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fıiütlı. f :k erin Kanada ya 
IS?narladıt<ları müh:mmat 

ı.~cvyorl:, JG (,LA.) - Nevyork Taymis 
gazet~sinc Ottavad..an gelen bir telgrafta, ln. 
g-ilizlerin Kanada fabrikalarına 25 milyon do. 
lar kıymetinde mühimmat sipariş ettikleri bil· 
dirilmektedir. Bunun 12 milyonu obüs içindir. 

Fransrzl:lr da Kanadaya büyük siparişler. 
de bulunm:ı.ğn. hazırlanmaktadırlar. 

fDAKE l!:Vl: Ankara Cad.IHTANBUl.. •Telg-rat: VAKIT• Poııta kutusu· 43• reıeron: 21418 <Yazıl · 24870 !idare) 

littefikler Norveçte 
Qldan taarruza geçtil 

•• uç 
er 

.~~©llFÜ~t©ılill<dl©\ 
;terin Kont Tele ki hükCımetinı 
trne teşebbüsleri akim kaldı 

~~alde i ı/ ı Hük Qmetin gazetesı dıyor ki : 

~&dıse 
~: 4S/A f!ariz, 16 (Radyo) - Macaristandaki Nas.J 
~·~~i tn.Uttcl·ı'1 US yonal Sosyalistler Kont T eleki hükumetini devir-

Macaristanu1 hedef ı Cenubu şarki 
Avrupadaki sulhun nıuhatazasHiır 

~~ıı. ~::r·~·:ıcd~~~ r:ıok İiin dün Budapeştedc bir teşebbüste bulun-1 

':\.'\ •çilld~"dıın son mu~b.:r fakat bu hare!~e:leri akim kalmıştır. 
t"'ııı: l ~ &elen iki Almanyaiun gayesi Macaristanı da nasyonal 
-~~Ilı ıııııh -Müttefik. 
~, '-'1ıiıı t.elif nokta. sosyalizm ccnberi icine sokmaktır. Fakat Kral 

o,loe' •rıe asker Naibi Hortf nasyonal sosyalistlerin bu gibi teşeb-
. ta ,A.lrrıan iş. L l • d b l k .ı. lirıil'I ~fıtil ettiaj 

1 
cüs er.me şid etle muka e ede bulunaca tır. 

\.~~ttı~;tifa!ı. ( Dcvrımı 4 ihıcüde) 
~~e 'ı!: rı ır, geç 1 ------------------------

İngiliz tnyynrclcrlnln Bcrgen•e yaptıkları tnnrruzun bir İngiliz tny,-arcslnden nlmıtn resml ~~~il1~~ Naziler Yugoslavyanın kUçük 
:t~;~ kralını kaçuacaklarmıs!.. Kayaklı N-0zveçliler 
~ AJl'rla eıı za. 

~?~t:~~·,~~ Buna ait planın_ Yugoslav zabıta- Alman müfrezelerini tamamen 
·~ ~a~~.-tiyle İşgal sınca keşfedilniğı söyleniyor 
~~:~~~~i~~ &j~~d:~;li~fy~:;A.)- Havas ~::~;ry~"ff~·~~n!ftm:~~~ kuşattıktan sonra imha ediyorlar 

. ~ "e akacak su. Yorkşir lvening Niyuz gaz.e. Dün Londrada. söylendiğine Londra, 16 (Sabaha kar;ı rad. 1 ç b • s 'Otı boğazların lesinin diplomatik muhabiri di. ~öre, Holardadaki nazi ajanları yo) - Narvik ~e ci;arı . limanla.~a em erlaynın Almanya hak• 
~· 'llıiltc ~a <lerh~l yor ki: Norveç kralı Hakon, na. kraliçe Vilhemina ile Prenses ç:kmış olan muttefık kıtaları uç 

