
r............_n 
n kuponu kesil> saklayınız -, 

V AKIT KiT AP KUPONU 
'tc11ıb 1 den sı 6 kadar bir ınra kupon top. 

layıp idaremize getırea okuyuculanmız 
Dün \'6 l'nrm Tercüme Külliyatmm ilk 
btevcud beıJ kitabını yllzde 60 eksik flaL 

~ 27 ta alnblllrler. Posta ile lstlyenlerden ay. 
,I/'• k "' unı, nlmrr. 

Klodius Berline döndü 
~ ~!ya, 7 ( A.A.) - Doktor Klodius bu sa

, ~are ile Sofyadan Berline hareket et~ 

E 
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izmirde bir Alman 
casusu yakalandı 

\ 
iz-mir, 7 (Hususi) - Burada Almanya 

hesabına çalışan bir Alman casus yakalandı, 
:Kendisine gazeteci süsü veren bu adam garip 
_kıyafetlerle Ödemiş taraflarında dolaşmıştır, 

Çeıiıberl8yn, ~o~~~ç 1ffolandada .endişe 

,, ~ sebeplerını anlattı kalarda izinler kaldırıldı 
tAr~mızda kavgalar çıkar~aktan, 
~frıkalar yaratmaktan çekınelim,, 

Amstertlam, 7 (A.A.) - D.N. Ordu izinlerinin kaldırılması
na sebep olan vaziyet hakkında 
kati bir şey söylenmemektedir. 

~ 
:.hali/ işçi reisleri bugünkü hij:kllme-
ltı işbaşından çekilmesini istediler 

Narvikteki 
Almanlar 

muhasarada 

B. ajansının salahiyettar bir 
kaynaktan aldıih bir habere gö
re Holanda ordusunda izinlerin 
kaldmlması bevnalmilel vazi -
yettcki kararsızlık dolayısile a. 
hnmış bir tedbirdir. 

Lahey, 7 ( A.A.) - Röyt.er a. 
iansı bildiriyor: 

Son günlerde, bir nazi taar
ruzu korkusu artmakta olmakla 
beraber, bu tedbirin ittihazı, 
Holandada hayretle karştlanmak 
tadır. Burada bazı hadiselerin 

(Devamı 3 üncüde) 

IEdirnede yaka
lanan casuslar 

Osloya getirilen 
öliiler ellişer 

ellişer gömülüyor 
lJOıtdrn, 7 (Hu usi) - .N'ar

vL:te Almanların muhasara c 
clllmesi işi devam ctmclcteclir. 
Knrvfkfn şimalinde mUtte!ik 
kıtalar karaya çıkarılmış ve 
bu kıtalar Almaıılnra taarruz 
ctmişlerclir. 

Namsos'dan gelen Non·cc 
kıtanlrı ela şimalde müttefik-

i 
lcrlo temas ctmcğc çalışmak. 
tadırlar. 

Dün izmirde nakzen' görülen mu
hakemelerinde cezaları arttırıldı 

Ocnıbcrl.ayn'uı Aııam Kamarasıııaa i::alıat vcrir1.eıı almm:ş iiç pozu Norveç lntalnrı Röros ile 
türen muhareliesı cereyan e~ 

tiği ve Norveçlilerin Gerilin 

/zmir, 7 (Hususi) - F..dirne. 
de komşu bir devlet hesabına ça
lıştıklaİ'I için lzmir ağır ceza 
mahkemesince beşer sene hapis 
cezasına mahk(\m edilen casus. 
lıı.r hakkındaki karnr nııkzcdil
mişti. Nakza uygun olarak gö. 
rülen bug-ünkü muhakemede 
Bulgar panazlarından Martini 8 
sene dört ay hapse 2,5 s~ 

mecburi ikamete, İtalyan tebaa
sından Topoğrafya mühenaisi 
yüzbaşı Fintarini, Edirne met
ropolithanesi memurlarından 
Filip ve Edirne Bulı;ar konsolos 
h:ın~si kfıtibi LambO pnar Bene 
hapse ve dörder ay. üçer gün 
mecburi ikamete mahkfun edil. 
mişlerdir. • ~anası 

ö~laşııamıyan 

~ ~~~!~,i~~~~ us 
\~' -~ ~ııı çeratosta Hitler Südet. 
l,~ 1 ~~ ~ 0ıılovakya hududuna 
1~ ~ YYat-eli ordularını yığ. 
~ >.tıı, UU~h lehine ilk mü da. 
~ lto:f llı'den gclmi~ti ve 
\ ~ ~t,;ransı ancak o™1an 
~t1 'iııilı k tnııtı. Vakıa netice. 

~~~l 0rıferansı Çekoslovak_ 
' ~i fakllnnıalı:tan yine kuc-tL 
~ '- ı.~;t İtalyan başvekili
;,. ~.~Utıih~i hareketi hiç ol. 
ltııı;.~ nnlaşmasına muga. 
t~ ı Yapılan bu parçalama 
~-.'9ıt t1~1Yayı mesuliyetten 

t. 0 du 
'l~ lo • 
~~ . b~ ~Ya İ§inden sonra 
~~~ "calg ve Koridor mese. 
1 ~ tttt~ ~ Yapuak Lehistana 
,~~ &ı zaman dahi yine 
~t, 1~7 tnüttefiki olmasına 
e.·~"'i ı,lllrıın tasvip reyi ver. 
~ So.,y 1Yoı-uz; hatta Alman. 

ı._~ltı Ctler birliği arasında 
~ ı ~~t bi Payla~ılrnası esasına 

Vfııı ~ll r ~Ulh teklifi hazırlan. 
~·. ~ib~rnan hariciye nazr. 
L~~lt~l'la fr.op tarafından ya_ 

tllıtt l'a karşı Musolini'nin 
}~ cbiırı 1 ~erek tavassutta bu. 

~.,~11ıolilli Pek İyi hatırlayoruz. 
~~ ~aaaıaJ\vı-upa haritasmı!1 
, ~ ç~ı ... r. daıresinde yenı. 

.ı tı...._. ·••eıı f"J • • da. ·· 
~~ "lll!ti ı :l'ını ıma mu. 

'-·~ •oı-J~; f~kat Habe§İstanı 
"'lı~ illiyet~ ~ır Avrupa harbi. 

1 ~~~· d'nı kt;ndi. ü~erine al. 
1~ •rı ı,._ çekınmıştır. 

bA~· ilaztfh d AJman ,., "'ııllıa .... cın an • 
~!)t'iı rka ve Norveç üze. 

~I' dc::ı haslnn taarruzu. 
\~llU ltd'nb·ın eden bu vaziyet 
~' ~or. •re değişmiş gibi 
\,~ "e ti J\lrnanyanın Dani. 

~ ~İrı~~ ~~eç ~zerine yaptığı 
• •le~ ~de fa§ıst İtalya.., ma. 
~ ~, 'l'tıla ta tasvip, hatta tak. 

, 1 t~i.,11'Yor. Acaba bu tas. 
,;'oliıı· hareketleri hakika. 

ııı~~ t~nndan hoş gö. 
· oş görülüyccsa 

(Deııanıı 3 üncüde) 

J,undra, 7 (-Hdüuo) - Jiorbln 
se\'k '\'c idaresine dair cereyan c. 
decek müzakereleri dinlemek üze. 
re meclis binosınn gelen yabancı 
sefirler arn'lında Aelçik:ı, Amerika 
Arjantin, ~ili, Brezilya, Fransa, 
~OrYeç, Frlrnıcnk, So\'ycller Birli. 
ği, Mısır, Japon, Romanya, lsvec 
ve Bulgarislnn, I.itvanyıı elçileri 
,·ardı. Xon·cc hariciye nazırı Kot 
in gelmişti. Çemhcrl:ıyn mlic:ıılele 

re h:ızırlıınınış bir h:ılılc içeriye 

Mısırda yeni karar
nameler neşredildi 
Süveyş sul~rı 
hergün taranıyor 

l\abire, 7 (A.A.) - Dün baş. 
vekil yeni kararnameler imza
lamıştır. Bu kararnameler, Mı
sırda yeni emniyet tedbirleri 
tesis eylemektedir. Bu kararna
me hUkUmlerine göre, Mısır 
rıakamları, hususi ikametgah
larda araştırmalar yapa.bile
ceklerdir. ~Uveyş kanalı mın
takasıncla ihtiyat -tedbirleri a
lınmıştır. Kanal suları, muhte
mel maynlara karşı, daimi su
rette taranmaktadır. 

J{ahirC, 7 (A.A.) - Mısır 

başvekilinin imzaladığı yeni 
1 

kararnameler htiktimlerine gö. l 
re. bundan böyle, hiç kimse, 
hususi müsaade almaksızın, 

l\lısrra gircuıiyecek veyahut 
Mısırdan çıkamıyacaktır. Sila
ha, infiHU{ maddelcrlııe YC.Pl 

buna mümasil maddelere sahıp 
olanlar, 15 Mayısa kadar bun
lıırı alftkadar makamlara bil
dirccelclerdir. Aksi takdirde, 
sekiz seneye kadar hapse mab
kiim olunacaklardır. 

Lonclrn, 7 (A.A.) - İtalya 
hükumetinin lngiltero tarafın
dan Akdenizde alınan tedbir
lerin mılnası hakkında Londra 
hUkiimetine ·bazı sualler sordu
ğuna dair dolaşan şayialar te
cyyUd etmemiştir. 

Bununla beraber iyi haber 
alan mahfillere gelen maliima
ta güre bu mesele geçen hafta 
Slr :Noelcharles ile yaptığı mU
ltıkat esnasında Kont Clano 
tarafından mevzuu bansedil
miştir. 

f!iı-di. JJinu; 'Sonra hlik\ımer tnrtır. 
tarlarının şidclctli alkışları :ırasın. 

(Devamı 8 incide) (Devamı 3 ünc:idc) 

HüTlb~IR 
isveçin bitaratlığına riayet 

edeceğini taahhüt etti 
Stokholm, 7 (A.A.) - İsveç hariciye neza

reti, İsveç kralı ile Hitler arasında notalar teati 
edilmiş olduğunu teyit etmektedir. 

İsveç kralı, notasında İsveçin bitaraflığını mu
hafaza edeceğini beyan etmekte, F ührer de lsve
çin bitaraflığına riayet edeceğini teahhüt eyle-
mektedir. (Devamı S iinca<lc) 

Gazeteciler ve mebuslar heyeti 
dün gece Londraya gitti 

f ngillereyc dnvel edilen Türk ga. ı ci Tına1~ ı:::n~ral ~cfet Bele, am~
zetecileri dün gece saat 22 de kal- ral Fahrı Enı::ın, :ıJ:ıns umum mu
kan eksprC'sle gitmişlerdir. Heyel 1 dürü Muvaffak Menemencioğlu, Baş_ 
tı:ıb· :ı _ Fr:ınsa yoluyla İngiltere. vekalet matbuat umumi k51ihi Se. 
re ~iclecektir. !im Raur, mathuat müdüriyeli mü. 

Heyet Hüseyin C:ıhit Yalçının şa,·irlerindcn Şckiplen mürekkep -
başkanlığınd:ı Ulus ba5muharriri lir. 
Fnlih Rıfkı Alay, ~azelemiz başmu. Heyet azası Sirkeci hl:ısyonundn 
harriri Asım u~. Akşam b:ışmuhar- aileleri '\"C dostları tarafından uğur_ 
riri Necmettin S:ıcl:ık, Cumhuriyet lnnmışl:ırdır. 

h:ışmııh:ırrlrlrrinclcn !\:ırlir !\adi, Yakıt: Baımuharririmizin Lon. 
.\hmel Şükrü Esms, lzmirclcn Şe\·· dra seyahatine ait yazılarmı ga. 
ket Bilgin, Adnnadan Nevz:ıt Gii. zetemizde muntazaman okuya. 
ven, mebmlnrıınızıl:ın ı::encr:ıl !\:ı_ caksanrz. 

c~phesinde büyük Almanyada garp 
bir taarruzdan bahsediliyor 

Berline göre, Reyno 20 Nisanda telefonla Çemberlayn'e G~neral 
Veygand'ın 15 Mayısa kadar hazırlıklarını bitireceğini söylemış!.. 

Bern 7 (A.A.) _Havas: Ba.. bir taarruz ihtimalinden bahsedil. lar çıkardığını ilave etmektedir. sarfettiğini. kayde~ektcdir. Çı-
selcr Nachrichten gazetesinin diğini kaydeylemektedir. Muhabir, aym zamanda birkaç karıl3;Jl şayıaların ıçındc Çembe:-
B 1. h b. · Alma mahfı'l Muhabir Alınanya ne zaman gündenbcri Alman propagandası. layn ılc Reyno arasında yapıldıg! 

er ın mu a ırı, n - , . h .dd' ed'l t 1 f ha ercsı 
Ierinde haftalardanberi ilk defa o. bac:ka istikamette bir hareket ha. nın karışık ve korkulu bır ~va ı ıa 1 e(nD e e on

3 
~u"'".J":) 

:ı • mak · · b .. t" tl · evamı UıwU<.W tarak yeniden garp cephesinde .zırladı ise Bedinin böyle şayıa. yarat ıçın u un gayre erını 
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l\jihver politikası ve 
propaganda mihveri 
Havas ajansının bildirdiğiM 

göre Yugoslavya ile Sovyet Rus. 
ya arasında baılıyan ticaret mü. 
zakerelcri Roma matbuatmı kız. 
dırrnııtır. 

Brenner konupnalar1ndan son. 
ra ortaya çıkan bu hadiıenin ı. 
talya tarafmdan boş görülmeme. 
ıi mümkündür. Bilhassa bu an. 
la§ma bir taraftan Londranın, bir 
taraftan Belgradın, bir taraftan 
Moskonnın rn:aıiyle wkua gel. 
diiine göre manası daha derin o. 
lacakttr. 

İtalyanın Balkanlar hakkında 
düıündüğü esas noktai nazal'lar 
İzhar edilmiı, hatta ıon Balkan 
konferan11 münasebetiyle de tek. 
rarlanmsştır. İtalyanın Balkan. 
!ardan istediği ıunlardır: 

J - Balkanlar harp sahası ol. 
marnalıdll'. 

il - Balkanlar müttehit bir 
kuv..-et halini almamalıdır. 

111 - Balkanla-r Balkan harL 
cinde bir kuvvetle iıbirliti etme. 
melidir. 

İtalyanın Balkanlar hakkında.. 
ki bu .düşünceleri ile Yuroslavya. 
nın, lngilterenin de hoı görece. 
ği bir tekilde Sovyet Ruıya ile 
anlaımaıı bir tezad mahiyetini 
arzetmektedir. 

Y ogoslavya BalkanlM'da müt. 
tefiklerden garanti alrnaıruı olan 
bi-r devlet olmakla 'beraber kalbi 
müttefikler cephesindedir. 

Çoğrafyuı, ekc:ınomik inki.. 
§af tartlan, mali vaziyeti, tan"hi 
rabıtaları bakımından müttefik. 
fere kartı sempatik bir alaka duy. 
maktadır. 

iki istilacı kuvvet araıında sı. 
latan Y ugoa)avyamn harici ıiya. 
ıetinl tanwnen inziva esa1111a iı.. 
tinat ettinneıl mümkün delildir. 
Mihver politikası etrahndaki dev. 
Jetler ~erindeki tamirini fU ıe. 
kille de yapmaktadır: 

Evveli. bitaraf kal, aanra baı. 
ka devJetlsle ohm münasebetle. 
rini kes. 
t)~ncü merhaleyi izah etnüye 

lüzum yoktur. Çünkü ba iki düı. 
tunı ''ya Çekoslovakya, ,-.but 

Danimarkaya benze!'' sözü takip 
etmcktediı-. 

Yugoslavya gayet nazik olan 
vaziyetini iÖzönünde tutarak 
kendisi için bütün diplomatik im. 
kanlan arıyacaktıı'. Bilh.a11a Nor. 
veç ve Danimarka miaalinden 
ıonra ••• 
Yugoslavyanın Sovyet Rusya 

ile beşlıyan münaıebeti İtalya 
matbuatı tarafından Ac1..·iyatik 
sahiline üçüncü bir devlet nüf u. 
zunun yaydm.11 ıeklinden ziya. 
de Yugoslavyanın harici münase. 
betler itibariyle daha mukavim 
bir hale ginni, olmasından ileri 
gelmektedir. Adriyatik sahilinde 
keındini dahft kuvvetli hisseden 
bir Yugoslavya mevcut bulun. 
dukça Dalmaçyanın, Hırvatistan 

aahillerinin harpsiz bir fetih yÜ. 
rüyüıüyle elde edilmesi ihtimali 
gitgide uyıf bir hal alır. 

Adriyatik deniuni milli bir t. 
talyan gölü haline koymak iste. 
yenlerin Yugoslavyanın nüfuzu. 
nu takviye edeceılc ha hareketten 
müteessir olmalannı tabii gör. 
melidir. 

Bu hadise diğer bir taraftan da 
dildtate layıktır. Uzun zaman 
mihver politikasına yatk"tn bir ai. 
yaıet takip eden Yugoılavyanm 
müıtakil ıiyasetini daha. bariz 
bir hale sokması, bunu Macariı. 
tanda göriilmı müıtakil politika 
temayüllerinin takip etmesi, Bul. 
rari•tanda da aynı ıeL:ilde müıta. 
kil politika cereyanmın yeni yeni 
tezahür ~öıtenneai mihver poli. 
tikasının kuvvetlenmediiini bil!. 
kis g(inden pne etrafındaki dev. 
letlc:r üzerinde nüfuz Ye tesirleri. 
ni kaybettiğini hatırlatmaktadır. 

Bir politikanın kuvveti onun 
propapnda nef'11•b ile delil, 
civannclaki devletler üzerinde 
yapbit tesirlerle anlaııbr. 

MihTer politika11 artık sadece 
propaaa.nda politikası halini al. 
mrıt ... Mihver siyaseti b.ısün ar. 
tık politikanm deiil, prope~an. 
.danm mihveri halindedir. 

