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Ankarada iki zelzele oldu 

Bugün 

~ 
SAYFA '~ S (A.A.) - Bugün biri saat 7,10 

dı'-· 0:10 da olmak üzere iki hafif zelzele 
•1J1ıştır. 
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alyan gazeteleri 
Ingiltereye 
dan okuyor! 

~"'fle toplanan Tngiliz JwJrp gemUeriftdtm Mrı• foplG ri1c ;i;if ~ hZutWM al. 
~"-_ ğer bir zırhlı (Yazı11 • ncıcla) 

,İ>L arıar idare- L d r 
,Yeni zihniyet OY ~OTÇ 
~~~.~~:~~ ingiliz hükümetinin siyasetini 
~~ .... daü- olan 'dd ti t k. n· ~Z~~~;fE: şı e e. en ıt e ı . 
§;..i;...~t;t::; :;;;;· "Parlamentonun ışe müdahale etmesı 
~";.::~·::~~.!':.: ve zimamdarların başaramadıkları 
... .,~:::::.!1 vazifeyi deruhte etmemesi lazımdır,, 
ı.._~~ ~ "'o 200 derece· Londra, 5 ( A.A.) - Reuter a- siyasetine ve harbin sevk ve i
~ ... ~ aöyledi. Bu ra· jansı bildiriyor: dare tarzına ıiddetle hUcum et. 
,..._ fi •çık iladeıi ,u· Loid Çorç, Londrada çıkan mektedir. 

~tı Y•nya inmezden Sunday Pictoral guetetııinde neş. Loid Çorç, bu makalesinde di· 
Oe,;Qnı, 6 ınC1da) rettiii bir makalede, hUkfımetin yor ki: (DetXımt 6 mcıdaJ 

r······················································· .••........••... , 
Yabancı aJanslaıra göre : 

Yunan hududunda 
tahşidat yapmışız! 

Bulgaristanda endişe uyandıran bu haber
leri Anadolu ajansı tekzip ediyor 

Sofya, 5 (A.A.) - D. N. B. Bildiriyor: 
Yunan hududunda Türkler tarafından ya. 

pılmak.ta olaan mühim tahşidat, Bulgar hükfı· 
met merkezinde tiddetli bir endilC uyandırmış· 
tır. Siyasi mahafil, Türkiye tarafından ittihaz 
edilmiş olan askeri tedbirlerin çok ciddi bir ha· 
dise teşkil eylediğini söylemekte ve Bulgarista· 
nın bu yolda bir hareketi icap ettirecek hiçbir 
tahrikte bulunmamış olduğunu ileri sürmekte. 
dir. Türk askeri hareketleri, §Üphe yok ki, 
Şarki Akdenizdeki İngiliz faaliyetile alakadar· 
<lır. Sofyada, Türkiye tarafından ittihaz edil· 
mit olan askeri tedbirlerin hıgiliz hükumeti 
tarafından ilham edilmiş bulunduğu zannedil· 
mektedir. 

Sofya, 5 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 

Yunan hududunda Türkler tarafından ya
pılmakta olan mühim tahıidat, Bulgar hükfunet 
merkezinde bazı endişeler uyandırmıştır. Sofya 
siyasi mahfelleri, Türkiyenin ittihaz ettiği 
askeri tedbirlerin, Bulgaristanm hattı hareke· 
tinin bunlan katiyen haklı gösterecek bir ma· 
hiye göstermemesi sebebile, ehemmiyetsiz te· 
lakki olunmamasını söylemektedirler. Bu tah. 
şitler, her halde Şarki Akdenizdeki İngiliz faa· 
liyetile alakadardır ve bir İngiliz talebi üzerine 
alındığı sanılmaktadır. 

Anadolu ajanıılbn notu: 
Havas ve D. N. B. Ajanslarının vermiş ol· 

dukları bu havadis, baştan aşağı uydurmadır. 
Bilakis terhis vaktı gelen efrat, tehir olunmak· 
sızın, muntazaman terhis edilmektedir. 

şiddetli muharebeler başladı 

Norveçe yeniden müttefik 
kuvvetler gönderildi 

LMlıln. ş (4.A.) - ~ rad)to-1 lerinl bUdfrmektedit. Uman tmh& • ı maktadır. ~ etr~da mtfüe.Ik 
su, Almanlarm Narvlkln flmall f&I'· ııebttec:ek btr TUlyettedlr. I>Ufmanm ımn.tltrl Alman mUtrezelertnı mu-
kl81nde adım adım geri pUıkUrtUldllk- •abli boyunda tah&Hilt eltlfl aiılafll- (Devamı 6 ınC1da) 

Baknköyde nüfus sayımı tecrübesi yapıldı 
- - -~trt C#iW( .. P' .ıi/llt.. 

~ 
1 

l r _ ı Bakırk-Oycle dünkü sayım esnasrnda bir sokak - .. · 
(Yanda bir m~mur oozife ba§ında) (Yum t inciye) __________________________ .....,..... __________________ __ 

artala bağlı Kurna köyündeki facia1 B;h·~i;1~h;kikati 
bltıanlıkla kıoageeesi yapılırken patlıyao 
Ombadan 5 kişi 61dü, 16 kişi yaralandı 

1&a.tfanecle - GeUnin anaaı ~erife arka.da 
( Yausı z incide) 

Bahar denince inaarun batırma 
kıttan aonra hararet ve aÜDef 
mevıiminin baılanpcı geliyor. 
Doiru; fakat baharnı hakiıatini 
aadec:e hararetten ve ~ten ö. 
rtilmüı bir zaman fikri değild~. 

Çünkü bayata ait birtalmn b&
diaeler vardır ki banlar bahar 
mevıimi haricinde sadece hararet 
ve ziyanın teairi altında tezahür 
edemez: Kııın odaımda bir oku· 
varyum içinde sobanın harareti 
ve elektrik ziyaaile iıtihaal edil· 
mit bir baharla Kabumba deni· 
len ıu çiçekleri ve Japon balllda.. 
rı buna miaal olarak göaterilebi· 
lir. Bu nebatlar kıt odaıınm da· 
imi baharına rağmen akuvaryum 
da inkitaf edemez; yapnk ver" 
mez, balıklar gebe kalmaz ve do
ğunnaz. Mutlaka her iki cins 
hayat hidiaeıi de hariçteki ağaç. 
lıın çiçeklendiren, :i->..nizlerdeki 
balıklara doğum kabiliyeti veren 
hakiki bahar mevıimini bekltt. 

Hayabn öyle sırlan var ki ze· 
ki ve fen ona hulul edemeyor; 
inaan ıa!ır ile beraber: 

Süphine men tehayyere fi 
Sunihülukul demekten kendiıini 
.ıam.yar. HASAN KU.~ÇAYI 
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Kurna köyündeki 
kınagecesi faciası 

Evvelki gece Kartala. bağlı 
Kurna köyünde Münevver is.• 
minde bir kızın kmagecesi ya. 
pılırken bir facia olmuş, beş ki
li ölmüş, 12 si hafif olmak tı
~ 16 kişi ya.ralanmJfbr. Va. 
ka etrafında yaptığımız tahki. 
katı yazıyoruz: 

• Pek sessiz olan köy, evvelki gece 
yapılacak mesut merasim için gün 
lerdenberi hazırlanmıştır. Evlene
c;ek gençlerden erkek, rençberlik 
etmekte olan köy delikanlıl~ 
dan 21-22 ya§lannda Mustafa oğ
lu llyastır. Bir anası vardır. Na
muslu ve çalışkan bir çocuktur. 
Nipnlısı Münevver isminde 20 
YB§lannda kadar, oldukça tahsil 
görmüş, esmer tenli bir köy güze
lidir. Münevverin Şerife isminde 
bir anasından başka hi' kimsesi 
Yoktur. 

llyas ile Münevver küçQktenbe
ri biribirlerile tanı~ta ve Mü'" 
nevverin annesi kızını Jlyasa ver 
meği vaadetmiş bulunmaktadır. 

Senelerce evvel kesilen bu söz 
nihayet geçen sene yerine getiril· 
mit ve iki genç biribirlerine nişan· 
lannu,lardır. Münevverin taruştığı 
başka hiçbir genç yoktur. 

lşte g~n sene bu suretle nipn'" 
lanan iki gencin niHayet evlenme- h 

leri kararhıp11,evvelld gece ~ Haataneye kaldmüm iki yaf'als 
de büyük bir kına gecesi tertip e- kadın 
dUmi§li,r. Yalnız. Münevverin an
nesinin köyün arkasına dolru u
fak bir tepe ilzerinde olan evi dü
lün yapmağa müsait delildir. Bu
mm için evin 15-20 metre ön tara-

• fmda bulunan eski ve tek katlı 
bir samanlık münasip, gôrülmüş, 
b-Jrall tlllıizlenc-ek hamlanmış
tır. 

Bu 8lU'etle büti1n hazırlık
lar bittikten 80l1l'& evvel
ki gece köyün biltün ka. 
dm ve çocukları 6-7 metnt ~ 
liğınde ve 20 metre kadar uzunlu
iunda olan bu samanıııa dolmur 
lardır. Samanlılm dip tarafında. 
saman yılmlanndan müteıekkil 
bir bölme ile ayn}ınJ1 bir köte var 
dır. Burası ahır teklinde kullaml
makta ve ayn bir kapı91 bulun
maktadır. Bura~ köy delikanlr 
lammı gizlice gfrerek aaman böl
menin geniş deliklerinden gelini 
ve <!üğtln sMffiesini seyretmemesi 
için kapısı kına gecesi eenlili bar 
ladıktan biraz sonra kapa!Dml ve 
hl\ôkaten gizlice girmiı olan deli· 
kanlılar da dıpn çıkanlmlftn'. 

SAMANLIKTA SEYRAN 
BAŞLIYOR 

Saat 8 de başlıyan kmapcelli 
eflenceli gittikçe coekun bir 
fe)tle girmif ve köy kDlan met
rQk B&mMhJrta çalgı çalıp ho., 
ra tepmetJe bqlamlf]ardır. 

Saat 10,30 olmut ve p
lin de, e\inde im arkadq1an tara
fından git'dirilip aOslendirilettı _____ , ~ -:..;1-:.~.. Gel' . 
11cıumı:u16a 5,..w™ırw.. ımn 

gelmesile ellence daha ziyada bQ
)'ilmill ve bütün köy imlan ıell
nin etrafında dönmele ft oynama
ia beolamqlard.Jr. 

Uzunca bir milddet IODm, bü
tün dtilOn balla yonılmuf ve va
kit de gece yansını buldulundan 
aon merasim yapılarak dalılma ka 
ran verilmiştir. · 

Bunun üzerine gelin ayala kalk 
mış ve herkes hediyelerini onun 
koluna, gerdanına ve elbisesinin 
ötesine berisine ili§tirmele başla• 
IDJ§lardır, Kmm evlendiren anne 
de gene bu sırada evine koşmuş 
ve Adet oldulu üzere hazırladığı 
bir büyük çöreği tepsiye koyarak 
getirmiştir. Bu çörek gelinin önün
de kesilerek dağıtılacaktır. 

MÜTHiŞ iNFiLAK 
VUKUBULUYOR 

Bu 90n merasimi yapmak ıçın 
gelinin annesi Şerife tepsi elinde 
olduğu halde kwnm önQnde çö
melmiş ve komşu bir kadın da e
lindeki bıçakla tepsideki çöreği 
kemneğe bqlamlltlr. 

Çöreğin yansı henüz kesilmi§tir 
ki, köy delikanlılannm arkasında 
bulunduğu kapı ile gelinin ayakta 
durduğu 3-4 metrelik yer arasında 
müthiı bir infillık olınut 'ft dGli1n 
halkı ne olduluna anJRMdan ken
dilerini yerde tos lıoprak arasında 
bulmu,Iardır. lnftllkm ,ıddet.in
den. !aJ'MTJlıtm ortasmdıa bir dire
fe bağlanmzş olan bir i*emfe Qrıe
ritıdcld şamdan yere fu~ her
tarah zifiri bir karanlık içinde kal 
rruş, bu karanlık ve tos toprak or 
tasında yarahlamı canhıraş feryat 
l!ln bütün köyü sanmştır. Saman
lı~ kap~ ında bulunan delikanlı
lar da ne yam~ak'annı şaşmmı
larclır. BTıl:ır+m en önde bulunan 
birk.,~ kio:i. ıj i!'I ıınn~ tarafın
dan a"'ı • ., VE' :r21 k bırakılmış 
kapd3'1 h ' • ~ ken infit!!cm pek 
'ı rn :ı..,., " o'mac:ı yfiıil~ ya
ra ~ rdlr. 

~~le· 

ri kO§Upuş}ar ve buldukları IAm
ba ve mumlarla samanlıia girmir 
lerdir. 

Samanlık aydml~nmca çok feci 
bir manazra ile karşılaşılmış, infi
lAkm vııkubulduAu yerde oturan 
bet cıoculun parça parça olduiu. 
kol ve bacak ve diğer vücut eksa· 
mmm samanlığın ötesine berisine 
dalıldılı ve yerlerin kan deryası 
halini aJdılı görülmüştür. 
atJ&Om VmDAlf llABEB. 

Dil J:DILtYOS 
Yan.Jılar n torbdan bayılan

lar aman1ıttua çıkarıldıktan llOD. 

ra, ıtlbdar maJwnlara baber n
rDmeel akla gehqtlr. Fakat bir 
mektep lnp.m yQztlnden ldSyUn te. 
lefonu kelflmJI bulmımaktacbr· 
Bir 4elibDlJ. yumı 1aatten fazla 
blr melafede olaa KurWSyllııe 
kOflllut, telefonla Pendlle n ora
dan da Kartal kaymakamlığma 

haber verilmJtt1r· 
Saat 11 de olan facia, ilk eae. 

Jan1ıt ve köyde telefon olmaması 
yllztbıden Kartal kaymılrımt Ba -
hlr Oztrat taratmdan ancak 1aat 
2,30 da haber aJ.ınmqttr. Kayma. 
kam derhal Kartalda bulunan i . 
klnd doktor, lld ebe ve lld de hu 
tabütcıyı k6ye g6ndermlttJr. Bu. 
nun arkumclan, Kachk6yUnden ve 
UakOdardan athh! imdat otoımobll
ıeri latenmlftlr· K6ye Yet1ten dok 
torlar hemen yarah1arm ilk teda.. 
vlBln1 yaptlUllar ve otomoblllerle 
Haydarpqa ntımune haatanemne 
taıdırmJl)ardır. 

Pek hafif yaralı olan ~ Jr:l
ll ilk tedavilerinden amıra evleri
n• ~nderllmJşlerdlr. 

.. AOIAYA KURBAN GiDEN 
ÇOOU&LAB 

Faciada ölen yavrularm vtıcut
larma 1aplanmq olarak bomba 
parçalan bulunmUftur· 

Ölen beı klei 9 - 10 yaoJarm. 
da lamail oflu Mevlud, 10 yqm
da Hasan oflu Sabahattin, 8 ya. 
ımda Sami oğlu Sudi, 13 yaomda 
Bayram oilu Emin, 18 yqmda 
İbrah1m km Huriyedfr. 

Hutaneye bldınlan yaralılar 
IUJllardır: 

Kurna k6ytlnden Nazif km 60 
yaşlarmda Sıdıka, 13 yqmda Ab -
dullah oğlu Ziya, Mehmet kanın 
Hayriye, İbrahim km Zehra, Zeh. 
ranm 18 yaşmdald oflu Mehmet 
ve ı yaşındaki km Mil§erref, Mua 
tafa kızı Şerife, 13 yqmda Bil -
seyin oğlu Suat, 18 yqmda AU 
oflu Basri, 13 yaşında Bayram 
km Kellhat: Emirli k6yllnden: 
Mehmet kanın Şllkrllye ve km 
12 yqmdaJr:I Muhsine. 

Bunlardan batka Kurnak6yUn • 
den hman oll• A1'ettfn, Oama -
um çobut Abdallah, Kurtld'J0n • 
d• Ahmet alum km, Emirli 
ka,IM• llelmaet km llaklllle 
" Trh±le brm muhtellf yer-
1er1Ddıtn ~ da ya. 
ralan tok Jıaftf olchıfundan ilk te
davileri ile lktli'a edilip hastaneye 
kaldrnlmıllardtro 

TAHKiKAT BAŞLIYOR 
Sıhhi tedbirler bu suretle alın

dıktan sonra, Kartal kaymaka
mı Bahir ÔJtıoprak, Kartal jan
darma kumandam Şe\'1d Atay, 
O'skOdar mdddei•vmnnfli Ratıp 
Se!iç ve polis mGdnriYetl cinayet 
masası bqkomiseri Alipn da kcr 
ye gelmi11er ve derhal . tahkikata 
ba,I~ardır. be &ıoe bombe -
nm gelıne bf1I bir suiDlt oldulu 
ve onu 9eftll be1Jra biri tarafm
d~n bu itin raPlklıılı •lllhmftır. 

"Aspirin Bayer,, 
yapanlar yakalandı 

Bugün adliyeye 
verilecekler 

Harp dolayısiyle Almanya.
dan Aspirin Bayer gelmediğini 
fırsat bilerek bura.da vücuda 
getirdikleri bir imala.tbanede 
sahte Bayer Aspirinleri yapa
rak piyasaya suren sahtekAr. 
lar fcbekesi nihayet tamamen 
yakayı ele vermiştir. 

SahtekArların suç dclflleri 
olan aspirin imal eden Aletler 
bulunmuftur. 

Suçlular arasında eczacı ,.t: 
kimyagerler de bulunmakta
dır. Bugün polis tarafından 
adliyeye teslim eclllmeleri muh-
temeldir. . 

Şebekenin kllosunu 4,5 lira
ya mal ettiği aspirinleri 4 O 11-
raya sattığı anlaşılmıştır. 

Hayvanlar ürkünce ara· 
ba altında kaldı 

Ana.doluhisarında Barutha
ne caddesinde 4 numarada otu
ran Ali oğlu Hüseyin dUn ıa
bah kereste yUklU arabasiyle 
Eaadın çlftUğine .giderken 
hayvanlar UrkmUş, Hüseyin a. 
raba altında kalarak muhteltf 
yerlerinden yaralanmıştır. 
Camlan laran aarhoı 
Galatada oturan btefo ev

velki gece adamakıllı kafayı 