~ı: lırıe a::ker zi haydutıarmm tehdidin~. m.a. Jülyanayı kaçırmak Ü7.ere ha· koldan taa.rruza geçmişlerdi.r. Bu kındakı· şı.ddetıı· bı•r nutku 
~~dtrı ruz yegane hükümdar degıldır. urlık yapmak hususunda tali. kıtaların hır kolu Bergen, bır ko. 
lı.ı'ı tt'len bazı Hola.nda kraliçesi, Prenses Jul- (Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 ihtciidc) 

~~~~~ D a n i m ark a ya a it Hiçbir millet 

lf~~~~:~~ti~:~ Bu kuduz köpek gebertilmedikçe 
ll.11.~eİi

1mibıcı·izid•) Faroe adalarına kendini emniyette bulomıyacaktır 
;~~·~ 1 ·ı· k 1 . kt . '"' ta n g 1 ı z a s er• er ı çı 1 Londra, 16 (~.A.) - Başvekil gösteriyor ki, hiç bir millet, ne ' \~ h.~1etesine Ç_emberlayn .. hır ~oplantıda .. kısa kadar sulhperver, ne de~ece .mü. 

"' \.l d hır nutuk soylcmış ve ezcumle tevazı ve ne kadar kendı halinde 
lng·ıt n u . demiştir ki: olun:a olsun bu kuduz köpek ge. 

l·ıe' 1 ere ve A 1 G 1 d A . k' t ''B:.ından az zaman evvel nihai bertilmedikçe kendini emniyette m an Ya r O e n an 1 n m e r 1 a a. zafer hususunda harbe başladığı. bulmayacaktır. 
1 ~ lttıfakına 7· • mız zamana ni.sbetle on kere fazla Almanya, şimdiye kadar birçok 
'\ itimat besledığimi söylemiştim. yanlış hesaplara kapılmıştır. Fa. 

aıa f d . 1 d d • d . Bu itimadı tamamen muhafaza kat, bunların hiç birisi bu son he. 
(~ Caktır r a 1 n an 1 ş g a 1 n en en 1 ş e e 1 yor ettiğimi şimdi tekrar ediyorum. sabı kadar yanlış çıkmamıştır. Bu 

<l~~ı J. .. Alman vahşetinin bütün sikletini harp, manevi kuvvetler ve onları 
rı), ~ncüdc) _ (YaZt.~ı 4 üncüde) hisseden insanlar, Almanyayı koruyan cesur müdafilerin maddi 
\'{ mahküm edenler kütlesine mil. kudretleri sayesinde kazanılacak. 

/;_denizlerdeki ltalgan ge·I Hatay valisi ı:~·~r~.~,~;::.k~::n~~~;d~~,~~.~ı '"·" 
~,.. ile konLıştu~ f;jiinfecin peşinden : 

lr~n ~e dönmeleri bildirildi - Belediyenfu -pira- cezaları 
~·· tııoıarının manevrası Almanyaya bir 

~~Q~!aheret şeklinde telakki ediliyor 
l'Jlıı.<I ~haha - . 

>~ ltııı an &'et knl'şı 1 c;ık denizlerdeki gemilerlnın 
~~ lltı n C:urnen ha. limanlarına avdctinl bildirmiş· 

1rıq be nrtesı tir 
il.~· Yneınııı l . 

l~1!}Jııu 1 nutk e Roma, ıs (A.A.) - Röyteı 
tıı. l>ıı.11,ğUllu b~1111•1 n bildiriyor: 
~~tıı.<I ntıkcrı dır. İtalyan birinci ve ikinci filola. 

1~0 11': ted rının dün ilkbahar manevralarına 
ıı~ ~ıtı·()eı·, l:aşladıklarına dair burada bazı 
lıı~tllt!~ernııer: 

1 
de ~ayialar deveran etmektedir. Fa. 

~l'h11 1
• chı kat harp gemilerinin muhtelif ha. 
'e n- rekAtı hakkında hi bir malCimat 

alınamadığını resmi mahafil te. 
min etmektedir. Bu iki filo za. 
ten 15 marttan beri kısmen ma. 
nevralar yapmakla me~gul idiler. 
Bunlardan Torento üssüne mer. 
but bulunan birinci filonun Dra. 
ça kadar bir cevelan yapa.cağı ve 
1speçya'ya merbut bulunan ikin. 
ci filonun Gaeta'ya doğru ve Si. 
cilya adası etrafında harek!tu 

(Devamı 4 üncüde) 

Il:\tl'y'nı kıym<'tli 1·n1isl 
Şükrii Siikmcnsiicr 

- Yazısı 1kincide -

lıtanbul belediyesi on ay için. 
de on yedi bin esnafa ceza kesti. 
;'iini, kesilen cezalann yekunu da 
kır!c yedi b!n lirayı bulduğunu 
gnzctelcr yazdılar. 

Esnaf arasın.da halkı izrar ma. 
hiyetinde görülen hareketleri be. 
lediyenin cezalandırması tabii ise 
de ceza olarak alınan pZl-:-alann 
belediye bütçesine gayri melhuza 
tert'hi adiyle normal varidata 
kayde,~ilmesi İnUlna carip geli. 
yor. Zira bu usulün neticesi, vari. 
datın muayyen miktardan apğı 
dü,mcmesi icin bdedive memur. 
larının kendilel'ini haklı, haksız 
mutlaka ha ay muayyen miktar. 

da esnafa ce:ıa kesmeye vazifeten 
mecburiyet duyması demektir ki 
bu da akıl ve mantık ile telif edi. 
lemez bir ıeydir. 

Belediye cezalarından maksat 
esnafı ıslah etmek olduğuna göre 
para cezasının hasılatını da her 
sene gittikçe ekıilecek ve ileride 
bir gün tamamen yok derecesine 
inecek farutmek lazımgelir. Bu 
itibac-Ja ceza paralarmı bütçeye 
normlll varidat olarak koyacak 
yerde ancak fevkalade bir para 
cl.s geçtikçe yapılacak iılere tah.. 
sis edilmesi daha doğru değil mi. 
dir? 

HASAN KUMÇA YI 



2-VAKIT 17 NiSAN 1946 

Hatay valisi ile 1 

konuştuk 
ŞülCrü Sökmensüer vilayetin yol, sıhhat, maarif 

ve ziraat sahasında yaptığı işleri anlatıyor 

O N SEKİZ )'111Ik bir hasretten 

&0nr& nnıı vatana kavuıan 

Halayda, Cumhuriyet idaresi, ,.mı.ye. 
tın muhtelit Amme hlz:metıcrlni reji. 
mln icaplarına en U)'gun bir ııcltlldo 

vo en kısa blr zamanda tedvirc baş. 
l&mı§trr. 

Muhtcllt Amme mUcsscseleri kunıL 
muş, varidat kaynakları temin edil. 
mlı ve tahakkuku kabil, verimli bir 
bfl~c t.a.ll%1m olunmuııtur. · 

llhaktan bugllno kadar yapılan iş. 
!er hakkında Hatay va.llsl ŞUkmU 

SöltmcnaUerle konuştum. GUzlde ida. 
recimizin a5yledlkler1nl yazıyorum: 

V VtLA.YET.tN ticaret ve turizm 
- bakımlanndan cnn dıımnrmı 

teıkU eden yollann iyi blr halde mu. 
ha1'azam dU§UnWmllş ,.e yeni yol Ilı.. 

Uynçlan tesblt cdllmJştır. 150 ~r 
kilometrelik asfalt ve yine 100 kUsur 
kilometrelik goııcnln mUtcmadl ta.. 
mirleri ynpılmış, tahrip olunan kısmı. 
lan ye.nllenml§, bu husuaıarm bS{a... 
nlmaaı için de Na!la VeklUetlnln 
nakd1 yardım.lan çok mnesmr olmuş. 
tur. 
l{ınkhan - Antep yolu Qurlnde 

ebcm.mlyeUI ln§aat yapılmı:trr. Aktc. 
pe - HMaa - IalahJye kımnlannda 
geçidi kolaytaotmnak için l:? tane 
la§ kapaklı, 2 tane ahşap kapalı men.. 
!ez: Inoa ~dllrnlf, bntaklık sah:ılar 111. 

lab olunmuııtur. 
Ayni zamanda bUtUn yollara kum 

dökUlml1§ ve yol 1np.lycc111ğlnln ate!. 
yc çalı~le.nna devam cdllml§Ur. 

Resmi dalrelerln, mekteplerin, me. 
mur evlerinin, Aktepe ve Dörtyol 
k!SprUlcrlnln taınfr ,.e keşif fglcri, 
Nafia. VekAletlnln kontroıu ne ~a.. 
nlnu:trr. 

94-0 aencal yol programnruzda §U 

csaslaı' vardır: 

I - .Aatalt yollarm esaslı tamiri, 
ll - 1'kcndcnm - Pay&.! - DlSrL 

yol - Toprnkkalc yolunun seyrlscfe. 
re ml18alt bir hale konması, 

lll - SUveydlye - Karbeyaz -
Arınız yollannm nokaan kalan kımm.. 
tarının tamamlanmnm, 

IV - Antakya. - Ordu yoUıınnm 
n.rzAnt bfr yol Jle birbirine bnğlan. 
mo.m, 

v - Aktepc - Hassa yolunun '1-
1.\yet hududuna olan kısmının tamam. 
!anması. 

VI - Yollann ik1 t:-.rafmtn ağue-
ıanmruu. 