SADRI ERTEM 
~~~~~~~~~~~~--

zabıtası f alimatYeni belediye 
namesi belediye meclisinde 

Kasaplar, balıkçılar ve bak

gibi 
kal dükk8nları ne 
şartlara tabi tutuldu 

Şehir ınec:li6i dün saat on dört 
buçukta ikinci reis vekili Faruki 
Dereli'nin riyasetinde toplanmıt
ttr. 
Kumkapıda 1436 mükellefe ait 

4874 lira tanzifat vergi ve tenvi. 
rat resminin tahsili emval kanu. 
nuna göre almması hakkındaki 
teklif bütçe enc:Umeninct, Cadde. 
bostanında Baf dat caddeai.nden 
Pl!ja inen yolun Caddeboataru 
plajı yolu olarak tevılhi hak. 
landa.ki teklif kavanln encUmcni. 
ne havale edilnüJ, mUteakıben 
yeni belediye ı:abıtası tallmatna. 
meslnln mUıakeresine geçilmit
tir. 

Kasaplar, aa.katat dilkkin. 
lan, balıkçılar, ıuçuk ve paıtır. 
mac:ı dUkk!nlan, bakkal dUkktn. 
ları hakkmdald hüki.lmler kabul 
olunmuıtur. 

Yeni bul edilen maddelere ıö. 
re, kaanp dükklnlannın; oturu. 
lan. yatıle.n veya batka iıler ya. 
pılan yerlerle kapı, pencere veya 
merdiven gibi herhangi bir vası. 
ta ile alakası olmaması ve yalnız 
kasaplığa tahsisi mecburidir. An. 
c:ak yerden en az bir buçuk met. 
re yUksekHğinde sabit camekan. 
la aynlmış hususi mahalde sebze 
satılabilir. Kasap dükkanlarında 
havayı kolaylıkla değiştirip taze. 
liyecek pencere veya milnasip 
bir tertibat bulunacaktır. Soğuk 
hava tesisatı bulunmıyan kasap 
dilkk!nlarmı geceleri havalandır. 
mak için kapılarının delikleri iki 
milimetrelik tel ne tamamen ör - ı 
tülü demir parmaklıklar olması 

veya bu tel ile örtillU hava delik. I 
lerinl muhtevi bulunmaııı mecbu. 
ddir. TezgA.hlann mermer veya 
!ayana ile dö§ell olması, kil. 
tükler •e kıyına makinelerinin iş 

örtülü bulu.nma.ııı mecburidir. 
Tezglh altında içi çinko veya 
galvanize saç levhalarla kaplı tar. 
tı Aletleri, bıçak, para dolaplarm .. 
dan maada dolap veya çekmece 
bulunması yasaktır. Seyyar ka. 
saplık ya.saktır. Kasap dükkAn. 
lannda canlı her nevi hayvan bu. 
lun<Iurınak yaaaktır. 

Taksim Stadyumu 
Takainı ıtadyomunun Ayupa.. 

ta tarafına bakan ktsmınuı duvar. 
lan da yakında yıkılmaya ba9la. 
nacaktır. Bu it 4400 liraya bir 
müteahhide ihale edilmi9tir. 

Enkaz belediyeye ait olacaktır. 
Stadyomun tramvay caddesine 
bakan kıımr timdllik yıkılmıya. 
eaktır. 

Danalı Çay 
C. H. Partiıi Betikta§ kuut 

idare heyeti 25 m.ayıı çarıamba 
günU saat on yediden yirmi bire 
kadar devam etmek üzere Tak. 
sim belediye gazinosunda bir 
danslı çay tertip etmi9tir. 

Çar~amba
0

Perş embe1 

8 MavH I Q May1s --------
' 0 Hcll.C\ el 11 R,.tı.Ahır 

hızır :ı hızır <6 

\akiller \ ıuıatı Ernnı \ A"4tı r.J.aııl 

~~~~~~ 4 ~o 9 ss • 49 t sa 
Öğle l~ 10 4 G8 1! 10 4 11'7 
tl.:indl 10 0.5 8 ô2 lG O~ 8 &l 

Akpm lt lS 12 00 19 H U 00 
Yatılı ıo 69 ı ,.,. %1 oo ı n 
lırıaak ' IJl ., 88 t 49 ., .. 

haricinde çinko kapak ile daima ---------------

Müm~yyiz secimi ( ........ _. .... _. ............... : ............. ~ 
Dün Maarif l\1ü~üriü- : Beledıyenın hayırh hır teşebbüsü ~· 

0~.~::~rı;;~~~~~:~,: .. _ i Halkın derdi ile meşgul olacak ı 
~:·ı~~ ... ~~:.::;;;:;~,~~,. -::~-;.:~; ı b ·ı r bu·· r o ı· h da s e,. ·ı ı ı· yor ~ 
:tfes=~~~e:ıiü~~~~:ö~~;i ~~~l:~; ; U ~ 
yapnuılardır. 

Toplantıda her okul idaresi bir 
tki güne kadar mümeyyiz olacak 
ô~retmen !erin adlarını maarif 
müdürlüğtine bildireecklerdir. 

Maarif müdtirlüğ.ü gelen isim. 
lcre göre imtihan heyetini teş. 
kil ederek bir cetvel hazırlıyacak. 
lir. Bu cetveller bilahare maar.f 
vekillifine de sunulacaktır. 

Ecnebi Ekalliyet Okufüı·ı 

Ecnebi ekalliyet okullarının im. 
tihanlarında bulunacak mümey. 
yizlerin i'imleri dUn tesbit edil. 
miş, okul idarelerine bildirilmi§
tir. 

.-Doçantilk 
imtihanları 

Yazılı imtihanda kaza
nanlar ilan edildi 

üniversitenin muhtelif fakül. 
telerine alınacak doçentlerin Y"· 
zılı imtihanları evvelce yapılmış. 
tı. Evrak tetkik edilmiş, netice i\. 
likadarlara bildirilmiştir. Yapı. 
lan imtihanda kazanan doçentler 
~unlardır: 

Trb fakültesinden doktor Be. 
sim Erten, Salih Erkon, Seı:al 
Bedrettin Tunay, Naci Sümer. 
son, Kenan, Feyzi Aker, Ahmet 
Akkoyunlu, Kemal Seytih, Ah. 
met Atakan, Kemal AkgUdert 
Osman Saka. 

Hukuk fakültesinden 
Berkat, Bülend Darran, 
Çobanoğlu, Hıfzı Timlir, 
Besim. 

Faruk 
Hayri 

Tevfik 

1ktısat fakültesinden Orhan 
Tuna, Sabri Ülgener, Ahmet Ali 
Özgen, edebiyattan Nurettin Top. 
çu. Ziya Sümer, Takayeddi.n ! 

Faklilteler imtihanda muvaf. 
Cak olanlara vaziyetlerini haber 
vermiştir. Dekanlıklar sözlü im. 
tihan glinlerini tesbit ederek im. 
tihanlara başlıyacaklardır. 

llkokul başöğretmenle· 
rinin toplantısı 

İlk okul başöğretmenlerinin 
aylık toplantılarının Uçüncüsü 
dün İstanbul birinci okulda ya. 
pılm.ı'- şehrimizdeki bütün ba!
öğretmenler iştirak etmiştir. 
Konuşmada ilk okulların tale. 

be vaziyetleri ve imtihan mesele. 
leri görüşülmüştür. 

Verilen karara göre imtihanlar 
bu yıl aleni olacak, bütün talebe. 
ler imtihanda hazır bulunacaklar. 
dır. 

tik tedrisat meclisi 
toplanıyor 

İlk tedriıat müesseselerinin ka. 
panma, imtil?ana b&llama ve yeni 
dert yılı faaliyetini tesbit etmek 
üzere bugün saat 14 de ilk tedri. 
aat mecliai bir toplantı yapacak. 
tır. 

Liıan bilen memurların 
imtihanı 

Lisan bilen memurların yeni 
bareme göre birer derece terfi e. 
deceklerini yatmıştık. Bu memur 
]arın imtihanlarına dUnden itiba. 
ren Univeraitede ba1lanmı9tır. 

Fransızcaya 110, İngilizceye 
28, almancaya -41, İtalyancaya 16 
kisi olmak Uıere 19 S kişi girmi~. 
ti;. Netice birkaç güne kadar bel. 
1i olacaktır. 

Toplantıya davet 
Türk Kültl;n t Birliği Reisli. 

ğinden: Birliğin sen:lik adi içti. 
maı 12.5.1940 tarihine rastlayan 
pazar gilnü s:at 10 da aktedile. 
ceğir:den sayın azaların o gün 
muayyen saatte Balat Verya r.o. 
kıık 9 nurr.arada kain J.,!;ali.miz~ 

teşrif etmeleri. .. "' . 
f atanbul Öğrctmcnlcı-i Y ~rt!ım 

Cemjyetil".<l~n: Cemiyetimizin yıl. 
tık kongresi 11 Mayıs 1940 cu. 
mutesi günü aaat 14.30 da Uni. 
vcnite konferans aalonur.aa yapr. 
tacaem<an al"ka~ıların bulun. 
malan rica olunur. 

Devlet dairelerinde iş takibi 
hususunda mü§ktilata uğrayan, 
istidalarına cevap verilmiyen va. 
tanda~l:ırla §ehir l§lcrlnc ait dilek 
ve şikayetlerde bulunan vatan. 
daşların vaziyetlerini mUtalea et. 
mek, temennilerini dinlemek üze. 
re vilayette bir i1 bürosunun ku. 
rulmasını istemi~, ve bu 'ekilde 
ihdas edilecek bir memuriyetin 
faydalarrnı anlatmıştık. Haber al. 
dığımtza göre vilayet bir taraftan 
şehir İ§lerine ait ıikiiyet ve te. 
mennilerin çoğalmasından, bir ta. 
raftan da bu şikayet ve temenni. 
!ere derhal cevap verilememesin. 
dt!n dolayı belediye neşriyat mü. 

•• 

düdüğüne mülhak ve şik.ayet i~ 
teriyle meşgul olacak bir büro 
kurmaya karar vermi~, derhal fa. 
aliyete de geçmiştir; bu suretle 
şimdiye kadar tik!yet ve temen. 
ni gibi halk dertleriyle ve iş taki. 
bi hususunda müşkülata uğrayan 
vatandaşların arıularına cevap 
vermek vaziyetinde kalan vali 
mu;ıvinleri ve maiyet memurları 
bu i•leri terkedecekler ~ onların 
yerine halk derdi ile doğrudan 
doğruya yeni bilro meşgul ola. 
caktır. Belediyenin bu hayırlı te. 
~ebbüstinü halkın menfaatine yar. 
dım eden bir teşebbüs olarak kar. 
şılarız. 

Universiteni.n pro-
• 

fesör kadrosu 
Yeniden sekiz profesörle 

mukavele yapıldı 
Üniversitenin açık bulunan 

profesörlUklerine yeniden but 
tayinler yapılmuı için rekt8r1Uk 
maarif veklleti ile tematlarda bu. 
lunmuıtur. 

V erİlCl\ karar Uztrine Belçika, 
İsviçre, Polonya üniveraiteJerln. 
deki bazı prof eı8rlerle muhabere 
yapılarak angaje edilmelerine 
başlanmııtır. 

Eeıaeı okulunun açık bulunan 
profeıörlUfUne taviçreden DUke. 
nuva cettrilmittlr. Edebiyat fa. 
külteai kUtUphane mUteha11ıılığı. 
na prof esijr Kaltfirlk tayin edil. 
mittir. 

Bu prof eMSr bir iki gilne ka. 
dar ıelmit olacaktır. Aynca bu 
profesörlerden başka altı profe. 
sörle de mukavele imulanmııtır. 

Toplan kömür 
fiatı teshil edildi 

İstanbul fiyatı 2 O lira 19 kuruş 
Etibank kömilr milmessili Ma. 

cid İ&tanbuldaki tetkiklerini bitir. 
miştir. Mayıs başındanberi İs. 
tanbulun kömür işlerini Etibank 
bilfiil eHnc almıştır. Kuruçeşme. 
de 20 bin tonluk bir depo ile Ka. 
dıköyle Haydarpaşa arasında 4 
bin ton kömür alacak bir depo 
kiralanmı§tır. 

Bu depolarda ıekiz tondan yu. 
karı kömür satılacak, a~ğı satış. 
tar perakende kömürc:Uler tara. 
fından yapılaeaktır. Etibank İs.. 
tanbul, İzmir ve Ankara lçln top. 

80 bin lira 
Çok fakir bir kadma çıkll 

tan fiyatları teıbit etmittir. ta. 
tanbul fiyatı 20 lira 19 kurut. An. 
kara fiyatı 23 lira 56 kurul, h:. 
mir fiyatı 23 lira 67 kuruştur. 
Perakende fiyatlar belediye ile 
Etibank tarafından ayrıca tesbit 
edilecektir. Bu ıcnc btanbula 
fazh miktarda Sömikok, az mik. 
tarda Karabük koku göaderllc. 
tek, buraciaki gazhanelerin kok. 
ları da tamamen htanbulda satı. 
lacatır. Ankaraya Karabük, İzmi. 
re de Sömikokla Karabük koku 
gönderilecektir. 

Ziraat Ban!<ası yapağı 
alıyor 

Ziraat B.ınkasına plyasadan 
yapa~ mubayaa etmesi için dUn 
Anlrnradan emir r,elmi~tlr. Ban. 
ka cllerindo tnzln mal bulunup 
ta bunları harlce r.önd~reml ·en 
ve bıı yUz<len m\i~ktU vaziyette 
k!l 1an tilcc:ırbrın ma!larını tit'. 
tik ve yanağı birlif{:nin tesbit 
eltiih !!yatlardan mtibayna ede· 
~ktir. 

Çikolatalar içine konan 
resimler 

Milli piyangonun dünkü ke3l
desinde en buyük ikramiyeyi 
kazananlnr arasında. çok fakır 
bir kadın da. bulunmaktadır. 
Yedikulede Sarmaşık eokağmda 
2 numaralı evde otur&J\ Cemile 
ismindeki bu kadının 15 yaoında 
bir oğlu ile eekiz yaşında bir kı
zı vardır. Çamaşırcıhkla mai.§e. 
tini temin eden bu kadın bir kaç 
gün evvel b!r evde tahta siler. 
ken ev sahiplerinin piyango üze.- Ba.ıı ~ikulata ve şekerleme fab. 
rinde bir muha.verelerini dinle- rika1arının eeker ve cikulata ki. 
mi§, bilet almaya. karar vermicı. f_ıtlan. i~ine~ büyil'de~imi.~i~ :,e. 
tir. Kendisine EminönUnde Ni. ıı?1lerını koydtıklnrı .r.on.ılmc~, 
met gi"eel tavsiye ediJmtş. ak-1 Tıc~ret Odası d~n fabrıkalara bır 
r.ıam üzeri tahta parasını almrı. tebhğ ya.,arak ~ıkulat~ ve şeker. 
Yedilnıleden yUrüyerek Eminö- lemelere b~ ş.ekı~de reııım koyma. 
nüne kadar a-elmi~. tarif üzeri. malarrnı bıldır~.tJ!iuwmc asa 4 ., -
ne gi~yi bularak bilet almıştır. mek üzere lOO lirasını almI1', 

Dün bavi Nimet bUvUk il:?"ıt. geri kn1 arunı bankaya crötUr. 
mive cıktrihnı öğrenirJ'c oto- mU!!lür. 
mobiJle Yedikuleye gitr>ıi5. ka- Bank:ıdl\ kadın imza atrr.ak 
dın:ı bir kae. yüz lim i!<r~mbre bHmedi~nden nara kabul ediL 
rJl~h"'ım söyleyerek bileti iste. memf~tir. Çocuk ta küçlik ol • 
mi~tır. dw'hmda.n onun da namrnn yatı-

Ceınile bl!cti G"'ılı"'e~mede bir rıle.mn.mı~. niha vet noter vaat • 
r~cmm yanında bir kilo ekme • tasile para bankaya yatırılmış.. 
v ""'ltı::n n t-C.fol"lım alm <"Citür- tır. Cok fakir bir kadın olıı.n Ce· 
dUı'.Tilnii . v:ı'·ti olurrn kıthvedeki milfl oğlu ile ku:mı okutacağını 
r:>d"'"<l'.ln di:ı!l'veceiilr.1 !'Ö rlP. • söylemektedir. 
miRt!r. fi"nt'n Uıer"ne Gı~lıre11• Kocamusta.fan~ada Öksüz 
.,., eve rridilm:ş. rocuk btıhıtı:ırak Yuma~ ~.okağındn oturan Ccml
bilet 11 lmm•q, an:ı o<hıl dlik!•Ana le rle on be.' bin lira tıkmıştır. 
... etirilere!~ k ~11'dan 8000 li. Mahmutpa§ada Çora~ı ha. • 
r t mınııen kendiler!n~ veril • nında kumaı:cı Ahmet Suada da 
miştir. C.Cmile i~inden sıırlet . on bin lira çıkmıştır. 

ÖRFi iDARf 
KA ·uNU 

' 

Fevkalade vaZ'" 
yetlerde ahnC:" 

cak tedbirler 
kabul edıldi ,:ıı 

· inde ~ 
B.. .. k Millet ııeclıs bır~ 

uyu · nın ·b• 
idare kanun ıavı11n.sı ve Ja)1 
müzakeresi yapılmı~ 
kabul cdilrni~: umu.ıni ,·3; 

Bu kanun~ ıI0~ kararı u. 
mevzii idareı ?rfıye fındsıı ~ı:· 
biliye Vekaletı ta;r:n ol\lllııc;'İ· 
nasip vasıtalarla. ıl aıınan ) . 
tır örfi idare altına as3>1~ 

· · t ve ''..nıcı· lerde umumi emnıye \·e!V' 
taalluk eden ,.e tcra bit ol~ 

i \'e tcS _:ıeJt 
Heyetince ta~ n .• t ve vllıı'° ec1c· 
nan zabıta saJa.hı~e ·ntiltal 
ri askeri makamlara 1 

cektir. dilerine ~ 
Bu makamlar }{en •• · ..;(t;, 

· t ve .lll""it"" tikal eden saJahıyc .,·e eIJ1
1 

fJ 
re taallt1k eden karar ·reıııe c; 
ri mahalli zabıta ınJlrı ~r· 
ettireceklerdir. aıııııuı_~· 

Örfi idare altın& ağıda Y\-e 
ıerd~ a.11kert idare 3" itt1J:ııs$ 
iı f evkalfı.de tedbi:leri ca1-ur: ~ 
tatbike salA.hiyetli1~ ~>1t 

ı _ Görülecek U ~ b'• 
me.."lkenleri, her t~ıere ı>i~ · 
ve klUp gibi t~k telSfa!-~ı~ 
nalnn ve bunlar&; §sJıı.ıv , 
re gibi menuilerınJ. dil21 ~ .. 
Uy,erlerinl gece ve ı;t;ut vt:5~~ 
mak ve bunlarda. 8 l!Pdı;;·\i 
lan olan ve ya.but ın r>bıtbll. 
tabi bulunan eşya)~ı: ı;tbi !? 
radyo, telefon ve te vıısıtıl~-ei' 
cümle muhabere d tatil " 
kontrol ve icabın a. ~ 
menetmek. ınıibıı.t ~l 

2 _ Memleketin k 8uçl~ ~ 
emnlvctini ihlal etme IJlllb~ 
sabıkalı olanları ,.e 1~11da. b ~· 
mum iye nezareti a 11ıtın3 ~" 
nanlan ve örft idare cil bit' !ıCı 
nan yerlerde rnuay)' ,-c ~U~~ 
metgahı olmıyanıa:; arfı 1 

olan sair kirnsele rrrtlll>· j 
mıntakasmdan çıka tJ!luJI ~· 

3 - Türk ceza k~ı ol~ı> ,-o 
uncu maddesinde Y ıı.ııcleril' ,-e 
lnhla.rla al.ı°lt ve ceph bO~~ ,-e 
d. ·t bogu~ cu gaz. -·"fl.11" :~ 
ınamı t •ti Jl)U'' ·~Alı>' 

buna mümasil ala vo ifllter 
mevaddı infilfiJdye ·esa.itlD b~· 
var:ıvan eue\•at \'a \ I< .. ·e 
llmi için emirler ,·er:e . J'l~ı 
!arı aravIP topl~ıı ·,.cSııif }ıJ' 

4 - Gazete, kıtaP 1 ,·erıı. şı;· 
bualann tabı ve ne-ar elt ,-c !I 
. 'th l" . ..,enctın .f rıc;tcn ı a ını ••• . ti"'' 

sür koymn.!c. ıı~lc yecJlet-
5 - Kaoalı ,·cytı ttlnfl rıı.c~~ 

de her tı.irlil toPl~ f a(lll> 
mck ve cemiyetıerın ,ıt 
durdurmak. bırı11ıır (f 

6 _ Kahvehıuteloeına• rl'r 
meyhane. tıyatro. ! ııı;ıl< Y!çıl • 
emaa li gibi um un:ıurılaflıl tı>1JI 
kapatmak. veya maJ1olnı 
ma ve kananroıı. ıa s.51)1~ 
ve tahdit etMek· mmttıl<ıı-1<~ 

7 _ örfi id.ıır~. nler lı ""''' 
a-irip çıkmal' ıstıl eaJıdidıı.t 
d:ı. tnkyidat ve t ıs~· 
m:ı k. d ı:ı~nın>1 

8 _ Geceleri 0 
'll ti tR• 

v!t veya menetmef-rı fJeY~ e&ı; 
9 - lcra Veldl ~·c tebll~ 5'" 

ra.!mdan Jttibaı uıuı cdııe:;,,c~· 
len emir!erl "e ·c jcrıı e 
tedbirleri tr..kip \ 

~ .. f.; 
ununds. ie 1 

* Mntbuat k~trıi ~rıe (f 
lan değ!şiklik .r~t rnevıdı 
ne.şrolunup merı) }\\J~. 
mi§tir. J<osındı'\r ııJ 

* Zelzele rn~·~u icin ~eJttılt~ 
lacak Rome~ 0 Na.fiil 'ıı11~ S 
hendis gelmıtı ve ~rzınc 
ile temastan sonra sJll ~ 
mi~tir. . d tUccar fJ tı11I~~~ 

* Akhısa~ ı.ı teberru e t1ıı'' 
rahim rJn Iıra. :ı,rda yaP 
Bu para Ak~fs _.ıt>? 
ha!tnne fçir.,dır. t ve .A.~ıcl 

«- suttana.hme nl bir 
lar11c mırk ,-e ,u~· 

mevdo.n. dilecektfr. ıcl!)j ıı 
de tnnzırn c - aııreııt J1 ,. * Koz:ı.na bn.J?ltl knldtrıl~ıı.J t• 
den on scnck~~~c tckrıır 111 ıJO 
darına. kara rUJ1 , 
dilmiştir. lk ıcöY st~~ 

* !{ozanın Tc)feriJ1'1 ,·cbir ~ 
sa.kin. j:ı.nd3!1'1a ı dılda.rı . jr ·' 
klı::ıtik aHesı ~pl.uı tcd8~1 d} ' 

v hlrlenmış er. . goll 
tan ıek t hastanesıne 
memle e 
mişlerdlr. 



eıfe 1 
l'itıı ın,kn ın:ıılılc olrn:Hlı_ 

~ ~arp cephesinde 
f ElQ 

., tcrrn lı ı ım;idt:' J 
~~ l'l.a?arı dikkati celbet. 