çektikten sonra umumt evler
den Eleninln evine gitmiş ba
tırıp çafırmağa ba,lamıştır. 

Kendisini dışarıya çıkarmak 
lstlyenleri cörünce de bUsbU
tUn sinirlenmiş ve cam çerçeve
leri kırm.11tır. tstefo yakalana. 
rak adliyeye teslim edllmlştlr. 
Umumi bir evde yapılan 

arama 
Beyollunda Abanoz aokaiın

da umumi ev işleten Nedime is
minde bir kadınm evine vesi
kasız genç kadınlar aldığı an
la,ılmıt ve akşam bir baskın 
yapılarak iki Rum ve bir Türk 
kadını yakalanmıştır. 

Ev sahibi hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

Fakat samanlılm kapısında köy 
delikanlıları bulunduğu ve bunlar
dan birinin ve ya arkalarından bir 
~4'kasmın bombayı attığı zaman 
görüleceli düıünükiülilnden facia 
sebebi dahilde araştmlmala bar
lanmqtır. Sama.nlılnı dip tarafın· 
daki bölmeden bu işin yapılabile
ceği de akla celmiı ve suikasta en 
müsait yer, kapısı gece kilitlenen 
burası gôrOlmil§, fakat kapı kilitli 
bulunmuetur. Samanlığın başka 
biç bir mahreci ve battA penceresi 
yoktur. 

Bir ara, bombanın çocukların 
bulunduğu yerde patlaması dikkati 
eçkmiı ve bombanın onu bir oyun 
cak sanan çocukların eline geçtiği 
ihtimali üzerinde durularak tahki· 
kat yapılmıştu. Neticede bu nok· 
tanın en kuvvetli bir ihtimal oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Esasen vücudu 
parçalanan çocuklardan birinin 
koparak samanlığın bir köşesinde 
bulunan elinde bombanın en büyük 
parçalarından biri görülmil~tür. 
Bu çocuğun kolundan 
başka bir b a c a ğ ı n ı n da 
kopm111 olman faclanm bir kaza 
olduiu ihtimalini daha çok kuv • 
vetlendirmJf tir· 

Bu mada jandarma kumandan
lığı erklnı iki sene kadar evvel 
ayni 111D&Dlıkta köylWerin bir bom 
ba daha bularak kendilerine tes. 
Um etmil olduklarmı hatırlamııı
Jardır. Tetkikler derinlettlrillnce, 
bu metnılı: samanlığm mUtareke 
senelerinde İnglllzJcr tarafmdan 
tullamlchlı ve gerek iki sene ev. 
ve1 bulwıan ve gerekse alqamkl 
faciaya tebep olan bombalarm tn. 
gllls mam.ı&tı olduğu anllfl]mıs. 
tlr-

Çoeaklarm dlliün mumda sa -
manltlm bpmı llHrindekl lg du • 
ftl'lara c*arak oturduklan ve 
IODra ıeUne hediyeler verllmefe 
bqlenmea buradan tndiltleri de 
6frerıllmllt:tr· Böyleltkle fOCUklar
dan blrbd1ı ~tı arablmda kalnut 
fJllld 1* bomha:rt bularak yere it· 
tiil ft oyurlum elinde oaUadlğı 
anl .. lm11tn'o 

Bir .O...,.,. Mr .... _. ,.,.,.,.,. _.,.,. ....., 

Teırınıenel arıa4a 1apııa. BalntkOJ karaa•aaıa4aa •'
cak umumi aaflaı l&l'IDI••• bir ıetekkll •• ,., •uaı Jıoatroı. 
tecrabe •uırııtı ol•all ı.en lar ıaıa .. tlr. 
dun Bakırk0Jla4• blr 4•• .. • 9'fl•ra4ea tıba11u •aıll 
yaptlmıı&ır. ıuete oll••Q 11\ealf, ttaaaa 

Sabah 1&&& al\14aa IUbarea beri•• ı-. mlftllll eYlıre ,.. 
kaza lıucl11Uan ltlaclı '1tblr "" Mtaü alla.4111 ftrll
klmMıılıl 4lf&l'IT& talıaU&a& Ur, 
muaaad• ohuua .. ıttır. Jlraa. •~ •utüu.aatı 
den kllHlere ıttaell iılU,. ..,.. •••llar tarafla«u 
bazı klmHler tTl•rla4•• oıkar. ....._ ,.... IUllen' ~ 
ken c;enllm!tlrdlr. •lfUr, 

B11 ııracla emlrlln ntaea larla .. ,....._ ttaar•ıı• 
BakırkGJID4•• PO••lı taUJe• •'1••• •uaıutaa lluatt 
bir otomobil pkal&aarü oeu- llalatı Mrl llalfUlr, ... ... 
lan4ınlmq\lr. Balıketlr4ea... kOJ mi ............ •uea 
len llaartf mtlcllrtl N&lua 4a ft •~•- elud 1111 ldfl 
Kartaltepe4eld ntaı bir ... b•l .. 4... ............ au. 
murla clclebllmlfUr. lana 1111 1 erlııll ft 111 1 

Tnnler maatuaa aanUI ta41atır-
sefer eblllfler, ıaıaıs Balını- it~ Mllıru .,.. la&\ 
köyUDe )'Olft lailı.tllilf1ır- taa 11 • il d&}db .... \it,. 
dir. lnen birkaç yolcu istasyon- mlştlr. Sayımın bittiği dUdUk
dan dışarı çıka.rılmamıttır. ler oahnarak llln edllmlt, Tt 

Sayımın tam bir intizamla evlerinde kapalı duran halk 
icrası için Bakırköy kazası hu- birdenbire sokaklara akın et. 
dutları 150 klşlllk bir Jandar- mittir. 
ma kuvveti tarafından çevril- Yapılan tasnifte Bakırköy 
mlştir. tazuının umumi allfusunıın 
Sayıma saat 8 de başlanmış. 18,995 erkek ve 18,428 ka.dın 

tır. Sayımın huduttan Yeşllköy olmak Uzere 32,428 olduğu 
ve Mahmutbe:y nahiyesi diye anlatılmıttır. Bu mıktar 935 
lki kısma ayrılmıttır. Bu kı- tahrlrirlndekl 2837'1 kltUlk 78-
sımlar da mıntakalara taksim kQna göre 4048 kişi fazladır. 
edilmişlerdir. Buralarda her 935 senesindeki nUfuıun 12573 
memura yazmak için 16 ev ve- O kadın ve U80' tı erkekti. 
rilmlşttr. Köylerin yazılmuı Nahl7elere göre taksim edtlen 
bir saat içinde tamamlanmıştır. nUfuıun köylerde 7478 erkek 
Sayım müddetince istatistik ve 3791 kadın olmak tlıere 11 
umum mUdUrü Celll Aybarın bin H9 oldutu t•blt edllmlt
başkanlığında umum mudur- tir. 
IUk, mall1e tubeıl mUdUrO Ce. Belediye hududu dahilinde 
mil Göker, flatler şubesi mtı- ola:d Florya, YetllkGy 1'e Ba.. 
dOrtı Şefik inanan, ziraat ıu- kırköyUndekl nll,fuı 11517 er
besi mttdtlrtı Sabri, vall mua.n- kek ve 9187 kadın olmak tıze. 
nl Halflk Nihat, Nüfuı mUdürO re 21154 tur. 
Faik, Bakırköy Parti reiıl ve 

Basın Birliği Yüksek 
Haysiyet Divanı 

toplanbsı 

Vatandaıhiunıza kabul 
eclilenler 
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!::~erler Arasında: 

6· MAYIS UMO 

~ ''Türk destanına girit" e baaa- Doktor ''Elyaı Lönrot" bütün 

IHıdffi11~; .. ~T~~etiYeıeri 1 Bohe~ya ve, M~r~~~.adaki r45~~~~f g:~§'E~?~~E 
İ demır ray ar sokuluyor Bunuıı ba,mda da, mütenzi ''Kalevnla" yı meydana çıkardı. 

aını, ılbamını, batta bedeflerını gıtt&t, kitaptan yere, topl'ağa Ve (kak ava) 1 
b.i~~ aabr'var. E~rin çerçe~e: ~ Bu destan, çOk geçmeden ka· 

Slo\"ak hududu, 5 (A.A.) - Havas: batkalanna bağıılayan ıabrlar. inerek ruhlarda filizlendi ve Rus· 
y aznn: OSMAN CE!c1.AL KAYGILl __ .• ı Bohemya ve Moravya himaye idareleri Alman makamatı, Fakat 1>u cömertlik, eseri bir İsveç merdaneleri anuında kay. 

birçok Çek muharrirlerinin eserlerini kUtUphanelerden kaldır- k~t daha sahibine mal etmekte • bolmağa mahkum bir varhğı müı· 
mak ve satışını durdurmak Uzero emir vermişlerdir. Bu emir dil'. takil millet haline getirdi. 
tatbiki neticesinde, Uç milyon nUsha Çekçe kitap imha edile- "Geçmiı zaman masallan" ilk Bu destanın çelik kayııağından 
cektlr. çıktığı vakıt, ben, ona dair bir su verilen milletin ne yaman bir 

Diğer t'lıraftan, Almanynda, iyi c1os demir fıkdanı, hisse- yazı ya:r:mıı ve HalUk Nihadı kılıç olduğunu daha dün gÖnnii§, 
dilmektedfr. O derecedekJ, Almanlar bUtUn Bohemyada ve Mo- ıehnamenin tesiri altanda gördü· daha dün ve<:de gelerek: 
ravyacla nakliyata elan açık bulunan dcmiryollarının yeni ray. ğümü söylemiştim. Bu kanaatim- - işte yİrminci asır mucizesi! 
lnrını söküp yerlerine eski raylar koymakta.-Oırl:ı.r. Ye nihayet de samimiydim. Çünkü gerek Demiştik. 
Almanların, birçok Slovak Yagonlarma Alman damgası ,·ur- kal'a, ·hisar, kahraman ve döğüı Destanlann milletleri yalnız 
dukları görUimektedir. tasvirlerinde, gerekse hudut tam· kendi toplan üstünde bile kal· 

maz hayal C<>lkunluğun-:Ja bu te. madığmı, ana milletler arasına 

Bulgar ordusu 
sir açıkça görünüyordu. soktuğunu da biliycruz. "Fcli:c 
Meğer yanılrnı11m. Genç faİr, Guirand'' ın birçok meıhur alim· 

o zaman bana bir mektu.p yazımı lerle elele çalışarak meydana ge· 
ve henüz Şehnameyi okumadığını tirdiği ''Mythologie gene'Mlle" 
bildirmiıti. Bu yanılaşona bugün isimli muhteıcm eser de "Fin" 

tayyaresi Var de, o günkü kadar seviyorum. esatirinin itibarlı bit- yer ah§ı da 
Çünkü onda bana ~nameyi hatır yine bu destanla mümkün olmuı. 
l:ıtan §eylerin, bir taklit mahsulü tur. 

ır.a.liklirler. Almanya Bulgaris
tano. büyük mikyasta tayyare, 
silah ve mühimmat göndermiş 
ve göndermektedir. Bu şekilde 
Almaııyadan gördüğü yardım 
sayesinde Bulgaristan modern 
silah ıbakımmdan oldukça 7.ell

ginclir. 
Bugün Bulgar ordusunda. bi,r 

çok hücum arabaları, mükcm • 
mel toplar, hUcum arabaları da.
fi topları ve mükemmel tayya
re dafi toplan mevcuttur. BWl
daıı bir iki ay kadar evvel, Bul
garistan 300 tanesi birinci hnt 
tayyaresi olmak üure beş yUz 
elli harp tayyaresine malikti. 

Bulgar askeri kanaatl~5.r ve 
enerjiktir. Bulgaristanda bir 
hayli yol vardır. Fakat bmılar 
çok kötüdürler. AlelAde olan bu 
yolların eksirisi ağır makineli 
vasıWarm geçmelerine ve nak
liyata müsait değildirler. 

Bulgaristan arazi itibarile 
mukavemete pek elveri§li değil. 
dir. Şimalde Tuna ile hudutla... 
şan Bulgaristanm. yalnız §imali 
§8.J'ktslndeki Dobruca mmt:aka
smda geçilmesi müşkül tabil L 
nza.lar mevcuttur. C-enuptaki 
Türk hududu ise bu tabii Arıza.. 
lardan mahrum ve tamamen a
çıktır. 

Balkan dağlan memleketi iki 
ovaya taksim eder. Fakat Bul • 
gar ovasile Rumeli ovasını bir. 
leştiren bir çok geçitler, çukur
lar mevcuttur. 

Bulgar ordusu Alman mual. 
lim!er taraf mdan yetiştirilmek. 
tedir. 

ihtiyar bir kadın pen- · 
cereden dü§ÜP öldü 

değil, bir yaradılı§ meziyeti oldu- Şu halde ''Haluk Nihat Pepeyi'' 
ğunu gösteriyor. Netckim, işte nin emek ve himmeti latr1111nda 
nraya giren zaman, .HalUk Niha· yalnız edebi. zcVkalmak, ıade bu 
dın yaratdığmı ortaya koydu. bakımdan minnettarlıkla kalmak 

Kendisi: doğru olmaz. 
''Deıtaİılann millet ywatbklan· Şair, yerlel'e kahpe gibi serilen 

nı iddia eden muharrirler aldan. sipe\'ıiz, erkeksiz ovıllann üstün· 
mftyorlar. Şebneme müellifi FiY den rüzgar hıziyle giden düıma· 
devai de: nın kolay muz.afferiyetjni verdik" 

otuz yıl içinde çok sılunb çektDn. 
Fakat bu Farisi eterle Acemi 

dirilttim 

Diyor. 
Türk Milleti, çok tükür böyle 

bir fcluket içinde değildir. O, 
mütareke dcvresinile yatadıiı 
korkulu 'rüyaımdan çabuk uyan. 
dt. 

Ben ''llyad", ''Şehname" aya. 
nnda bir destan yazmak iddiaam· 
da bulunacak kadar fUUr9UZ de
ğilim. Fakat bunu yazacaklara 
bir basamak olmak istiyorum. Bu 
gaye için icap ederse, ömrümün 
sonuna kadar çalıpcağnn." 

Demektedir. 
Destanların millet eni.erleri· 

nin belirmesine yarayan bir 

Yeniden yapılacak 
İstasyon binalan 

lran, lrak demlryolunun Ciz
re kısmında açılacak yenl is
tasyonlarla Pendik ve Erzu
rum garlarının yapılması, Si
vas ve diğer atıöyeler domlr
başlarının arttırılması için 
devh!t demlryollarr idaresi 
1940 bUtçe projesine 617.000 
llra tahsisat koymu.ştur. 

ten sonra: 
"Bir gemi Smnsona yol alıyor'' 
Adlı tiiriyle "Milli mücadele" 

nin albn kapısmı açıyor: 

''Bir memJeket ta!ıyor köhne 
gemi, habersiz" 

"Bir adam, ordu ki ma!ıter gibi 
bir adam." 

''Hep dağ claf, en-da ordu, 
dalpyla Knradeniz" 

"Çırpındr, bocadalı, dalgalandı 
hu akıam.'' 

''O bekliyor ıüneıin doğacafı 
zaınanı 

Dailann arkasmda sevdiği milleti 
nr; 

Ruhu pusla gibi, yub.nda ıeniı 
alnı 

Tek adam, tek laıhraman, tek er 
ne cesareti var'' 

Dalgalar geri kaldı, çözüldü 
branlıkbr 

Sebaıhın yedisinde yolcUluk erdi 
eona; 

Yurdun yüref:i çarpb en IHIZ 

köye kadar 
Bir daia bakar &"l>i bakıyorlardı ..... .. 

Halük Nihat, milli mücadele· 
nin ne fena tartlar, ne korkunç 
imkansızlıklar içinde baıladığıın 
belatmek için, bir taraftan diif· 
man alonlanqı, bir yandan da da· 
hili ısyanları, Anzavur, DelilMıt, 
Çerkes Ethem vakalannıo deıtili 
iç yaralanru gösteriyor. Şmlı ne· 
ticenin muhtetem bir zafer halin. 
de panl parıl yanması için bu la· 
zımdı. O, san'atkil- nıhiyle ese· 
rine darban verecek bütün dar 
gulu damarlan hazırlayor: 



ikinci 7dtme ter/ i maçmdan bir göı~ÜnÜ§ 

is anbulda: 
li Demirspora 4 -

•• u 

spor 
hare-

ketle, o 

Demir spor kalesi öniinde telılikeli bir an 

Ankarada: 
Dünkü milli küme maçlarınd~ 3 galip 

Galatasaray Vefayı 4 - 1 yendi G. Birliği Altınorduyu 5-0 yendı 
Ankaranm Demirspor takımı 

ikinci milsa:ba.kasını dün sabah 
saat 11 de T::ı.ksim stadında Şiş.. 
li ile yaptı. Bir gün evvel Bc
yoğluspora. 2-1 mağlup olan 
Demirsporun dün Şişliye karşı 
ne netice a.lncağıru alakadarlar 
meralda. bekliyorlardı. 

Hakem Şazi Tezcanm idare
sinde oyna.nan oyu.na takımlar 
aşağıdaki kadrolarlrı. çıkm.IŞlar. 
dı: 

Demirsporı 
Hilmi - Ga..'"i, Şevket - Ktl. 

znn, Jbrahim, Orhan - Salih, 
Arif, Orhan, Fahri, Zeki. 

Şişli: 
Arme~ - Vlastardi. lh· 

san - Serkis, Angelidis, Yıı-
8Uf - Hıraç, .Şavarj, Nubar, Ji. 
rayir, Diran. 

Oyuna Şişlililer başladılar. 
tık <lefaln.rda kazandıkları bir 
kornerden istifade edemiyorlar. 
Akabmda bir Şişli akm.ı yine ne. 
ticesiz ıkaldI. 

Demir.;porlular mütemadiyen 
soldan akın yapmak teşeb'bü.sün
de. Fakat iyi marke edildikle
rinden bir şey yapın.ağa. muvaf. 
fak olruruyorl:ı.r ve nihayet 9 
uncu dakikada Demirspor mü • 
dafilerinin bir iskasmdan isti -
fade eden Jirayir Şişlinin birin
ci golünü attr. Bir dakika sonra 