~lurlf ~1criJıo gelince: 

B
İRİ .Al'."TAKYADA, diğeri ls. 

kendcrunda olmak tlzero fki 

umumt kUtUphnne acılrruş, bu sureUc 
halkın okuma ihtiyacı temin eda. 
nılşUr. 

Esıı.scıı, Halayda vali olarak ''8.ZI. 
!eme bll,'Jladığım gUndan lUbarcn, \•I. 
l~ycUn bUtUn JdSylcrf, benden melı:. 

tep i.stedllcr. İlhakı müteakip, SSOO 
talebe okutan ilk tedrisat mUCBSeBC
ler1ni devren nldık. Uk bUtc;:emizle, 
bu mUesscsclorl !13:S1 talebe okutacak 
vaziyete getirdik. Hatay çocuklarmı 

ışıJtlı, güneııli, bol havalı mekteplere 
kavuşturduk. Buglln 84 mektebimiz 
ve 188 muıılllmimiz vnr. Aynca, Yll§
ları llcrliycn vııtruıdaı,;lann dn tabBlL 
den mahrum kalmamalannı dU§Une. 
rck 125 tane Ulus mektebi açtık. Bu 
mUesscselcre 969 u kadın ~O U er. 
kek olmllk Uz:erc 3469 vatandaş de. 
vaın etmektedir. 

Hatayda Trahom hnstalığı tahsil 
çnğmda bulunnn yııvrular arasında dtl 
mevcut olduğu fcln, haııtalıklı çocuk.. 
!arın tcdıı.vtıılne vo aağlıım yavnılarm 
korunın:ı.sma bUyUk bir ehemmiyet 
verdik. Hekim arluıdııDlartm bu yol. 
dakl vaz:i!elcrlnl memnuntyeU mucip 
bir oekllde yapmaktadırlar. 

Zlnuıt lolerlno gclfnce: 

M EVCUT tundalıklnrı korduk. 

NebaU ve bayvıınt hastalık. 

lar Ue mUcadcle ettik. Yeni ltdnnİık. 
!ar yetl§Urmek 1çln tedbirler aldık. 

A.ntaltyadn ha.ika 8000 fidan dağıttık 
\'e da.ha da. dağıtıyoruz. Scnovt 200 
bin meyv:ılı ve meyvo.su: fidnnı yctiJ. 
Urmek fmka.nı üzerinde çatııııyoruz. 

Zeytin fidanlığı için de tedbir aldık. 
Şlmdlllk S0.000 zeytin !ldıuıı elde 
edltml11tir. 

tskenderunda da !50.000 fidan yetiş. 
tlrilmlı ve 11.000 tld:ın dnğıtılmıııtır. 

Ztraat Vekıuotı lskenderundıı. bU. 
yUk bir narince fidanlığı teslı et. 
mek knrnnnı ela verml11Ur. Bundan 
ba§ka Antakyada da bUyUlc bir zey. 
tin tldanlığı kurmak ıcın tctkiklete 
ba.şlam~trr. Ziraat Vek~leti, .bunlar. 
dan ba§ka tarla !o.relerinin öldUrUI. 
mw için 50 !are tUfeği ve 2000 fare 
n~eği yollamıştır. 

Sıhhat ve tı:ttm:ıl Mutn enet l~t'rl. 
ne gelince: 

S ITMA ve Trahom hastalık1arl. 

le şiddetle mnc:ı.deleyc bll§ln

dıl;:. Cumhuriyet İdaresinin teessllstı 
ile beraber 1skendcnındn. 50 ve An. 
takynC!a. 100 yataklı htuıtahnneıer fa.. 

alfyete geçti. Ayrıc:ı her krızn mcr. 
kezinde bir hUkQmct dlrıpanserl ııcıl

dı. Bol mıktarcln kinin dağıttık, her 
nevi aşıların tatblktna koyulduk. BU. 
tun bu hizmetler umumi mUvıız:eneye 
alınarak daha muva!faldyetll bir şc. 
kUdc .ba§nnldılar. 

Ant:akyndn lmdm ve çocuk hıısta. 

lıklannm tedaviBi için bir yuva kur. 
mak maksadlyle yeni sene bUtçemlz:e 
tahsls..-ıt koyduk. 

HUID.sn, her ıı:ı.hada tam mruıaslyle 
lhUyaçlıın karuılryacnk ııeklldc çall§ı. 

yoruz. ônUmUzdekl yıl, b3şlndığrmız: 

Jıılerdcn daha verimli neticeler alaca. 
ğımıza ltnnllm . ., 

SABtH ALAÇAM 

:Bit:", ifa HOlda: 

Radyoda Kurbağa sesleri 
İngiliz radyolarının türkçe 

nqriyatıru bozabilmek için Al
man iatasyonlarınm yaptıktan 
teknik hileleri bilmem işitiyor 
musunui?.. Türk dinleyicilerin 
şüphesiz ki huzurunu kaçırmak 
ve radyo düğmesini başka bir is. 
tasyona çevirmek maksadı ile ya. 
p11an bu bileler, köpek ve kurba. 
ga &eslerinden tutunuz da isimle. 
rlni tabiat kitaplarında bile pek 
kolay kolay bularnıyacağıruz yüz. 
lerce çqitte hayvan sesleriyle do. 
ludur. 

Bir de saat 21.30 da İtalyan 
radyo istasyonlan servisinin türk. 
çe neJriyatına bakın.. Hiç bir 
müttefik elinin lbu istasyondaki 
vizrh Alınan taraflılığını bozmak 
ıçin en küçük bir gayret bile sar. 
fetınediğini göreceksiniz! 

Diğer taraltan İtalyan radyo. 
sunun 6 aydanberi sarfettiği tak. 
tik malOmdur. Şu kadar var kiı 
biribirlnl nakzeden haberleri bir 
inaan kaf asJl'arka arkaya nasıl sı. 
ralayabilir? •• Nitekim Narvik ko. 
yunda 7 Alman muhribinin batı. 
rıldığını bildiren spiker, evvelki 
akpm, bir taraftan bu büyük 
muz:alf eriyeti lıabcr verirken di. 
"Cr taraftan aydınlık vaziyet hak. 
kında hali tereddüt etmekte; bir ı 
eliyle Dani.markaya basarak öte. 
ki eliyle bir toprak parçasını ken. ! 
disine çeker gibi İ8kandinavya ü. 
zerine binen Alman stratcjiainı ı 
alla§lamakta idi. Sonra da Al. , 
man ilctıaadiyatının bu rnıntaka. • 

Acaba, bu propaganda, İngil. 
terenin türkçe neşriyat servisleri. 
ni bozan Alman radyo istasyonla.. 
ı-ının, köpek ve kurbağa sesleri. 
ni taklit eden gürültülerinden de 
Türk dinleyiciler içi daha büyük 
bir bclahet eseri değil midir? 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ....................................... "········ 
17 Nlstln 1020 

iki Alman zırhlısının 
zaptı 

l.oııdra - Alınan zırhlılanndıuı 
(Olundburg) "c (N1183V) İngiliz 
'(Tiger) zırhlıBl ile torpido muhrlple. 
rlnden mürekkep bir filoya te:ıadU! 
ctml§ler "e bu filo tarafınd:ın tevkif 
cdllmlşterdir. Almo.n zırhlılnrmm mG. 
rcttebntı memleketlerine iade odlle. 
ccktlr. 

Çarşamb. Perşemb. ı l 
17 Nisan 18 Nisan 

9 Rcb.cvel ı ·o Rcb."\ el 
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knn Jeyler ... 

Çocuk kütüp-
haneleri 

Vilayetin yardımı ile 
sayıları çoğaltılıyor 
İlk okullarda okuyan çocukları 

okumaya alıştırmak, bu itiyadı 
kendilerine kazandırmak maksa.. 
diyle §ehrimizde ilk defa olıırak 
Divanyolunda kurulan çocuk kü. 
tüphanesi büyük faydalar temin 
etmiştir. 

Şehir içerisinde bu gibi kütüp. 
haneleri çoğaltmak, mevcut ço., 
cuk kütüphanesinin de muhtevi. 
yatını zenginleştirmek üzere ço. 
cuk esirgeme kurumu yeni bir 
faaliyete geçmiştir. 

İstanbul vilayeti hususi idare 
bütçesinin de yardımiyle şehir i. 
çerisinde çocuk kütüphanelerinin 
sayısı çoğaltllacaktır. 

Gerek belediye ve gerekse ev. 
kafa ait kütüphane olmıya elve. 
rişli binalar tetkik edilmektedir. 
Bunlardan yedisi muvafık bulun. 
muştur. 

Okul direktörleri 
Kısa tatillerde uzak 

yerlere seyahat 
edemiyeoekler 

Yıl içerisinde okulların kısa 
bir mUddet için verilen tatille
rinde bazı okul direktörlerinin 
uzun seyahatlere gitmek Urore 
izin aldıkları ,.e okulu bu mild. 
det zarfında yalnız bırakWdan, 
bazılarının da vekil bırakarak 
mezuniyet müddetlerini uzattık_ 
lan ı?"Örülmilştür. Okul direktör
leri okulun kısa tatillerinde u
zak memleketlere seyahat tertip 
edemiycceklcrdir. Ancak yaz ta. 