IQ 7 
c h (A.A.} - Cembcr_ "''>' . l:a., no arasındaki tek. 

1ttoğ'crcsine dair olan AI
~l1dur ~ 
ı2 ı0 ~ gcTbi Avnıpa saa. 

bir Reyno, Çember. 
ır "'telefon mükilem~i 

' <\C 
tttt{no, mali mesclele. 

ıı.C:ııt~il ten sonra, V eygan. 
,~ltJ.ı.cn hareket i;in bü. 
~cg- . mu 1 s mayısta ik. 
'0~1~1 kendisine vaadctti. 
~ lıarh Ve Çembcrlayn'in. 
:ıı&tid·J~n kabul etmeme. 

.,.11~ ıgını, çünkü bir ge. 
tıbuiabUcccğini ilave 

Çcıtı~crnnun olma1ığı an. 
~~rlayn orada. lüzu. 

~ 1 bir ziUllaildanberi 
~ ~~..._bını vcr~tir. 
~t~ "'Utdan SO'l'lra, baprıl. 

1'\lr ~den güçlüklcrdc:ı 
, at ki~e ile olan müfkü. 
, lıı llnış ve bu münasc. 

-tr, ~eyi kullantn11tır ~ 
tlagl.Jtlden güne artıyor." 

1t hfn, bunun üzeri.ne, 
~~ ~ kere daha görü e. 

t ctrniş~ fakat, orada, 
~ ~\ c \le gı:mıra nibav=t 
~ s'· kat'i hic; bir §ey 
~· cctgini ifade etmiştir. 
~~~evi güçlükleri hal. 
~ t~~den geldifi kadar 

c ç~•orlemi§tir. Bunun 
hcrlayn, hazırlıkla. 

~Ctıd~~ geç, ayın 20 &ine 
. il i 18~ne bildirmelerini 

tıt.~ı:ane denecek bir 
tııı-~tır. 

~"ıı ~nezaketli sözler te
~ c lliha a, 22.25 de bitmiş. 
~tl Yet vermeden ev. 
:ı >'in a>:n. Fransızlar ta. 

isin c. 1htiyatstzlık yapıl-
t.."'ııı1 ~ ıtabcden tedbirlerin 
'~liı ;modan istemiJtir. 

lııti'ı· (A.A.) - Salahi. 
11 . l:t ""~ı.. f'l' B Ç ılc :a···••.ua ı ı, . cm. 

'ol\, tıı\tha • Reyno arasmda 
-; ~'lir Veresi yapılmı§ ol. 

~iıı;''-• •l•n hikSyeyi tekzip 

~ r ısveçe taar
' ~ etmiyecek 

h. <11a1 t 
tei'{()lıu ... ara/ı 1 i11cicle) 
tr t!l'I, ' • (A.A.) - lsvcç 
~ &.ra l<raı Gustave ile 
rı lct1ı;~da teati edilmiş o
~41 ı~lib ar hakkındaki ha. 
:ı: al' has etmekte iseler 

'ta ~e tcıaltkında başmaka
%1111'1ar sır1erdc bulunma

l't&.b11.1 • l3erlindcki f sveç-
1 llıu~r, diplomasi tea

.ta lllnı 11 hince, bu mektuı>-
tı.ı l'l ~tı:n lleşredll nıiyece~i
lt llıanac~lcdirler. 
tı.atı Cd.fıı, bu mektupla
(! lroıı·u IInıesiniıı B. von 
'11. ci lsveç;in bitaraf
.. ~f!ısın;lııg'ln şahsi me-
111 I~ Old, e ~inıklln dairesi
~ ."ler Uı::ıuııu ilı\re et. 

1 "'1 ı . -~~ 11\'eı: tı.<t' bit llıahnmı, Rusya-
a bul\raflıtının muhn-

~ ıı kiUk bir menfaati 
1.1 Ilı lrı, bilmektedir. 

~ a lıe _alıaffl, Rusyauın 
le l·aı k fazta itim at el

't~ ~ 1'ar 111
Z herhangi bir 

tt ~ t1:ı 1 
kendisini hinıa-

111e ~U 11 lıwcçln kendi 
t l tenınektcdiı·ıer. 

~t\ıburi öldü 
ıı..... '7 ( .A. 
~~~Car~ ;.~1- .l§çi p:ır. 

• a Old ~sbury bugün 
· Uğu l1alde vefat 
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Çemb ı'laynin 
Ka arasında 

dün Avam Holanda a e dişe 

f Ba.ş tarafı 1 inricie) 
ıfa lur<ıüye \'ıka-rak ŞÖ) le dl"rlı: 

Geçen !.ah sil.nü, !o.İze 11 .. kı•ri lı::ı. 

r<.'kııl h:ıkkıııcl.ı :ııw:ıl, 11.1ıu111ııııı ııa 

hat 'c.ı elııleı:cğınıi sö~ lew1ştiııı. 
ı\ kcrlcrimı1t.ı herlııını;ıi bıı:: ııııılıat.ı. 

nl\'a koyalııJecı·" en ufıık lıiv uz 
si; lcmeıııe.k i~in lıazı ııııkl.ıl:ırıla 

sukutu tercihe ıııetıbur olıııuşlııın. 

1 ıt:ıahntrlın ,\nıhıhint"''ıh·n C:l'l..il • 
dığiui. d.ıhu :;:ılı ı:ünfıııdeıı bili~ ur

uk. J'iık:ıl kll\ ctJerinıizi X:ı111 .. 11<;. 

d:ııı da ı;ed ı:cknıC'k ıanıı:elinde k:ıl. 
dık. Anda! ne~ ril'ntindcn çok d:ıha 
lt!hlikcli ulan hu i\nnı"ıı' riculi hal.. 
ınrt ı en ufuk laf ıliilla hnlnnm:ık. 

lnıı ictinap clmiştim. Çüukü, gcrı 

C'r.kik<'<'k ol:ııı :ı'kı•r \:1) ısını ıı:ıı:ı
rı dikkate :ıldım. üi r tar.ıftnn. 
bıı:ınlar. dlcr.inde lıııhınırn lıiilüıı 

lJ1Jrııl>arcl ıııı:ııı l:ı) ~ ,ıı·ell•rini lı:ırl'i><'. 
le ctlrelıilirlerdi. 

H:ırc.k:'ıt c.~nn~ıtıd.ı lıit zal iat ver. 
mcden ricııti bir gece r..ırrmıhı ik
nıal cılcn lıalıri~ clilcrimhi1ı , ı· :ı'
lı:c:rleriıuiziıı l'İ<ldcn uıl.dirc al :ııı 

sec:ı:ıtini lıürmcllr. :ınruak hlcriııı. 

Çemhcrla-' ıı. .Nnııı-.u rical inin 
r('rıh~ınıt:.ı ,\lınıııılal'lıı ~ :ıplıklurı 

l2arı uzıluıı h:ıhscılcrrk ılcıniı;lır ki: 
llıı ı:ı:ı rruz e,ıı,ı sı ııda lıiri i ııgilız 

biri l·nrns11. olııı:ık iil.ı'r!' saılı·ı:r il.:i 
nıuhriıı kn) hclıııc!Uc kcnılııııizi lı:ılı_ 
li)ar aıldcılcl>ilirz fikrinde) im. 

Çekilen askerler 
lngilterede 

K.ım,os H~ Andıılo;n~ ıt11kl'rleri, 

·şimdi lngillt're~ e rliinıııii-, lıııhıını. 
) orlnr Tc cenulıt ~oHı•çe ku'°Yci 
sefcrh c gijıııJı•rilnll'Sİ ııilı:ı~ el lıul

tıı115lıır. 

Bu mıııl:ık:ıl:.ırıl.ı ç:ırpı~:ııı l..ıla:ı

tııı, Tazire}erıni lııkdirc ş:ı~ıın hır 
fC'rrı:ıtle ifa l'lliklcriııi herkes t:ı,_ 
ılik l'ıll'erklir. llıı kıt:ıl:ıı· ·Briluııyu 

b:ılıriy<'o;İ \'C onlıısıııııı. 'anlı nııanc. 

terine kendi şecmıl lıissckı iııi kıı
ı.H·nk şekilde 'a1i(c ira rlınL<jlcı, 
dfı-,ın:tıı kun r.ılerinin lllltl\;l' H' 

techiza\ Lııkımınd:ın fai1'b etine 
ra ~ınen. e-n şiddcUi ıuuharrbt'lcrdt•, 
ı;ii ıenli1'lcri rııuka-.;rnır.llr Vl' ~·:ınır
hkla bunıı is!Jat ctmi,ler<lir .• ı.ı.kcr. 
lcriıniz her noklni nazard.ın lcnuı. 
'fız <'lnıislrr 'r. lı:ısııııl:ıl'lllR ihtrııı 
91ııııklanw ü:.l ·ıııis l rrlir. 

Bu üo si?.e • 'on·r~· ct:,ııulıuudala 
keri lınrekalhın uahı.e1ınelt nr ,_ 

liııdc dr.IUliaı. ,\sıl ıoaks:ıdıııı \3-

ıh·ctiıı lıir iznlnnı ~ :ıpın:ık \'C lıü. 
ı.6melin ,icr:ıalrnua maruz kaldrğı 
b:ııı ıcnkillcrc l'enııı , -crmrklir. 

Kıtnııtıınızın :i\unrç ccıııılıııııılaıı 
tcl.:ilıucsi haberleri, lngillcrcılc YC 

A, :ıın .Kanıanısıııdu şiddr.lli lıir 
ual'lıc ıe~iri yaptı O~ti ıııelıu.,J:ır l:ı. 
rafından alkışlar) StoklıolJu\lcıı se
len \C belki tlc dii5ımın tıır:ırındaıı 
ta.,ııi erlilırıiş ohm lıalıerlcr. a~ıa 
taha!.:kuk rlınh'l'Jl bir l:ıkıııı ümit
ler U;)nnılırtnı)lır. Esasen, bu lı:ı_ 
berter, nez:ırcllcrimi1.in lıiç biri 1:ı. 
rarındnu lryil edilııwmi,tir. 

Ba§vehilin söz.ünü kesen 
müdahaleler 

lley:ınalın Jııı noklasııııia Ha Ye
kilin :;özünü ı..eııecck Luıı ınütla
h:ılclrr 'npılclığıııılaıı. A ,·:ıın Kama.· 
ra~ı rei • i a) :ığn ktılkarak bu ıniill'. 
m:ıui mfıtlnlı:ılrlerc ınü~aın:ıhıı rclc
mirece~ini sö)lrınişlir. 

Çcınbcılıı) ıı, ı;üzürıc ~Ö) le tlev:ını 
dıııişlir: 

"Du a ılsız h:ılıerlcriıı ~ ııplısı ıe
•irleri akim bırnkııııık için clinıi7._ 
<Jen ~rlrn i yaptık. l>ü~mnna hakiki 
\'aziycli ıınlalahilc<·rk rıı küçiik 
m:ılümaıı nrmcklen içtinap itin 
çok ıcılbirli d:ıvraııııı:ık znrıırclin. 
de kaldık. 

Xon·cç ernuhıııı<lan !(eri ı:l'kıliş 
h:ırckeli, Gf'libolu ric:ılilc kı~as c. 

dilenırz. 
Noneç cenuhuııa ı;iindrrilen km· 

vctlerinıiz chemmiy<"lli de~ildi. \"c 
lıakikalte, lıir lek hrkndıın ib:ırct
ti. :Efrnlı:ıt zııyi:ılıııııı :ığır olıno. 
mışıır. J\ülliyclli malzeme tle ter_ 
kt'lnıi5 rle~lliı. 

Biz :rıı) iat vcnli'k~r. Ahnıınlnr 
hnrp gemi i. tanan'. nakliye ıteıni
si ,c drat lıakınımuaıı çok daha :ı
~ır zayiat verdiler. 

Son hadiselerin netice i lııık1..ııı • 
da fikir edinebilmek için sırf ınev_ 
ıil zayiatı lıesııı> clıııC'nin un ol
nı:ıdıilına croiniın. 

Söylenen masallara az 
çoh inananlar var! 

Biraz ııreslij ka)belliğiınizi, Al
mam·:ıuııı karaJa ııiııııağlup oldusıı. 
na dair söylenl!ll masallara :ız çok 
i ııanıldığııı ı, Josllarıınızııı t•esarl't. 
!erini biraz kııybetıiklel'ini, <1iil}ınan 
tanınızın ınfcrden b:ıh~elliklerini 
, e hu '·aıi~ eli nıovııkkalen Jrnhııl 
etmemiz lıir.ım geldiğini lıcsalıa kal
malıyız. Yazh eli ,·ehiınle"-lirr.1.:, 
dusnıaıılıırıııııza yarrlını ctıııemiır. 
luzuın yı>klıır. 

BaŞTekil, .i\or\'<'C lıudiscll'riııln 
Frnns:ı üzerinde ~ııph"ı f('siri tnt'\

zuıı lıııhscılcl'l'k ~ıı sözleri il;h·c l'l. 

nıişlır: 

Fraıuı , nıetaııetini bir kere daha 
!abat ctmi~r ~e bu maa'ldbiyetin 
Fransa llzcrlnde yaptığı yegdne tel'lir, 
tııarruzl dRlıl\ :uldetlı l.ıır surctlı 

nılıcadele huı;ıı,;uııdakl azmini kuvvet 
lcndirmlştir. 

'J'iirhıye sükunetini mu
ha faza ediyor 

tce .. bblıır yapmak U7.ore kıUıatımızı • 
takvfye etmemiz mi doğru ohı du? 
Fikir bu, ilk t şcbbilaten sonr.:ı. yani 1 
• ilzıyetln timibıır; olduğunu gördtıkten 
.ıonra, kica.a.tnnızı geri çekmekle rloğ. J 
·u yolu takip etmiş tJlcluk. Plt\ııımı. 

..ı.r. akamete ug1ıımaaının ilu tı.nıııı 

varJrr: 
l - '.Fayyanı karart;Ahlıırı teminin_ 

dehi fmkA.runı:lık, 
2 - Alınıı.n Uı.kviye kıtalarmın sii. 

ra. .. ıe yctişrnesl. 
ı::u .. aziyet karşısında, kuvvetleri. 

mlz1 Tromfılerınae tuttur;umuz takdir_ 
ue, etrndı ı;e marzemeyl, gayri tablı 

Dir n.sbet dahilir.dc tcl'Zıe mecburiye_ 
tlııtie kal al, ve son ı..'erece kUllı~etlı 
.u, vetlafo ltarpılaşocaktılt. Şinldi) e 
kadar alınan ncUcclercleıı hül,um çı_ 

karmak hususunda ruzla acele etme_ 
melerinl, meclisten rica ederım. 

.Almanların, bıı ırıulıııretıeden bazı 

istlıadelcr temin ettiklcıi gayet aşı. 

lt!.rdır. 1ı-akat, tıu lstitlldelcri pek pıı_ 
hal.~< aldıkları da muhakkaktır. 'le. 
raz .. ıın hangi tarafa egneceğıni kes. 
t1rmek hcmız pek mevafmsız olur. Mu. 
harebe henUz bitmeııııştlr. Norveçın 

büyUıt bır ı,mmr, hcnuz Alnı nla.rm 
elındc değtldiı·. Kral, bUkUmctl, elı\n 

Sun eç topraklanndadırlar. Ve mUs. 
tevliye karıı, bl:>.imle lıir saftı1. mlica. 
dclcye devam ctmelc Uzerc geri ka. 
lıın Son·eç ku\'\'cUerini tıır araya 
toplnyacııklardır. 

Alııı:ıa.nya ıni.ıkeınınelcn milcehlıez, 

büyük orthılariyle o kadar 1yl blr va. 
:ı:ıyetlcdlr ki, her an, tıa,, ·a noktalaı-ıı 
taarruz tdebllir. Ta.nıtz nereden ıe. 
J.lı'. gel3ln göğüıı germeye ha.Zır oL 

mak a=f.ndeyiZ. Ha.yııU v mühım 1 
mesele hazır bulwıınamızda.dır. 