Şişlı kalesinin önü karıştı. Fa_ 
kat Demirsporlular tereddütleri 
yüzünden muhakkak bir gol fır. 
satmdan istüadc edemediler. 0-
ymı mütevazin geçiyor, iki ta
raf ta bir çok gol fırsa.tları ka. 
çmyorfar. 

Dakıka. 21. Sağdan bir pas a.. 
lan Arif sıkı bir 6iltlc Demir -
sporun beraberlik golünü yaptı. 
!ki dakika. sonra soliç Fahriden 
güzel bir ara pası alan Orhan 

mirsporun ikinci golünü de 
attı. Bu gol Demirsporlularz büs
bütün hnrekete getirdi ve ha. 
fif bir üstünfük kurdular. 

32 nci dakika.. Demirsporun 
Şişli kalesini mkJŞtırdığI görü. 
lüyor. Bu arada Arif soldn.n. al
dığı bir pasla takımının üçüncü 
goliinü do ntzyor. Üçüncü gol 
Demiraporluları gevşetir gibi 
oldu. ş· eli Şi111i s:ı.laştmyor. 
Devre sonlarmn doğru Nubar 
soldan ortalanan topu bir kafa 
vuru.su ile gole tahvil etti ve bi
rinci devre netice değişmeden 
3-2 Demirsp:>r lehin.e bitti. 

• l!KlNCl DEVRE: 

0ynn'.1 Şişlililer başladılar. 
tık dakibı.lar oyun mütevazin 
cereyan ediyor. Besinci dakika. 
da Şi:llililer bir cez;ı ~ • 

dan istifade edemediler. İki ta. 
rai ta müteaddit fırsatlar kaçı
rıyorlar, fakat kale önünde is. 
tifade eden yok. 13 üncü daki -
kada Şişli sol muavini Yusuf u. 
zaktan sıkı bir vuruşla Şişlinin 
üçüncü golünü kaydetti. Bu gol 
galibiyeti lehlerine çevirebil -
rnek için iki tarafı da harekete 
getirdi. Biraz sonra Demirspor 
merkez muavini İbrahim bir 
çarpışma neticesinde sakatlana
rak oyunu terketti ve ancak 15 
dakika sonra tekrar oyuna gire
bildi. 17 inci dakikada Demir. 
spor müdafilerinin bir hatasın
dan istifade eden Nubar Şişli _ 
nin dördüncü golünü de attı. 
Müsabakanın bundan sonraki 
krsını iki tarafın kaçırdığı fır
satlar arasında geçti ve maç ta 
4-3 Şişlinin galibiyeti ile neti. 
ce.lendi. 

GALATASARAY - 4 
VEFA-1 

Dün öğleden sonra Taksim 
stadında Galatasaray - Vefa 
takımları arasında hususi bir 
müsabaka yapılmıf}tır. Hakem 
Hüsnünün idaresinde oynanan 
maça. takımlar aşağıdaki kadro. 
lnrln çıkmışlardır: 

Galatasaray: 
Hızır - Salim, Necdet -En

ver, Eşfak - Sera/im, Sülcy. 
man, lbrahim, Salahattin, Bedii. 

Vefa: 
Azat - Musa, Garo - Fethi. 

Hakkt, Abdüş - Mehmet, Hay
dar, Hilmi, Zeki, Muhsin. 

Oyuna Vefalılar başla~. 
lki tn.raf ta eksik kadro ile oy. 
nuyor. Oyun mütevazin. Bir 
hayli fırsatlar kaçıyor. Nihayet 
16 ncı dakikada Serafim Vefa 
kalesinin önündeki bir karışık
lıktan istif ado ederek Galatasn. 
rayın ilk golünU attı. 26 ncı da
kikada Galatasaraylılar bir gol 
da:hn yaptılarsa da ofsayd. Be. 
dii çok fen, Salahattin de eline 
geçen ibir çok fırsatları topu hn
valandrrma.k suretile heba edi. 
yor ve birinci devre de bu şe
kilde netice değişmeden Galata. 
saray lehine bitiyor. 

lKlNct DEVRE: 

Bu devre oyuna Vefalılar baş.. 
!adılar. tık dakikalarda Hilmi 
çok güzel bir fırsatı topu hava
landırarak heba etti. Biraz son. 
ra Salahattin de aynı hataya 
dü.~ü. İki taca! ta frrsatlnr ka
çırıyorlar. 9 uncu dakikada Ve
fa müdafilerinin bir hatasından 
istifade eden Salilhattin Gala • 
tasaraym ikinci golünü de yap
tı. Biraz sonra da Hilmi bütün 

ya - /manga 
"ili maçı 

·talyanlar 3 - 2 galip 
Dün Milanoda 70 bin kişi 

önUnde ltıılynn • Alınan mllll ta
knnln.n nrasmda cereyan eden 
nınç 3 - 2 ltalyanlnrm lehine ne
tfcclendl. 

Birinci devre İtalya 2 - 1 ga. 
llp vaziyette idi· Bu dcYro golle
ri srrosile 17 ind dakikada 1\olossi 
25 inci dııkika.dı:ı. Bertoni, 27 inci 
dakikndn Dilnker yııpmı lardrr. 

İkinci devre ha.:;lar b:ışlı:ı.maz, 
altmcı clıı.kikadn :,ine Dllnker Al. 
11l!lll'lıırm beraberlik sayısınt yn -
pmea mils:Lbı:ıkn fevkalüde heye -
anlı b!r ıafhaya girmlştır. 

Derhal seri hUcumla.rlo. ra.llıp 
knll'lyl !aran !talynnlar galibiy<'t 

· 'akilin Bin-

Devrenin geri kalnn tarn!1 Al. 
manlarm bir gol daha yapmak, İ
tnlyanlann da b~ka gol yt>memek 
İ!(in müthiş bir çekişme halinde 
cereyan etmiş ve netice degişme. 
den maç 3 - 2 İtalya lehine ne
ticelenml!ıtir. 

Şişli B. 2 - Kurtuluş B. 2 
Dün saOOlı Taksim stadında 

Şişli - Demirspor ma<;mdan 
evvel Şişli - Kurtuluş B. ta • 
kımlan karşılaşmışlar. müsa • 
bakanm birinci devresi 0-0 be
rabere bitmiş, İkinci devre ta. 
raflar ikişer gol atarak müsa
baka 2-2 beraberlikle bitir-

Galatasaray müdafilerini atla -
tarak Vefanın yegane golünü at. 
tı. Biraz sonra Barbaros üçün
cü, Salahattin de dördüncü go. 
lü çıkardılar ve milsa baka 4-1 
Galatasaray lehine neticelendi. 

Mu haf ızgücü Allag 2 - 2 berabere111ı 
üstiin bir oyun oynıyafilt -'~ Ankara, 5 (Ilıısus'i) - Milli ( karada 1D Mayıs stadında bü. 

küme müsabakalarına dün An. yük bir seyirci kütclsi önünde 
devam edildi. 

5-0 kazandılar. ı.ıu.ıııv 
lkinci müsabakayı tarı ~p 

gücü - Altay takrrrı ccıırıll ' -

Beyoifituıpor - BmJlcrboyi maçından ba.ş1:a blr gürünilş 

Sıvasta spor hayatı 

Bu 1uıf la SivMta karşılaşmı Dcmirs-vor - Yıl<lıtdcu] takını'kın 

Siyns, (Hususi) - Sivas or- ı bol maçı Demlrspor ile Bllenir
ta Anadolunun her bakımdan clağ spor klüpleri arasında idi. 
yıldan, yıla. bUyilk inkişaf ve İstasyon clvarındal<i stndyu. 
çalışmalarımı. kavuşan bir şeh- ınun etrafı daha erken saatte 
rldir . .Memlekette Cumhuriyet dolmuş bulunuyordu.· Başta 
hUkQmetlnin yapıcı kudreti her vali olmak Uzere tUm komuta
snlında bUyülc faaliyetler ya. nr, memleketin ileri ,gelenleri 
ratmakta.dır. Memlekete geldi- ve lcesiC lılr halk lr.Utıesl Top.' 
ğl gUndcnberl her çalışmanın lanmıştı. Takımlar şu şekilde 
başında bUyUk bir yer alan de- yer almış bulunuyorlardı. 
ğerll valimiz Akif Eyidoğan Dcmirspor: Ali, Hiisnii, Sa. 
Sivas gençliğinin spor ve be- Jih, Zeki. Jtahnıl, r~fttfi. Osmtın, 
dcnt salında da ileri bir hamle rtcc.cp, Undrl, Şemsi, l\Jchınct. 
.göstermesine bliyUk bir gay- Illlcnll'cfo.ğspor: At.eş, Ah
ret sarfetmektcdir. Memleket- met, Niyazi, Siilcyınnn, 1\Iuznr
tc spor hayatı yakın yıllara kn- fer, J~ı·t..nğrul, S:ıılcttin, Ali J{c. 
dnr atıl bir vaziyette iken son ıınıı, Jditfi, Bekir. 
aylar içerisinde ileri ve pro- Oyuna hakem Abdullnhm 
gramlı blr esas dahilindeki uğ. idaresinde başlandı. Oyun so
raşııınlar iyi neticeler vçrnıek- nuna kadar lıcycc~ıı ve zevkle 
tedir. Cumhuriyet lıUkfımeU- gençlerin çılrnrdıkl:ırı gUzcl o
nin Sıvas toprnltlarma kurdu- yunlarla iki tarafın sıfır, sıfı ra 
ğu muazzam spor atelyeleri beraberliği ile neticelendi. nu 

,.· ı her snhac.laki fanllyetle- suretle Sırnslılara gUnlcrdcn
rino her glln l.ılr yenisini ilfı.ve beri lıcklcc1ikler! güzel bir spor 

r. ~"as spor bölgesi- günü y::ışntmış oldular. 
nln organizeli bir şekilde .gene- Sivas spor Jınyntının bu llk 
llği yetiştirmek Uzcro attığı a- adPJ.nla inkişafa. lrnvm;ması 
uıınlar memlekette sevinç \'e memlel>ettc ıgcnçlilc arasında 
memnuniyetle karşılanmakta. çok iyi bir muhit yarntmış bu-

Birinci karşılaşma Gençler ınr. Bu maç ta çok hCY,
11 

i~ , 
birliği - Altınordu arasınday. du ve neticede tnrafc. ıtııldJI 
dı. Gençler bu müsabakada çok gol çıkararak beraber 

Birinci kümeye terfi müsabakası 
.·ı..nd:ıl ;_.t 

bünden Suat (21 d~ erı 'fov-Ileyogluspor • Beylerbeyi: 2.0 
Şeref stadında dün Beyoğlu • 

spor ile Beylerbe)i arasında bi 
rinci kümeye terfi mUsaba.knsı ya. 
pılını.şt.ır. Neticede Beyoğluspor 
miis:ıbakayı 2 - O kazanmıştır· 

İki ta.kını ikinci bir karşılaşma 
daha yapacaklar ve birinci kUme
ye yUkseleeck takım belll olacak. 
tır· Birinci kUmcdc Hilalin yerini 
alacak klübün Beyoğluspor olacn
ğı kırvvetle muhtemeldir· 

Eyüp halkevinin dünkü 
.. .-:ır ve bisiklet koşuları 

Eyüp halkevinin tertip ettiği 
kır koşusu dün yapıldr. Eyüpten 
SiUihtarağa köprüsüne gidiş geliş 
~lindeki 6 kilometrelik birinci 
kategori ko~uya 10 atlet iı:;tirak et· 
ti. 

ciliği Beşiktaş klüb~nd zı~ Sl-.,ı: 
Andonyadis (21 dakıka ... 11rıtet 
ü;üncülüğü Hataylı _;z3ııd 
dakika 52 saniye) de ~ıoıı1et~ 

lkinci kategori 5 ~~i 131~ 
Bu koşuya 15 atlc~ gı 10' ~~ 
liği Cevat (21 dakika Z2 oı-". 
ikinciliği Mustafa d( kil'~ 1" 
üçüncülüğü Nail (22 ıu 
niye) de kazandıl~r. ~~.r. 

Gene bugün Eyup 1 o ~ 
bisiklet koşusu yapı}d\di.13il' 
lik bu ko5uya 10 kışı ~~ı-::ıl; 1 

liği Mehmet (18 d~kı 5 ~ 
!iği Kemal (18 dakıkadai'iJ:' 
üçüncülüğü Cahit (19 . ı 
zandrlar. . gl~-c\ 1 

I~oşuları mütcakıp lı. ~ 
f ından koşulara iştırtl~ j~ır. 
bir ziyafet ve birinCljyıı \ 

klü- üçüncülere birer mada tıı\tJ~ 

Galatasaray bölge Vo- F enerbahçe .. 1'~~s ~ 
leybol şampiyonu oldu Dün Fenerbahçe sW tıı~~~ 

Dün Galata.saray klübü salo • nerbahçe ile Kurtul~~ıS'lsi \1 
nunda yapılan voleybol şampi . rı arasında :yapılaJl J{tlrtı<!it 
yona finalinde Beylerbcyliler şılaşmacla Fenerliler. tıJljşle ( 
sahava çıkmadıklarındnn Gala • luları 4-1 mağlOP e G s~ 
tasarayııınr hükmen galip gel~ G.S. küçükleri " ııı'us r 

Birinciliği Büyükadac:por 

rek bölge volevbol şampiyonlu. Vefa _ Galatıısar8'!:"-rtı)~ı,r' 
~u kazanmışlardır. d G la~ ,,,r, 

kasın an evvel a tJl; ~,. 

B:;I~e bisiklet birincilig"' i çükleri ile Gaıatasp0rıııU53 ,# 
- karşılaşmışlar ve b';l bit 0~ 

İstanbul bölgesi bisiklet ajan· yı alatasavlılar hak1~rtııal 
lığı tarafından tertip edilen 100 dan sonra 9-1 knza ~ 
kilometrelik bisiklet müsabaka. - jlC 
sı dün SilhTi - Topkapı asfalt !kinci: Bir dakika ııflJ 
yolU üzerinde yapılmı§tır. Neti· lit. 1>0· 
celcr 5unlardır: Üçüncü: Harnlnlll 

Birinci: Kirkor 3 saat 2 da. Dördüncü: Pol. 
kika. Beşinci: Baret. 

~~ . ..-9?.':~~·Q.?;f·:==;ı~,:~-~ ... f 
M~~.oç."'"""'4 c ~1-:n"-...ı~ -· ~ _ 

OSMANLI BANKASI 
1

·~ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

\TESiS TARIHt 186:3l~ -rslT 
Sıaıar;;;' vf Türkivr Cıimlıurirrıı ile mGn~lriı mak.ıut'fen~, 

2291 Numilrafı I0/6f/933 liJrİhfı k.ınımf,ı l.ısdıft ~,(""',.' ı , 
1241611913 t.mhlı 2435 Num.ıralı R,·~ml Oaute • 

Germaycsi: 

ihtly~t akçesi : • 

-. 
110.000.000 ingiliZ 1-ır:ıs 

1.:?50.000 tnglli%.., 1.ıraSlı .. , 
ı, , •• 
Türkiyenin başlıca Şehirlerinik!t ~ 

.PARIS. MARSILVA ve NIS.dc, ~ ~~J 
LONDRA ve MANÇESTER'de fSft~' 

ır.rnR. l'tTl3RIS. VUNANISTAN. IRAN. 1RAI<, fil 1! 

- - b. ıeri " 1 
filyalleri ve biltiln ·Düny:ıc!a Acenra ve Muh:ı ır 

Her nevi Oanka Mu:ımelclcri_ yap:ııı ' 
Hes.:ıbı car. ve mcvıfuat hesal?!arı küpdı 

rd•' 

Tıcari krcdı!er ve vc~ıt.lı krrdı:l'r kü~dı d şko::ıos0 
Turkıvr ve Ecncbı mt'mlel<cılcr üzcrınc ,,~ide srr~ al: 
Bors.1 t'mırlc.>n. 
Esham ~c ıahvı.la r. altı'\ ve cmlJ3 üzc.>rınc av:ır.s t 
Scnedaı tahsıları \ı;: saire. 

h · lı r~lı'~ \En vuksNc eninı\•CI şartlarını 3tZ l " • 

l<asa13r Scrvısi ~rdır. 

. barah •i'CV; 
.-rvmı:::;-:Jn en müsait şartlarH'e C kum 1 r 

' kumbarasız) tasanuf hesapları sıçı 1 
• 

,. 
.ı; 



~ecizeler 
~~la 
b~~ katiyen, 
F tl-ıj11 • kaşınızı, "Q k 12 •• 
('.. Ctıdj b!'llrı geJ"c-, 

~l'lıeııkta şınrzı. 
~ di eli r~n sıhhati 
~· eıı d • t 'l'eıj n edir. 
~I dil'' ,talıatı, 

•nı2ded· 
ır. 

~ç·~ *** ~ · l\ııttt ~U.. ında ınu bi.."llerce cihanı 
liı- • ol\/a§atıuı yüce bir ma. 
· Yardun etmel< gerek. 

l~~;t, . * • 
t ı~a<•U~ıe! Ve şefkatin yıldız. 
~ ır. (l Ve krked"lmi~ yav. 

~ llrıları kana.lınız altına 
(;, . 
~ •''C\ıl·ı * • h· '<\tık 
tıı~ r ı·h llrtarmak için sene. 
K a ~ " Vere ,_ C '<! lıye ol rell -:• E. Kuru. 

unuz, yardım edi. 

Çnck .,*• 
ı il t,o. 
ı. -ı·r 
>1: llu•' ı:eme Kunımu rnem 

\ 1 Çotıık~'u. çoğaltmak için, 
t hır . .,. 8.ılch·e yardım için 

. ııur ''-Urunıa d . ı· u811 yar ım cern. 
't' Uık v l'la da yardım deme!<. 

-td,llı e fd~ket zamanında çn.-.. w 

--.lıgun hakkıdır. 

Bir1nci Smd Kö'fesi: 

Pınar şarkısı 
Pınar gözü yaşlı pınar, 

Çektiklerin az mı pınar? 
Yoksa yine yasın mı var? 

Ettiklerin naz mı pınar?, 

Haydi artık gül neselen, 
.Yurdumuza geldi bahar. 

Hıçkırıklı çağlıyanlar, 
Bile senden pek bahtiyar. 

Garip esen rüzgar, 
Bile senden pek bahtiyar. 

Haydi artık neşelen, 
.Yurdumuza geldi bahar. 

• • • 
"/' Qb: 
D~iklerinden: 

lJnya üzerinde yaşayan en eski hayvanlardan 

atara 
180 milgonluk bir tarihe sahipti~ 

Günün mühim bir kısmım uyu. 
~- makla geçirir. Ağaçlarda kuşlar. 

, la veyahut havuz diplerinde ne. 
fes almadan uyur. 

Kolları, kulakları ycktur. Sesi 
vücudunun kemikleriyle duyar. 
Ses kemiklerle çatpar. İhtizaz 

eder, bu suretle duyma hissi ha. 
sıl olur. 

ı ~. 

J Beyni fasulya büyüklüğünde.. 
-.."t;,'t dir. Kendini yorma7., az kuvvet 
ç~ sarfederek yaşar. Kışın kış uy. 

tr ~·ı, 
~ laa ..;ı o-o·· tl .. - .. .. . 
~ . ll'ıi! t. r ugııırnz re~ı!'1. 

tıı 1' tıııtlc Yon senedenberi dün. 
~~~a~~tat h~ıa cinsi tükenmi. 
~'~1 z~ ait~· adında bir acaip 