tilinde yerlerine bir vekil bırak_ 
mak suretile okuldan kısa. bir 
müddet ayrılabileceklertlir. 

Romanyadaki 
petrol yasağı 

Bu hususta şehrimizdeki 
alakadarlara henüz bir 

haber gelmedi 
Romanya hükumetinin petrol 

ve benzin ihracını yasak eden ka. 
mrnamesini müteakıp bu hususta 
şehrimize henüz bir h:ıber gelme. 
miştir. Mamafih alakadarlar nez. 
dinde yaptığımız tahkikata gö. 
re sen zamanlarda bilhassa petrol 
limited şirketinin Ro:nanyadan 
mühim miktarda mal getirtmesi 
üzerine benzin ve petrol gtoklan. 
mız çoğalmış bulunuyordu. Bu. 
gün bir senelik ihtiyacımm tc. 
min edecek stok depolarda mev. 
cuttur. Bu sebepten herhangi bir 
buhran mevzubahis değildir. Ay. 
rıca Romanya hükfunctile petrol 
ve benzin hakkında hususi bir an. 
!aşmamız olduğundan bundan 
sonra da mal alabileceğimiz tah. 
min edilmektedir. 

İngiltereye ısmarlana
cak vapurlar meselesi 

ingiltereye ısmarlanacak va. 
purlar ve deniz yollarına devredi. 
lecek sosyete şilep şirketi hak. 
kında temaslar yapmak ü:;erc An. 
karaya giden deniz yolları umum 
müdürü İbrahim Kemal Baybora 
dün şehrim.ize dönmüştür. Umum 
müdür bir muharririmize bulun. 
duğu beyanatta demiştir ki: 
''- Ankarada bulunan İngiliz 

firması mümessiliyle biten müza. 
kereler hakkında bir rapor hanr. 
lanmış; mlinakale vekaleti yük. 
sek makamına verilmiştir. Son 
kararı vekalet verCGektir." 

Haber aldığımıza göre İngiliz 
Svan Hanter firmasilc bütün hu. 
suslar tiz:erinde anlaşılmıştır. Mu.. 
kavele projesi hazırlanmaktadır. 
Bugünlerde imzalanacaktır. 

İşsiz kalan gümrük 
komisyoncuları 

Türk gümrük komisyoncuları 
İstanbul birliği dün toplanmış. 
son zamanlarda işlerin azalması 
üzerinde görüşmüştür. tthalfıt a. 
zaldığı için gümrük muameleleri 
de o rusbette eksilmiş ve işsiz 
kaldıklarından İstanbul gümrük. 
cülerinin üçte ikisi başka i§lerde 
calrşmaya başlamışlardır. Birlik 
i§Sİz kalan ve başka ~yerde çalı. 
!)Clmıyan gümrükçülere buhran 
geçinceye kadar yardım edecek. 
tir. 

Eğitmen kursları 
ve kög enstitüleri. 

23 Nisanda merasimle açılıyor 

Kurslar · bu yıldan itibaren köy 
enstitülerine bağh çahşacak 

Maarif Vekilliğinin kara.rile 1 rektörlüğüne, Nurettin Biriz 
köy öğretmeni yetiştirmek üzere Samsun köy enstitüsü direktör
açılan eğitmen kurslan bu yıL lüğüne. Denizli maarif müdlirü 
dan itibaren tesis edilecek olan Hürrem Arman Kastamonu cns. 
köy enstitülerine bağlanacak ve titsU direktörlüğüne tayin ediL 
müstakil bir teşkiliı.t olarak ça- mlşlerdir. 
hşmıvacaktır. Di~er açık bulunan 6 köy en.c;. 

l\luhtelü vilayetlerde açıJn. • titüsU direktörlüklerine de pek 
cak 12 köy enstitüsünde 12 de c. yakında tayinler yapılacaktır. 
ğitmen kursu bulunacaktır. Bu- Bu arada. İstanbul ilk tedrisat 
na ait kanun layihası bir ka~ müfettişlerinden Recep Çebiç, 
giln içinde Meclis heyeti umu- Muharrem Kara.mızrak. Cemal 
miycsinc sevkedilerek neticelen. Önce!, Şevki Pulat'm da ensti
dirilecektir. tü direktörlüklerine tayin edil. 

Kurslar ve enstitüler Vekale. meleri kuvvetle muhtemeldir. 
tin kararile 23 nisan ulusal ege- Kursların faaliyet programla. 
menlik bavrammda açılarak fa- n 23 nisandan itibaren tatbik 
aliyete ba.'.ilıyacaktır. İstanbul edilecektir. "2000'' Eğitmen 
ilk tedrisat müfettişlerinden SU. kurslara ders görmek Ur.ere 
leyman Edip Bolkır Arifiye köy da.ğrtJlmış ,.e 200 gezici başöğ. 
enstitüsü direktörIUğüne, Şina- rctmcn vazife almıştır. 
si Eskişehir köy enstitilsti di-

23 Nisan çocuk 
haftası hazırlıkları 
Bütün okullarda müsamere· 
ler ve konferanslar verilecek 

2J nisan ulusal egemenlik 
bayramı ve Çocuk Haf tasının ilk 
günUdür. Bu münasebetle ba.y -
ram ve haf ta hazırlıklarına. baş.. 
lanmıştır. 22 nisan öğleden son. 
ra 24 nisan çarşamba. akşamma 
kadar bütün okullar tatil edile
ceklerdir. İlk okullarda talebe 
STnıflarmı ve okul binasmr renk .. 
li kağıtlar. def ne dalları, ampul. 
!erle söyleyecekler. çocuk ha.f. 
tasını kutlayan vecl.7.eler asa. 
caklardır. 

Dersler 22 nisandan itibaren 
30 nisana kadar ulusal egemen
lik ve çocuk haftası mevzuu U. 

zerinde verile~ektir. Okulda. ta. 
lebeye ve velilere okullar tara... 
fmdan müsamereler tertip edi
lecektir. 

Yine Çocuk Esirgeme kurumu 
kaza ve nahiye kollarilc, halk
evleri ke:Odi mmtakaları dahi. 
)inde ilk okul çocuklarrqa baş. 
ram ~ünde ve hli.f'tasında mü. 
sanıereler, konser ve sinemalar 
tertip edeC'.eklerdir. Hava mU
sait olduf;ı takdirde Eminönü 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
halkevi tarafından Gülhane par_. 
kında eğlenceler yapılacaktır. 

. er 
Bekarlık • ııır 
ıazım 1111 

11·/df2" 
Yazan:~~~ 

ek&rlık ~ ~~ ~ B soınıaya er~f~ 
ı>ekAI' ~:ı~ 

bllir ~karı~~ ıç~ 
sızladı. ur 0ııı ı;. ~.ııı 
ğe mecb ta. ıı& • iY. 
Nasıl olUP. J;:ııldJğl_,ı~ı 
kad bekar - ~eJl"t 

~r be}ciJ'lı1!. dil:· ı; 
Zıra. . deiiJ~ Jlt • ..,,. .• "'""' 

tercih ct.IJ11~ bl))'ıew ıı>;A 
kar erkekler evlt V'~ 
ki neden? ~n~l~t~ 
<lir! ya. k.a.---1 j ... fi" AJ. 
memişlerfv~ıne. (ti}~ 
ln.rı~ seYa 1<endı1.ııııtttd 
lcrdır. ktuJ'· '/cJJ 
matıa.rı yo. ııııır ıııebıııı~ 
takını manı ul1 f 
lenirseın a~ltl'•bi' ıııı: 
bozulur,. p~ dl :.ı 
etmişlerdir·ı· ııeJıel t~ 
bep ... Fak~ll~~ 
nun t.a.b vlentıle ~ 
şeyler ... E Jd;set -" 
den pek s.ı . e<"l~t 
nir... litll Jtı ~~ 

Farz.ede alDl~ er~~ 
:len vergi e111'!ne 
ettik. EvleJllll yeriı'-.M 
-hali vakti i ve':~~ 
belki de ·~r~iıı1'11_ .. ı1 
deceklcrdır. ~tııı P.:111 
mckten kork ·ı ı-aaıı"' 
Mesela alacıt:ıesidl'· 
seviyesi ıneS ııeıtil f{li 

Fa.kir ola.il s~·~ 
zarureti. kllf re Jctl~.,# 
sassız bır ;endi ~itif 
cak, h~~aeat söıt ~ 
benı bır ı ... ,re ,.. 

zili~·! 
Diie: ~~IJl'· de f 

n~meınJ.Ş 1'. ııeJllde~.?.I. 
gıyı verece ıyet;e. 'o~IJ 
ve ma.hruIIl · ıc jsiJll eDJ.'.ı 'f . '-"ahUt 1 , _ _,,ııı .1)1' 
lır. .ı. vergi ,·~;ıı,.,ı::tır 
nştırıP busıısı ·1ece'~ 
zn, veys. IJl'S. 1~,ıı~.tıl. 
ğu için pa.~ tek ~&ıs:: 

Bu ka.Il gelell eeJU 
Ankar~!1ll ere . · 
lifin. ın Uz.al<: .. de 1 · ..ııı. 11 

ilIJ1Cil""' f \"orv.·_ "" 
ye Ene bildit ı rıııi# 
şıtaştığIJlJ ve.ıcııte nııı~ 
Ye Srhb~t btl ~f r tıt :ı1 1 

bulundu~eİ{ette ~~ 
tısı, nıelJl e1cııt 0 nn! ıı 

A k d • d k 1 vasnıın ırı re ve 0e ıı ~ 