Milleti yalancı ümitler- ' 
le aldatmak istem em 

.M 1ttctikimlz TUrkiyc, 11ükünetlnl 
oıuha.faza ediyor . .Mısır, nılida!ru.ı Lecl. 
bll'lerini arttırmaktadır. 'l'.aklıı ve or -
ta şarktaki vazjyetlmız, Akdeniz filo.. 

nıuzun nornıal ~kilde tak.simi saye_ 
itinde muvazene bulmU§tur. (Alkıııl:ır) 
Eısasen tnhmln edildiği gibi, lıveçt.e 
ııu .. ule ~elen nkstılumcl, diğ~ı· her yer_ 
uckiı:ıden ziyade olmuştur. r.unıın sc. 
bepleı1nı tıımo.mcn takdir ediyorum. 
tsn•ç ı 11ıtbuatmıl polenıik mııhl;ır t
tc Le.slrlcr ini işar etmiş '°ınıaııma 

mUtccsslılm. 'Omltııizllkterml ifade et. 
n1clcri tabil gorUncb1llr i e de, mUL 
tclikleriıı ııavn:ıma yardım edecek 
mahıyette c!eğildır. Bizi alAkadar t•. 

dm ~y, her iki taraftan gelecek O

lnn ı:ıık yeUcr değil, ilerde alınacak 
tedbnlcıı.ilr. Bğer lsveı; hUkiımeli ve 
milleU, her hangi t..azyik karşıaınd3 
b.ıtaraflık ıiyaseUııl takibe el!n azim. 
lı ısclcr, hiı; de.,ilse l.ıu bitaraflığın, 

her ıld ınııharlp taraf hakl.:ını.la sıkı 

bir bltaraf1ık olacaguıı llınlt etmek 
uıterlm ( Alkı.ı.ılnr J. bveç demir mıı.. 
c.lenlerinin ıimal denizine baı.lıca malı.. 
, h•.ıl Le ,..ıJ ellen Narvlk'c kuv\'e\ 
&.evkctmek lıusı.ısundakl kararımwn 
!cua karşılandı:uu işitrucdım ve bu 
kararımızın alenen ta.svip edildığine 

tn:uunak l.stcriuı. Bwıunla beraber 
rapacağ'ımız ııevktyatın birçok mu. 
hataratara maruz kalacağını iclrtık 

etmemi§ değildik. Troııdhcim'i zapteL 
ıuenlu ve bu ıruntakaya Alman t.ı.k. 

vlye kıtııatumı mUteuyıt bu- şcldlde 

akın eLme.slue roııni olaınadıkça, mev. 
Mill~ti yaancı Unılt:lerle aldatıı.ıalt 

ııleriml.zi muıınıııza. etmenin de ı;Uç 
fatmuem. M tıs, h:ab.n, birçok defa. 

oıac&ğnıı kc4a billyoı·duk. 'l'ronı.lheım. 
lıı.r "Iiitler oto~üsU ltııı;ırdı.. cümle. 

d..ı tay yarclerin kara;} a inme.sine mli. 11lnI tekrarladılar. Bizzat ben, nutuk. 
salt arıızl kifayetsizliğinin ihdas etti. Jnı ımdan birinde "llltler otoblli!U ka.. 
(;i ınUşkılHl.tıa da kar~ılaı:ıacağımızdnn 
bihaber dcğUdik. Diğer tıu-Qft&n mcr. 
kezi ::-:orveçi 1.§GD.l te:ebbU.SUndc bu. 
ıunma1.sak !\on·eı;; bUküı:ncti, .:\orvcç 
ltuvvetleri \'C Norveç nıllleti üz.erin. 
de yapncıığunız t 
Jtlban: o.ımııınız. ~ 

çırtlr,. ı.ledığım zaman Nun·cçtcıı l.ıah
ectmenı41Um. Zira, nutl<um rı N'i.'ıanı.la 

yani btiIAdan ı; gUn evvel y.ızıJmıştı. 
.. 'orv~ h rbinden çıkarWuı hUkUmle. 
riıı pek faz.la. rnubal guıandırıltlı~ııM 
k nı bulu makla b rabct·, nıbnl .za!c. 
rloı!u olan itnnadı uJrafaza-eı... 

melde beraber, şu ciheti de söylemek. 
liğlm kabecler ki. Brttanya mllletinin 
yakla~:ın tehlikenin yııkmlıl;'tllı ve 
~mulünfi idrak ettiğini zan:ıeınlyo. 

nım. - - Bu cUnıle o lrndar ıılkı§lurln 
ve itirazlarla kal'Jılanmıştır k1 Çem. 
bcrlayn mtıcll i sUk{ıt ,elavct etmeye 

lıa'Jhmnantlaııı, bize mUteaıldit defa. 
lnı· acil mUracanU:ı.rda. l.ıuluoaro.k, lıer 
ne. bahıısına olur.sa olsun Trondhclnıe 
taarruz ctmcmW istedl. ÇUnkU bu 
mıntalm, gerek liman olarak, gerek 
hllkCımcUn ve J,ralın ınekarn olarak 
lıilkumet için hayati tıir chemmiycli 
Wıizdi, Kumandan, Norveçllleruı en mecbur olımı§tur 
mUsbet tel.ll.kki ettikleri yoldıı ytıril. 

ınezsck, y1rnl •rrondheim'e taarruz l'l- .:\oıTcç harbinden alınacak bir 
ıncz..o;ek, Norveçlllcrin mukavemet c. çok dersler vadır ki, bu dersler. 
ılcmlyeceklerini ve bütun memlcektln den istifade etmeliyiz. Norveç 
Almanlarm eline düşeceğini iddia e. harbi, muharebele.rin ne kadar 
diyordu. Bu ~eraft dahilinde, mubata. süratle sahne değiştirdiklerini 
rayı göze almanın vazifemiz olduğu- göstermi§tir. Kıtalarımtzr, düş
nu dil!IUndlik. Adetçe binnisbe az oı. manm maksatlarına hizmet ede
malanna rağmen, memlekeUerlnln cek şekilde d~ıtmaktan hazer 
hürriyetini ve iaUklAlinl kurtarmak edelim. Aramızda kavgalar çı • 
için, btitUn gayı-etıerini, harilrn!Adc karmaklan ve tefrikalar yarat
bir cesaret göstererek sarfedcn luı.h. maktan hazer edelim. Kavga e
raman .:-;orvcç milletine yardım hıı. decek zamanda değiliz. 1\ lütte • 
sıııo;ıında C'li.nıizd(iII geleni yapıno.k hit olmamız, safları sıkla.ştırma
mecburıyetinde ldik. C:ğer, bu mtıra. mız, di~imizi sıkmamız \'e bütün 
caata mukabele etmemiş olsaydık, kuvvetlerimizle, bütUu cesare -
Skandinavyadald ye:;-Me hedcllml%lo timizle. silahlanmaya, g:ılebemi. i 
demir madeni olduğ'ıl ve kUc;Ult mil. I zi temin edecek silahları hazır
lctıcrin hUrrlycUnc ehemmlyet'~:erm.-. lama •a çalışmamız lii.zımdır. 
dığ!mlz iddia.at haktı gClrıtnebllecekti. 
Üzerindf'n demlryonan seı:en köpı u. 
leıi berhava etmek veya Oslodan 
gelen yolları lıltamak ııureUle, Alman 
takviye kuvveUr.rlnl durdurmıı.k de. 
ğıl!!c blle hiç olmaz.<ıa geçiktirmek im. 
kluıı bulunacağı talımln edlleblllrdi. 
Maal~e! bu tedbirlere mllracaat ?.a.. 
nıanı ı;ok geçmiıtl ve Britıınya kıla. 
ları, yalnız Jkl köprUyü berba.Y& et. 
m~lerdir. FlnlAndlyalılara yardım et.. 
mek üzere harekete geçirilen lng1. 
Hz - Framıız kuvvetlerlnin dağılma. 
masr muvafık olacağmı, bu .sayede 
Norveç limanlarının Alman 1.stllbm
tlan mMUn kılmaı!a, hiç değilse ha.. 
rekAt ııahMına, daha ıillratle ve daha. 
fazla kuvvet göndırmeğe muva!!ak 
olabllecegimizi IÖyliycnltr bulunmu!I. 
tur. Her oeyden evvel aunu ııöyllye. 

yim 'ki, elimizde bulunan l<uvveUerln 
niııbetl ne oluraa oll!U?I, Norveçliler 
memleketlerine g'irınflınizi Wep et. 
medlkçe veya buna hiç olmazsa mu. 
saade vermedikçe Almanları püııkUr. 
temezdik. Norveç'l Almanlardan e\'_ 
vcl iııtiltlya kalkışsaydık, zannederim 
bu hareketimiz ta~ip edilıniyeeektL 

l3ir iddiaya göre, yukarda. mevzuu 
bahııettlgim l n&iliz - Frarunz lmv. 
\'eUerlnl dağıtmakla, Almanlara, yap. 
tıklan hücumlardan sonra, muva!ta. 
k1yelli taarruzda bulunmalt fırsatını 

kaçırınl§ız. Bu iddianın, battan hafa 
hatalı bir telt.kklyc iıılinat ettiğini 

ı.öyllycceğim. 

Kuvvetlerimizin Trondheimi zapta 
muktedir olmadı ·lanın gördiltumtlz 
zaman ı;c.kilmemlz mi yoluıa. yeni bir 

Muhalif mebusların 
tenkitleri 

L ondra, 7 (Hususi) - Cem. 
berlayn'in nutkunu müteakıp söz 
alan muh.alif İfçi partisi lideri At. 
Ii1 Norveçte harp edeıllerin cesa. 
retlerinden takdirle bdhscttikten 
sonra hükumetten şu sualleri 
6()rmuştur: 

1) - N orveçe gönderilmiş o. 
lan kuvvetler kifi miydi, teçhi. 
zatları ve bunlarla birlikte gön. 
derilen harp gemileri ve tayyare. 
!erin miktarr lüzumu kadar mıy. 
dı? 

2) Almanyanın Norveçi i gali 
haberi İngiliz hükumeti tarafın. 
dan vaktinde mi alınmıştır. Bu 
haberlerden ne ~kille istifade o. 
lunmuştur. 

3) S tavanger ve Trondheym 
birinci derecede mühim ibirer mcv 
ki iken müttefikler Narvik üze_ 
rinde teksif etmekle hataya düş. 
mü~lerdir. Bu hataya sebep ne. 
dir? 

Alman ve müttefik kıtalannm 
N o rveçe ihracı ara ınd:ı on gün. 
lük bir fark vardır. Bu çak bityük 
aralık muvaffakıyetsi.zliğin b3§
lıca imili olmu,tur. Cenubi Nor. 
veç harekatı inkar kabul etmez 
bir muvaff akıyetsizliktir. 

İngiltere bu harbi de J.:auna. 
caktır. Fakat bunun için bugün. 
kü idare mevkilerini işgal eden 
kimselerin deği m cleri lazımdır. 

Atli'den sonra aoe 21a.'l l'beral 
parti şe i ~kle de s t•J! 't ıı. 
de bulunmuştur: 

"Cembedayn iteri:ıini görerek 
kıtalarımızı zamanında hazırla. 
n•amrştrr. Eger Finlandiyaya 
gönderilecek olan kuv .. ·etler ha. 
zırlanmış ol~lardı, Almanlar.dan 
on gün geç kalınmaz ve binneticc 
muvaffakiyetsizliğe uğrarım.azdı . 

İngiltere hükumeti Norveç 
mağlubiyetini evvelden kabul et. 
tiren biı: vaziyet ihdas etmiştir. 

isveçin vaziyetine temas eden 
Senkler şöyle demiştir: 

"İsveç bugün bitaraflığı mu. 
lıafaza ctımk azmindedir. fakat 
burada da Alman tazyiki artmak. 
tadır. Eğer lsvec; taarruza uğrar. 
sa, lsveçe havadan ve karadan 
lüzumu kadar yardımda buluna. 
cak mıyız. yoksa ikinci bir Nor. 
veç meselesi mi ortaya çıkacak. 

Eğer bugünkü harbi kazanmai< 
istiyorsak, harp siyasetimizde da. 
ha ciddi har~ket etmemiz lazım. 
dır." 

Avam kamarasında müzakere. 
lcr devam etmektedir. Yann Hor 
BeliJa Dof Koper ve Samuel 
Hor söz söyliyecek. Çörçil hük\t. 
met namına cevap verecelı:tir. 

Manası anlaşılamı
yan deüişiklik 

( Ru~ tarafı 1 ine.ide) 

Çekoslovakya v Lehiıta a karşı 
yapılan taarruzun mesuliyetinc 
ıştirnk etmek istcmiycn ltalyan 
B:t~vekili Danimarka ve Norveçe 
k1'rşı taarruzu tasvip edebilmek 
ıçın n gibi esbabı mucibe bula. 
biliyor? 

Geçen gün V on Ribl>entrop 
Ba-l:nde:ıi ecnebi diplomatlarmı 
ve g:ı.zetecilerini toplıyıırak• N or. 
veçin işı;:alini mazur göstermek 
maksııdiyle birtakım uydunna 
ve~iknlar gösterdiği halde Dani. 
roaı·ka kelimesini bir kere bile ai
zına nlınaınııtır. Alman hariciye 
naz.urının bile müdafaa yolunda 
biı· tek kelime söyliyemediği bir 
davayı ltalyan hükümet reisi na. 
sıl olur da h:ıldı bulabilir? 
Eğer hakikaten İtalyanın ura. 

sında, burasında gÖı;e Ç<\rpan ıÜ. 
mayişlcr ltalya hükumetinin his. 
siyatını ifa c ediyorsa o vakit va.. 
ziyeti çok ciddi olarak mütalc:ı 
etmek, l talyanın nihn. t A !Mn

ya ile birlikte harbe girmeye kn. 
rar vermiş olduğuna tıükmeyle. 
me.k lazıın&elir. Zira bu tanda 
'ı:ıir karar.dan sonra artık Almanya 
için ol d\.lğu K"İbi ltalyanın da dü. 
fÜ ncelerinde, muhakemelerinde, 
kal"arlannda, hareketlerinde hey. 
nebn.ilcl hukuk ve insanlık esası. 
}arına göre 'bir mantık aramak 
beyhudedir. 

ASIM US 

:z 
d 
B 
b 
yazi 

(flaş tara/l 1 iııcidd. 

y kınd z 
ermektedirfer. 
Ham burgcr Frnnsdenblııdet, 

mühim kararlar verilmek üzere
dir. dedik.ten sonra, Bıiyül: Bri
tanyanın bitara.flar ale~·hindeki 
kasıtların<lau bahsedıyor. 

Bu neşriyat, nazilerin. müttc. 
fıklerden evvel davrannuı.l;: üze
re yeni te:ebbUslerc hazırlandık
larını göstermektedir. 

Ptıris, 7 (Hıısusı) - .Auuster
damd:ın gelen h·,berlcre göre 
Tlollnıı<la lın\ a ,c kar~ı ordu
sunda muvakkat ve drJmi izin
ler ile tc>bdilh.ıvn, ölUm. ve dl. 
ğ'cr münasebetlerle alınnı1ş 
telrmil izinler kcsilınişllr. 

Kıt:ılarmcln bulunmn ou as
ker 'e znbitan d<'rlıal siı. lı ha. 
şını~ çağrrılmıştır. HUtun ıstns. 
yonlara verilmiş olan oıınrlör
ler nskerlc>rln izinkrinin kesik 
olduğunu ve clcrhnl kıtnlarına. 
dönmelerini bildirmektedir. 

Jzlnleriııl geçirmek için tren
den inenler, tekrnr tı· ne bine
rek kıtalarma ad\P.t ctme>kte
dirl r. 

Birçok hatlarda trenler slvll 
yolcu nlmamnkta, sadece as
kt"rleri taşımal•tnfürlar. 

Milli mUclafna) n. ait tekmil 
fabrikalarda, dPmlryollarr, hn
,.a meydanları ve ım bendlerin
de <lo her türlll izin l ldml
mrştır. 

Narvikteki Alman
lar muhasarada 

( B~tatafı 1 incide) 
hnrbl ile Almanlara. büyük za.c 
Jiat 'erdirııı kte oldukları ha
berleri gelmektedir. 

Non·ec telgraf ajansı Tront
claynı şimalindcki şehlrlcrjn 
Almnular tarafından işgnJ edil 
ıniş olduklarına dntr Almanlar 
tnrafındnu yapılau haberleri 
resmen teı·ziv etmokfodir. 

l'ı·is, 7 (Husu i) - Stokholın 
dan gckn lıaberln<> ül'e Al
manların Norv.og muhare süı~ 
d ki za.yintlnrı pek büyUktUr. 
Her gUu Oslo <·nddelerindeıı 
kamyonlar dolu u asker <:e c
di geclrilmcktcdir. Bunlar şeh
rin dışında. haıırlanan cukur
larn ellişer ellişer gômUIUvor
lar. 

Londra, 7 ( A.A.) - 600 mil
yon kurondan ibaret olan Nor
veç ihtiyat altmlarr b' İngiliz 
limanlll8. getirilmiştir. 

Başvekil Fin elçisini 
kabul etti 

Aukaru, 7 { \ <\ .) - Başve
kil Doktor Hefik Sa) dnm bu .. 
gUn Finla.ndiyn orta elcisi Ba. 
roıı Urijo ı~oskinam ı~abul bu
yurmuşlardır. 

vvvvvvvvvvv-~~ 
UtJŞUNDCKÇE ~ 

Hırsız yakalandı/ 
I
• ni,ıen sonra yokuı, yalnız 

bir çoğrafya hakikati de. 
ğildir. Bu tezadı hayatunı:zın 
maddl ve manevi har safhasında 
görürüz. Mesela, ben, geçenlerde 
bir hıl"'Sızlık vakası kar§mndaki 
acı duygularımı, inkisa~larımı 
söylemiştim. Bugün tam onun 
zıddiyle ferahlamış bulunuyo. 
rum. 

Vaka, Beşiktaştn, benim evi • 
min yanıba§ındıı, kocaman bir 
lülısün nltınc!n olmu§tu. Ostüne 
düştüğüm için, iyi biliyonım, i<i 
polis, b u işte yalnız bir tehir asa.. 
yİ§İ, bir memleket meselesi ehem .. 
miyeti görerek çalı§mayor; buna 
kendi ıerefinin, k e n di g ururunun 
isyanını da ekliyerek geceyi ıün. 
düze katıyordu. 

i çerlek bir kapı, karanlık bir 
köıe, ıııksız biır solak, polise ağı. 
nı kuracak bir dalyan vıızi i:ımi 
gördü. Bu yerlerJe geceler dev. 
r ild i. Uykusuz, yorgun gÖzler, 
karanlıklara baka baka kızardı. 

Hırsızı, b:,. milyonluk koca lıı. 
tanbul katah..'\lığı, izsiz bir sirknt 
nrk:ısınd:ı hiç bir delil bıraL"l1llynn 
me§um bir kunuu:lık örtüyor, 
snklayordu. 

Be;ikt:aş zabıtası hnngi çarcle. 
re ba§vut'du? Kimleri lrullnndı? 
bilmiyomm! Fakat il:i gün evvel 
haber aldım ,ki hnraınan eme'.del' 
bo§n gitmemiş. Bizim semtteki 

dükkanı soyan hırsız, kanunun 
demir pençesine ıdüıürülmüı. 

Mukaddes asker ünifonmıunın 
§ettfli siperine, itimat ,·erici aö
rünüşüne bürünen bu :ılçalc, me. 
~e~ daha birçok suçlmn da faili 
ımı~ ... 

Beyoğlu, Şi§li, Taksim tarafla. 
nnda iılcncn tam kırk bir hırsız. 
Irk, hep onun marif cti imiş. 

Bu mcl'unun, hele ı:ısker kıya. 
fetinc gİrİ§İ ayrı bir da,·ndıc. O. 
nun devamlı swette bu kıyafetle 
dolaşması, inlkansızdır. Gece, 
mut1yycn bir saatten sonra, so.. 
k.ktn asker anC4lk vazife ile gö. 
rüncbilir. Demek, ki hırsız, bu ü. 
niformayı bir pP.ravan gibi ya. 
nmda taşıyor ve ancak işlemeye 
baıhyacağr zaman giyiyor. 