lıııı tla11t· ~u hayvan bugün 
~~~il \ırıltıaka tıvarındaki analar. 
~d~liııcc tadır. Zeland ahalisi 
a• Oları bek kıymetli ve mu. 
~~ llıa.ıat u hayvanın daima 
~q ~ah 1tıa Çalışmaktadırlar. 

kusuna yatar. Vasati ömrü elli 
yıldır. 

Başrnın ortasında ayrıca üçün. 
cü bir göz vardır. Henüz bu gö. 
zün neye yaradığını bilginler öğ. 
renememişlerdir. Yumurta ile ço. 
ğalır. Yapılan tetkiklerde bu hay. 
vanın ecdadının 180 milyon sene 
evvel de bulunduğu görülmüştür. 

Dikkat: 
' Yazıyı resimlerle birlikte ke· r 'lııt~n Yerde sürünen hay. 

o~ ıııa dahildir. -

~ 
• screlc tabiat dosyanıza koyunuz. 

1'.~tin kampta 
~~ ~q~ ar 
1 
~~t Yor "apurunun hareket 
~ a doı;' herkes telaşlı telaşlı 
~~tltıerdi;u koşuşuyordu. O sr. 
~~~~:~da ~nlerde on iki, on üç 

trd. ı Ola .Şında ilk mektep 
~t ıve n ık·ı k .. .. d .. 
.~it ~lcri .. çocu gorun u .. 
ı d ~ışcn· d?rder dörder atl!. 

c ,_ ın o .. d·ı i b1 ı ttant . ~une gel ı er. • 
·~liy et aıae; ıçındeydi. önlerin. 

t ,
1
°r . ..,a; arın çekilmelerini 

O ,,~lalldık:~ra yetişmek için 
~il: ·tada ı.ı -arı ~özüküyordu. 
' ,, zun boylusu arkada. 
t "\}' 
'I rı ı, ten 
Qj da bekı fırla. Vapurun baş 

A.tk ~~liri~ e: ben biletleri alır, 
-~, <1ua~1 • detli ta · b" · 
' ~t dogru ır şey söylemeden 

'lı lı~ı/ tı. sıçr;ıdı ve kalabalı. 
'\ \>,t• boylu 

,1 atl;ı ~ta d;_:ı da biletleri al. 
ıı..tk lltJUk: ?:ru koşuyordu. O 
ta aen Çevi~e ~aldı. İskeleler J 

tlaı:ı 1 L';r hareketle va. 
a do· kalabalığı yararak 

tan a gru Yilrüdü. 
t 5etirı tk:adaşı onu .,.örmüş: 
""aı · Rel ... ~ ~!~lliyorcİugel; buradayım .. 

ı:_'~ \> ı, taı•ıf . 
~ ,,.:~ııru k 1ıniz varmış. Az 
'it' b tışerni ac;:ırıyorduk. Oto. 
~~ ti 'lha Yecektik 
• ~1'>· 1 Yeti"e - : . • ı . Oto ~ cegımız zaten 
,• ;aıı.,.c k:~Usler saat iki bu. 
c ~ t v ktinı· r, bizim ise ya. 

ıtb'li ız var. Yarım sa. 
rsck ... 

- Kabahat sende, şu mayola. 
rıru alacak gün bulamadın mı da 
hepsini bugüne bıraktxn. 

- Ne yapayım kardeşim. An. 
nemi kandınncaya kadar akla ka. 
rayı seçtim. Kampa gitmemi bir 
türlil istemiyordu. 

- Doğru, ben de geçen sene 
evdekileri kandırıncaya kadar 
çok uğraştım. Kızıltoprak kam. 
pmda iken geldiler, gördüler. Bu 
sene benden evvel onlar: "Haydi 
bakalım Çetin; kampa hazırlan I'' 
dediler. 

- Ne ise, onları razı ettik a. 
ma Allah vere de otobüslere bir 
yetişebilsek. Baksana daha tlskil. 
dara epey var. 

- Karnım da bir acıktı ki, sor. 
ma ... 

Biraz sonra vapur Üsküdara 

YAZ/SIZ HiKAYE: 

yanaşmıştı. Ali ile Çetin yolcula. 
rı yararak vapurdan fırladılar. 
Şile otobüslerinin durak yerine 
doğru koşuyorlardı~ 

Eyvah 1 Korktuklarına uğra. 

mışlardı. Biraz evvel üç otobüs 
hareket etmjş, bütün kamp arka. 

1 Türkiyenin komşu/arz: 

Yurt Şiirlerinden: 

BURSA 
Dört yanı ulu dağb-. 
Her dağda s:.ıbr çağiar. 
Bak sana gönül bağlar. 
Bu ulus Yeşil Bursa. 

Baharında, güzünde, 
Hiç kimse yok hüzünde. 
Kosk°'ca yeryüzünde, 
Bir cannat Yeşil Bursa. 

iZM i R 
Cen':'let ayaklar:ında_ 
Sen bugün de, yann da, 
Türkün damarında, 
Yatan kansın lzınirim. 

Her bucağın şan dolu, 
Her dağın zafer yofo, 
Bir tarih kadar ulu, 
Bir destansın lzmirim. 

N. 

N. N. 

R u s y a 
Rusyanın bugünkü coğrafya bakımından durumu 

Rusya Türkiyenin kuzey Ka. 
radeniz kumşularındandır. Şehir. 
leri doğu Avrupa ile Asyanın bü. 
tün kuzeyini kaplayan ve büyük 
Okyanusa kadar uzanan büyük 
bir memlekettir. 

Rusyada birçok karışıklıklardan 
ve değişmelerden sonra 1922 de 
·imdiki Sovyet sosyalistler birli. 
ğinin temeli atılmıştır. 

Memleketin genişliği 21 mil. 
yon 250 bin kilometre karadır. 
Nüfusu 160 milyondur. Şimdi 
Finlandiyadan da bir kısım arazi 
almıştır. 
Dünyanın en büyük şehirlerin. 

den biri olan Moskovanın 1 mil. 
yon 277 bin üfusu vardır. 

Günün yirmi dört saati içinde 
en fazla faaliyette bulunan şehir. 
!erden birini de Moskova olarak 
gösterebiliriz. Mevcut nakil va. 
sıtaları kafi gelmediği için yeral. 
tı demiryollan yapılmı!jtır. Yük. 
sek okulların, akademilerin, üni. 
versitelerin hemen çoğu Mosko. 
vadadır. 162 üniversite vardır. 

daşlarını Şileye götürmüştü. 
Ali ile Çetin şimdi ne yapacak. 

tarını düşünüyorlardı. Eve gitme. 
ye utanıyorlardı. Çünkü evden 

erken çıkmışlardı. öğretmenleri 

onları köprüde bekliyordu, eve 
gitseler, ne cevap vereceklerdi. 

Rusya halkının yaşama tarzı büs. 
bütün başka ve kendine mahsus 
bir biçimdir. Hayattan sadedir. 
Ahalinin yüzde 84 ü köylüdür. 
Senede 31 milyon ton buğday ye. 
tiştirir. Yulaf, çavdar, keten ve pa 

Çetin: 
- Dur bakalım, şunlara sora.· 

lım. Belki bir yolcu otobüsü var_ 
dır. 

Diyerek birkaç kişiye sordular. 
sa da yoku otobüslerinin sabah 
saat 10 da bir de öğleden sonra 
13 de olmak üzere iki posta oldu. 
ğunu öğrendiler. Şu halde bugün 
kabil değil, Şileye gidemi)lecek. 
lerdi. 

O sırada yolun üzerinde büyük 
bir benzin kamyonu durdu. Şoför 
kahveye doğru seslendi: 

- İsmail efendi, Şileye götü. 
rülecek şu emaneti çabuk ver, gi. 
diyorum. 

Çetin Şile lafını duyar duymaz 
derhal kamyonun yanına fırladı: 

- Affedersiniz, Şileye mi gidi. 
yorsunuz? 

- Evet küçük, neye sordun? 
- Arkadaşımla ben oraya gi. 

decektim de, otobüslerimizi ka. 
çırdık. Bizi Şileye götürürseniz 
size istediğiniz parayı veririz. 

Şoför: 
- Evet. evet .. Biraz evvel ar. 

muk da çok miktarda yetiştirir. Or 
manlan boldur. Kereste fabrika. 
lan pek çoktur. Rusya kereste. 
den senede 90 milyon ruble ka. 
zanıyor. Türkiye Rusyaya yılda 
3.964.000 liralık öteberi satar. 

kadaşlarınız hareket etti. Paraya 
lüzum yok, ben sizi onlara yetiş. 
tiririm .. diyerek kapıyı açtı ve 
onları yanına aldı. 

Çetin ile Alinin sevincine diye. 
cek yoktu. Bugün talih onlara 
hep yardım ediyordu. Hiç ümit 
etmedikleri bir zamanda işte bu 
kamyonet işlerine yaramıştı. 

Şimdi hızla Çamlıcaya doğru 
uçuyorlardı. Ah, şimdi arkadaşla. 
rı onlan görünce kimbilir ne ka. 
dar şaşıracaklardı? 

On dakika sonra Çamlıcanrn 
Bulgurlu köyünü geçtiler. Sağ 
tarafta Erenköy, Bostancı sahil. 
leri ta Maltepeye kadar uzam. 
yor, daha ilerde güneşten pırıl 
pırıl yanan Marmaranın ortasın. 
da Adalar, koyu birer gölge gibi 
denize uzanmışlar ... İki tarafı gü.° 
zel bostanlar ve tarlalarla çevril. 
miş dümdüz yolda kamyonet ade. 
ta uçuyordu. 

Yarım saat sonra Ömerliye gel. 
mişlerdi. 

Şoför durdu: 
- Çocuklar, buranın suyu çok 

güzeldir. Hem biraz bir~ey :reyi. 
niz, ben de bir kahve içeyim. 

Diyerek aşağıya atladı. Yolun 
kenarında etrafı tahta parmaklık. 
la çevrilmiş, kenarlarında boru 
çiçekleri ve sarmaşıklarla cevril. 
miş kahvenin bahçesine girdi. A. 
1i ile Çetin buz gibi birer su içti~ 
lar .. 

Beş dakika sonra yine yolda 
idiler ... 

Şoför ilerdeki sırtlarc!a kalkan 
tozu göstererek : 

(Sonu, var) 
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u r ing· ternn·n Ankara Başveldi·l·~~k"raya 
e ç · s; e görüştü 

bu Alman ajansı 

nasıl tefsir 

görüşmeleri 
edıyor? 

Sof ya, 5 ( A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

lngUterenin Ankara büyük el
cisi Sir Hughc Knatchbull - Hu. 
gc~sen, Bulgar kralı tarafından 
kabul edJmiş ve İngilterenin 
Sofya elçisinin tertip ettiği ka. 
bul resmin.de, Btılgar Bn5\·eki
Ji, hariciye ve harbiye nazırla _ 
rile görü~melerde bulunmuştur. 

"fJ 

Siyasi hamfiller, bu münase -
betle lngiliz veyahut İngiltere. 
nin müttefiki kıtalıınnm Bulga
ristnndan muhtemel mUruru me. 
selesile alakadar sondajlar ya -
pılmış olmasını müstabat gör • 
mchektedir. 

Vaziyetin bu inkişafı karşı -
sınd'.l, efkanumumiye sakin kal. 
makta devam eylemektedir. 

esinde 
iki Alman bölüğünün 
taarruzu püskürtüldü 

J>aris, 5 <A·A.) - Havas A
jansı, a ';:eri vnziyet hnlı:kında 
şu tnf Ih tı veriyor: 

Almanlar bu sabah, mutad
dan daha geniş mıkynsta bir 
uf k taarruz yapmışlardır. Bu 
taarruz l•tiçülı: bir hilcum müf
rezesi tarafından bir mevzie 
te\' lh edilmiş değil, bir buçult 
Jdlometrelfk cephe Uzerinde 
yapılmış bir taarruz hareketi
dir. 

Dtin saat bir buçukta, olduk
ça şiddetli bir topçu hazırlığın
dan sonra, mevcut iki bölük, 
yani takriben 300 kişi tahmin 
edllebilen bir Alman kuvveti, 
Fransızlar tarafından işgal e
dilmekte olan küçtik bir koru
ya taarruz etmiştir. Otomatik 
silühların, mUtcaklben vaziyet
ten haberdar edilen topçunun 
baraj ateşi altına alınan Al-

manlar Fransız mevzllerllo te. 
masa dahi geçmeye muvaffak 
olamadan, hissôdtll r derecede 
zayiat vorcrelc, oldukça inti
zamsız l>lr ricatle gerilemiş
lerdir. Sabahın dördüne doğru 
Fransız müfrczclorfnfn yaptık
ları istikşaflarda, boş sahada 
ne ölU, ne de yaralı bulunmuş. 
tur. Almanların bunları alıp 
göttirdül<lerl anlaşılmıştır. Yal 
nız bu ınUfrezcler, arazi Uzerin
do tcrlcedllmiş bir çok sllAh ve 
kanlar içinde unırormalar bul
muşlardır. 