enız e ya a anan ~1~JrJ~~ı 

•ı t 1 lara ma.kes te bir ııt t ayan vapuru ~ıe~~e~~ı~c;~~ 
va ve ı ccılll) tılls, (P 

Muayene neticesinde Almanyaya ~~!;b~i?';.?'p 
mal kaçırdıg~ı anlaşıldı 1~::

1

:··1~~ 
·yeti~ ·~c, ~r 

İtalyadan memleketimize mü. r bulmuşlardır. Bu e§yanın İtalya ~. ~ ,,e ıll~~Jt ~t-~ f 
' him miktarda ithalat e§yası geti. tarafından imal edilmediğini bi. b:ı a~ aiıJc~dn ıellıv· 
rirkcn İngiliz kontrol heyeti tara. len İngilizler bunların vapurdan rı_n~:Sıne ~srıı' 
fmdan tevkif edilip Maltaya gö.. çıkarılmasını mcnetmişlerdir. ~~5' va.tand " ~ 
türülen İtalyan bandıralı Çitadi. Bu yüzden vapurda mevcut o. i~~·? eıııll~~ f ~ 
bari vapuru limanımıza gelmiştir. lan ~mleketimize ait eşya da çı. BiZCC• c"~e,11? ~ K~,fl 
Maltada bir haftadan fazla alı. kar~l~mamıştır. _Bu .e~yala~. için ğil teŞ~ik ~ıcusıı.di eJİ· 0 

konulan vapurun her tarafı sıkı lngılı~ ~efarethanesının musaade gecikt~ren kiJc etıll pıt; 
bir muayeneden geçirilmi§tir. ctmesı lazımdır. oopJerJ t~~ı. . t>ir ıı 1 
Neticede İngi!i% kontrol heyeti Diğer taraftan Almanyanın t. j Je etmelı.r• şf.tlldd·ıl~ ııa! 
vapurda markaları değiştirilmi§ talya yoluyla ihracat ve ithalatta Bilh~cl ol i?. bl~~ 
ve İtalyan milı şekline sokulmuş bulunduğu da bu suretle meyda. insana •ftilııır ed ıllaıı'ıııolr~ 
mühim miktarda Alman eşyası na çıkmıştır. mekle.hı da.! ve rel< Adi 

vası l eat ·e~ 
Kısaca: Tüccar elınde snrfm°Jf~udt~;ı ıl}JldJ 

bercke ·ı oerc\. ~~ 11-
0rtamekteplerin birinci k I ... 

1 
~' tsb\.erıııe~111ell\ 

sınıf tarihi a an yapay ar ~~:: devııJXI e ad·,,~ 
Orta okullann birinci tiınıf ta. ıa lı• 

rih kitabında rastgele açtığımız Ziraat Bankası tarafın- hB p f 
bir sayfadan işte birkaç kelime: dan alınıyor Fırtına . "'ot~,~t 

Tensik; taciz, ittihad; tefn. Tica.ret Vekaleti dün Ziraat 1, bır. e ~P 
vuk, irad, ikaz, diplomaıi, mü.da. Bankasına emir vermi~ ve ihra- l6 tonlU~teı.}J1' 
hale, ruhani, müntehap, cezayı • J• 

kd• .. ...ı.h . cı memnu olduğu için tüccarın .. k bır , 
na ı; muccı ez, tcsmıye.. elinde satılamıvarak kalan ya. yu fır~ .. ~ 

Bu kelimeleri biraz evvel de i. blL d )ti "' tı 
ıu.ıret ettiğimiz gibi bir,.ok sayfa.. paklann derhal mUbaynasını j peniılet lfj~ l ~~ t' 
:r- :ı dirmiştir. tedir· :ı·vıc P _.rtıt' ~r 
!ardan seçerek atmadık. sadece 44 Ziraat Bankası müracaat c _ nıe,,!d11y yUkilie11 'lfj;l' t~' 
ısatır içinden alınmış kelimeler den tilccarlarm mallarını alacak bUu unıZ!l gc

6 
totl ot,.~ 

dir. Bir çoklarını, doğru dürüst ve bedelinin yüz.de yetmişini pe· m8fndeki ! rıJlıı.1ırt(.!~, 
olarak, ilk mektepten orta sınıf. şin mUtebakisini de vade ile ö- restorli 1\•~ tı r 
lara yeni geçmiş ve tamamiyle deyecektir. Yalnız banka tara. II?0 detli pO) ?JOt ;~. ~il 
değişik bir tedris sistemi kar~ı- fından mübayaa edilecek yapak- tik1~o.nın1ştl1' ~eJ11"eııııf r 
sında kalan bir talebe değil bir ların Ticaret Vekaletinin teshil a dc\."aJJl ur· 

1 
r, 

lise talebesinin bile iz~hı §Üphcli. elliği standardize Uplerinden ol. ı;n bs§Ia.Jll1ş ıı!11ı1'\-e t'" 
dir. Çalışma saatlerinde kitabı üs. ması şarttır. Bankn Ege malin- ga tııtıır r.tı Jd ot~-ıı 
tüne kapanan böyle bir talebe. a. nnı 68 kuruştan Anadolu m~l: ta

1 
.~ 1110törd~i1t ~t ~ 

caba, vakanın insicamına mı dik. !arını 63 kuruştan ve en ıyı çı tesinl de ı.t !I '~ 
l:at edecek, yoksa lügat cı:b::rle. rjnslcri de 70 kuruştan müb:ı. mu u.Ştıırdıri,oit'~ -:t 
meye mi?.. Kaldı ki ezberlenecel- yaa edecektir. Bu malların bir ~gııtıı.rl~...,.1\ıs~ıııı ~ 
olan bu Jü~atlcr istifadesiz v: kısmı banka depalarına kaldın- erleri p~ ~]iJlll)P 
ölü bir dile de ait Olur&a ?.. lacak, bir kısmı da tüccarların ~ir }lııJdO 

Talebeden bu §dril<lc hiç bit kendi depola.mıda banka he:sa. i~Jr. 
• ~ev bcklf'meyc hakl:ımır yoktur. bına nıuha.fan edileecktir. m 
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isveç ·hududuna sığınan 
8 

b k .. 
bir ingiliz k-a-d-ın--,--,-t-- e e -ıstınye an a ıyor yolu 

O~ O© <dl ©l A O liifil ©l lril = 

o c§l lr o liil ~o Ü lill ©I ~ IFil 
lfll©l~DD IK©ı~tn m '1 

Fransızca I'arisuvar gazete
si muhabiri lsnç hududundan 
vazıvor· 

• Oteli;; salonuna üstünde kı
;;a lıir kllrk ve ayağında kalın 
iskarpinler bulunan yUzU lıit
kin vo yorgun lıir katlınla iki 
erkek girdi. 

Erkeklerden lıiri kucağında 
birçok kalın şeylere sarılmış 
bir çocuk taşıyordu . Diğerinde 
muazzam bir sırt çantası \'ar
dı. l kisi ele geıı'c;, kederli ve 
yor~undulnr. 

Bu dört kişi iskemlelere tlU
şer gibi r;iiktUler. Biraz sonra 
da kadın J ııgilizcc olarak bir 
oda Ycrilnıcsini istedi. 

Ona yaldaştım ve ve kendi
sine hizmet edip cdemiycceği
nıi sordum. Çocuı';unu orlas111a 
kadar tuşınınmı kabul etti ve 
bundan dolayı özlir dilemek 

Kra~ ile maiyetinde bulunan 
Kont \'ebel ara~ına bir mitral
yöz kurşunu clUşmUş. Kral hiç 
hir telft;; g-östcrmemlş; yalnız 
eğilip hunu yerden alarak cebi
ne koymuş \'C bir hatıra ola
rak saklamış. 

Hanardan ilerive otomobil
le gidebildim. ~ln;di artık pC'
şlmizclen gelen Almanların ü
nUnclen Elvcrum'a doğru kaçı. 
yorduk. 

Elvenım civarında lıir çift
likten geçerken kralın muaz
zam vlicudllnll gördUk. Kral 
trenle bizdı>ıı hiraz e\·vel Elvc
rum'a ,l::'ehnişti. Bu tarafta e
min bir yer anyordu. 

Çiftlikte lngiliz sefaretinin 
birçok Azasiyle buluştuk. Bu
rada Amerika sefiresi Misteri 
Horriman dn vardı. Bize Oslo-

ela Jııraktığıınız apartınıaıılnrı
ınızla meşgul olmayı Yaadctti. 
Yeniden mUtcaddit arabalarla 
oradan çıktık! .Fakat volda 
birbirimizden ayrıldık. • Ben 
lccııdi hesabıma ı;ant dörtte İs
veç Jıududunu geçmiştim. 

Biraz uyku uyuduktan sonra 
2:1 koroııiı hir hisiklet aldım 
Ye tek başının çocuğumu ara
mağ:ı. ~ittim. 

Falrnt oraya gittiğim zaman 
çocuğumu hava telıdill için da
ğa yolladıklarını iiğrendim. 
J)ağa tırmandım; çocuğumu 
nldıın. DönUŞtl' hir kızak çal
dı!{ ve onu clnlın kolaylıkla 
indirmek için yolda beni lsve
çc getirmeğ-e razı olan bir şo
för buldum. Çok şliklir bu su
retle kendimi ele çocuğumu da 
Almanların elinden kurtardım. Vı lavet beledıye 

bütçesi 
12,046,250 lira olarak 

ister gi lıi: 
- lki gUndUr uyku l.lyuma

dım, dctli. Çocu~umu Norveç 
ormanlarından alıp getirdim. 