Fenalığın hududu olm z. Bere.. 
ket vcrain, znbıtanm gayretine .. 
Bütün hu meçhuller, karanlıklar, 
izai:dikler içinde :zeka ve iratieıi. 
ni kullanıtrak bu küstah set"scri. 
yi buldu. Yakasına ynpı~rak bi. 
zi kurtardı. 

Bu i,i, ben haber venniı, hak. 
(un ı d ben l onu şlum. 
Son muv• r kı etl; {1 • rş•. 
a d ılk saz v· 
)lor. eşi f zabıtasr, d 
i i saran bulu t !11 hu 

hir muvnffıı.ktyet güneşi doğdur. 
du. Bunu söylemclde bir vicdan 
borcunu ödemiş oluyorum. 

HAKKI SOHA CEZGIN 
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Milli Piyangoda 
kazanan numaralar 

80.000 lira kazanan 

34.203 
20.000 lira kazanan 

20.687 
15.000 lira lcazanan 

20.284 
10.000 lira kazanan 

464.87 
Sonları (8) ile biten numaralar 

biler lira amorti alacaklardır. 

5.000 lira kazananlar 
1763 3393 6768 

200S2 40104 

1.000 lira kazananlar 
32132 6198 24845 30754 45602 
3632 31257 42056 20910 49929 
4624 4148 8507 20635 17822 

40448 23735 15816 26141 
42i93 46695 15783 47585 33716 41357 
12849 1465 37502 23884 7167 34600 
1252 22325 17915 34314 3i609 19789 

40570 7776 9945 17554 46323 l~G54 
2537 13459 24649 35211 49JSS 36705 

60 lira kazananlar 

357 496 583 716 718 
773 860 902 1000 1199 

1240 1290 1330 1372 1432 
1491 1504 1611 1862 1870 
2126 2290 2355 2536 2741 
2855 3047 3079 3094 3193 
3314 3491 " 35CO 3657 3774 
395~ 4055 4180 4209 4336 
5005 5099 5232 5326 5354 
5372 5409 5431 5524 5661 
5686 5692 5763 5847 5881 
5946 5952 5957 6174 6206 
6215 6397 6418 6496 6503 
6530 6540 6569 6814 6998 
7141 7269 7352 7430 7460 
7654 8003 8072 8238 8253 
8300 8320 8351 8398 8555 
~IW!i. &SQ6 • 8836 887 ı 9031 
9143 9361 9366 9627 9774 
9SS9 9885 9885 10150 10288 

10291 10315 10707 11340 11377 
11493 11563 11789 11794 11870 
11941 11982 12318 12336 1240·1 
12558 12896 12921 13009 13078 
13093 13121 12126 12240 13335 
13501 13631 14012 14168 14184 
14186 14196 14265 14543 14560 
14651 14663 14778 14766 14789 
14797 14913 15186 15459 15474 
15685 ]5964 15980 16033 16215 
16268 16317 16340 16425 26481 
16532 16588 16703 1G957 17001 
17045 17079 17284 17318 17553 
17707 17774 17916 18360 18429 
18517 18810 19173 19182 19296 
19468 19527 19543 19767 19852 
19879 20019 20024 20072 20040. 
20101 20132 20138 20129 20244 
20320 20429 20520 20595 20796 
20799 20854 21021 21257 21266 
21281 21345 21498 21593 21634 
21637 21675 21714 21884 22013 
22047 22157 22183 22262 22299 
22339 22528 22769 22795 22840 
22868 22940 23065 23125 23305 
23319 23344 23599 23688 23691 
23703 23772 23877 23880 23900 
23941 24004 24177 24295 24710 
24712 24749 24763 24832 24840 
24847 24980 25424 25677 25705 
25796 25890 25899 26070 26119 
26247 26387 26495 26503 26899 
26931 26952 27222 27244 27495 
27561 27761 28147 28166 28312 
28339 28393 28707 28898 29047 
29111 29527 29559 29584 29738 
29964 30076 30185 30286 30300 
30300 30334 30515 30661 30713 
30839 30906 30997 31039 31135 
31249 31418 31478 31558 31652 
31706 31771 31782 31789 31849 
31882 31942 32050 

33181 33262 33306 33112 33426 33477 
836652 33690 33820 33914 33943 34161 
34165 3418~ 34627 34 23 34953 35226 
~5473 35494 35534 35747 35877 35893 
35914 35929 35943 35045 36005 36013 
36303 36343 6772 36920 37059 37193 
37361 37989 37536 37671 37961 3S291 
38312 38777 39004 39123 30136 39328 
30340 3D34S 39350 39.100 394!J7 30515 
39555 39587 39i48 39813 3!J918 39918 
40006 40085 40343 40357 40384 40170 
40595 40795 40809 40 25 40832 40957 
41006 41146 41237 41300 41436 41467 
41789 41792 41504 41813 41842 41865 
41022 41960 42104 42144 42173 42272 
42304 42346 42371 4230 42737 42527 
42913 42957 42989 43169 138G5 439.~0 

44049 44123 44173 44189 4143i 445~3 
44715 44740 44748 4475i 44854 44903 
45287 4539i 45449 45454 45{i27 45818 
41;872 45575 45917 45~56 46000 46078 
46236 46293 46300 46303 46355 46532 
46673 46714 46767 4688~ 47035 47169 

47310 47413 47511 47551 47645 47659 
47684 47801 47854 4;977 48066 48146 
48263 48290 48443 48505 48621 48624 
48803 48877 48924 48983 48U95 49og9 
49246 493i4 49470 49548 49570 49898 
19965 

40 lira kazananlar 
360 384 55~ 609 1307 

1515 1550 1637 1750 1866 
1983 2101 2152 2154 2268 
2295 2666 2682 2811 2832 
3017 3148 3272 3273 3327 
3353 3361 3410 3429 3518 
3588 3606 3634 3755 3773 
3860 3883 4208 4311 4360 
4618 4696 4773 4817 4861 
4875 5019 5278 5341 5477 
5485 5827 5900 6060 6091 
5275 6285 6420 6500 6507 
6532 6613 6748 6864 7277 
7347 7474 7527 7796 7883 
8035 8163 8180 8325 8360 
8422 8752 8779 8781 8796 
8813 8861 8882 8994 9393 
9473 9684 9858 9915 10102 

102i5 10604 10675 10733 10791 
10966 10983 11186 11417 11458 
11621 11612 11632 11663 11695 
11714 11799 11904 11914 12049 
12127 12177 12237 12560 12574 
12577 12621 12670 12701 12777 
13042 13078 13143 13256 13597 
13606 13649 13709 13813 13919 

13931 ]3979 14251 14364 14645 
14712 14763 14805 14858 14959 
14979 15116 15321 15256 15325 
15370 15390 15398 15490 15578 
15675 15792 16040 16055 16172 
16258 16346 16338 16586 16668 
16900 16988 16997 17046 17145 
17264 17355 17380 17415 17428 
17575 17694 17851 17861 17989 
19009 19070 19232 19256 19642 
19710 1973·1 19897 19909 19916 
19962 20193 20537 20612 20854 
20997 21240 21245 21299 21363 
21460 21506 21567 21598 21607 
216G6 21812 22028 22060 23108 
23149 23153 23284 23289 23354 
234 60 23468 234 73 23502 23560 
23845 23852 23905 2391 o 23923 
24064 24070 24217 24309 24469 
24546 24597 24631 24682 24776 
25403 25677 25854 26086 26185 
26377 26728 26852 26859 27140 
27414 27507 27542 27681 27716 
28169 28559 28683 28735 28884 
29241 29383 29397 29590 29847 
29946 30010 30169 30391 3C601 
30843 30919 31080 31130 31440 
31558 31822 31824 31900 32000 
32128 32137 32153 32343 32455 
32555 32563 32918 32994 33146 
33234 334o1 33518 33558 340·17 
31130 3H36 34431 34545 34571 
3-1716 34904 35041 35154 35318 
35584 35617 35712 35734 35754 
35863 35871 35921 36073 36183 
36356 36576 36578 36707 36811 
36827 37073 37073 37165 37213 
37417 37675 37901 37921 37964 
38009 38149 384~9 38552 38910 
39676 39809 39850 39892 40035 
·100·13 40113 4 014-1: 40330 4C655 
40669 40786 40856 41182 41217 
41501 41591 41677 41933 42054 
42188 42271 42370 42406 424.H 
42455 42460 42703 42868 4300-1 
43150 43299 43307 43545 43551 
43691 43792 43894 44052 44123 
44213 44353 44399 44571 44490 
44724 44 729 4-1741 44975 45195 
45210 45313 45401 45556 45755 
45809 15812 46144 46156 46343 
46588 46758 46925 46984 47032 
47127 47131 47211 47458 47639 
47769 47893 48020 48171 472G6 
48530 48648 48737 4S739 48800 
48843 48900 48920 49082 49084 
49108 49370 49·182 495·10 49543 

llan 
t tanbııl Aı.llJt• ı üncü Ilııkuk HA. 

kimllğlndı-n: 

Ynnl Rııkn vekill avukat Fuat 
Şükrü tııraCındnn 1stanbulda Balık. 

pazarında Tnşcılar caddesinde 12 N'o. 
da makarna. tüccarı Avram Horua. 
nldls ynnında bulunan N'ikola Für. 
kötü aleyhine 31'/121~ No. ile açılan 
betlclı icar davasının yapılım muha. 
kemesintlc : Bir mucibi talep mlh.ldcl. 
aleyhin yemin hususpnun mtivccceh 
olduğ'unn ve hitamı mUdd' t olan 
31/ 8/ 033 tarıhintlen dava arzuhq!inde 
mUnderlç 1/ 10/ 936 tarihine kadar 
mUddcablh mahallJ lşğal etmediğine 

dair mUdt!elaleyhln mahkemeye gelip 
S gün içlndo arzııhalle yemin edece. 
ğlnl beyan zımnınua mUdcJelaleyhe 
tcbllğat icra cdllıncslne ve bu tcbll. 
ğln de il!nen yapılmasına ve yine ta. 
yln olunan ı;Undc gelmediği takdirde 
yeminden kaçınmış olduğuna "' ye. 
mfn c<l"ccği vakıaları sabıt olmuş ııa. 
yılncağmıı dair verilmiş olan karnrın 
katııeşeceg-irun iltı.n varakıuuna derci. 
ne \"O mııhakemcnln 17/ 5/ 040 saat 14 
de tııllkına karar verildiğinden yu_ 
kıı.rda adı ve adresi yazı!I mUddela. 
lcyhln mczk<ır gUn ve ııaatte mahke. 
meye gelerek yemini l!a. etmcdlg1 tak. 
dinle mUddcalara sabit nazarı ile ba_ 
kılacağı i!An olunur. (26776) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnları 

Müt.eclhhlt Nam Ye Heııabma li adet Torna Tt'7.ı&hı Almv.ak 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan 5 adet torna tezgA.hı müteahhit 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlilfil :a.ı:erkez Satmalma 
komlııyonunca. 10 :Mayıa 1940 Cuma gUnU aaat 15,30 da pazarlık!~ ihale edL 
lecektlr. Şartname parasız olarak komisyondan verlllr. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1500) lira ve 2490 numaralı kanu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeki ve11aikle komisyoncu olmadıklarına ve bu !~le 

alAk11dıtr tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika.sile mezkOr gün ve 
saatte kom!syona mUraca..'\tları. (31539) 

* * * Müteahhit Nam va Heı1&bma 
770 ad~t Bö •7/130 A. 
%08 adet Bo •3/10 aat 
150 ad~t Bö •3110 •ol. 

Tahmin edilen bedeli (17.258) lira ( 40) kuru~ olan yukardı-. yazılı Uç 
kalem Böhlerlt E marka aert madı,n kalemleri müteahhit nam ve heııabma 
Askeri Fabrikalar Umum :!.IUdUr!UğU :Merkez Satınalma komisyonunca 
10 Mayıs 1940 Cuma gUnü ııaat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
pıı.ruız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkıı.t teminat <'lan (1294) 
lira (3!1J kuruş \'e 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesalkle 
kom!.ııyoncu olmadıklarına ve bu işle alAkadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası veeikaslle mezkOr gün Ye saatte komisyona müracaatları. 

13~35) 

"' . :(. 

8 Ton 5 llA 5,S mm. Kutnında ve 682 oım. 'l\ılllnde Parlalı 
Ç('kllmlş Cıva Çeliği Almacıık 

Tahmin edilen bedell (24.000) lira olan 8 ton 5 11! 5,5 mm. kutrunda ve 
6R2 mm. tulUnde parlak çekilmiş cıva çeliği Askert FabrikAl:ır Umum MU
dilr!U~ l.ferkez Satınalma Komisyonunca 11 Mayıs 9t0 Cumartesi gUnU saat 
12 de ~u:arhkla ihale edilecektir. Şartname paraınz olarak komlııyondan ve. 
rillr. Taliplerin muvakkat teminat olan (1800) lira ve 2•go nun~ralı k&nunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komi~yoncu olmadıklarınıı. ve bu işle altka. 
dar tUccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika.sile mezkrır gUn ve ııaatte 
komisyona müracaatları. (3538) 

• • • 
• 16 Kalem dt•mlr m:ılzeme alınacnk . 

Tahmin edilen bedeli (20507) llrll (55) kuru, olan 16 kal,.m demir mal. 
zeme Askeri Fabrikalar umum mUdUr!UğU merkez s~tınalma kom!syonunca 
13.5.19(0 ru.artesi gilnil sa.at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan (153&) lira l3l kuru~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelerlncJekl veHlkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a!Akadar llic. 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaslle mezkQr gUn ve saatte 'ko. 
mieyona müracaattan. (3623) 

* * * Tahmin edilen bed~ll 200.000 lira olan 1000 ton çubuk \"t'ya parça ha. 
linde, kükürt Askert Fabrikalar Umum mUdUr!UğU Merkez Sa.tınalma ko_ 
mlııyonunca 10.5.!!40 Cuma günU 11aıı.t 10.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartnamesi on lira mukabilinde komlıryondan verilir. Muvakkat teminatı 

112:S(J liradır. hteklilerin 2490 No.lı kıı.nunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki 
vesaikle Jcomlı1yoncu olmadıklarına. ve bu işle alAkn.dar tUccardan oldukları_ 
na dair Ticaret oda.ııı vesikalarile birlikte mezkOr gUn ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (3636) 

GOO Adet 9,.>0X0,22X0,16 M. Eb'ııdmda çıralı çam afll<'ı 
ıso adı>t 7,50X0,16XO,lt !'ti. Eb'admda çıralı çam afacı. 
12:> adet 2,20X0,2.JX0,2:S M. Eb'aduıda çıralı çnm atacı. 

•sr>o adı-t 4,00X0,2.JX0,06.J )1. Eb'ad.ında çıralı çam kaJaııı. 
SOO Rdet %.OOXOl lXO,lo\ ıu. Eb'adında dış budal< veya me&e 
200 adet l,OOXO,tOX0,10 l\L Eb'admda Dı,budnk veya ~e. , 

Tahmin edilen bedeli (35.833) lira olan cins, ebst ve mıktan yukarda ya. 
zılı altı kalem kereste .AJ!kerl Fabrikalar Umum l.fUdUr!UfU Merkez Satına!. 
ma komisyonunca 10 Mayıs 19(0 Cuma gilnU saat 14 te pa:ı:arlıkla ihale edl. 
ıecektlr. Şartname (1) lira (80) kuru~ mukabiilnde komisyondan Yerilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (21i87) lira ( 48) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veııaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alAkada.r tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası veslkaııile mezkf.lr gUn 
ve se.atte komleyı>na müracaatın. (3~3i) 

* * * !\tü~ahhlt Nam ve Heıuıbına 2.;o ton Elektrolit B1tkır Alına<':>!< 

Tahmin edilen bed~ll (l i!'l.000) lira olan 250 ton Elektrolit bakır mUte. 
ahhit nam ve hesabın:ı Askeri Fabrikalar Umum MUdUr!UğU Merkez Satın. 
alma komisyonunca 10 Mayıs 1040 Cuma gUnU saat H,30 da pazarlık!& ihale 
edilecektir. Şartname (8) lira ( 75) kuruş mukabilinde koml.syondnn verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 10.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. \'e 3. maddelerindeki vesalkle koml,yoncu olmacJıklarma ve bu işle alAkıt. 
dar tuccardan olduklarına dair TicaretOdaeı vesikaslle mezkf.lr gUn ve saatte 
komisyona mUracaatlert. (3537) 

,,. • 1f. 

l\lliUııhh.lt :r-lam \ "e He<qlbma l>O ton AHupa Llııtera Pamutu Ahna<'ak 

Tahmin edilen bedeli (22.500) lira olan 50 ton Avrupa Llmtere pamuğu 
müteahhit nanı ve hesabına Askeri F11brikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Sa. 
tınalma Komisyonunca 11 Mayıs 1940 Cumartesi gUnU s:ıat 11,30 da pazar. 
lıkla lha!e edilecektir. Şartname parasız olarak komlsyontlıı.ıı verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan {163i) lira (50) kuru~ ve 2490 numa. 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklanna ve bu 
işle alAkadar tUccanlan olduklarına dair Ticaret Odası vesika.sile mezkOr gUn 
\'e aaatte komlıryona milracaatları. (3190) 

• • • 
>\IUU-ahhlt :Sam \·e Huabına 10 Adet HruıııaA Küçilk Torna Tı-1.ı:-l\hı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (15.700) lira olım 10 adet huıııt!I kU<;llk tornll t<'7.
gAhı müteahhit nam ve heııabına Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Mer. 
kez Satınalma Komisyonunca 11/r\/910 Cumarteıııl gUnU ııaat 10 da pnzarlıkla 
ihale edilecektir. Şartnıı.nıe parasız olarak komL'!yondan \-erilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 1177) lira (50 ı kuru:J ve 2490 numaralı l<anunun 
2. ve 3. mnddelı-rlnC:ekl vesalkle komlıııyoncu olmadıklarına ve bu !~lr. all\ka. 
dar tUccnrdan olduklarına dair Tıcaret Odası veııikasile mezk\ır &'Ün ve t1llatte 
komisyona müracaatları. ı 3488) 

>:~ * * 
iUi.lt~ahhit l'iam ve Heıuıhıım JOO Ton Elektrolit Tut,ya Alına<'::ık 

Tahmin edilen bedı>ll 123.000> lira olıı.n 100 ton Elektrolit tutya mUte_ 
ahhlt nam ve heııahma Askeri Fabrikalar Umum MUdürlUO::-U Merkez Satına!. 
ma Komisyonunca 11 Mayıs 940 Cumartesi gUnU Aaat 10,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname paruıız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak. 
kat teminat olan ( l 725) lira ve 2i90 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele. 
rindekl vesalkle komisyoncu olmadıklıı.rma ve bu l~le allkada.r tllccardRn 
olduklarına dair Ticaret Odaııt veslkal!ile mezkOr gUn ve aaatte komisyona 
müracaatları. (3i89) 

* • • 
120 ton llfazot almaca.k 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira olan 120 ton :-.ta7.ot as
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ~atınalma komisyon.un. 
ca 15-5-940 çarşamba günü sa.at 14,30 da pv.arlıkla ihale edL 
lccektir. Şartname par~ız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1420) lira. (20) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol. 
madrklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarma dair tica~ 
ret odası vcsikasile mezkur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (3676) 

* * * 
CO fon ~erli linters pamuğu altnn<'alc 

Tahmin edilen bedeli "18.000" lira olan 60 ton yerli linters 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

10
, 

rarnaıııtft 
:n~O numaralı kanune müsteniden 2/ 12809 nıımnrah ı.a 

•:ı3,lı kararına J:'Öre t4"Şf'kl•til eden , ., • 

''Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birlr9''' 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR. ,ıııııı' 

Ulrllktcn kömür almak l11teyen müst.chllklerln J;) mayıs 194 ~.e ~6 rfl'• 
kadar btanbulda Tophanede lııkı-lo cn<.ldcıJlnde 28 nwnarad" t& Sı\'fJ~ 
yıa 910 tarihinden itibaren do dojtrudan dofnıJa zonı.ruıdıık 

BtRLtGt merke:c.l.no mürıu:aat eylemeleri ı!r.rnııJJr. 