Jlnva şeraitinin çok güzel ol
masına rağmen, cltinkU gUn 
tayyare faaliyeti oldukça az ol
muştur. Buna mulı:nbil Alman 
Jceşif tayyareleri dUn gece 
Fransa şimalinde ve şimal de
nızı üzerinde ciddi fnaliyct 
sarfctmlşlerdlr. 

i a an gazeteleri lnglltereye 
meydan okuyor 

lnkenc!criye, S (A.A.) - Fran· ı losunun Akdenizde tecemmuu 
sız • ingilir filoları kumnndanla· hedefi ne olursa olsun, İtalyanın, 
ı:ilc Mısır re~i mnkamatı ara·' hayati menfaatlerini, herşey pa· 
sındıı ziyaretle teati edilmiştir. hasına müdafaa hususundaki ka· 
Mısır makamatr, kumandanlara ti azmini asla değiştiremiyeceğini 
harcı.retli bir tarzda kabul göster· ı;oyiiyerek diyor ki: 
m~?1erdir. Hava ~ehli~es!.nı:. kar~ı Müttefiklerin kararı, İtalyayı 
mudafra ekzcrsıslerı büyu~ ~ır hiç bir suretle korkutamaz. Fakat 
muvaffakıyetle cereyan etmıştır. eğer bu tecemmu bir taarruz ba§" 

. Roma •. 5. ~A.A.) - D. N. B. lamak maksadile yapılmışsa, çok 
AJan:ıı bıldırıyor: . . ağır bir mağlubiyete uğratacak -

İt<ılyan matbuatı, lngıhz harp tı· 
gemilerinin Akdenizde tccemmü- · 
ünü, propagruıda tedbiri olnrak Diğer taraf tan, aynı gazete, 
tavı:if etmektedir. Popolo di Ro· dünyayı korkutmak ve telaşa aü· 
ma gazeteci, bu manevranın İta). şürmck maksadile İngiliz matbu· 

fak atı t.uafından yapılan manevra· 
yayı korkutamayacağını, at ]ardan bahsediyor. Eğer Büyük 
İtalyanın bliyük Britanyayı bu 
tecemmua kararını verrneğe sev· Britanya, Daily Telegraf gazete· 
keden şeyin ne olduğunu pek iyi sinin inandırmak istediği gibi, 
anlayamadığını yazmaktadır. Bu bir tek top atmadan İtalyayı Ak. 

denizde boğmak istiyor sa, bu gazete öiyor ki : t 
Eğer bu manevranın hedefi tnkdirde bu plan talyan toplan 

Akdenizde bir taarruz hareketi tarafından mahvedilecektir. 
ise b.ı takdirde Fransa ve İngil· Giornale gazetesi: "Büyük Bri· 
tere, bu manevranın çok tehlikeli tanyanın İtalyayı ve Yugoslavya· 
oldugunu, zira İtalyanın her ihti· yı istihdaf eden ve Mister Çörçil 
mnle k~r§ı hazır, hem de tama • tarafından ifşa edilen harp mak· 
men hazır bulundı.:ğunu unutma. satları, İngilterenin Balkanlarda. 
malıdırlar. ki maksatlannı gizlemeye ma· 

Mcsseg-ero gazetesi, İngiliz fi• tuftur." diyor. 

Belçika 
Basvekili 

' Be çikanın bi araf-
hğını i an etti 

• Pari.s, 5 ( llususi) - Belçika 
başvekili Pierlo bugün öğleden 
sonra söylediği bir nutukta ez. 
cümle demiştir ki: 

"Bugün hukuki vaziyetimiz 
1914 değinden farklıdır. Belci
ka. topraklarının üzerinden r.e. 
çilmcsine mani olacaktır. Bu.. 
günkü bitarafhğımız, bize hi -
maye vaadeden herhruıgi bir 
devletin teklifi ile değil, fakat 
serbestçe seçmiş olduğumuz bir 
şekildir. 

Filhakika buglin kati sulh i. 
çinde değiliz, fakat yine sulh i. 
çinde yaşıyoruz. 

Belçika buglin iı;:inde bulun -
duğu bitaraf vaziyeti muhafa. 
zaya kati surete karar \'ermiş 
bulunuyor .. Ancak hudutlarımı. 
za fa.arnız olunduğu zaman sulh 
vaziyeti bozulacn.k ve canımızı 
dişimize t.aknııık mtnılekl'ti mıl
dafna edooot:iz. 

ı Vaşington vapu
runun italyaya 

hareketi 
iki saatten fazla 

gcçiktirildi 
Nc'IYIJOrk, 5 ( A.A.) - Ameri

ka bandıralı Vaşington vapunı. 
nun ltalyaya hareketi iki saat
ten fazla bir müddet tehir edil. 
miştir. Bunun sebebi, Vaşing -
tondan gelmiş olan aynı vapur 
kumpanyası memurlarının mU • 
him olduğunu beyan ettikleri üç 
posta çantasının vapura yetiş -
tirilcbilmesidir. Vapurun l:aptn. 
nı Mannig-, seyahat esnasında 
muhnsnmat sıı.hn.sı genişlediği 
takdirde takip edilecek hattı 
hareket hakkında mahrem emir
ler aldığını söylemiştir. Vapurda 
74 ü Amerika tebaası olmak ü. 
zere 227 yolcu \'ardır. 

Tuna üzerinde 
takyidat 

Biıkr "'• 5 (A,A.) - Tunaıııu 
Çcrnnvoda köprllsU tizerinde-
1.i mUııalrnlfltta her hangi bir 
snlıotnj hnrc.>ketlııin önllno geç. 
mele 117.rrfl. ı-:a,.elcıri, h"r clns 
geminin gc-ç-ınC>si yasalt edll
miştir. 

Ankara, S (A.A.) - Bnşvcl.il 
Detktor l~cfik Sayd&m refakatin· 
deki zevatla birlikte bu sabah sa. 
~t 10 da Anl:tıraya avdet buyur· 
muşlardır. Sayın B:ışve'dlimiz 
istasyonda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda ile heye· 
ti vekile azalan, Cumhuriyet 
Halk Partisi umumi kutibi dok· 
tor Fikri Tüzer, parti erl:finı 
ve birçok mebuslar riyaseti 
cumhur umumi katibi kemal 
Gecleleç, seryaver Celal, hu · 
susi kalem müdürü Süreyya An. 
deriman, Hariciye Veklileti umu· 
mi katibi Numan Mcnemencioğ· 
hı, Ankara v<ıli ve beleöiye reisi, 
emniyet müdiirü ve Vekaletler 
erkanı tarafından kar§ılanmıştır. 

---<>----
Valimizin dünkü 

tetkikleri 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lutfi Kırdar dün öğleden sonrn 
Kadıköye geçmiş, or:ıda y<ıpıl
makta olan Kadıköy Halkevi in. 
şaatını tetkik etmiştir. Vali son· 
ra Üsküdara gelmiş, geni§letil" 
mekte olan Üsküdar iskele mey· 
danını göz,den geçirmiştir. Vali 
sonra Kabataşa geçmiş, buranını 
da tetkik etmiştir. 

lran hükumeti Fuara 
İ§tirak ediyor 

tzmir, S (A.A.) - İran bükü. 
meti bu sene Fuara büyük bir 
pavyon in~ası suretile iştirak ede· 
cektir. İran büyük elçisi bu mak 
satla şehrimize gelerek fuar sa· 
hasında beraberinde İran general 
konsolosu olduğu halde iki saat 
kadar tetkikler yapmıştır. 

Meksikanın 
petrol kuyuları 

Bir An1arika 
şirketi tarafından 

işletilecek 
NC\·york, i) (A.A.) - lyi h:ı.

bcr nlan mahnfil, Perşembe 
gUnü akşnmı, Connditndcd Oil 
Company isimli Amerika petrol 
şlrketne Meksika ııuı~nmeti a
rasında Meksika kumpanyası
nın petrol kuyularının istfmlll
ki hakkındn bir nnlnşmo. ya
l> ıım ıştır . 

Associalcd Press, Meksika 
hUktimetlnln, Kumpanyaya, üç 
sone zarfında 9 mllyon dolar 
ödeyeceğini halıC'r Yermekte
dir. Amerika şirketi, önümüz
deki altı sene zarfında Meksi
ka kuyularından 30 milyon fı
çı petrol çıkarmaya salfıhiyct
lidi r. 

Meksika petrolü tevzi acen
tası umum mUdUrll, Uç Ameri
ka şirketilo mukaveleler akte
dildlğinl söylemiştir. Bu mu ka
veleler 54 milyon dolar değe. 
rinde Meksika petrolll sntışına 
dairdir. 

Loid Corc 
(Baş tarafı 1 lrıcidc) 

Norveç fiyaskosu bB.§ımıza, ak 
la gelınedik UzUntUler açacaktır. 
Norveç karasularına many dök. 
meye karar vermeden evvel, 
Norveçde Almanlara takaddüm 
etmemiz lazımdı. Halbuki Al
ıvanlar mukabil taarruza geç. 
dikleri zema.'l, bu mukabil darbe
yi karşılamaya ha.zır bile de. 
yildlk . 

Norveçe gönderdiğimiz kuvvei 
seferiyenin efradı alelacele top
lanmıştı ve en lüzumlu techiza.t. 
tan mahrumdu. Bunun mulmd-' 
der neticesini gördük. Biitün 
bunlar, selfilıiyetsiz ve sersem 
in.sanlar taraf mdan yapılan ic. 
raatın müe~sif hi1ta••r. 'rlir. u;;_ 
Jet her fedakirhğn lrntlnnmaya 
hazırdır. Faknt muvntial{ı ..;c.. a 
1.nnacak vaziyette deyildir Çün. 
kil, Resikfı.rda bulunanlar yalnız 
memleketin mukndderatmı ida
reden aciz değil, aynı zama.ncla 
zayıf ve mecnundurlar. Resikar. 
da bulunanların, harbi d:ıha e
nerjik bir f:ekilde eevk ve icla. 
re etmek üzere s~rf<'ttiklcri guy 
ret akim kalmı-tır. P ... rlU..~cnto
nun müdahale etmesi ve zimaın. 
darlann başaramadıkları bu va
zifeyi onun deruhte eylemesi la. 
zımdır. Eğer p2.rlamcnto mü -
dnhalc etmiyecek olursa. mille. 
te karşı ihaneti vntnniye irtikılp 
etmiş olacaktır. H·u·bi scYk ve 
idare ile miikellcl tfV't>}·';:t:1 YC 

memurlar. <'nerjik bir surette 
değiştin ime ı idir. 

orveçte şiddetli mu· 
harebeler başladı 

(Baş tarafı 1 incide) taznman Norvcçe asker scvki-
has:ıra etmektedirler. Osterdaıda Noı ne de\·nm etmektcdlrl<'r. 
\eçlıler, dU,.m:ınn yeniden mUhlın ::u. İsveçln kUçUk Strom::;ta.d ıı. 

yiat vcrdlrmlşlcrdlr. nıanı nçığındn her glin yUklU 
Diğer cihetten .Norveç kıttı.atı Cm· ş11eplerin şimale doğru gittfklc

tar.gcr etrafında cereyan eden muha rint ve bir müddet sonra ağlebl 
ıcbclere lşUrak etmişlerdir. ihtimal boş olar:ık cenuh:ı dün. 

NARV1KTE HARP ŞlD· elliklerini sllrmek nıUmkllndlir 
DETLEND1 Mayısın birinci günll, H va-

Londra, 5 ( A.A.) - Narvik purdan mürekkep hir katile 
civarında, §iddetli bir kar fırtı. görtilmüştllr. Beynelmilel su. 
nası hüküm sürmekte ve şiddet- !arın llstllnde de bir lınvıı faa... 
li muharebeler devam eylemek. !iyeli mllşnhede edilmiş ise de 
tedir. bu son ~tinler içinde ecnebi tay 

11üttofikler. denizden ve ka- ynrelcrı lsvcç toprakları 117.e 
radan Alman mevzilerini bom. rinden ve bUhassn. Stromstac\ 
bardıman etmişlerdir. ve Lykesil üzerinden uçmuş-

Norveç ajansının bildirdiğine lnrdır. 
göre, dört motörlü bir Alınan 3 Mayıs akşamı Goterborg 
tnyy:ıresi. dün Nar>'ikin şima - civarında l•fıin Hoeloe :ıdnsr a
linde Kirkenes üzerinde uçmuş r;ığmda 6 - 7 nakliye n.puruu
ve buraya dört bomba atmıştır. dan mürekkep bir kafile görUl
Maamafih hiç bir hasar yapma.. müştilr. Bu kafileye 8 muhrip 
mıştır. Kirkenesin yanı başında ile bir tayyare refakat ctmek
bulunan köy de bombardıman e- tc idi. 
dilmiştir. Sanıldığına göre bu Paris, 5 (A.A.) _ Paris aske· 
Alman tayyaresi, Namsos ve 
Andesnesden çekilmiş olan müt. ri mahfellerinde, Norveçteki müt· 
tcf ik kuvvetlerin umumi karar- tefik kuvvetlerinin yeniden tahşi. 
gfi.hını btıln.bilmek üzere keşif u. di, hadisesiz bir tarzda devam et· 

mektedir. 
çuşuna çıkmış bulunuyordu. Paris askeri mahfellerinin bil 
TESLlıI OLAN NORVEÇ- dirdiğine göre, müttefik kuvvet· 

LILER terin Al:nan kuvvetlerile teması 
Stokholm, 5 (A.A.) - Röyter temini ilerledikçe vaziyet tavaz. 

a;ansı bildiriyor: zuh etmektedir. Dün ilk defa o 
.Müttefikler çekildikten sonra tarak, Alman hava kuvvetlerile, 

Almanların, \"akit kaybettikleri ha Narvikin şimalinde kain bir kö 
ber verilmektedir. Alınanlar i\or- yü bombardıman etmek suretile 
veç kıtaatını süratle kuşatmışlar- buradaki muharebelere iştirak ey· 
dır. Ve Norveçliler, hiç bir muka- !emiştir. 
vemet gö::;termeden teslim olmu5· Son haberlere göre, Narvik 
!ardır. mıntakasında bulunan Almanla .. 

Henüz teyit edilmiyen haberler nn mıktarı, üç bini geçmemekte· 
göre, Narvik, karadan ve deniz· dir. Bunların bin kadarı, İsveçe 
den ~iddetli bir bombardımana tu· giden demir yolu boyunca tünel 
tulmuştur. ve köprüleri tutmakta, geri kalan 

Andalsnasdan irk~p edilen müt- iki bin kişi ise, iki grup halinde, 
tcfik kıtalannın Narvike gittikleri Narvik etrafında bulunmaktadır. 
tahmin edilmekte ise de ba haber Bunların mevzileri, dün, karadan 

______ .--/ 
inn;sarıar ~ 

idaremizde 
yeni zihniye! 

il'LiJe) 
(Baş tarcıf ı 1 ,; 

de3 ~ 
evvel memlekette s~ne dilİ~::I 
yon litre bira ist:hlak er.-:Jıi ~ 
fiyatın tenzilinden sor: d.ı& ~· 
yat artışına göre ;bun bir' İfl" 
senede 16 milyon htre 
lak edile.bilecektir. .~,I 

· b" fabrı ·ırtı Anknradaki ıra .. ter-~ 
az.cımi imal kab!liyet:nı ıı r ... 

. . · 1aııtı ~ den 3 mılyon lıtrc ın .1 ıı ~ ,a 
l~ti!mesi ııuretile 6 ını >'frıe İP". 
ce5ine çıknnldığı halde ~~ 
lak ihtiyacını k."C"td•Y bir 1"" 

hükumet lstanbulda ·~~t~ 
rika inşnsrna Jüzuın ~o fi~ 
Fakat bu sırada yeni ~i~tı ~ 
inşa etmekteki müt~u \ıf1""....
nerek dört yüzbin )ıra ~ 
cJe tütünle ödemek üzere ıct• ıı' 
ti fabrikasını satın al~1.,,ııf.J ~ 
ne hesabına mcnfast . re i•~ 
Senede 10 milyon lı! fıı~ ~ 
lm'hiliycti olan noınonb ,.. ~j ~ 
nın mübayaı:ısından •°" jl:ıt" l· 
memlekette bira buhra~ıır· .J ~ 
tamamile bertaraf olrnll~ ~ ~t 

Biz bira ihtiyacını t'°'~~ 
karşılayacnk oln:1 i~Jefl ~ 
rının temin edilmcsın lı fif'.J 
bilhassa bu tedbirin «"il 'ae fi', 
tahdit edeceği mülıih~:ti•~ 
nun oluyoruz. Zira ~ ,, ı.tl 
mum müdürlücünün k.İ ~ 
kardığı ikinci yıllığrt!da.tli ~ 
lar rakı tehlikesinin 1111 ~~ 
içi:t ne büyük bir nf et. .,,ıi'" 
miı olduğunu büyük bır 111 
göstermekted

0

t". ~ 
Yüz bin litre üzenııdttli'..I 

lif senelere ait ispirt?lıı Jl.'r
istihlaklcri arasmdnl<i ıtı 
nin hulaıası şurlul": 

şimdiye kadar teyit edilmiş değil· ve denizden müttefik kuvvetleri 
dir. Ö tarafından bombardıman edilmi§" RAIH 

ALMANLAR R ROSA tir. Şarap 
G lRDlLER 1 N H . . Bira 72 7

5 1 
Stoklıolnı, :; (A.A.) - Nor- orveç arıcıye ve G" .. 