Çocuğunu yatırdıktan ve 

lstanbul umumi meclisi 1940 banyo aldıktan sonra ı:enç ln. 
mali yılı bütçesi vilayet varida- giliz kadını yemek odasına 
tı 5,559,408 lira ve belediye va- increl~ bana hlkfiycsini an. 

tevzin edildi 

Belediyenin 5 milyon 
liralık istikrazı 

ridatı 6,504,842 lira ki ceman la ttı: 
12,064,250 lira, mukabil masraf - Geçen Pazartcı-i sabahın 
muhnssesatı da 12,061,250 lira yedisine doğru Almanların Os
olarak tesbit cdilmi!'ltir. lo'ya girişlerinin birkaç dakl-

Umumi meclis bUtçesi daimi ka işi old11ğ11nu öğrendik. O 
encümenden mütevazin olarak zaman birknı: elbise, çamaşırı

l stikrazın bir 
cek seneye 

kısmı gele
bırakıldı 

çıkmış ve umumi meclise takdim mı sırt çantalarına yerleştir- Şehir Meclisi dün saat on 
kılınmıştır. Buna nazaran viliL dlm; hemen şehri tcrkettim: dörtte vali ve belcdive reisi dok
yet varidatı geçen seneden 110 yaya olarak Şimali Şarkt isti- tor Lutfi Kırdarın ba.~kanlığın
bin 508 lira fazlasile ve belediye kametine doğru ilerledim. da toplanmıştır. Çocuk Esirgeme 
varidatı da 470.021 lira noksanL Çocuğumu Eylül başından- Kurumu tarafından açıla • 
le tesbit edilmiştir. Bütçenin be- beri lsveç hududunda bulunan cak dispanseler masarifi -
lediye Ye müşterek masraflar Kongsvinger'e yollamıştım. ne belediyenin yüzde elli nisbe
kısmının umumi muhassesatı Bir tek dUşUncem yardı: Gidip tinde yardım etmesi hakkında.. 
7.365.17l liradır. çocuğumu bulmak! .. ki daimi encümen kararı bütçe 

Belediye btitçeslnin her kısma .l\l uhacirlçr ynya yUrUmclc cncUmcninc, Yürllk ali plajı mUs 
ayrılan tahsisat miktarları şöy- xvecburiyetlnde idiler! ÇUnkU lecirinin yıkanma ruhsatiye 
ledir: Oslo'da tele araba \"C lıenzln harcından olan 150 lira borcu-

lktısat ve hal işleri 107,715, bulmanın imkA.m yoktu! nun tahsili emval kanununa tev-
cvlendirme işleri 14.640, beledi- Biz yolda bir araba bulabi- fikan tahsili hakkındaki teklif 
ye sıhhat iş. müessesatı ve has. Jeccğ1mizi limit ediyorduk. Şl- te bütçe encümenine havale cdil
taneleri 997,950 belediye veteri- mali Şarkiye llansar'a doğru miştir. Bütçenin şenlik, ziyafet 
ncr işleri 27,130, I<,en l. atelye, gidiyorduk. Orada .Norveç hU- maddesine 1000 liranın münaka.. 
garai, motörlü vesaitin müba _ l ümetini ~·c bizim sefaretlmi- lesinin uygun görüldüğüne dair 
yaatı, benzin, malzeme ve saire- zi bulacağımızı zannediyorduk. bütçe encümeni mazbatası ka
si için 726,900, imar işleri 84',780 Birçok kere arabaları dur- bul edilmiştir. Galatada Lüleci. 
itfaiye 350,628. istimlak 17.460, durarak, bisiklet satın almağa hendek sokağında kurulmakta 
bahçeler 135,460. mezarlıklar teşebbUs ettik! Nihayet Bernd- olan pazarın Mumhane cadde-
36,500. temizlik 499,780. inkılap holler'dc bir lıislklet fabrikası sine naklinin uvgun görüldüğü_ 
müzesi. afişaj ve fen müşavirli- görclUk. Oradan bisiklet almak ne dair mülkiye encümeni maz
ği 31,640, muhtelif masraflar ümidiyle sevinerek fabrikaya batası tasvip olunmuştur. 

olmıranlara kira Yeya sair su_ 
retle motosiklet vermek yasak
tır . .Motosikletlerin gürültüyü a
zaltan tertibatla mücehhez oL 
maları lazımdır. l\1otosikletler
de korna bulunması mecburidir. 
On yaşını bitirmemiş çocukla.. 
rın bisiklet kullanmaları yasak
tır. Rüçük çocuklara mahsus üç 
tekerlekli bisikletlerin sey.rtisc
f er yollarında veya yaya kaldr.. 
rnnlarmda kullanılması yasak
tır. 

Maddelerin kabulünü mütea 
kip cuma g-ünü toplanılmak üze: 
re celseye nihayet Yerilmiştir. 

Uç kavgacı 
Amerikan g-az kumpanyası iş

çilerinden Yalıköylü Sadettin, 
Tayyip, Rüstem eski bir kin yü. 
zünden kavgaya. tutuşmuşlardır. 

Bir kısmı Mayıs nihaye
tine kadar tamam 

olacak 
Bebek -1stinye yolunun 2500 

metresi mayıs nihayetine kadar 
tamamlanacaktır. 1700 metre 
kadar yolun taş kum ve asfaltı 
hazır bir haldedir. Yağmurlar 
kesildiğinden bugünlerde çalışıl
maya başlanacaktır. Geri kalan 
2500 metrelik kısma düşen bi. 
naların da istimlaki belediyece 
tamamlanınca müteahhit ora.. 
hırda da yol inşaatına. devanı c. 
decektir. 

T aksim Gazinosu 
müzayedeye çıkarıldı 
Taksim gazinosu belediye ta

rafından üç sene müddetle mü. 
zayedeye çıkarılmıştır. Senevi 
kira bedeli l6000 liradır. 

lhale 2 mayısta yapılacaktır~ 
19 Mayıs hazırlıkları 
19 Mayıs idman şenlikleri ha. 

zırlıklarına bütün okullarda ibaJ. 
lanmıştır. Şehrimizde bulunan 
maarif vekilliği beden terbiyesi 
genel direktörü Vildan Aşir o. 
kullardaki şenlik hazırlıklarını 
bizzat tetkik etmektedir. 

Şenliklerin umumi programıru 
tesbit için yakında vilayette bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bira mütehassısı geldi 
inhisarlar idaresi bira kalitesi. 

ni yükseltmek ve istihsalatı art. 
tırmak için Belçikadan bir müte. 
hassız getirmiştir. Dün şehrimize. 
gelen mütehassıs ilk olarak Bo. 
monti fabrikasında yeni başlanan 
bira istihsalatınr tetkik edecek 
ve Ankara bira fabrikası üzerinde 
de etüdlerde bulunacaktır. 

Araba sürerken 
yaralandılar 

Erenköyde oturan Emin oğlu 
Sinan isminde birisi kardeşinin 
oğlu Mustafa ile birlikte diln a. 
raba sürerlerken beygirin ürk
mesi üzerine araba elektrik 
direğine çarpmış, her ikisi de 
başlarından ehemmiyetli surette 
yaralanarak nümune hastanesi. 
ne kaldırılmışlardır. 

Bir kıza araba çarptı 
Rliçükpazarda Gıyascttin ma

hallesinde oturan 13 y~ında. 
1\Iuzaffcr ismindeki kıza Yeşil • 
tulumba pazarında llyasın yük 
arabasr çarparak ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı Balat has • 
tanesine kldırılmış, arabacı ya. 
kalanmıştır. 

Sadettin Rüstemi sefertasıyla. 
ib~mcJ~n Tayyip te tabanca. ile 
Sadd' :,ıı bacağından yaralamış_ 
tır. Kavgac.ılar yakalanmışlar. 
dır. 

1,284,319, belediye işleri adi girerken hu sevinclc tayyare Bundan sonra vali söz almış 
m h ..... t kA 4 316 802 ahvali hazıra dolavısile 940 m~ M ' t T • • k' • u as.;x;sa ye unu ' ' . nıeydanmın tanı yanında oldu- .J es ·u ur 1 ye .Müşterek masraflar: ğunıuzu vo Uç Alman tayyare- li yılında alınacak istikraz tak-

!dnre işleri 132,600, yazı iş. sinin do tepemizde uçtuğunu sitıerinin 941 senesine tehirinin 