KOMUR SATIŞ ŞERAtTI : ıtıt· 
1 K .. il 1 1 k.. . 1 .. !('n1eıerl şıır 

- Om r a ıeı arının OffiUI' bod<'llnl pOŞ n<'D Ol it w& 
d·ıcccı.t • tor 

2 - Kömürlrr llanAda. F. O. B. olaral< ~11.nl t' 1 ;·~5 zon~ 
T<l..,..r adtt•I' ZONGOLD.\K - 8UD<ö>tUR -T''''~ı 

1 
· ıanıarı 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ~----
M. !'ti. V. l\lerkez Satmalma Koml!'lyonundan ~ 

il ıtl:lntll t 1 
l - 29.•.1940 tarihinde talip zuhur etmiycn 3000 ton J<ard gonO .s' 

tekrar pazarlık mUnakasaeı 10 5.1940 tarihine raııtlıyan cuına 1<Ur· ı' 
de Vektlet binasında mUte~ekkil kom!~yonumuzda icra edll~~~ntn )"uıde 

2 - Tahmin edilen hedell 106.500 liradır. lşbu tahmini ~5 1ırııd1rJ: 
taka.s primi dahlldır. Şartnamesi 532 kuruş ve ilk teminatı 65 ~ ~ 

3 - Şartnamesini almak istıyenlerln her gUn ''e ekBUtın;;) <s'· 
Uyenlcrln de belli gUn ve 11aatte komisyona mUrıı.caatıarı. <20 

,.. * * ~ J{ilO rs1: '\ 
1 -=Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 15ı~nU 55ııt ~ 

bezin 23/~1ayıs/ 940 tarihıne rastlayan perşembe gu 
de kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. esi ııcr 

2 - llk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup şart.naJ?l 
komisyondan parasız olarak alınabilir. a.hili!ldl' 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı d r güt\.' 
zim edecekleri kapnlt teklif mektuplarını en ~e<; bel 

1 J<Olllı~ 
atten bir saat evveline kadar Kasımpa.şada bulunan 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3682) ~ 

• * * . !il< telll 

4000 kilo yün fanila ioliği , 
2000 kilo yün çorap ipliği , 

Tahmin bcdelı 
ıı.~00 

5.600 
---1sos.oO 

17.400 1 

. ı1'tıl:ıfl1~ 
1 - Kapalr 7.arfla yapilan münakasasma talıP ~i ,·e ıl, 

la~ yukarıda cins ve miktarı ile tahmin edilen ~d.c c r3't r 
mınatı yazılı iki kalem ipliğin, 13 /~fayıs 940 tarıh 111111cıı1't1 

pa7.artesi günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi ynP~ai1' :,S 
. 2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıl.ı ''..Jl' ,·e • 

t;mınat makbuz \'Cya mektupları ile birlikte bellı ~4) 
Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3Ü 

Tahmi~:. :;:llk* teminatı .r-.tUrııı]{ıı"' ııll 
bedeli ~f.L' 

30.000 metre salaşpur 6180 463.50 23·5#9411 14 te ('jtJ 
30.000 metre amerikan • sa:~ ~f.f 

bezi 5400 405.00 23..5·9 ~ 110 d •• r.: 
21.000 kilo arap sant 1~·.:ıpe~ 

sabunu 6300 472.50 23.5·9{6.so d!l 
saat ·ıtfllc ~ 

1 - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarile ek~tıcrOe 
lcri yazılı il<: kalem eşyanın hizalarında gösterilcJ\ sıı . ~.,. 
pah 7..arfla münakasafa.n yapılacktır. . her gil~ ~"' 

. 2 - Şrtnamc!-lini görmek \'e almak ist.eyenlerın· j!liil' t 
mısyona ~üracaalları ve istekli olacakların da be ; :kllpıJ;1~ 
a.tıcrden bırer ııaat evveline kadar tanzim edecekler bııı;l\tıil 
lıf mektuplarrrı,t I<asımpa.c:ada bulıınan komisyon 
makbuz mukabilinde vermeleri. (~684) 

istanbul Beled 
ııanıarı 

'J'ahınin . tık 

bedPll teminat 

216,00 16,20 

192,00 H,-10 

216,00 16,20 

1080,00 81,00 

36,00 2,70 

192.00 H,10 

-t~.oo 3,60 

28<1,00 21,60 

2sq,oo ~1.60 

2i0,0~ 1<1,00 

46!1,00 3:S,10 

72,00 :5,40 

j.S J 
1 ,·e 

:ırse ; 
Kapalıçnrşıdıı. Dlvrlk sokağ-m<la. l!l p ~ '' 
numaralI dükktı.n. a.rscl ' ;I 
Kapalıçarşıda Kazazlar sokagında S p 16 

l \e 
k:tpı numaralı tJılkkAn. 

8 
pşrt'• ı 

Kapa.lıçarşıcla Hacıhasıın sokağında el \e 

numaralı dUkkl'ın. dil 5G pıır' 
Kapalı~ar:ı<la Kalpııkçılnr soımğıtl j6 ıı• , . ., 
kapı numaralı dilkkCuı. ıı.rscl 
Knpalıçarşıda. Takkeciler So.da 18 p ["$el ,-t 

numaralı dolap. !)1 pli 
Kapalıçarşıda. Taltl<cciler sokağındll 60ıı 
kapı numaralı dUkktın. şeri•ıı:ıı 
Knpalıçarşıdıı. Ce\•ahlr BedlstenindedoıııP· ~1 ~ 

rall ,.~ 
da :l3 parsel ve l14 kapı numn parsel 
Kapalıçar~ıcla. Dlvr!k soltağında 3 • 4'i' 
numaralı dilkklm. :ırsel ,·c 

4:ı 
Kapalı<;ar~ıda Divrik sokağında S P ,e $~ 
numaralı dükMn. l!l pıırscl ~· ~ 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında ·e f>O 

kapı numaralı dükkl'ın. .,., parsel ' I' 
Kapalıçarşıda Dlvrik soltnğında -~ ,·e 'j0 

kapı numaralı dUkkAn. a 25 p:ırSC1 I' 
Kapalıçarşıda Dlvrik sokağınd ~ ~' 

,,.} \ 
numaralı dUkk~n. 2 par"" 

lH,00 10,80 I\'.apalıçarşıda. D!vrlk ııokağında ~ 
numaralı dUkkO-n. ...ıı>-tl 

-aııll le' ı.ıı~ 
1tardıı. ) şıır f' 

Tahmin b<-dell~rl ile ilk teminat miktarları yu 1 .... uştur. • 9~0 
}<onu... 2S ·' t 

kuller ayrı ayn ııalTlm:ık Uzere açık arttırmaya U ı aıc ıi1l t.ıi' .,.1 
Zabıt ve Muame!At MUdUrlU@ kaleminde ~örülecek :; 'fil r' ııtıl y 

"embe gUnU saat 14 de Daimi Encümende yapıla~c~:n ~88tte p:ı.(31:ı11 
na.t makbuz Yeya mektuplarile ihale günü rnuaY> ';..ı' 
mende bulunmaları. t.tt1 ıV''r 

ı.ez 5' 1ıV1 , 
• ... y·• rner" 4 ter ' 

pamuğu askeri fabrikalar umum müdurlu·~ü so.1lt ~ ,0Jldtıtl ( 
komisyonunca 15/Mayıs/940 <;arşaınba ~ ıı..k ıcornıs) 2490 c 
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ~ n.r50,, }ira ,.~ .011c~ 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat 91~ '.13 :ıikle kôrXl15~9ir rt. 1 

maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindekı 'es lduklarınn. Jllure-· 
ma.dıklarma. ve bu işle alakadar tüccardan ~onıisyona. 
ret odası vesika.sile mczkfır gün ve saatte 
ları. (3675) 



~ - \2 -
lııelet 'iımine gönderilmesiydi. 23 nisanda faaliyete geçen ay ic;inde uı.tt toçhi~at bedeli o. 

köy enstitüleri hakkında Maa- !arak 60 lira VGrilir. 
- 74 - ' - Ah! Dostlarım, ne müthiş Fakat o, kimseye laf söyletmi. 

~ ~ C~irmiı oldufu di. 
· .. trlca trln. kurıunları oto. 
~ dllfiind .. lastıklcrine boşalt. 
~ titt~ Otomobil elli met 
l\ııt Oldu, en IOnra durmıya 

Emil cadded• dolatıp bir ipucu 
elde etmiye çahşırkcn birdenbire 
gözüne tevziat yapan bir posta 
memuru ilişti. Birdenbiı e müthiş 
bir ~ekil tlüşündil. Milvtzzie yak. 
laştı, nezaketle şa·pkasıııı çıkara. 
rak sordu: 

rif Vekilliği tarafından ve Mec. Köy onst:tülcrinden mezun öğ. 
liste tasdik edilip meriyct mev. retmenlcrc ist~hsal~ yarayıcı a
kiine geçiren kanunu aşağıda O· leUcr, ısla.h e::lilmiş tohum, çift 
kuyucularımıza. ,·eriyoruz: ve irat hayvanları cins fidan gi-

dı:ı.rbc, ne müthi~ dnrbc! Böyle yerek: 
bir FCY hi<; akla gelir miydi? Ne - Bitti, diyordu. Xe yapalım, 
kad~r sıhhatli bir çocuktu! Ha- bitti, bitli! 

biitUn 
bİliıı ha klıvvetiyle k01arak 

. otOft\o aa~ğma atladı. O 
~ İbtiy~~ içinde ıiy&hlar 
tı. ~t lcork r kadırun otur. 

~~ltıtltta ak gözlerle dı~rı. 

- Affederıiniz möıy(i .. Bu ev. 
de oturdu~unu zannetti~im biri. 
ısini arıy~rum. Arada va:ata oldu. 
ğum için ismini de unuttum, fa.. 
kat hatırımda kaldıfına göre bu. 
adaın garip bir kimse oltluğu için 
ona İskelet lakabını t~kmışlar .. 
Bilmem siz bu namla m~ruf kim. 

Köy öğretmeni ve köye ya~a- bi istihsal. .vamta~arı, ~öy öğ: 
yan diğer meslek erbabı yetı~. rctmenlerının tayın edıldlklerı 
tirmek Üzere z!raat işlerine el. : okulların dem~rbaşına geçiril. 
verişli arazisi bulunan yerlerde, mek suretile devletçe parasız O· 

Maarif Vekilliğince köy enstitü- lara~ v~:ilir. . . . 

la rilyn ~ördü~UmU, Ye onun Her;ıcs ~ıçkmklarla ağlıyor
kalkıp benimle beraber a~clycye du. Halbukı o, hfı.lii ag-lıyamıya • 
geleceğini sanıvorum. ı ak d:mdik duruyor. tazıyet m:ı· 

kamında. söylenen .sözlere muka. 
bil yeknasak bir sesle: Sonra, pek az tanıdığı Anje

lenlcre dönerek: 
ı...~ !la y 0.lduğunu gördü. 
~.. ttıl İaktlct oturu. 

~~ a.tılarak düımanr. 
tir l..!A~ ııtedi, fakat bu ha. 
~ tia Ya Vakit bulamadan 

rıte ~e ~ baıına indiğini 
~· ~'- Cndisini kaybederek 

.;.ı.ı it lllit.1 'C!\dı. 
"lllt..... "'ldct · 
\ı;.~ ot •onra kendine gel. 
~J~,~tdc °'2ıobil çoktan uzak. 

~~,..;,lalın kaybolmuştu. 
~lı~ rıeye şahit olan ar. 

it '<ttrı b' >'•rdrmiyle yerden 
t.:.trlt ~r tnilddct sonra E. 

S'lld!abı Yıldı. 

se tanıyor musunuz? 
Emil aynı zamanda poıtacının 

gözünün içine bakıyordu. Milvez • 
.r.i evvel! hayret ve korku gös. 
terdi, yahut da Emile öyle geldi, 
sonra kendisini tophyar-ı.k başı. 
nr salladı: 

- blcelet?.. bkelet.. Hayır, 
böyle bir kimseyi tannrııyorum .. 
Bu caddede İskelet namında kim. 
se oturmayor. 

- Peki, gazeteleri de okuma. 
yor musunuz? 

(Daha tıar) 

°' ~~ ye tcldlği zaman bir 
~ İ.tn~tıyordu. Başında Ba. S: dı, "lr endi~e ile bekle. 

'ı.ıllılertn t . ~~ "'t, i •sıma ildıi dt .. 11111111111••iııl•• .. 11+••--• 
~·:~~l·~·,!~o~~kıt ı: ı~~ t} ( •] 
ltldl htı htyh korkuttu. 1-illı· ••• _ .... ~_. ... _ ... _.. .... _. 

t bi radan çıkmış olan 8 5 940 Ç b 
ti .. I!~ aö~1te~like mevzubahis • • arşam a 
.'<! ~ ltLt tdı. Şimdi artık 12.30: Proıram ve memleket saat 
~~it td~~ .. olduğunuzdan ayan, 12.3:1: Ajans ve Meteoroloji hB
~>'lrıı ilırım, genç doa. berleri, 12.60: Mü.ıik: Muhtelit prkı. S l\ltıllft~dir bir cesaret vt lar (Pl.) 13.30/1'.00: MUzlk : KUc;Uk 
~ bıı ltt~ Cöstererek ne ya. Orkeııtra, 18.00: Program ve memle. 
' f~a Yıptrnıı •. Emin o. ket eaat aynrı, 18.011: Mllzlk: Oda mu. 

lııııı~ rhğınızı hiç bir za. zlğl (Pi.) 18.30: MUzik: Saz Eserleri. 
\.~ tı,~ ıracağım. ÇeJanlar: Fahire Fersan, Relik Fer_ 
,~ bı t l\c 1 aan, Fabrl Kopw:, ı - Peırev: 2 -
~ hi ... 1111\t ~ du? Benim batı. su Semaisi; 3 - S rto. Okuyan: 
~ 'l dığına göre iske. Necmi Rıza Abl8kan, l9.00: Konut. 
'~tt I? bir cisim fırlata. """ (Dıı 'polltıka hMl•elerl), 19.20: 
L' C lerdi. . ..-
"lt ~·- lD.45: :Memleket aaat ayan, Ajan• \'t 
lıiı~··~~t iskeletin na. ıneteorolojl haberleri, 20.00: MUır;lk: 
't'ı.t . llanmıı olduğunu Fasıl Heyeti, 20.30: Temsil: Ankara, 
~ ~. ~ız. Yazan: Yunus Nüzlıct Unat, 21.311: 
--~t. husu.ata hiç bir Serbest saat, 21.45: MUzJk: Rtya.:tetl. 

ttıı.'1 cumhur Bandosu, 22.SO: Memleket sa_ 
~,~lt{etin dehtetine rağ. at ayart, Ajans haberleri; Ztraat, Es • . 
~' .~it kendini alamadı ham _ Tahvtl&t, Kambiyo - Nukut 
~ \,.~: lııcrinden bir şey borsası (Fiyat). 22.!50: MUzlk: Caz. 
~a~, le band (Pl.) 23.25/23'30: Yarınki pro. 
~~... • Ullan~ığı ailihı si~ gr!lm w kapanrf. 

"'-~)~l hü1 .. d" - .. .. --o---
"'' '"'°dil ya gor ugunu B "'l Halk • 'tı.~dt... ~ aiil Baronun elindt eyog U sıneması 
·~ ~~ kafa1t idi.. O za. 2 FtLM Blru>EN 
~~dı: tıkelet başına ı _ ı:sra~n(l:s adam. 