1
.. k' -Je~ 

veç Ajansının öğleden sonra oru uyor ı mıı:a•• ~ 
neşrettiği bir tebliğe göre, Al- Mu""dafaa Nazırları rakı sarfiyatı §araba ~~'} 
man lntaları, şehri bombnrdı- nisbetle inanılmaz d~~?, 
ınan ettikten sonra Rörosa glr- L d d lac1ır ve her aerıe eritic& i'.J' 
mlşlcrdlr. Bir Alman tayyare- on ra a de ilerlemekteydi. 935 ~:J 
si, şehre yedi inflU\k bombası 261 milyon litre clAı'~ rj 
atmıştır. Şehrin deniz mahal- Kot Norveç milletine 937 senesinde 328 ınil.._,., ~ 
lcslndekl evlere isabetler vaki yaklaşmıştll"'. Bu rakaJI""" ""1 .ıl 
olmuştur. Bundan sonra Al- bir hitabede bulundu hayet 8crıede yed!buçu!:,. fPJ' 
man tayyarecileri, makineli Londra, 5 (Hu.'mSi) - Nor. dan ibaret. Nüfus bal bd ı'~ 
tufeJc. ateşi açmışlardır. veç hariciye nazırı Kot ile mil- litre bile dü,meyor ~e.;,.tif ~ 

Sivil halk, şehir kenarıncln- ı li müdafaa nazırı Kuimberg Lon larmemlekette rakı 0~ı.f 
ki mahallere çekilmişlerdir. 1 draya gelmişler ve Norveçin Lon bi~~a nisbetle otu~ lı ~.Y 
İnsanca zayiat olmamıştır. Rö- dra elçlsile görüşmüşlerdir. Ya. m11lı olduğunu pek ·~il'" 
rostn. birkaç gtindcnberi hiçbir rın İngiliz hükQmeti erkanı ve yor. Şaraba gelince, o J 
Norveç nskeri bulunmnmakta. bilhassa Lord Halüaks ile umu- çok fazla birşey değil· ~·· 
idi. Snat 13 c doğru, ilk moto- mi vaziyet \17.erinde müzakere. Hükumetin mcmıeke~ lf''f 
slltletli Alman kıtası şehri gir- ler yapacaklardır. umumi sağlık üzerinde ı~-' 
miş ve takviye kıtnlarına inti- Londrada bulunan hariciye li tahribabm müm~ o .. rıJ 
znren istasyon civarında yer- nazırı Kot bu akşam Londra dar azaltmak için b~ ts' ~ 
leşmiştir. radyosu vasrtaslle Norveç mille- fiyatlıırmı ucuzlnbnaldı:,ıO. 

· 13 5 ALMAN ASKERİ tine bir hitabede bulunarak ez.. isabetli bir harekette_,.~~ 
ÖLDÜRÜLDÜ cümle şunları söylemiştir: nu bu rakamlardan aı..- ..,,..~ 

Stokholnı, 5 (ll.A.) - 11Rcu· Norveç hUkQmeti tarafından Bira fiyatı ucuzlayın:;ı,., ~ 
ter,, Stokholmdo, Norveç aske- Londraya gönderildim. Burada tihlaki her tarafta ar ~.Af ı 
ri harekatı hakkında çok ilıti. bir kaç gün kalacak ve bu müd- fiyatının eksilmesi '4e 11 ,,oeırllİ 
yatlı bulunulmakta.dır. det zarfında memleketimin mn. le sarfiyatm artına•ırt~r tıt";J 

Norveç ajansının bildirdiği- ruz bulunduğu Alman işgaline lacakttr". Bu neticede ... el~~· 
no göre, ancalc llörosdan ha- ka.I"§I ne 2ibi tedbirler almaca- rakı garfiyatmm "'e ~ 
her alınabilmektedir ve Nor- ğıDJ müzakere edeceğim. Bura. tahribatının önü~e il• ~~ 
veclller, buradan, cenubi Nor- dan Parise geçeceğim, oradan da Bundan batka b!ra ,..,...,,. 
vecln müttefikler tarafından memleketime avdet ederek mü - ilk maddesini te§kı~ ~f'* 
tahliyesini mUteaklp alınan cadeleye devam edeceğim. ve üzümün istihsah 1 'f' 
yeni talimat neticesinde, me- K , h . k .. cektir. öıt!:" 
yus bir halde çekllmlşlerdlr. ı ot ut ıeya atı as erı Şimdi memnuniye1~ı,t .;-Şimalde, mücadelenin de- vaziyetle alakadar nız ki Gümrük ve rr-YM' 
vnm ettiğini blldiren resmi , değilmiş kaleli bira ve ,ara~ .;., 'I 
tebllğ, askerler arasında iyi tenzilat yaparken ~~ _d~., 
bir intiba bır:ı.kmıştır. Asker- J,ondra, ö (Hususi) - Lon- )erinin imal aist~! ~~ 
ler, şimdi, mücadeleye devam drada bulunan Norveç hariciye maksatlara göre de~c .~ 
için şimale doğru kaçabilmeyi nazırı Kot bu ziyaretinin Nor. rarmı vermiıtir •• ti ıi lı~ 
Umit eylemektedir. veç kıtal:mnın ricati meselesi- bugÜn inhisarlar ı.daı'C erit; 1. 
Ateş lres emri geldiği zaman le asla alaka.dar olmadığını ve §~;ahın imaline izıı:;ı~ ... :J 

NorvcçlUerin, Rörosun cenu- 1 bu ziyaretin da.ha evvelden ka- hergün ıarap fabrı 811 f!''I.. 
bundnld mevzileri olduğu gibi 1 rarlnşmış bulunduğunu bildir- rakabe altında tutar• .. cürl" "./, 
duruyordu ve 120 Norvecll, 300 1 mlş ve ziyaretten gnyesinln ~rı:p yapanlar ti;U'lu ()IS.-ı~ 
Almanı geri pUalcürtmeye mu- Norveç lıtikflmetlyle İngiltere luklar çekmekte~ıt· fJo .-;-,,;. 
vnffak olmuştu. Bu caquşma- :nasındaki mlinasebatı ı;ıklnş. hükumet ıarabm ıanıt 1 r. f".l 
!arda 35 Alman askeri llldürlil- tırmak olduğunu iıt\ve etmiş- sını serbest bırak~~,,elı~~~· 
mtiş ve Norveçliler tarnfmdan lir. . hi 1 'd sı o ~ ın sar ar ı are • .. 
dn nncnl~ iki mu \'e Uç ynralı Profesör Kot Kral ve Norveç için memlekette ~!tır. 1'~,J~ 
verilmişti. hUkumetiııin '.·nbnnct biı· ınem- · ı. ı çac- .~ıl 

l zerıne "urs ar a .. da l"'..k • 
Alman kıtaları hen Uz löro- ıcekte geçmiş oldukları habe- şaraphaneleri vuc:U i.:ı~ ~ 

sa vnrnmamışlardır. :Nor\'eçll- rl kati surette tekzip ederek, ve sadece ıaraban . f'"~ " 
ler, şehrin cenubunda mlllrnnı- hllkflmet ve kra.lııı sonuna ka- fCY olduğunu t~.~~ 
mel mevziler işgal etmişlerdi. clar memlekette kalarak harbe- le imalden sonra ~PbJ"-Y 
Bu Norveç kıtanlrın.dan bir su- deceklerlni bildirmiştir. kontrol hakkını mu. ' tıdl 
bny, burada aylarca mukave- Dundan maada profesör Kot cektir. Bu esaslar lıart;;,.ıı Jı' 
met edebilirdik demiştir. Dun- söylediği l)lr nutukla Alman kanun layihası hazı~ hat!~ P 
dan lıliyle, buralarda ancak işgnllnin bir hrihçesini yap- Bununla bera~r "1~eı"ıelı' 11 
çete cnrpışmaları hekleneblllr. ö 1 ı 1 ö 1 biti ı . .;çte satmak uzcrc ··~·-·1-"1·..,,. Störnl cenup şarkislnde bir c1Uş ntl1r1 ~.· ve s ı er n ş Ye rm ş- ... fıtı11·- ır 

hilinde müskirat .ı~ 0 
m:m ınUfreze"i bozulnıuş ve üs••~ Almanyamn Norvere taarruzu ıis olunmasına 01 • Jıl 100 Alman öhlUı·UimUştlir. :s ,.,.., 

en büyük bir cinai hactise olaral: cakt:r. ·ç&cilet' ~ 
.ALMANLARIN ASKER 8E\'- tarihe geçecektir. iıpirto ve ispirtolu. 1 

bir ~t~ 
'KlYATI DEV A.M ED1YOH Hiç bir suçumuz yokken bize sannan idnrcsine ye.n~,ulc? 
AmstCronnı. 5 (A.A.) - Go- taarrur edenlere memleketten yetle \•erilen bu ye:ıuh~rı'lı , 

teberg'den nhnnn 'blr telgrafta lmğmamız 18zımdır. Bunu ccda· memleket h~s.al_?l'l)A ~ V· 
bildirildiğine göre A lm:ınlar dım•1:ı n mill~timiıe ve çocuk· ı lcc- bckliyebılırır.. ASI 
vapurlar ,.c taryarelerle nıun- larımıza karşı borçluyuz. 



~ .......... . 
'rı .............. -........ . 