leri 171,192, teftiş heyeti 44,040. görmedik. muvafık olacağını bildirmiştir. 1 7.at işleri 18.780. hukuk işleri T Bu husustaki makam teklifi büL F ransızlar: " ştiha yiye- zı bildikleri için, işi nasihata ö-ayyarcler çok alçaldılar; v 

58,161. hesap iı::Ieri 801,681, le- kalabalık sokaklara mitralyöz çe encümenine verilmiş, encü- rekten gelir.,, derler. Son güde göküyorlar. 
vazım 2•1,180, itiraz komisyon. ateşi açtılar. biz lıir klisc lrn- menin bu hususta tetkikat yap. ?.amanlarda bazrlarının bütün Teııekkür ederiz. Fakat ıbizim 
ları 29,040. müşterek muhtelif pısıırn sığrnarak kurşunlardan ması için celseye on dakika fa_ dünyaya tek lokmalık bir varlık ki~~~n alınacak. na.sihatmuz 
masraflar 173,042, yekün 1 mil- ka~tık. ~ıla verilmiştir. gözüyle bakışları da galiba, yi. yo . üyük geçmışimi7.de aza_ 
yon 452,719. o d k Belediye simdive kadar 5 mil- bö" ı ml b" . metli şanlar, ihtişamlı zaferler 

F k 1
.d k-l d" . muzum a ·i çanta heni çol{ ~ .J ne ye azan, azg a.san, ır ış- gibi, heyk~m çatırdılar, korkunç 

ev a a e v~ e ıye ışlcri: ı·u'l·or· r l · 1 'l·on liralık istikrazdan ı·kı· mı·ı_ t"h · · ı gerek ~ 
l 

yo "' ' a ırı rn<lan satın al- " ı a ışı o sa . ibretler de vardır. Hafızamız 
mar işleri 1.41G.767. muhtelif d ;;. c k k 1 i yon 460 bin lirasını almı<>tır. Da- ,..,... l b" ke b k k maı:raflnr 178, 83 liradır. lt-ıml r ·c. ı sik le ti de işimi ..., b Y'-ne er ır 1 kire ul or unç, geçmişi aydınlatırken, tecrübe. 
---~ _ kolay aştırınıyonlu. ha iki milyon 5--10 bin lirası ka1- u doymaz ~ç ı • a açı dı mı, ~- }erimiz de geleceği yokluyor. 

T 1 
, Nihay<'t otuz kilometre iler. mrştır. Geri kalan paranın alın. v~r~l~.rda mı~~etten lok!'°alar o. ll Biz, kendimizi herkesten j·ui 

a uımdeki yıkılma d . lıir kamyon şoförUnU hir ar- masmın gelecek seneye kalması vutuluyor. D~vanın bı~ salh~ biliriz. Hiç kimsenin malr, ref~ 
işleri kaclaşınıla kanclırmağa mu- ve alınan nara için de faiz işle- nadan farkı yok. Her yüzde hır hı saad f .. .. .. b t 

ff k ld ı memesi etrafında belediyeler ··ı·· ılı;;r her ..,.·· . ..J b" ·· ' e 1 gozumuzo a maz. 
Beledi ve :reis mua\'İni n.ifat rn a · 0 u '· Bizi kamyona 0 ~~ ~r .. b .: •• ~~7.ue ır u_ Başkalarının ferahilc bizim de 

Yenal dÜn sabah f>ehir müteha!'l. aldı. bankası ne1.<lindc teşebbüste bu_ mıtsızlık son.~u sezılıyor. Kanlı içimiz açılır- yüzümüz ~l 
sısı Prostıa birlik.te Taksı"mdekı" Haner şehrine ı::-irerken Ye- lunulmasrnı bütçe encümeni tas- b!r pergel dunya haritası üze- Son uva.nı~unızdanberi, bfrr.k.e-

hd. bi vip etmiştir. Bu husustaki mec. d kıpkrrmızı bac ki .J ~ '-'Ikılma islerini nözden ge"ı"rmı·ş_ lia ın r otomobille şehirden l" k rın e, .. .. a arını a- l"e olsun crözümüzü kırpmadık . 
.J • '"' "' - ö dl ıs ararım alakadar makamla- ç yuruyor ,., tir. Kıı::.la kalktıktan sonra saha- çılüıgını g r ik ve hliklıınetin a ~ça ı'll t.l . . Gaflet uykusu, ne gece, ne gu··n-

1 te k tt . •. ra bildir_m_ek üzere belediye mu- Kurban m e erın sa'lısı """~ nın Avaspa.şa~·a na7.aran Ü" met- ıurnsını r ·e ı~ıni zannet- h be / ~ı düz ufuklarımıza uhamıyor 
J " 

0 1 k 1 a!'le cısı Muhtar dün akşam buldu Ha.vat sahası k d · · l'f• • re kaclrır vükseltilm~si icap et. tik. rac ıı ra ın Ye ailesinin A k · . · · -· an enızı Gündüz mineci gibi hareketli, n araya gıtmiştir. ve Jletler mc7.arlıgı d k ,.,~ • .,. 
mektedir. Prost buna lüzum cr0··s Oı-ılo ile IIarnar arasındaki vo- tk" · 1 . mı . mı eme - "'ece yıldızlar cribi uvanıg-ız. Bu ~ " ıncı cesede veni beledİ'l'e tır? Akşamları bır r d t·· k " · '"' J termiştir. Beleclivecc henu""z. b"ır lu hususi trcnlı>riyle katettik- b t t J " •• ·- • a yo, ur.- mübarek topr"<Ya bir damla faz. ~ za ı ası alimatnamesinin mo _ "CY O'renç bır ha.le k ....,... 
karar verilmemiştı"r. Taksı"m crn... leri Oslo'clan elli kllometrc t "ki ı "'. ı !ı:. . . _oyan pıs la emek harcamak ug-ru-..:ıa dı"dı"_ ,., osı et er. bisikletler, arabalar b ıle bıze de h t 'IT..l zinosumın arknsındnkı" ko'"hne ba- msen feclen Alman bom haı·cl ı- · h kk .1 ır şıve nası a ver. nip duruuoruz. Komcularımızla 

'l. m~aki hükümleri okuna· v kalkışı'-·or G l"b t hd"t " "'!>{ rakaların da bug-ünlcrde •ıkıl - manlnrınııı trene hticurn cttilc- r:ıl:: kabul olunmmıtur. me~e " : . .. ~- ı a e 1 dost, uzaktakilerle dost, dünya. 
masına başlanacaktır. ı lerinl öğrendik! B denılen kuru Jntrultuye papuç nın ta öbür ucundaldlerle dostuz 

.. 
_______ _____ u_n_a~g~ö_re~,-~e=h=li:~:t~v~e:s:ik:n:s:ı~b:ı:ra:k:ı:r_~:a:k:ı:m:r:n:d,:e~o:l:m~n:d~ı!ğ~n:n:~ K~~~~p~bizd~ ~k~ 

yetçi oldu~J!U söyleyemez. Ver
diğimiz sözde sağ kaldığımız ka_ 
dar dururuz. Yurdu baştanbaşa 
kaplayan serin kanlı sessizlik, 
kol ve yüreğimize karşı besledi. 
ğimiz sonsuz emniyetten:iir. 
Topraklarımızı "türbin" }erin 
zel7.clesi sarsıyor. Clkemizin al. 
tını fetihle meşgulüz. 

Keşfettik, ki iyi l'nlışılan bir 
\'atarım altmda. tabaka tabaka 
daha bir r,ok vatanlar saklıdır. 
Altın vatanı, gümüş vatanı, de
mir, bakır. krom \'C kömür va
tanı ... Bunlar biribirine katılın
ca dünyanın en sert madeni, en 
kuvvetli kalesi, en a!';ılmaz hisarı 
doğn.r. lşte biz. kendi kösemizde 
bu giizel, bu uslu ve temiz işler. 
le meşgulüz. 

Ha1.·1.-ı Sil1ıa 



lsveç üzerinde Alman! 
Koordinasyon heyetinin 
navlunları hakkındaki 

kömür - 'Müttefikler NorveQ 
kararı ~ 

koldan taarruza .. tayyareleri uçuyor 
Londra, 16 (Hususi) - Stok. l 

holm'den gelen haberler Tr;mP: 
tan ve diger tıazı İsveç şehırlerı 

iizerinde Alman tayyarelerinin 
görü'imüş ve alarm işareti. veril. 
miş olduğunu bildirmektedır. 

Göteborg civarında Lil üzerin. 
de jki yabancı tayyare görülmüş, 
ate~ açılmış ve bir ~an.esi yere in. 

;.,ir ehemmiyet verilmektedir. Bü
tür. memleketteld pasif müdafaa 
ml murları gece gündü.ı: vazifele. 
rı l:ışında bulunmak emrini aL 
:nışl:ırdır. 

Aul:am, Jfj ( Ilıısusi) - Ko_ 
ordinasyon heyetinin meriycte 
giren bir kararile maden kömü. 
ıii nakledilen ba~hca Türk lL 
manları arasında ](i nisan 1940 
tan 1 lkincitcısrin 940 tarihiı1P. 
kadar muteber olmak üzere 150 
ton ve d:ıha yukarı topuı.n ma
den kömürli nakliyatı ic;in ve 
)<ok kömürü nakliyatında ', 10 
fazl:ısilc muteber olan azami 
navlun aşağıdaki şekilde tesbit 

edilmiştir. 
Havzadan itibaren İstanbul 