ı atmı~tı. : _ (tllldcr) Lon'I Hardl 

'•- \ın TnRKÇE sozı.n 
~tt. i'osTA SIRRI 

~~~ !tı~bbüıü muvaf fa. 
\~ l'-ıııe Ctitelenmiıti. Fa. 
1\ s· ~iç d ·~ ümit$i.zliğe 
tJ~ iti. \' ~ğılse yeni bir şey 
~ "-llıt>tcuC§ıl İskelet diye bir 
"ı~ biı~ ttu. Resmi polis 
.~ lrıtıt l'0 rdu. Artık Emil 
~Qıı lQı almayı dütünü. 

8!-.ıt~eon da ge~ hafi. 
~~ b~,,~l takdir etmiı ve 
\.'Ilı fra lara başlamaın i. 

~: ll11 l\ltlık ikinci bir çek 
~ ~~ tt!~ra da Emilin ça. 
': ıı._ •rtbnyordu. 
'"'~ur devam ediyordu. 

'~~ • hth nu tadil etmiıti. 
~ "ttçtııi Ç~ltri gözetlemek. 
~t ~l'ıııiı ftı. Şimdi haydudun 
~~):'iti 18°iduğu Sensovör 
fl'\ ı...td11. \' numarayı taraa~ 
~ lı 'd "il ldr 'tU İıkeletin mek 
''\~'ate hele geltyordu. 

tt ~-'n ! kiracı vardı. E. 
• 1; ,~l\ :' defterini tetkik 
ı'lt.ı: hi ti lta:tında bir ressa. 
it;'l' t tel ~ bir komisyon. 
İl:;ti..;"111\la lalın otudug-unu 
ı.'~ ''it\ . rtn b· in 

otıı 11c J.'· • ır in lami Drin 
~ İlt tllllar11~Poviç idi. İkinci 
~ · bir kysc. bir tluvarcı 
~Ilı.~ ÖtrıürcUden iba. 
\ ~- cı. tltj' le \( t~-~ •prsınrrı bir ta.. 
~ ~~. tltçi i: l.abl~n~ is.min. 
~f~i~ adın ışg~l edi. 
~«.. t,~ t halci 
~tE ~tlct l'alıkatcn nazikti. Ya 
~~tt.blrıtd Ut da bir SU!; 

llı!ı ldi? • 0 turuyorrlu. Fa. 
ltı on Un 

~ıı. dert tu defadır ki 
~'l d ~il a erinı gözıicn ge. 
~~ ~ bıti:ıartıınan müste. 
~ ~ ~ ~~t e ahbap olmak, 
~llıc1:y1 almak Jlzımdı. 
~'~U; fıtt •orguyı çekme. 
~ ... tıt\t~ :ve;~ ne olacaktı?.. 
·-~ .. ıtdı.. bir iaT.elet o. 

l. .. "\t ~l' ,~rnı ~orana kapı. 
:"t ~ ~İl l trdı, 
~ t ııı,l'tttr'~elet hiç şüphe. 
~"' ~ tn r adres-ten alt. 

lt'!Jd't "''-•~ Y8de hayrete 
•n do~• de m~ktupl•., 

ı;ruya Ye§il fs. 

Fındık ihracatçılarının . .. 
vazıyetı 

Fındık ihracatçtlan, harice 
gönderilecek mal fiyatlarının r.e 
şekilde tesbit edileceğini kati bir 
şekle bağlamak üzere Ankaraya 
Nihat ve Orhan isminde iki mu
rahhas göndermiştir. Bunlar Ve. 
kiletle görüşerek hükfunetin fın 
dık fiya.tlarma asgari bir ibra. 
cat fiyatı koymasını isteyecek
lerdir. 

Altın fiyatı yükıeldi 
Akdenizdc ıiyati vaziyetin 

gerginliği yüzünden birçok nad. 
deler yine pahahlapnı• ve birkaç 
gUn evvele kadar 18. 70 kuruş o. 
lan altın fiyatları 19.35 kuruşi'.' 
çıkmıştır. 

Kalay fiyatları da 300 kuru' 
tan 380 kurup yükselmiştir. Hal. 
buki memleketimizin blay ihtı. 
yacını temin edecek derecede ha. 
riçten mal gelmi§ bulunmakta. 
dır. Alakadarlar bu lüzumsuz 
zamların önüne geçmek üzere 
tedbirler almak üzeredir. 

~-~~ YIPLA~ J 
l932 senesinde Galataaaray liscsL 

nln dokuzuncu suutından aldığım t&8. 
dlknameyi zayi ettim. YenlElnl aı:ıca. 

. gımdan eskisinin hUkmü yokur. 

• • • 

l'D .. \L\Z 
(32261) 

ıııı Alay Tl\bur 1, Bl. 8 len atınııı ol 
duğum ukeri terlıtıı teskf!remı zayi 
ettim. Ytonı.tnl alacağtmdıuı eıık18lnln 
hUkmU yoktur. 

tnebola l{a.zla 45/3 hanede Bacı 

Efendi otuUarmdaıl Muatafa öf. 
lu SalUa Anlan 320 doJwıılu. 

132265) 

* o o 
Sa.malya nUfu• mtmurıutundan 

aldığım nUtus l<Ağıdunı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracaflmdao eııklstnln 

hUkmU yoktur. 
azo te\-elllHltı B&Aan otlu Salt 
ötmez. Dantpat& llkeleel llelft
eı raı.ıın eokak Jılo.ı T/19. 

(32288) 

leri ac:ılacaktır. Koy ogretmenlerının tayın e-
Enstitülere tam de\.Teli köy dildikleri okullara, köy hududu 

ilk okullarını bitirmi' sıhhat!i i~indek.i zira~~ işlerine elveı:.iş. 
ve müsait köylü çocuklar seı;ı· lı arazıden ku~. _kanunu~a gore 
!erek alınır. satın alınarak oı:,Tetmenın ,.e a. 

- Ah! Dostlarım, ne mütiıiş 
darbe, ne mUUıiş darbe! 

- Bitti, hiç bir kuvvet bana 
onu iade edemez değil mi'! U 
halde bitti, bıtti, bitti, diyordu. 

Enstitülerin tahsil mUddetlc- ilczir.in geçimir.e, oltul talebesi· 
ri en a.z beş yıldır. nin ders tatbikatına yetecek 
ö~retmen ol:ımıyacağtna ka • n!~.ktarda arazi . tahsis. edilir. 

naat getirilen t.ı.lebenin nyrıl:ı- Ko~rde de\:lete aıt arazı ~ulu~
cağı mesleklerin tnhsil müddet- dugu takdı.rtle o~ula ta.h3ıs cdı. 
leri Maarif Vekilliğince tesbit lecck arazı tercıhan bunl::ı.rdan 
edilir. ayrılır. 

Enstitillere kabul edilenler Köy öğretmenlerinin okul na. 
sıhhi sebepten gayri sebeplerle n:m~ meydana gc~irdikleri her 
müesseseden ayrıldıkları veya türlu işl~tmclerdek11 mahsul, hay 
çıkarıldıkları takdirde okuduk- van ve bınalar kura;dık, sel, yan
ları müddete isabet eden mas- gm, çok hasar yapan nebat ve 
raf, kendilerinden veya kefille- hayvan hastalıkları ve bilumum 
rinden almrr. cevvi hadiseler gibi sebeplerle 

ziyana uğradıkl:ı.rı takdirde iş -
Bu müesseselerde tahsillerini !etmeyi yeniden tesis maksadile 

bitirerek öğretmen tayin edilen· ve Maarif Vekilliği bütçesinden 
ler, Maarif Vekilliğinin göste- zamanında okul namına zarar ve 
receği yerlerde yirmi sene çn. ziyanı karşılryacak bir yardım 
hşmaya mecburdurlar. Mecburi yapılır. 
hizmetlerini tamamlamadan mes Köy enstitülerine aşağıda ad. 
}ekten ayrılanlar Devlet mcmu- ları .vazıh müesseselerden mezun 
riyetlerine ve müeaseselerine ta- olanlar öğrtnıen tayin edilirler. 
yin edilemezler. 1) Yüksek okullar ve üniver-

Köy enstitüMri.nıden mezun site fakülteleri mezunları, 
öğretmenler ,tayin edildikleri 2) Gazi Terbiye enstitUsU me· 
köylerin her türlü öğretim ve e- zunları, 
~itim işlerini görürler. Ziraat 3) Öğretmen okulları mezun-
ışlcrinin fenni bir şekilde yapıl. ları, ı 
ması için bizzat meydana geti- 4) Ticaret liseleri ve orta zi. 
recekleri ömek tarla, bağ ve raat o~mllan mezunlan, 
bahçe, atelye gibi ~islerde köy 5) Erkek sanat okulları ve kı.z 
lül~e rehberlik eder ve köylü- enstitüleri mezunları. 
lerin bunlardan istifade et.mele. 6) Köy enstitUleri mezunları. 
rini temin ederler. 7) 1n~t usta okullan mezun. 

Köy enstitülerinden mezun o. larr. 
lan öğretmenler, ayda 20 lira 8) Bunlardan başka her türlü 
Ucretle Maarif Vekilliğince ta- teknik ,.e mesleki okullar mo -
yin edilirler. l\fovaffakıvetle zunları. 
hizmet görenlerin ücretleri 6 ncı Bu kanun hükümlerine tabi 
ders yılı başında 30, 15 inci ders olacak köy ö_ğretmenlcri i<;in 
yılı başında da 40 liraya çıka- Maarif Vekilliği tarafından hük 
rıhr. Bu öğretmenlerin islih. mi ~ahsiycti haiz ve mercii ve. 
kakları ti~ aydjı. bir p~in ola .. Jcillik olmak .üzcra ''köy ö;;rct. 
ra~k vılda d~rt . d~fntt\f\ıu~~Pbfr( 1ı:ı;wnleri t<;\rş.i;.t,,,sa~,.,.ve ~köy 
Ögretmeruerın aylık ücretleri ve ögretmenleri sağlık ve· içtimai 
vazüe mahalline gitme zaruri yardım sandığı,, tc~kil edllccck· 
Y?I masraflan. Maarif Vekilliği tir. 
biltc:~den. ?.<fenir. ~y öğretmenleri. öğret.men. 

Koy enstıtülerinden mezun o. lerın e:)leri ve çocukları Maarif 
l~lara, MB.;arif Vekilliği bUtçe- Vekilliği prevantoryom ve sa • 
sınden ve hır defaya mahsus ol- natoryomunda parasız tedavi e
mak üzere vaı.ifeye başladıkları dilirler. 

Kütahyada lık maçları 

Uşak Taran - Simııu Gençler b",.lirji fa1:ım7arı bir __. 

Kütahya bölgesi 1939.40 mcv. 
simi lik maçlarının ikinci devri 
5.5.940 pazar günü &.ı.at 16 
da şehir stadyomumuzd;ı. dört bi. 
ni müt~viz b\r seyirci kütlesi 
önünde Simav Gençler :Birliği -
Upk Turan idman Yurdu takım. 
ları araamda yapıldı. Turan 1d. 
man Yurdu ma;ı 7 • 3 };azan 'ı . 
ınasın her iki devresi dr. büyiik 
bir dikkat ve alfika ile ta\cip olun. 
muştur. 

gcrdcteki emirlerine intiıar clun. 
maktadır. 

OVER ___ _, ___ _ 
Salim ve Enver bugün 

hareket ediyorlar 
Mısıra hareket eden futbok· ı 

kafilesiyle, izinleri gelmediği i ~ 
çin b~raber gidemiyen G:ılatasa • 
raylı Salim ile Enver ve idareci 
Melih izinleri geldiğinden bu. 
günkü Toros ekspresiyle Kahire. 
ye hareket ct!e~eklerdir. 

---o--

Bu Pazar yapılacak at
letizm müsabakaları 
Beden Terbiyesi htanbul Böl. 

gesi Atletizm Ajanhiından: 

Etrafı gene bir susmuşluk 
sardı. Moranj, san!d yalnızmış 
gibi kllçük adımlarla bir aşağı 
bir yukarı yürümeğe tekrar ko. 
yuldu. Dakikalar yavaş yava., 
geçiyor, zivaret<;iler daima KoM 
tansı beklivordu. Bu aralık, ö
ltinün odas.mda. küçük ' bir kapı 
vava!';ça açıldı ve kimsenin ha
beri olmadan KonstaM oraya 
~irdi. Mumlann solgun ışığı i
çinde karanlıktan çıkmış bir he. 
yulaya benziyordu. Henüz ağla
mamıştı. Hırs ve deh~tten ka
tılaşan yU.zU mosmordu. Küçü
cük boyu eğilecek yerde bil!kis 
feleğin haksızlııhna ka.r§ı isyan 
eder gibi sanki bir parça büyü. 
mÜ§tÜ. Bununla beraber onun 
mateminde katiyen hayret yok
tu. Son dakikaya kadar oğlunun 
ölece~ne inanmamakta inat et
tiği halde bu neticeyi çoktan 
beklemiş olduğı.ınu hemen anla
mıştı. Aylardanberi kalbinde do. 
laqan müphem bir his, birdenbi
re dehhaş bir bedahetle meyda
na çıkmıştı. Zaman zaman gaip
ten e:clen o fmltılarm, etlerini 
ürperten o küçük ~!erin, da. 
ha bir çocuğu olmadığı için duy 
du~ belirsiz pişmanlı'klarm se
bebini ~imdi anlamıştı. Gaddar 
felek bu biricik evl8.dın, lbu müs
takbel prensin, kuru bir yaprak 
f{ibi uçup kaybolmasmı istemiş-
t
., 
t. 

Konatans yavaş yavaş rahat 
yatağını. doğru ilerliyerek, çi. 
~ekler ortasında yatan ölü çocu
ğunun inre \'e solgun yüzünü 
seyre daldı. lçi o kadar sıkıktı 
ki, ağlamağa bile muvaffak o. 
lamıvordu. Bu sırada kalbine bir 
l)ızı daha il!ve oldu. 

Salonda, oda kapısmm vanm
da, alçak sesle söylenen lllrndr. 
lar kulağına geliyordu. Aralrk
lltn Maryanla. Madam .Anjelent 
ı:;irdU ve kendini göstermek!L 
zin dinlemeğe koyuldu. 

Madam Anjelen: 
- Ah! Zavallı ana! Adeta 

~önlüne doğmuştu. Geçenlerde 
ben kendisine dert vanarken o
nu çok mahzun. çok· endişeli gör 
rnÜ"tiim ... Benim için artık her 
şey bitti. Fakat ölüm onu da. be. 
nim vaziyetime soktu. 

Bir susmuştuk oldu. Sonra, 
dima~nda bir fikir tedaisi ol
muş gibi, Madam Anjelen ya. 
va~ sesle devam etti. 

- Siz önümüz.deki ay içinde 
doğuracaksınız değil mi?.. On 
birinci... Ve iki defa düşünne
scydini7. on ü<; olacaktı. On bir 
evlfı.t yuvarlak hesap değildir. 
Tabii," on ikinci de gelecek. · 

Bulunduğu evin matemini u. 
ıutuvordu. Dudaklarında. ha.fi! 
'>ir eiilümseme belirdi. Bu dere
~e doğurıranhk karşısında. içi. 
"lin derin kıskan<;lığmı unutmuş
tu. 

Fakat ~ıarvan itiraz etti. 
- A ! On ikinci artık ~el mi. 

vccek sanırım. Unutmayınız ki 
kırk • bir yaşındayım. Bundan 
sonra benim savım dolmuş olur. 
Şimdi sıra kızlarımın ve oğul
larımmdır. 

Konstans, gözyaşlarını kuru. 
tan muzlim bir yeis içinde bir 
kere titredi. Kapmm aralığın
dan. Maryanı, bu on sağ çocuk. 
lu anayı, karnı gene müstakbel 
bir hayatla şişmiş görüyordu. 
Onu her zaman.ki gibi taze, 
genç. n~eli, sıhhatli ve nihayet
~iz limitlerle dolu buluyordu. Da. 
ha bir 18.lır.a bu hic:lik içinde dur
duktan sonra karanm verip do. 
nuk bir heyula gibi salona. geç. 
ti. Herkes ayağa kalktı: ve onu 
soğuk ve :renksiz yanaklarından 
i)pe.nlcr. hafif bir raşe ile titre. 
diler. Herkesin kalbi derin bir a
cıma fıissile burkuluyordu. Onu 
te!'clli edf!cek sözler arıyorlardı. 

400 metre K. 111 
800 metre K. I 

Simavlı gençlerin nefoı kabili. 
yeti ve enerjileri ve sonuna kadar 
aynı hıı ve imanla oynamaları 
bilhassa takdirleri cell-ctmi§tir. 
Turanın teknik ve hakiın oyunu 
seyirciler üzerinde güzel tesirler 
bırakmıştır. Haftaya Turanla 
Kütahya gençlrr birliği bölge 
ıampiyonluğu için final maçmr 
oynayacaklardır. Halk b:iyük biı 
aabırıızlıkla bu mUıtesnll karıı
laşmayı beklemektedir. Maçın 
yapılacağı yer henUı teıbit olun. 
mamı!ttr. Bölge batkanl·.fının bu 

12 • 5 • 940 pazar sabahı Fe. 
nerbahce stadında uat 9.30 da 
yapılacak halk atletizm mUıa'ba
kalan programı ~öylcdh : 

l 1 O manialı K. I 
GUJJe atma K. IV 
Gülle atma K. I 
Disk atına K. III 
Uzun atlama K. IV 
Yilkaek atlama K. n. 
Üç adım atlama K. J 

100 metre K. IV 
200 metre K. III 

Maaınafih metin olmak lazım
dı. t erede ise misafirler a ·ın e. 
deceklerdi. 

lki iUn sonra yapılan ce11aze 
merasimi heybetli olmuştu. Her 
sınıf e5'l'af ve ı;:::ı.hsiyetlerdeu mü
teııc!tkil büyük bir cemaati fob. 
rikanın be~ yüz amelesi takip 
ediyordu. ;,\lczarlıkta, kaorin 
yakımnda durur!,en, M:ı.työ, o
tomobilden inen yaşlı bir kadı
nın ona doğru ilerlediğini taac
ciiple gürdü. 

- Beni tanıyamadığınızı anlı. 
yorum dostum. 

Bu kadın Serafindi. Eskisi gi
bi uzun boylu Ye ince olmakla 
lıeraber, o kadar zayıf ve sol
f~du ki, musallarda anlatılan 
tahttan indirilmiş ihtiyar krali
<ıelere benziyordu. :\-!atyö onun 
bozulduğunu işitmişti. Fakat o 
kadar güz.elliğin böyle an.sızın 
tükeneceğine hi<; aklı ermemi§ti. 
Ne korkunç bir zeval rUzgan es. 
miş! 

Serafin sözüne devamla: 

- Ah! Dostum, ben, g-ömül
mekte olan bu zavallı ölüden da. 
ha ölğünüm ... Bir glln evime ge
lin de bir parça görüşelim. Der. 
dimi ancak sir.e ~a'biHrim, de
di. 

Tabutu mezara indirdiler. İp
lerin gıcırtısını kuru bir sademe 
takip etti. Bouen bir akrabası· 
nm koluna day~. donuk bir 
gözle yapılanlara. ba.kıyordu. O. 
raya. kadar gelmek cesaretinde 
bulunmuş olan Konstans niha. -
yet hıçkınklarla. ağhyarak ba. 
yıldı. Onu kaldırıp eve götürdü
ler. Fakat ev, yıldırımdan yanıp 
bir da.ha mahsul vermiyen çq.. 
rak tarlalar gibi ebediyen bQO 
k&lmıştı. 

XXI 

Yavaş yavaş. büyUk bir ma
tem içinde, faJbrikada yenidEtı 
hayat başladı. Boşeıı yediği müt. 
hi§ darbenin tesirile günlerce ev
den çıkmadı. Sanki ahlAkmı tas.. 
hih etmişti. Artık apansızın 
duyduğu şiddetli kadın ihtiyaç
lannı dışarıda tatmin için iş ba
han.esile seyahate gitmiyordu. 
Fabrikanın idaresini te.krar eli
ne almI§tı; her sabah erkenden 
Blezle beraber atelyelere iniyor, 
işlerle m~l oluyordu. Fakat 
gene en ağır vazifeleri Bleze 
yUkletmekten geri durmuyordu. 

( Dahcı 1'4T) 

VAK l T 
Ga.zeted• çıkan bütlln yası ve 
resimlerin bukuku m&htuzdur 

ABONE TA.RIFESJ 
Memleket lıfeınleket 

lc;lnde d~mda 
Aylık 95 150 &r. 
a aylık '!HO t2ft • 
il aylık 4'73 3%0 • 
1 yıllık DOO 1600 
rarlfeden Balkan Birliği lı;tn ay. 

da otuz. kuru, dUıWUr. Poata blrll. 
gtne girmt ven yerlere aydı yetmlı 
be~cr kuruı zammedilir. 

Alıoce kaydıol bildiren mektup 
•e telgraf Uc:retınl abone parumm 
posta \"•Yl' hanka ile yollama t.c
rttlnl idare kendi flzerine aur. 
TUrklyPnln her posta merke'&lncle 

\' AKIT'a abone yuılır. 
.-.dree destıurnıe ııcreU 2~ KTf. 

11..AN UC.'REn.Elll 
ncaret llAnlannııı aantım • aa. 

tın ıonda.:> 1Ubaren llln eayfala. 
nnda •o. iç aayfalarda 50 kurut. 
dördUncU sayfada 1: tkıncl ve O· 
çUncUde 2: hlr1nclde 4; ha..,tık yanı 
lıl'l'lmccıı • llrıı.<1ır. 

llüyUk; c;olc dc\•amtı, ltU,ell, 
renkli llll..ı \'erenlere ayn &)Tl in. 
dlrmeler yapılır. l'tesmt UA.n!ann 
santim a:ıtın 40 kuruştur. 

Ttr.a-t l\lahlyette Umryan 
KO~llk lllnlar 

Bir defa so: tkt def&.11 &O, Uç de. 
fuı 65, dört detuı 75 n on defası 
100 kuruıtur. Oo aylık UlD ve1'81l• 
'ertn bir '1c!aaı bedavadır. Dört 1&. 
tın geçen U&nlarm fazla aatırlan 
tıeı ıruruıtan beeap edilir. 
Vakıt bem doğnsdan dofrUya 

kendi idare yerinde, hem Allkara 
caddee!ııde Orhanboy tı&ıullda KL 
MALEI>DlN lREN ll&D BQron 
tJtyle t1lD kabul eder. (BQraaa 
tf!letonat ıona1. 
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması sıavet 
kolay müessir bir müstahzardı_r. 

s ölucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb ola<:ağı tehlikeler göı. önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 1 Gözlrd yakmaz, su ile çıkmaz. 
Kirpikleri dökmez. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Terkibindeki BALSAMIN ı 
cevheri sayesinde kirpikleri bes. 
ler ve uzatır. Siya~. lacivert, J 
kumral, yeşil, renklerinin ba· 

kıştaki .füsunkar caz'.~si şayar 1 
ha;ı:-ettır. 

Kutusu 20 kuruştur. 
!::ılı~t Vrk.ilrtiniı1 IT'U~A.ırlHİni hııi•di Rnrır il.t- satılı•. 

• s an bul Defterdarlığından: 
Sıra )tukellefln blnı 
Xo.: ,.c &0yaılı S:ın'ati 

ı .Mustafa oğlu Kundura Taml'""V 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
6 

9 

lC. 
J1 

12 

l" 
14 

15 
l6 

Mehmet 
Arlt oğlu Sefer 
Muzaffer 
EeUr 
Azlz 
tıu:an 
G:uıl 

h.eoğrk 

!small 

l lı.san Cizcl 
M rdahay -

Esltinazl 
Numan söz.. 

nnlar 
Agô.h 
Hamdi :N'llsrct 

üz r 
:Mustafa 
All 

Arpacı 

Doğramacı 

Değirmenci 

Çorbacı 

Mimar 
Kö!tecl 
Kunduracı 

Balıkçı 

İn'.jaıı.t _ levazrm 
lJiklş makine satışı 

Attar ve tütüncü 

Kahvehane 
Bakkal 

Bakkal 
Demirel 

::\lu.halle"i 

Hatice Sultnn 

Muratpll§a 
Klrmastl 
Kırçeşme 

I\'.ırkçeşme 

.. 
Muratpll§a 
Erci'.; il 

Karabıış 

.Arpacmini 

I<araba.ş 

Arpaemini 
Hatlce Sultan 

Baba Hasan 
l<lrma.sU 

Sokaf;ı 

LckUncuıer 

Millet Cad. 
SUpUrgecilcr 
Şehzade 

lt!o.lye 
Şchzad(l 

Horhor 
Büyük Saray 

meydnnc 
Feyzi paşa 
Millet CaJ . 

LckUncUler 

Mlllet Cad. 
F. Paşa C. 

Horoçgazl 
Emirler han 

füıpı 
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40 
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84 
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2 
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11 
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3 
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10 

90 
81 
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15'i 
so 

12 
27 
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63.0S 
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Fatih Maliye §Ubesl mUkellefierlnden yukarda adı, işi ve licaretgAh adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebt'llU. 

ğe l!tll~lyeW bil' kimse göstermemi§ ve yapılan arnııtırmadnn da bulunamamış olduklarından hlzalo.rınJa gösterilen yıllara alt k:ızanç \'e buhran vergi. 
lerfnl ve zam.larmD. havi ihbal"Jlamelerin bizzat kendllcıine tebliği mtimklin olamamı~tır. Keyfiyet 36:>2 sayılı kanunun 10 ve 11 1ncl maöJclcrine tevfi. 
kan tebliğ yerlnc geçmek tizere llb olunur. (3762) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
· ışletme Umum idaresi ilanlan 
Muhammen bedeU 9150 lira olan amele için 1500 adet muşamba ceket 

ısan renkte)! ile 700 adet muııamba pantalon (sarı renkte) 24/ri/940 Cuma 
;;-UnU saat (15) on beşte Haydarpaşada Car binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zart usul1Je satın alınacaktır. 

Bu ıııc girmek lstiyenlerln 686 lira 25 kuruıluk muvakkat teminat, ka. 
nunun ta)in ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarnannı aynı gUn saat 
(14) on dörde kndar Komisyon Rclsllğlne vermeleri 10.zımdır. 

Bu l.şo alt §nrtnameler Komisyondıın parı:uıız ol:ırak dağıtılmaktadır. 
(3492) 

>:: * * 
:Muhammen bedeli 1350 lira olan bir adet Elektrik moUirlU Demirci 

ocağı vanuıa.tarU, lılr adet elektrik motı>rıu çift la§lı zımpara tezgO.hı, bir 
det ayak kısmından kayır; transmlsyonlu makkap tezgahı 27/5/940 Pazar. 

test günU saat (15) on beşte Haydarpaşa.da Car binası dahilindeki komis. 
yon tarafından kapalı zarf usulUe sn.tın alınacaktır. 

Bu L,e girmelt istlyenlerin 101 lira 2:S kuru!Jluk muva.kl<at teminat, ka
nunun tayin ettiği vcsiltal:ırlo. tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 
(14) on dörde kadar Kom!Jıyon Reisliğine vermeleri 111.zımdır. 

Bu işe alt §artnameler komlsyonclnn para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
(3749) 

* * * 
Doktor ve eczacı aranıyor 

İd:ıremlzuı muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimle. 
rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Hekimlere verilecek maaş 177 lira olup 
eczacılarmkl 100 liradır. Serbest bulunmak ve ya§ları 45 ten yukarı olma. 
mak üzere taliplerin Devlet Demlryollan Zl\t işleri müdürlüğüne mUraca-
atıan. • (2117) (3742) 

btanbul Aııllye 4 Uncu Hu'tuk Hı\. 
klmlltlndcn: 

938/122• 

I'atlh Sulh Hukuk lllklmli~lnden: 

40/231 

Müı.ldci Ali P.ı.zn tarafınd.:ın mtld. lstanbul Posta ve Telgraf nı:§mU. 
delalcyh Yo.sll Çunl alcyhloe açılan , dürlUg1lnUn Kumkapı Nlşanca:;mda 
mcJıl:cmemlz 035/1224 esas numara.. Patrikhane sokağınıla (15) numaralı 

sın~ mukayyet alacak ve haczin l hanede mukim Saadet aleyhine açtığı 
tasdiki davasında: MUddelalr.yhln ve.

1 
alacak davası için gonderllen zaptı 

!atına mebni veresesi Safiy• ve .M.e. davaya gösterilen adreste bu namda 
gali ve Tlrlfoni namlarına çıkarılan kimse olmadığı tebliğ memuru tara. 
davetiyeler müddcialeyhumarun mu. fmdan verilen meşruhattan anlaşılmış 
ko.ddcma ikamet ettikleri Beyoğlunda 
Ağahn.mrunmda 72 No.da 3, 4 sene ve mahkemece müddei vekilinin tnlc. 
multaddcm çıkarak bir scmt1 nıeçhu- bile mUddelaleyh hakkında 16 gün 
le gittikleri ve hnlen iknmıtgMtlnrı müddetle tebligat icr.111ına ve muha. 
maJQm bulunmadığı mübaşirin meş. kemenln 27 /5/940 saat 9.30 Oa tali. 
rıılmlmd:ın anlaşı.mnsına binaen ilA. kma karar vermi§ olduğllnd'l.ll ber. 
nen Vft.kl tebllgat Uzerine yelfIIli mah. mucibi karar yevmi ve saati roezkO.r. 

• bulunmndıklarmdnn da mahkeme.ye gelmediği ve tarafın.. 
hıı.klarmda mahkemece H. u. M. ka- dan bir vekil göndermedi~ tnkdirde 
nununun muaddel 337 inci maddesi davacının gıyabında yapılacagı tebliğ 

muclblnco ııo.ncn vaki tebligat UzerJ_ makamına kaim olmak Uzl!re 111n 
no yemin lı;ln tayin kılman günde olunur. (32267) 

müddelaleyhlerln gelmemesi hasebi. 
le yeminden kaçınmış ve yemln ! dığına d~r verilmiş olan knrarın 
edeceği vakınlan ela sabit olmuş ea. kaUle~eceğlnln derc!ne karar veril. 
yılma,,m:ı. ve bu kararın kcudilerlno miş olmakla bcrmuclb1 karar duruş. 
eskisi gibi Uben tebliği gUnUndcn manın talik r.dildlği 31/5/940 ıııı.nt 14 
ltıl:ıcı.re.'1 8 gün içinde arzuhv.llc yemin den evvel işbu muamelenin ifası ve 
edeceği bcyanlylc muayyen gUndo yövmU muayyende mahkemede knnu. 
gelmeleri ve y1ue tayin olunan gUndc nt bir mümessil gönderilmediği tak. 
gene gelmediklerl halde yeminden ka. dirde yukarda. zikredildiği şckllı.le mu_ 
çmmlf oldutuna ve yemln edeceği hakemeniıı ıı,yabcll ıörüleceğt llAn 
vakıalann sabit olmuş sayıL { olunur. '32262) 

Dev1et Oe nizyol ları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Münhal bulunan Van şubemiz mesul muhasipliğine 6 ıncı dereceden bir 
muhasip alınacnlttır. 

Taliplerin 15/G/9t0 tarihine kadar vesaikile birlikte Zat İşleri MUdUrlU. 
ğüne müracaatları. . (361) 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan: 

Beher çlttlne tahmin edllen bedel 14 kuru, 50 santim olan 1406 çift hur. 
da erat totlni müteahhit nam ve hesabmo. pazarhkla açık arttırmaya kon. 
muştur. Arttırma. mUnnknsası 10 Mayıs 040 Cuma gllnU snat 11 de Akade. 
mide yapılacaktır. Fotlnler her gün görülebilir. 

Arttırma münaknsasına lştlrAk edeceklerin Beşlkta' Malmemurluğuna 
yntmlmış 17 llralı!t muvaklmt teminat makbuzlarile me7.k0.r günde Yıldızda 
Altademi blnasınuıı mUteşekltll komisyonumuza. müracaatın. (3533) 

!l•ım111•••++••m1&1nwm• • --•s•a cam '1!!.:Jiil!lll!"IB~ 

Ereğli Kömür len işletmesi tı 

Kömür Satış Şubesinden~ 
.ı:reğll Kömilrlerl lşletmcııl KömUr Satış ~ubcııinln bllOmum me\·cudat 
aahhUdat ,.e matıfibatı bütün hukulc ve vecalbiyle l\780 numaralı ka 

nun:ı mliııtf'nideıı 2/128!>!) num:ıralı k:ırarııamenln S sayılı kar:ırı 
hi\kmlınc göre teşlcll edilen 

'~Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 
l>e,·redllml) oldn~ından a.ldkndarlutın her tlır!O işlı'rl için ı:~ mnyı· 

wıo tnrlhlndt'n itlb:urn merlcc:ü ZOl'iGt'l,D.\KT.\ bıılunıu·ak olnıı nd 
~eçen ıutış blrllğlnc mUr:ıcaat etml'leri. 

sanatkar aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 

Sivas Demiryol atelyeslnde çalıştırılmak Uzere birinci sınır tornacı frez.. 
ci \'e dBkmec!ye lhtlyaı; \'ardır; imtihan ve rnat!Qp evsafta liyakati görülen. 
lere 77 - 100 ll~n arasmda blr ücret vcrilebilecekUr. lmtlhanlar lzmlrde 
İstanbul, Esklşe1• ı 'e ve Sıvasta yapılacaktır. 

Talip olanlnnn İzmir ve Sirkecide işletme müdtirlUklerlne, Eııkl§ehir ve 
Sivastıı alelyc mUdürlUklerlne, A.!ıkaracln cer dairesine mllrııcaatları nan 
olunur. 12016) (3605) 

" 
T Ü R 1( i y E m&ffi -+•aaaa~ 

1 ŞiŞE ve CAM F ABRIKALARI 1 
ANONiM SOSYETESiNDEN: . 

Pnşabahçc Şişe ye Cam Fabrllrnmız toplu olarak snr ı 
renk şi5e imal edeceğinden imaıılt mlktnrınm li\yıkile tnny
yUn edebilmesi için alakadarların en geç 15/G/940 tıırllıinc 
kadar senelik ihtiyaçları için fabrikamıza sipariş vcrmcle
riııi dileriz 

Bu tarihi geçecek olan siparişlerancak 941 senesinin 
Temmuz ayında imala.ta alınabileceğinden keyfiyet şimdi
den ırn.n olunur. 

SAHlBl: AS/lt! US 
BasıJdrğı yer: VAKiT Matbaası 

Umum Ne~riyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
afıı}-ıt 

Her yemekten sonra gOndc Uç defa muntazaman dişlerinizi fırÇ 

inhisarlar umurt1 
müdürlüğünden: 

uııt 
I - Şartname \'e matbu nOmuncleri mucibince 6330 kilO ı:ıı 

matbaa mürekkebi pazarlıkla sn.tın alınacaktır. t>Buı.l' 
il - Pazarlık 20 -V -rııo paz:ırtesl günU s:ıat 14 de l{tı 

~ım ve mübayııat şubeslndeltl alım komisyonunda yapııac:ıktır·p,rV' 
III - Şıutn:ı.me ve matbu numuneler sozo ge<;en şubeden 

f 
ıabllir. te tt 

IV - Isteldllerln pazarlık için tııyln olunan glln ve saat p:ıcıi' 
cekleri fiyat llzcrinılen yl!zıle 7,5 güvenme paralarlle birlilıte 
misyona mliracaatlıırı lJAn olunur. t:l:i7 ı ı 

-
ADEMİ 

vo OELGIEVŞe:KLiOiNC 

Tabletleri her eczanede bulunur 
P"•h kutusu 1255) Galata .. lıtanbul 