; em/ekel 
'J!.abe,./eri 

·······••111···················--······ 

ff.lmA~i iznı i te 
elediye faaliyeti 

~htım inşaatı meselesi mahkemede 

~~~--~l ~~ilmli 

tsl:elet lambasını söndürmüş. 
tü. Emil bir ara ba~ını arkaya çe. 
virdiği z;?.man Yeşil İskeletin kor. 
kunç manzarasiyle karşılaştı. 

Salona girdikleri zaman Baron, 
Lcnuvar ve ü~üncü adam, hepsi 
birden korku ile yerlerinden fırla. 
dılar. Filhakika yeşil bir ışık neş. 
rcderek ilerleyen bu i.>l:eletin 
manz~ra"ı en cesur adc:mların bi. 
le yürel:lerini titretecek kadar 
müthişti. 

(Dalın t:ar) 

6.5.940 Pazarte!ii 
12.30: Prot;"rnm ve memleket saat 

nyıırı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha.. 
berlerl, 12.50: l\IUzik: Muhtelif ~ıırkı. 
tar (Pl.) 13.30/14.00: MUzlk: Knrış;k 
program (Pl.) 18.00: Program ve 
memleket sruı.t ayo.n, 18.05: .MUzik: 

!::mit, ( Hıumsi muhabirimi::_ 
den) - İzµıit belediyesi §Chrin 
imar ve inkişafı için güzel bir 
mesai sarfetmektedir. Çok da. 
ğmık ve işgal yıllarında baştnn 
başa harap olan şehrimizin ima
rı müşkül şarUar içinde tahak
kuk etmekte ve fakat azimle de
vam etmektedir. 

tzrolt belediyesi ilk önce ~eh. 
Tin çok muhtaç olduğu su işini 
halletmiş, fenni tesisat ile meş
hur Çene ve Paşa sularıru şeh
re isale eclerek halkı su derdin. 
den kurtamı§tır. Kağıt fabrika. 
sının kuruluşundan sonra feh -
rin nüfusu çoğalmış ve mevcut 
su, ihtiyaca tekabül etmez bir 
mahiyet iktisap ettiğinden, yeni 
bir su getirilmesi de belediye 
meclisi tarafından karar altına 
alırunıştır. 

Belediye, elektrik işini de hal-
1etmiş ve şehirde kağıt fabrika. 
sı santralından elektrik temin e. 
derek. hem ucuz ve hem bol bir 
cereyan vermiştir. Şimdi İzmit, 
pırıl pırıldır. 

Elektriğin kilovatı 12 kuruş. 
tan \'trilme!ttcdir. 

Jzmitin bir zineti ve süsü o
lan ba.ıtan başa dört sıra ağaç. 
lı Demiryolu caddesi de beledi. 
ve taraf mdnn asfalt olarak yap 
lırılmıştır. Mahalle yol ve so
kakları tamir ve ıslah edilmek
tedir. Bchri ağaçlandırma f aa!i. 
yeti hararetle devam etmis ve 
etmektedir. Eski ismi yeşil olan 
1zmit, tekrar bu sıfatı iktisap 
etmektedir. 

lzmit belediyesinin gilzel eser 
terinden biri de mimar Yansen 
tarafından. çizilerek tatbikine 
g~ilen şe}lir planıdır. 1zmit, bu 
planın esasları dairesinde imar 
edilmeğe başlanmı~tır. Plfi.nın 

çizilmesinden sonra vücut bulan · 
evlerin sayısı iki binden f azln • 
d;r. 1nşaat. bug-ünkü dünya ah
vali §artları i~inde bile devam 
etmektedir. 

İzmit belediyesi ~ehrin en gü-
7.el semti olmasına. rağmen mez_ 
bele ve moloz içinde kalan sahil 
boyunda bir rıhtım inşaatına 
başlamıştır. Bu sahil, rıhtımın 
iitmalinden sonra çok cazip ve 
şirin bir renk alacaktır. Yeni 
halke\imiz bu rıhtım boyunda 
yükselmektedir. Belediye reisi 
ile, eski beledive encümen aza. 
ıiı.rı, rıhtım inşaatını usulsüz 
bqşlnclıkları ve münakasa aç -
madıkları için Devlet Şll.rası ta
rafmdan, haklannda lüzumu 
muhakeme kararı verilmiştir. 
Muhakemeleri tstanbulda görü. 
lecektir. 

llallrevi temsil 1colıt Kan. 
<l:rada 

İzmit hnlkevi temsil kolu ev
velki gün Kandıraya gitmiş ve 
orada İsmail Hakkr Baltacıoğ
lunun ya7.dığı Andaval Palas i. 
simli eseri muvaffakıyetle tem. 
sil eylemiştir. Başta Kandıranın 
fnal lmymn.kamı Fehmi Özakın 
ve genç C. H. partisi başkanı İs
met Yelkenci olmak üzere, bil· 
tün Kandıra halkı, İzmit halke. 
vi temsil kolu mensuplarına sa. 
mimi ve çok sıcak bir kabul gös
terrn iş. akşam şereflerine kuzu 
ziyafeti ver~lerck me~ur Kan· 
dıra yoğurdu ikram edilmiştir. 
Temsil kolu gençleri, Andaval 
Palası muvaffakıyetle temsil e
derek çok çok, n.lkıelanmışlar • 
dır. 

Geneler. nc~eli bir seyahatle 
~ece. geç vakti 1zmitc dönmüş
lerdir. 

Uvcrtur ve opera arya!an <Pi.) 18.30 Yen: N e.ı:ri.vat 
A!Uzlk radyo caz orkcstrnsı (Şc!: İb. 

ilan 

rahim özgür), l!l.10: MUzlk: Kadın 

1 

,,. .. l 
geçit konseri - 8 okuyucu sıra ile l uce 
Çalıınl:ı.r: Kemnl N. Seyhun, Ruşen · Fikir ve edebiyat mecmuo.larımızıı 
l{am, Cevdet ç,,ı:ıa~ ff:hrf~opuz. Ha.. en canıııııdır. .Mu.yrs nUsha.ııı çıkt 
s.ın GUr, lzzelun Oktc,· ·ıo.tıi: Mem- HUmanlzm bah81 Uzerlnde dikkate l:ı. 
lckct saat ayarı, Ajans ve meteorolo. yık iki makaleyle ''Ünl\'c::.,Itcnln gö. 
jl haberleri, 20.00: .MUzlk: Frurıl he. reccgi iş", ''Ankara üniversitesi., ti. 
ycU, 20.30: JConuşmç. (Umuml terbL zerindeki yazılar, ''TUrk musiklııl ma. 
ye ve beden terbiyesi), 20.4.5: MUzlk: kı:unlıırı., hakkında Muallim Kfu:ım 

Çııl:ınlar: Re~nt Erer, Kemal N. Sey- Uz'un yazısı, Bay AbdUlhalt Adnıının 
hun, İzzettin Öltte, Fahri Kopuz, O. (Fnust) haitkmdııltl yeni eserine alt 
lmynn: Nebile Raif, 2ı.10: Konuşma makale, 1Jhan Tarus'un güzel blr hl. 
(!<,en ve Tnlıiat bilgileri), 21.30: Kon. kt.yeet, bu sayının başlıca mUnderlca. 
ser Takdlmi: Halll Bedii Yönetken; ve trnclandır. Bt•hçet Kemal Çağlnrın 
MUzilc: Oda mUzlğl 22.30: Memleket o(1 Nisan 1!)21 in eelğlnde) adlı mıın

saat ayarı. Aj:ıns ıuıı.-crlcrl; ziraat, zumesl bu nlli!hanın kıymetini arttı. 
Esham - Tnh\•UJ.t, Kambiyo - Nu. rnn eserlerden blrldlr. Okuyucularım:. 
kut borsası (Fiyat). 22.r;o: UUzik: zıı. tav3iye ederiz. 

tstaııtmt A IJ~"O I~lrincl 

\lı:ıhkcm ~ludeıı: 

Tlr.ru-ct 

Cnzbruıd (Pi.) 2:ı.2sı2:ı.:ıo: Yıı.rınltl 

pro~ram \'O knp!lllı~. 

13cyo;'.':':lllt ... a :L 'yoncukulluğunda 41 
~u.:ııa 1 .L.. w~ul p-arı namı ile 1'111. 

ruf ma~nzada multnddcma yalnız oln. 
rak lcrnyı Uca.ret etmekte iken m:ı.h. 
l:cmece iflı'ısına knrar verlllni' ulnn 
Dlmltrl Dlmilriyadisin ıılacaklılan ile 
nltdcttlgi ltonl:ordı:.toyo. mUtedalr bil. 
tün cvral• bu bapta l!l!l.s idnres!nce 
tanzim lulmıın mUtaleııname ile bir. 
ilkte mahkemeye \'crHnılştir. 

Bu ltonkordııtoya. itirazı olanların 

haklarını mUdafaa için tayin olun::ı.n 

8.~.l!HO Ç'.a:-;: m'bn günll sant 14 c! 
-ızır \Ju ı un l rı ın..ı.. u l' o! .r 

(:; .. uoı 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komuta'nlığın
dan: 

Hcybellnd~dakl okulumuz için iki matematik 
teteklllerin dilekçe lle okula mllracaatlan. (3372) 

öğretmeni almacnktrr. 

................................... E ... 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

6 Mayıstan 13 Mayısa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve sa

atleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Koradenlz lınttına - Salı 12 de (Ankara), !'el'§cmbc 12 de (Aksu) YC 

Pazar 16 dıı (Güneysu). C:ı!nta nhtrmmdan. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Ulgrn), Cumartesi lS de (Antalya). Slr. 

kecl rıhtımından 
lzınlt hattma - Salr, Pc11J<:m

0

be ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane rıh_ 
trmmdan 

l\ludnn~"I\ hatlınA - Pıızarte~l ı:ı. Salı 9.50, Çar§amba, Peraembe, Cuma 
ıs da vo pazar 8.30 da •(Sus). A}Tıca. Cumartesi 14 de ve Pa_ 
2'ar 19 da (Trak). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Paznrtcsı, Çar§amba. ,.e Cuma S.15 <le (Trak). Gala_ 
ta rıhtımından. Aynca çarşamba. 20 de (Sn.adet), Cumartesi 
20 de ·(Ülgen). Tophane rıhtnnmdan. 

Kıımblga hattın.'\ - Salı \'C Cuma 19 da (Scyya.r). Tophane nhtımmdıın. 
trnroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ay~·alık hnttııuı - Çarşnmba Hl de (Keml11), Cumartesi 15 de (Dartm) . 

Sirkeci rıhtımından. 

b.mJr 111lrat hattına - P11Z3r 11 de <lzmtr). Galata nhtımmdan.. 
l\lc1'5ln hattına - Sah 10 da (l~al'lC§),. Cumo. 10 da (Erzurum). Slrkec 

rıhtımmdan. 

NOT: 

Vapur l!eferlert hakkında lıer tUrlU malumat nşağıdr 
telefon numaraları yazıl.ı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata na, Acen~llKI - Galata rılıtmu, Limanlıır Umum 
MildilrlUğU binası altında. 4236: 

Galata Şube Aoentdljl - Galata rıhtımı, .Mmtaı•a Liman 
Relııllğl binam altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 
(3666) 

!?274( 
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- 72 -
.Maama.fih Konstans çok merak 
etmiyordu. Bu, ancak bir yor
gunluk eseri olabilirdi. Sekiz 
günd~nberi bütün farbikayı te
lfi.şa. dUşüren o mühim siparişin 
teslimi; Morisi de, Blezi de az 
mı terletmişti? Fakat bir gün 
evvel, Moris, ba.5ı açık ve ter i
çinde olduğu halde, bir makine
nin tecrübesi yapılırken, hava. 
cereyanına maruz bir hangar 
altında durmak tedbirsizliğinde 
bulunmuştu. Hemen o gece şid. 
detti bir ateş gelmiş, ve alela. 
cele doktor Butan çağmlmıştı. 
Ertesi sabah genç adam hala ce
hennem azapları içinde kıvranı
yordu. Hastn.lık, samanlığa dü.. 
şen k1v1lcım gibi fevkalade tah. 
ripkar bir şiddetle ilerlemekte 
idi. Butan bir konsültasyon is
tedi. Daha iki doktor geldi, ve 
hepsinin teşsihi bu oldu: Husu
si mahiyette ve seyrini çabuk 
yn.pan gayet mühlik bir nevi ve. 
rem! Bo§e!l evde yoktu. Bermu. 
tat seyahatte bulunuyordu. 
lfonstan.s, doktorların ciddi ve 
telaşlı halleri karşısında çok en
dişe etmekle beraber, hayatının 
en büyük gayesi olan biricik oğ
lunun ağır surette hastalruııp ö. 
leceğini katiyen hatırına getir. 
miyordu. İki gün sonra, telgraf
la çağırılan Boşen henüz yolda. 
iken, Moris annesinin kolların
da can verdi. Sıhhatli görünü
şüne rağmen çocukluğundanbc. 
ri mariz ve muztarip olan buza
vallı gencin ölümü, ana ve ba
balarının günahı yüzünden nok. 
san ve bozuk kanlı doğan mlite. 
reddi bir neslin büsbüt~ çürü
yüp dağılmasından başka bir 
şey değildi. Fakat hesapları alt
üst olan Boşenler için ne feci bir 
darbe! Servetlerinin biricik va_ 
risi, müstakbel sa.na.yi kralı, bir 
gölge gibi gelip geçmişti. Acr 
hakil>at bütün çirkinliğile kar
f:llarma d;kildi. Bir lahza içinde 
çocuksuz kalmı~iardı. 

Blez, o ~ece Morisin b::ı.şı u
cundan ayrılmruıu~tı. Sabah o
hınca. ölüm h:ı.berini derlın.l Ja.n... 
vile telgrafladı. Saat henüz do. 
kuzu vuı"Urken, çifUiv"n bah~e -
·n le bult 'il 1'Iarynn beti ben

:-..: atmış ve tcc üründen titre • 
yerek Mntyöyü çab'Irdı: 

t - Moris ölmüş!... Biricik ev
lat... Z:ı.vallı ana baba!... 

lkisinin de asabı fena halde 
bozuldu. Hastalık haberini daha 
dün almışlardı. Hem de ağır bir 
{iey olduğunu 7.annetmiyorlardı. 

Matyö: 
- Ben hemen giyinip onu 

çe;Tek geçe trenile gitmeliyim, 
dedi. 

Maryan sekiz aylık gebe oldu
ğu halde beraber gitmeğe karar 
verdi: Bu felaket anında. akra
balarının yanında bulunmazsa 
kalbi rahat etmiyecekti. 
Karı koca, çiftlik hademeleri. 

nin ~nlük işlerini tevzi ettik • 
ten sonra, güç halle trene yeti
şebildiler. Alelacele girdikleri 
bir kompartımanda, Löpayörlcri 
oğulları Antonenlc yerle.şmiş 
buldular. Değirmenci, Matyö ile 
karısını beraber görünce düğü
ne gidiyorlar sandı; sonra. me. 
seleyi anlayınca: 

- O halde tnm aksini tahmin 
etmişim. Amma beis yok, gene 
biraz çıkıp geziyorsunuz ya! 

Mntyönün muvaffakıyeti sa
bit olalıberi Löpay1.ir ona karşı 
bir parça hürmetkar davranı • 
yordu. Maama.fih, elde edilen 
neticeleri inkar etmemekle bera
ber. büsbütün teslim olmuyor, 
iddiasının doğru çıkması için 
yerden veya gökten bir afetin 
zuhurunu bekler gibi görünüyor
du. O, bildiğini bilirdi. Ve el
bette bir gün ~iftçiliğin en adi 
bir sanat olduğu takdir edile -
cekti. Esasen çiftliğin ortasında 
kalan tarlasını satmamak ve O
rasını vahşet halinde bırakmak. 
la intikamını alıyordu. 

Şahsına mahsus olan o mağ
rur ve alaycı eda.sile sözUne de. 
vam etti. 

- Biz de Parise gidiyoruz.., 
Bu Mösyöyü oraya yerl~tirccc
ğiz. 

Oğlu Antoneni i§aret etmiş. 
ti. Antonen, on sekiz yaşında bir 
delikanlı olmuştu; kırmIZI saç
lar, \'e seyrek bir sakalın rengi 
belirsiz bir kaç telini taşıyan u. 
zun bir çehresi vardı. Üstü başı 
şehirli kıyafetinde idi: Fötr şap
ka, koyu mavi kravat ve eldi _ 
ven. 

Matyö: 
- Demek nihayet fikrinizi ic

ra mevkiinc koyuyorsunuz öyle 
mi? dedi. 

- E! Evet, onu da bizim gi. 
bi boş yere kanlı terler dökme
ğe nicin mecbur cdevim. Şu mc. 
IOn değirmen Yilzllnden babam 
da, ben de on para arttıramadık. 
Bari onu bu mezbeleden kurta
ralım. Madem ki malfının.tı da 
var, wtsin Pa.ristc zengin olma. 
nın yolunu bulsun. 

Matyö gülümseyerek: 
- Belki giinün b:r.nde vekil 

olarak karşımıza. çıkar. mm bi
lir her şey mümkündür, dedi. 

(Daha var) 

~ ................................... . 

., irk eti a ıy en: 
Boğazın muhtelif mıntakalarına göre 

7o 25 ten 50 ye kadar TENZtLA Ti HA Vt 

1 ve 3 aylık kart abonemanlarımızın 
Yenileri Mayısın 11 inci gününden itiba

ren mer'iyete konulacağından muhterem yol
cularımızdan almak istiyenlerin şimdiden ida
re merkezinde Kontrol kalemine ve Köprü gi
şelerine müracaatleri ilan olunur. 

"''' . , " ~ ..... " .. _ı, .... .,. ' • .. ••• , ........... _,, ••• 

- = 
1 ileniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 

M. M. V. l\lerkez Satmalma Komisyonundan 

l -' 29.4.19·10 tarihinde talip zuhur etmiyen 3000 ton kardll k!lmUrUnUn 
tekrar pazarlık mUnakasaaı 10.6.1940 tarlblne rasUıyan cuma günU saat H 
de Vekillet binasında mUteşekkll komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Tnhmln edilen bedeli 106.500 llrndır. !şbu tahmini fiyata yUzde 5G 
takas primi dahildir. Şartnamesi 532 lmnı~ \'C llk teminatı 6575 liradır. 
ı 3 - Şartnamesini almak lstıyenlcrln her gUn \"C eltnlllmcye girmek is. 
tlyenlerln de beli! @n ve saatte komisyona mUracnatııırı. (2035) '(3599) 

l - Tahmin edllen bedeli (0750) Ura olan (3000) metre k:ıpuUuk ltu. 
ınıı~m 8 Mayıs 940 tarihine rastlıynn Çarşamba ·gtınU saat 11 d~ pazarlıkla 
ekııiltmesl yapılacaktır. 

2 - İlk temln:ıtı (731) lira (!?:5) kuruş olup şıırtnnmesl her ırtın J:omfs.. 
yond:ın p:mısız olnralt alınabilir. 

3 - lsteklllertn 2(90 sayılı kıınund:ı yazılı vcsnlklc birlikte belli gün ve 
saııtte Knsımpaşııda bulunan komisyona mUrncruı.tınrı. >CS587) 

sanatkar aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 

Sivas Dcmlryol atelycsinde çalı§tırılmak üzere birinci sınıf tornacı fru
ci ve d1Sloneclye fbUyaç vardır; imtihan ve matlflp evsafta. llynkaU görlllcıı
lere 77 - 100 Ura araamda b!r Ucrct verllebllecckUr. lmtihanlar bmirde 
!stanbul, Eakişch ı le ve Sıvasta yapılacaktır. 

Talip olanların lzmtr \'e Slrlteclde lşletµıe mUdUrlUklerine, ~ w 
Slva.sta. atelye mUdUrlUklerlne, Ankaradıı cer dairesine mUracaaUan f.1&n 
olunur. (2016) (360~) 
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Baş, diş, nezle, grıp, ron1atizn1a 
Navralji, Ktrıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İ<-ıı.bındn günde iiç knşc nlınnl>ilfı•. 

Taklitlerinden Sakınınız 
1-lcr yerde pullu kutuları ısrarla 

t:reğiı Kom ur lerı jştetmesı 

Kömür Satış Şubesinden: 
Erei;ll ltönıllrlerl lı:lctnıe 1 ltönıUr Satıs Şubeslııhı bll<lnıum 1111'\'Clld:ıt 

t:ıalılılidat \"e rnııtlülmtı lıUtl'lıı hukuk ve \"C<':llblyle 8i80 nuınnnılı l>t> 
ııuııa' nıU~tcnl.leu 211'.!809 namıır;ılı karnrnaım!nl:1 S ı>rıyılı kıırnrı 

hiikmlıne göre teşkil edilen 

"Ereğli Havza~ı Kömür.eri Satış BirJiği ,, ne 
Den. ı.Illmlı;ı okluğuıı(.l.ın ıılfıkııd:ırlarııı ıı~r tlırlll iş•crl lı;ln 11'> ma~ • 
19 ıo t:ırlhlnılcn ttlb:ır<·ıı merkezi Zo!\·G 1 ·1.UA t\1,\ lıulıınuc:ık olnn ıı<l 

ı:cceıı satı!) birliğine nıUr ıc•ıuıt etııll'lcrl. 

1 
. 

tstanbul Levaz ım Amirliği satmalma 
Komısyonu ılantarı 

~~~il 

.:A 
: :: 

. . 

iµ~ Pirinç unu - .ı!erd ek · Bezelya - Yulaf, 

r ••• ... ..... .... .... :::: 
ı··· s••• :::2 

f'i, ~·· s •• tr Uı.IHJB.\T UlSLAHI kuvvet koyn:tğıdır. 
il CAPAMARKA MUSTAHZARATI i:j · 

• l\L N~rl Çap!l Kumluıı tarihi 1915 E!. 
.. n•:: ·::·::::::·--.:::::": •• ::: ==---==~ r.ı:ı:~::::: :::H:;:::::::::::::::i:::::!:ffi:E g .: • :: : :::: :!. : : :. : ::: :: ::~: :::: ::::::::.-::::: :: .::: ::::::................ •• • .. • • • ... • • • • .. • 

Ç i L vı; Ll;Kl;LE;Qi iZC\L[;. ·1;0~0. 
T~NiNiZ(; Dr:liMi BiQ TAQQVET Vt;QiQ. 
VAZO Vb TOP Ş~KiLL(;Qi V.ôQOIQ_. 

reğr avzası 
'{ön1:ırıeri Satış Birliğinden : 

87ti0 num.'lralı ı.nnuıl(l mli!ıtenidr.n 2/121!9'.> rıumıırulı kıımrnnm~nln 8 
fi ıy1lı lmr:ırınn ırore te~cl<kül eden 

'
1 Ereğli Havzası Kömürleri Satış B•rl•ğı ,, 1 

Merkezi ZONGULDAi<T ADIR 
Hlıl 1 k'n l unıUr nlmnl< ı teyen mti tchllklcrln 15 ma31!< WIO tnrllılııı• 

l~d r t ' illd:ı Toph·ır.edc h.kelc <'-3ddC'lllnde 28 numnrndıı \"t' 1 ı> nı"I. 

yıs IHO tarihinden ltlbnrcıı tle dnl:"rudnn doğrı.ıJ n Zonguld."lkta S,\ TIŞ 

ntRI.ICI merl<etlne mUr:ıcaat eylemeleri llbımdır. 

K0i\1UR SATIŞ ŞERAiTI: 
1 - l\ömiir ıılır lannın könfir bedelini peşinen ödemelPrl ş:ırtt:r. 
2 - [ omtlrl ·r H .. v:ı::ıJ.'\ F. o. B. ol:ı.mk re llm Pdill'rektlr. 
1' f ndt'f'rl: 20l"<l( LOAH - 8A'rlKOl\Jnn 'l't•h•hıı. 115 ZoııguldBli 

ı Belediyesi 
n ı arı 

.LJ ... ... c... ı•.- ~ .. .. ı 1~ııı ıuzı.ın.ı olan ınu•lLC•ıt 1:rwr. ı<.ıp.ıu z~rı u.su. 
ille cka ltm )C Lc.::ıulm•ı,tur. Tahmin lıedelı 9964 lıra 40 kuruş \'C ilk temi. 
natı 747 llM. u~ kuru, tur. Ş:ırtn:ı.me Z:ıbıt ve Mu:ımel '•t MildürlUğıl imle. 
mlndc ı;örUlc 'tir, İhale 13.5 !JJO Pnz:ı.rtesl günü saat 15 te DnlmT Encll. 
mende ya'l 1 C.'lk.ır. ·ra ip. rln lll: teminat makbuz veya mel:tuplnrı ve 9f0 
yılına ait Tic:ırct Odn ı \ .kc.lıı.rile 2490 numaralı kanunun Uıı ırat tevre. 
n!.nde hazrrl:ı..)'acak1.ırı tekli! mektuplarını ihale günU sa.et H de kdar daimi 
encümene vermeleri. (34lG) 

* "' ılı 
T<:;ı•ı şmdıı. Meşrutiyet caddesinde Tepcba,şı b:ıhçcsı (Asrl Slnemn ite 

kt,,.l •• t1yntro \'t' kı~lılt tiyatro ile mUnhcdlm Gardenb:ı.r nrıuıındaltl kısımlar) 
bir ı::cn mt clddle kiraya verilmek tizcre kap:ılı zarf usu11\c arttırmaya ko. 
r.uım~ .. t r. Yıllık kıra mulıammenl 6 00 lira ve ilk teminatı 375 llrndır. Şart. 
name Z bıt \e !~u:ım ı:ı.t .MüdUrlUğü knlcmlnclc gC:raleccktlr. lhale 13 5.940 
Paz:ırt.esl g'Jnü saat 15 le Dalmt Encümende yapılacalctır. Taliplerin ilk tc. 
mlnat m kbu VCY'l mt>ktuplarlle 2'90 numaralı ltnnunun tarita~ı çevresin. 
de hllZll'layacakJ rı teltllt mcktuplannı ih!llc gllnU s:ı.at 14 de kadar l.>aiml 
EncUmcno venrelerl. ( 33GG ı 

SAII1DI: ASIM US Umum Neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT l\Intbaası Refik Ahmet Scvcngil 

Nakliye okuluna alt bir binek hayvanı 8.5.940 Çarşamb:ı günU saat 
ıo da Topçularda Atpazarındıı. satılacaktır. lsteklllerin Atpazanntla satış 
memuruna rnUracaaUeıi. (815) (3562) 

* * * lkl bin adet sedye müteahhit nam ve heııabma alınacaktıl'. Açık ekllllt. 
mesl 22.5.!JtO Çarşamba gUnU saat 14 de Tophanede [,cvazım Amirliği Satın. 
alm:ı. komisyonunda yapılacı:.ktır. Tahmin bedeli kırk bin Ura, ilk teminatı 
3000 liradır. Şartname ve numunesi komisyonda gbrillUr. lııteklUerin kanunt 
vcslkalarlle bclll saatte komlsyonn gelmelerl. ($46) (3.maı 

* * * 888 atlet sedye alınacaktır. Müteahhit nnm ve he!abmıı. açık eltsiltmesl 
22.5.9i0 Çar§amba gUnU saat 14,30 da Tophanede lstanbul l.evazım Amirliği 
Satmalmıı. Komisyonunda yapılacaktır, Tahmin bedeli on yedi bin yedi yüz 
altmış lira, ilk teminatı 1332 liradır. Şartnnmo ve numunesi komisyonda C'Ö
rUIUr. lateklllerin kanuni vesikalarlle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(849) (3G04) 

* * * Nyade ve Atış okulunun Si kalem elektrik mnlzemest 10.5.9!0 Cuma 
gUnU saat 15 de Toph:ı.nede I4evazım Amlrllğl Satınalmıı komisyonunda pa.. 
zarlıkla almacaktı1'. Keşif bcl'!cll 1980 lira 80 kuruş, katı teminatı 208 lira 
•1 kuruştu!'. Ke~!i komisyonda görülür. (850) (364:>) 

* * * 
Piyade ve Atış Oltulu için 225,000 kilo ekmek pişirmesi eksiltmesi 

9/5/9:l0 Per~embe gUnU aaıı.t 14 de Tophanede Levazım Amlrll;'!1 Satınalmn 
komlsyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Tahmin bedeli 3~25 Ura, lll< teminatı 
2S6 lira Si kuııı:;;tur. Şartnamesi komisyonda görUlUr. isteklilerin kanuni 
veslkalarlle bcll1 ~attc komisyonda bulunmaları. (84'1) t35G1) 

... * * 
Tophanede Levazım Eşya ve Techlzat Anbarınm t.Amlrllc eski Fc\'7:1yc 

mektebi binasının inşa ve t!\mlrinln 10/5/9JO Cuma gUnU saat B de Top
hanede lstant:uı JJevazım ]..mirliği Sutınalma I\:onılsyonıın<ln. pazarlıltlıı. ek. 
siltmesl yapılacaktır. Keşif bedeli yirmi sekiz bln beş yfü: yetmiş dokuz llrn 
altmış kuru,, ili< teminatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşif ve ş:ı.rtnamcsl komls. 
yondn görUIUr. tsteklllerin kanuni veslkalarilc belli saatte ko:nbyon'.l gel. 
mel:ıri. (836) {:lri53) 

* « • 
Beheri d6rt klşlllk 83 adet tahta karyola alınacaktır. :Mlitenlıhlt nam 

ve hıı:ınbma p:ızarlıkla eksiltmesi 10/5/940 Cuma günü a:ıt 14,SO da Top. 
hanede J...cva:ı:ım Amlrllğı Satınalma komlsyonun:ıa yapılnc:ıkt:r. Tahmin 
bedeli 1009 lira, ilk teminatı 143 llrıı. l 7 kuruştur. Şartname ve nllmune 1 
koml.,yonda görUlllr. lstcklllerln belli ııal\ttc komisyona gelmolert.(843! (35CO) 

• • • 
Yollam:\dll mevcut buhıı.rlı kamyonun şoför kabinesi ile k~r&ri'rl t.!mlr 

ettırllccektır. P.ızarltğı ô/5/9:0 Salı gUnU sruıt 15.:::0 d:ı Tophanede Lcvıızım 
Amirli~! Satm:ümn Komisyonunda yapılac:ılttır. lt:eşlt hetlcll 350 111'11, !.ati 
temln" tı 52 lira 50 kuruştur. Kamyon Tophanede Lc\•aznn Yol~:ı.m::ı MüdUr 
IUğUn..:c gürillilr. lsteklllerln belli saatte komisyona gelmeleri. ı 838) 

* * %fi Tal•m1 E!lkrlm ElbfS('sl. 
20 Çift 8!ık!I ElıliH•Jll. 

4 Adet .ıının:ıstll• Sıru~ı. 

.~ ... 
(355:}) 

Yul:~rd:ı mll(tlırı yaz::ı Uç lca!cm spor mıılz"m"sl rıll'" ~ıl'lt n~m '"" he. 
r:ıbına 7/5/940 Salı gllnU sant 15 de Tophanede Lev:ı~.m Aml ıı ':l S ~m~I 
mıı. Komisyonunda pıı.z!'lrlıltta ııatın nıınac::ılltır. Tahmin b•doll !!'S 1 rtı CD 
kuruş. k:ıtı tcml:ııı.tı 3i llrn 29 kuru,tuı·. ŞartnnmC' w nllmunc..ql ltomlsyon 
da g~ril'Ur. tsteltl!lcrln belli S'latte lcom'syon:ı gelm !eri. l~3:i) !31781 

2oq çl!t köhne fotın s:ı.tıl'lcalttır. l':ıznrlıkla arttırmo"ı 9ıil 9rn PC""C'm 
be gUnU sa<ıt H,:':O dn Tophn!lede Le\CZım Amirliği F:ıtınalmıı. l{oml .. yo. 
nunll:ı. yapıl"cııkt:r. 'i'a'1m!n berlcll 46 lira 30 kuru,, lmtı tem:n-ıtı 7 lire :lır 
!stekll'erln fotlnlcrl F~ncrbahçede aktanno ıınbnınr'n. r:-ö dU'.l~C:ı" d"lr ve. 
slkn \brıızı mecburidir. l817J (::.jo.;ı 

* 1 ıo ~ı:t ıcıtııı. 

l 18 tllt yemeni. 
23 nd.•t ~·n ·';' t ne!u"JI. 

Yuknr<b yazılı Uç ltnlem eşya S."ltılncalttır. Pazarlı't:ln ıı.rltı"m"'ll O 'i 0111 
rcrı;cmbe gUnU 63llt 15 de Tophanede l..cvl17.ım Am'rllğl Sntınıı.lrn'l Komls 
yonunıla yapılııcal~tır. Tahmin bdell 16 tir~. katı teminatı 210 kuru t\ır. 
1steklllerln eşyaları A vnza:'.';cdn SUv:ırl blnlclllk okulunda ı;örd lkl rlne d:ılr 
\esllta lbrn7.ı rnecbuı1cUr. (818) (3G03) 

a 
' 

ve 
I.Jcr yemek'·cn sonra gende üç de!'a 

muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

\ 
-

Asker' fabrikalar Satınalma 
azot ı• 

Tahmin edilen bedcll 372tll 20 lira olan 133040 kilo hanıtZll satı~ 
• dsk bul Tophane Sıı.lıp:ı.zarındıı. Askeri Fabrikalar yollamasın ıe ed 1 

kla lhD komısyonunca 17 Mayıs 040 Cuma gUnU saat 14 de pazarlı bir l!l• 
Ur. lsteklllerln muvakkat teminatı olan 2793.84 Jirıı.yı herhangi rıuıııı:tı ' 
dürlUğUnc yatırarak alacakları mtıkbuzll\ birlikte 2490 No 11 , ktıkooı ı 
3 Uuc!l maddelerindeki vesaiki hAm!ten mezk(lr giln ve sıı.3tıe ls;ı!'ıll 
l:ulunmaları. Şartn!lmesl h<'r gün komisyonda görUlçblllr. 

* * * 16 ltnlt•m dPmlr nmlı:rme ulınııcoıl< 
1
, .. 

d~ır. 

Tahmin edilen bcclcll (20507) lira 155) kuru, oıan 16 kat~ırıııııs)oıı 
n kO 

zeme Aııkeı1 l<'abrlkalar umum ml.dUrlll~U merkez &ı.tıneım ur l 

13.5.1930 Pazartesi gilnil :ıaat H,30 da pa.zarlıltla ilııı.le c.ıııece~u,:ı ıı~t 
Sartnnme parasız olarak ltomlsyondruı verilir. Taliplerin ., ve :ı 
' nıın ~ r ı 

mln:ı.t olan ı15:lb) lira l3l kuruş \·e ~400 numaralı ımnıı ııı.ıcıı' 
maddelerindeki vesu•ıcıe komisyoncu olmndıklarma ve bu 1 le 11 ~ttt 
caru·rn olduklnnna dnlr Ticaret Odası vcsilrnslle me::kQr slıD \C 135:Z 1 

misyona. ınUracaatl:ırı. 

* * * ~~ Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan 1000 ton c;:ubult ve)~.ıe ~ 
lind~. kilkUrt Askeri 'Fnbrmaııı.r Umum mlldUrlUğll Merke% Sin cı!I t 
ml.rıyonunca 10.5 940 Cuma gUnll s:ı.nt ıo ;;o da pazarııkıa lblll e'll l 
Şartnamesi on lirıİ mulmb•lınclc konı~yond:ın ver!llr. Mu,•ııli' ddt. 
11250 lirac!ır. lsteklilerln 241.lO,No.lı knnunun 2 ve 3 llncU ~'o cıd 
\'<'Saikle ı.omlsyoncu oımadıklurına \'e bu işle al'\kndnr tJccııı !l ı. 
nn d:ı.lr Ticaret oclası ves !•ıı.!ıırıle birlikte mezkur glln \'e saatte ( 
bulun nalan. 

* * * ~ 
l\lllt• ahi it n:w \"r tır ahına ı 18613 kilo f'lel;trııllt b::ı.lur ııııı::l 

ı r 
ıektrO 

Tahmin edilen bedeli "830il,10" lira olnn 118673 kPO c O J 
mllt<'!lhhlt n!im \'C h"sabınn nsker1 fabrıkalo.r umum ınUdUrlnrl ·l!I 
s:ıtınalnın komlsyonuncn 9 ri 9ıQ anlı gUnll s:ıat 14 de ~ Jllıı 

mlJ .,n 
rrl lcc ittir. Şnrlnnme • 4" lira "16,. kuruş mukab!llnde ko ~ t!I~ r. 
Taliplerin muval.kat teminnt o'nn '•5403" lirn ''ilG .. kuruş ,•c 2

d ~· r1I 
oını~ ı 

ltanıınun 2 ve 3. maddl'lerlnd .. ltl vesalkle komisyoncu ıı.s1ıe 

bu l,le ııl~lmd:ı.r tUccnrd:ı.n oldukııırmn dair ticaret odası \·c:;ik 
!,"Ün \'e saatte komisyona mUrnraattnrı. ı 3424) 

* * * ı rı'r~ıı 
lllıiteııhhlt ~anı \'e lles::ıbııı•ı H\U roıı ~lektrf)l!t Tutyıı ı\ 1

111tyll 
Tahmin ed!len bedeli (23.000ı llrn oı::ı.:ı 100 ton Ele~ctrollt .. ,ı. 

,t.!Cf • 
ahhlt nam ve heııahına Askeri F nbrikalnr Umum Mi.ldUrlllğU :ıııır• 
ma Komisyonunca ıı .Mayıs 910 Cumarteııl gUnU saat l0,30 d11 ~ ı~rı:ı 
edilecektir. Şartname parasız olnr:ık ltomlsyond::ı.n vcriUr. 'fıtl·P S J 

•e • 
kat temlnnt olan (li25) llrn \'e 2.rn num3ralı kanunun 2. ' r t 
rlndckl vesnikle ltomlsyoncu oımadıklnrınıı ve t.u işle nl~kııd" ıı 

~ .. 8 ue ı 
olduklarına dair Ticaret Odrun vesiknslle mezkür gUn \'e .,.. (3 ~-

mUracaatıarı. 

~:~ * * ..{ılı' ııı 
:\JUtrohhlt Nam \'C He ı:ıbın:ı 1 O Aı.lct H:tS:!!:t!I KUtUk Torn:ı Trt :ıl> t 

Tahmin edilen bedeli ( 15.iOO ı Ura olan 1 O adet h:ıssas kU~dJrl• 
gtlhı mUtcahhlt n3m \'e hes::ıbınn Aslteri Fabrlkal:ı.ı· mum ~ Jll I' 
kez Satmalma I<omlsyonunca 11/5/940 Cumartesi günll snnt lO 'f 

·crlllf· ihale edılccelctır. şartname parasız ol:ırak komisyondan " at11ıı , 
muvakkat teminat olan (1177 ı Ura (CiOı kuruş \'e 2490 num u ı ı• 
2. ve 3. maddel:ırln<l.:kl vesaiklc komisyoncu olmııdıklnrınn \'C ~ıı •) 
d:ır tUccıırdıın oıııuklnnna dair Ticaret Odası vcslkaslle mezkOr 13 
komlsyonıı mUraCAatları. 

• • • \tıP"'! 
"'1J 

MUtenbhit Nam ,.e Heıı:ıbınıı 50 ton A\·nııın Llntt>rs p:ır.ıu · t 
Tnhmln <?dllen bedel! l22.500ı lira olan 50 ton Avnıpa ı,I~ > 

mUtenhhlt n:ı.m ve hesabına Askeı1 :Fabrıl<al'lr Umum MUctilrlil S 
tınalma Komisyonunca ıı :hlayıs 19:10 Cumartesi günU sıııı.t l 1• r ı 

-:e 
lıklıı ihale edilecoktır. Şartname pnrasız olıı.ralt komtsyond:ıD :z~ 

~ '"~ Taliplerin muvıı.klcat teminat olan (1687) Ura (501 kuru. ıt'•r 
ralı kıı.nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu oııno.d' ıı> 
ı.,ıe al!\.lmılar tUcc:ı.rd:ın oldukl!lrına d:ı.lr Ticaret Odası ,·csıkns!IC 1S 
ve s:ıntte komisyona rnUmcantıarı. . . . . ~·-

llfült'3hlılt Nam \C lles:ıbııı:ı 2j0 ton l!:IPl•trollt UııJuT ,\IJ~1' 
lil • ~ 

Tahmin edilen beq.-ıli Ui5.000) ıırıı. otan 250 ton Elektro r.ıcr •· •• 
nlıhlt nnm ve hesabına Askeri Fnbrlltnl:ır Umum ::ııu:ıurıuıtU ~rll " 
nlma koml3yonunc:ı 10 Mnyıs 1940 Cuına gUnU snnt 14,ôO d:ı P .()!!~ 
edilecektir, Şartname ısı lira (iiıl kuruş mu'mblllnde l<oınlS) ~· ıı~ 
Tnlıplerln muvakkat tcrr:lnat olan c 10.000) lira ve 249!1 nuıtl~tl ı,•c 
2. ve 3 madd:!lerlnueki vcs:ılk!e komisyoncu olmadıkl:ı.rına ,,. ..ı ıı 1 . .~r ı.· -·~1• 
dn.r tUccıı.rcl:ı.n olduklnnıııı. dair 'T'icnretOdası \'c.,llmsllc mcZI<" ı::.ı-
lccın.s,> ona milracaatıerl. 

,,_ • ıı:. nr1 

ıoa :•det o.;oxo,22:"1:n, rn r.ı. ı~b':ıdıııd.'1 cır-.ılı çıın1 P • 1 Mr • 
ı:;o a.:ı!t 7,öO">O,lG:~o.ıı l\1. Eb·at.1111.ırı çır.ılı çaın ıı tJ• 

1:n ndet 2,.!i>X0,%3X0,21 M. l~b'ııdındn çırnlı çan1 "r:ı::ı~· 
.ı::;ıı :ıdet 4,00X012JX0,00.i :il. ı:tı'adıutlıı ~·ıralı ç:ını J."11 11ıc 

8 l() ndet 2,00X011. '0,14 M. Eb'ntlınd.l dış budak ,e)ıı rıı'°'e f 
203 ndet ı.ooxo,ıoxo.ıo l\J. F;lı'adında nıc:budnl• ,r)~ )'\l:ıll. 

Tahmin edll~n bedeli (35.833) lira olan elns, eb"t \'e nıık~crltcı:;. t 
zıh altı 1: lem kereste Aslccrl Fabrikalar Umum hlUdUrlU_,,ı uı<IS 11' 1 

ma komisyonunca 10 Mayıs l!J 10 Cuma t;Untl saat 14 te pnz:ıroııd-1!1 
11 
"~ 

ıecoktir. Şartname ı ıı llra ısoı kuruş mulmbllindc ıcoınlsY .,490 11 , 
Talip'.~rtn muvakkat teminat ol n t23S7) lira ı<Sı kuruş \"~.;ı11rıııJ1 • 
lcnnum:n 2. ve S. m:ı.ı.ld:::lcrınıleld ves ıl:le koml9yoncu olın~ 'ııe tf>e <j6) 
ı.ıe nl!\l.adar tilccard:ı.n oldukl:ırına d !r Ticaret Oıla:;ı vcsıı.ns ıS 
\e li-atte ıcomı yon:ı mUracantlrı. 

* • • ~" rıır 
8 Ton 5 ·ı.'t 5.'i ının. fü:trun~a u• 682 mm. Tııllifıdl'! '} 

c: idim!~ <.'w:ı Çclll!I A lınııcnlt ..., ı;ı.JI"' 
~ 5 mw• ıJ 

Tahmin edilen bedel! t2 ı.ooo ı llra olan 8 ton 5 IH\ ı>. ı;ııı::ır t.'t!I rtl 
G!l2 mm. tulün 1-. p::ı.rlak çekllmiŞ cıva çeliği Askeri Fnbrl rte t r1 
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