~~~~~~..____~---~ 

I .. .__ lsta~Luı LEvazım Amırligi ·;;tınalnıa 
I< omısyonu ilanları ~ 

el' 

Plyade ve Alış Okulu içtn 2:.:?:i,000 kilo e!cmek pişirıll":....ı ~ 
9/5/940 Pı.?rşembe gUnu saat 14 de Tophanede Levazım Anıir "ı:li ı< 
koml.syonund:ı. pazarlıkla yapılacaktır. Tahmin bedeli 3825 U~',ıe 
21l6 lira 87 kunı~tur. Şartnamesi komisyonda görU!Ur. iste ıY8 
veslkalarile belli saatt~ komisyonda bulunmaları. (84 41 

it • * 9'0 
208 çift köhne fotin satılacaktır. Pnzarlıkla arttırması O 

5 
il !> 

0 nlt:ll • be gUnti saat H,30 da Tophanede Levazım Amirli~! SnU t:ıtl 

nunda yapılncaklır. Tnl-ımln bedeli 46 lira 30 kuruş, kati teıllıcıi' t 
lstel:ll1erlıı fotlnleri Fenerb:ıhçede aktarma anbarında görJUi' ı 
silta ibrazı mecburidir. l847) 

ııo tırt fotın. 

118 çrft ~·ı-mı•nl. g' 
28 ndl't ynğ tl-nPlir'lf. ttıı1'1ş~ ı-

Yuknrda yazılı Uç kalem eşya salılac:ı.ktır. Pazarlıltlıı rır ın•'~'\I 
Perşembe gUnU saat 15 de Tophanede Levazım A.mlrllğl 5~~ :?40 ~ 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 16 llra, kati teminll ısrdoııı~ ) 
isteklilerin e§yalnrı Ayaza(;'ada suvnr: binicilik okulunda G ( 
•csika ibrazı mecburidir. (846) 

* * * 9,lıtljr. 
Zis kamyon parçası ile NSU motosiklet par~.:.ıl0~ıı~\ 

hr. Pazarlıkla eksiltmesi 13-5-940 pazartesi gun )'.şpl ıı1~ 
Tophanede Lv. 5mirliği satın alma komisyonund~nııtl ~) 
Hepsinin tahmin bedeli 632 lira 75 kuruş kati tcrn

1
1 ri· ( 

kuruşlur. !steklılerin belli saatte komisyona geııne e 

* :;t * ııltl ~ 
Tevhit semeri için, 5300 kilo kadar siya!: "~]<e;cssıı~,;· 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-&-:--940 pa.zartesı gil;dıı yııl,ı.ıl' 
da Tophanede Lv. amirlVii satın alma komisyon~ Jirtı ~ 1.~ 
tır. Tahmin bedeli 13,515 lira kati teminatı 202

11
• ı;tıllttC 

tur. Daha az teklif tc kabul edilir. İsteklilerin be 1 

yona gelmeleri. (856) (3734) 1tJ1' 
):c :;: :;: ete il ,. 

::l3CO kilo kadar kunduralığa elverişli sarı vıılt ot ı4, 
· · .. u sıı 111111 tır. Pazarlıkla eksıltmesı 14-5-940 salı gun yP> tıı1'· 

Tophanede Lv. amirliğı satın alma komisyo!lun~~ ıcı.ıfl1şıı1'~' 
Tahmin bedeli 9075 lira kati teminatı 1361 lı~a ~ttc JtO 
ha az teklif te kabul edilir. İsteklilerin bellı sn 
c;elmeleri. (854) (3732) ııtcl~! 

:;: :;: ::c • pıı,;ı1' ~ 
Ag.ağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerı~de v"~fll ı1 

Jiltmcsi 14-5-940 salı günü saat 14 de Topha.n un tıı bel!Jl 
ıatın alma komisvonunda yanılacaktır. Motopot~iJl t$ıcııfll' 
deli 2100 lira. kati teminatı 315 lira diğer 9 ~aı:ra. :t.2 ri· ,.1\) 
deli 1787 lira 50 kuruştur. Kati teminatı 26 1 eJJlleıc g15't 
İsteklilerin belli saatte teminatlarilc komisyonıı 7s:ı1> ( 

ııetıi 
baSjlc 

1 adet motopomp 15 b~ygir kuvvetinde ara ' 
400 mP.tre hortum. 52. Mm. kutnında. 

16 çift otomalik rekor. . 
10 adet kremli yangın söndürme makinesı. dİ\ 
l n 'ti' •• ....er 

iJ .. ası ı .. .• ·trail·c w 
1 .. 9 metrelik ÜG par~adan geçme 1 

10 .. itfaiye baltası. 
J O " .. kazması. 
20 .. Su kovası. 
1 ,. tehlike (canavar) düdüğL .-f' f 

* * * ~v"~· "4) alınncıı_tıııtl ·~ 
15.000 adet anbala.i tahtası (18X21~ ~ de 'foV'..:1ııefV !ıkla eksiltmesi J 4-5-9\10 salı ~ü sa:ıt 1~tır. tstef,,ô) 

amirlii{i satın alma komisyonunda yapıla~a (s5S) (3 1
" 

minatlarile l:clli saatte komisyona gelmelerı. ~ <' 
* "' "' dJJt !Jllı l\ı;ılı:; 

522 lira 63 kuruşluk 2~20X1 ebad_ın~a ~:'lrJıl<la. ı~Ji~1 liralık 3X10X4 ebadında lata almnt"ttktn. e<lc J.N· a~if!lo (S 
14-5-94.0 salı günü saat 1~.30 da Tof?ha.n inaU S9 59) 
alma komisyonunda vapılacaktır. Kati te~rneıeri. (S 
nıştur. İsteklilerin belli saatte komisyona ge 1i ııJı1 ~ 

* * * nbalfıilÜ' bCl6 d « 
90:100 santim eninde 25,000 metre a ~;.,.,U f'.'1 11\ır" t 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-5-940. ~a1ı !"dn vnP1 "+:)" 
hanede Lv. amirlici satın alına komısvo__nr~Hırıelt sı•! ı:oıı11 • 
teklilerin getirecekleri niimun<:Icrd"n. 1be~İli :;ıınttc ca~ndan nümune ve 1'ati tcmınntları c 
gelmeleri. ($60) (3733) 