195. Derince. İzmit. Gölcük, 
.Mudanya, ~mlik 215. Bandır. 
m:ı. Erdek, Tekirdağ, Çan3kka. 
le 220. Ayvalık. lzmır 225. Fct_ 
hiyc, :\1armaris. Karaburun, 
ı::amsun 235, Antalva. Trabzon 
250. Hopa, 2i5. Mersin, lsken
dcrun ~: 10 kuruştur. 

Bu tarife yükün iskeleye talı. 
liycsi kaydilc muteberdir. 

. e ı 4 ıtefe• 
(Bal) t<ıraf ı 1 incıdc) ı dan ı~an b•f~:ı o.ı 

lu Trondhaym ve bir kolu da Os- yas!nk le arla5 c ~ 
lo üzerinde yürümektedir. c:sk~ a sicıdt) t 

Norvecliler Elveru:n ehrini is. Jcnıyo~ıo"ııı111' dıl 
tirdat için taarruzlara devam et. ı J~rın 

1 
ıniitead ese 

mektedirler !ıııdeı . 51'af11 0~ ı . tikJerı ... , ı Narviktcn kaçan Alman kıtala. el . girW 
rı İsveç hududuna vumıştır. lır~.ıı dir. dJ ~ 

Ko:ıgzvincr ehri Norveçliler me.-ıe ırııııta1'• ıı 

meye mecbur edilmıştır. ı 
İsveçtc pasif müdllfaaya büyük 

1svec hükfımeti cenubu sarki 
ve cen~bu garbi İsveç limaı{ıarr. 
na ecnebi gemilerin girmesini me. 
r.etmiştir. Göteborg ela bu liman. 
Jdr arasındadır. 

Şiınalde ıki hadise Açık denizlerdeki 
A t t k .. dolu ru"~ '"ro'' 'ınridt·) ı·talvan gemılerı· 

tarafından bopltılmıstır. Norvec. 13~ tlerİ agır 
te kat'i harek~t hazırlanmaktadır. k~v"e ôr' 

Lodra, 16 (Hususi) - Mütte. dır. }ine I 
fikler kıtaatı Narvik limanının şi. Ber 1 ol • n ep e l edeme7.~eı·mi,. Edecek gibi cörü. a • 

neı·ek bırtakım donanmn hareket- ( nu~ tarafı 1 inl"iılc) 
Antep. 16 ( A.A.) - J>azar metredir. Vilayette 8 köy harap ı !eri y:\pmalan ~orvec;l}lcri Alman bulunacagı zannolunmaktaıiır. 

akşamı merkez kazası ile Kilis olmustuı-. Niifusça zayiat yok - ı ı~;al kuvvet~;rı nleyhın~e. m.uk.a. Diplomatik mahfiller bu hare. 
ve Nizip ka.ıaları köylerine şim- tur. 12 nisanda üç saat yağan '.cm.c~e tc§.11 ık etme~ ıçın ın:ıış. ketleri İtalyanın Almanyaya bir 
diye kadar göıi.ilmeyen şiddetli dolu bUylik zayiat vermi tir. Si- ı_nşılızle_r. 'le Fransızıar ke~dıl~- müzah;ıreti şeklinde telakki et. 
dolu düşmüştür. • nopta Kızılırmak taşmı , 100 nnın d;gıl, ~adece Norveçlılerın mektedirler. İtalya bu suretle 

mal ve cenubunda olmak iizere j~ga ıli C-\ 
altı noktadan karaya çıkmışlar. ncrıfıı, ~ı;ıı 
dır. Bunların arasında Finlandi. l'duları b~· 
yaya gönderilmek üzere hazır. ~!;; edifOf·tıı :: 
lanmı ve imal iklimine göre ta. =-15 ]1(81 t Al 1 

Merkez kazasından Geneyik J dönün~ arazi sular nltmda kal • ~?n ~:ıerler.'ne kadar. ~arp .etme. müttefik filolar başkumandanhğı. 
köyünde yağan doludan husule mıştır. Çoruhta büyük bir dağ >1 bılırlermış •. N.arvık. ~ekı Al. na Akdenizden cüzütamlar çe. 
gelen seller 320 koyunu sürükle. parçası ka ~ış. derelerin ağzını rrmn hup .~emıleı-ı ln~ılız <lonıın. kerek şimal denizine götürmeme. 
yip götilrmUş ve bir köyün bü- kapamış göl olmuş. değirmen • ması.nın hucum ctmumc.!c.n e~vel si için ihtarda bulunmak istemiş. 
tün bağ ve b:ı.hçelerile tarlaları. ler yıkılmıştır. ~u. lımanı ~e~kedcr~ cıtmışl~k' tir. 

lim ve terbiye görmu! olan Ka. a ıklarıod~ uı• 
nada kıtalan da vardır. Fransız -~rcıerfnlı 11 kıtaları da Norveçe cıkmışlardır. )•an bir J b~':4 
Bu kıtalara müthiş şimal iklimi. i,u,·iik bO~c r'~ J 
ne tahammül edecek ııekilde kürk tir: ı;eın 1 c\"e 
kr •• hayvan poıtlan verilmiş, h~- duğuııd81~a, 9ş1'1 suaı surette hazırlanmıı olan bır ,·c sonra l t·•·;, 

m tahrip etmi~tir. Zonguldakta fırtına neticesi ırrnş. Onun ıçan ~u Jımandıı lngı. 1talyada söylendiğine göre asıl 
Atıkara, 16 (Husu.<ii) - Ge- Antalya ve Füruzan vapurları liz ve Fransız harp gemileri ile büyük bahri manevralar temmuz 

len haberlere göre Erzurum - biribirlerine bindirmişlerdir. Almanlar arnsındn bir harp vuku ayında yani İtalya tarafından in. 
Gerlice, Mahmutlu - Balibey Vapuı·lar hala hnrcket edeme. bulması ela lmhis mevzuu olamaz. şaatı süratle ilerletilmektc bulu. 

benzin ile makineleri tahrik et. 13unda1; ,,f. 
nıek muvafık görülmü~tür. tipinde lJ ~-

Almanlar Narvik üzerindeki oluııınuştı1 111f •" 
dağlara çekilmiıler, fakat arkada pıger .tıı 1" . 

ular altındadır. J{urtarıcı kafi. mektcdirlcr. Ankarada hava bu. nn,! nan dört b\iyük sarfı harp gemi.. 
l~ler oraya da gitmiştir. Fırat ~ çok sıcaktı. Hararet 20 de· J Halbuki Alman propaganda sinin hitamında icra edilecektir. 

Norveç kıtaları ve deniz tarafın. tl'o:rerıer1 it.'. 
da müttefikler olmak üzere iki sonrn ~aı~ ,.ıt ~ 
ateş a:-asında kalmışlardır. gelişi ,gOı "eıl1 f 

nehri 20 gündür tuğyandadır. rcceyi bulmuştur. ne:aıreti •imal denizindeki Al. Filşist hükumeti şimdiki halde 
Malatyada. Fıratm yüksekliği 5 man hezimetini örtmek için böyle radyosuyla ve bütün matbuatiyle 

Alma~lar. kua ~arelditını cc. Fakat, 1'~~3ell ıı-t 
nuptan ınkışaf ett1rmeye gayret faasına b dil 
etmekte ve paraşüt ile asker in. )lınanıı ne ~ebl 
dirmeye bakmaktdırlar. Fakat bu rekeuııc tt Reynonun beyanatı 

gazeteler vasıtasiyle Alman mil. ahaliyi su fikre imaleye gayret 
Jetini iğfiılc çalı,ırken mütt~fik. etmektedir: 
ler Nar ikin Almanlardan geri a. ''Avrupada hiç bir millet bu \ISul Finlandiya tecriibeı;inde ol. dir. ha , 

duğu ı:ibi bu kere de muvaffakr. Norl'~ blİI'.,> lındığlnt Ye buradaki Alman harp harpten hariç kalamaz." 
gcmilerinm taınamcn batınldığı. 

Paris, JG (A.A.) - Ayan mec. 
liıinin bugünkü toplantısında 
Baıvckil Reyno hükümet namına 
beyanatta bulunmuştur. 

Reyno, yapılmakta olan h<lrc.. 
ketlerc zarar verecek ifşaatta bu. 
Junamıyacağını ve fakat vaziyeti 
hül~sa edeceğini söylemiş ve de. 
miıtir ki: 

Amirallik, Almany;rnın şu .za. 
xiata uğradığını bana bildirmi§. 
tff: Sırf harp filosunun yüzde 
3Ö u hasara uiramııtır. Kruva. 
zörlcrinin yüzde 20 si ve torpido. 
luının yüzde 15 i hasara uğra.. 
mııtır. Bundan başka müteadcfü 
denizaltıları da batmı§tır. 

üçüncü netice, Almanya yeni 
bir cephede harp etmeye mecbur. 
dur. Müttefik kıtaatı ihraç edil. 
miş ve orada Norveç kıtaatrnı 
bulmuştur. 

Dördüncü netice. Almanyanm 
uğradığı mane\•İ mağlubiyettir. 
Kisling'in teşkil cttigi kukla hü. 
kfımeti yıkılmıştır. Amerikada, 
beyaz evden yükselen büyük seı; 
kuvvet istimalini takbih eylemiş. 
tir. Son 8 günlük muharebe di. 
ğer bir kurban daha vermiştir: 
Alman propagandasını bütün 
dünya bilmelidir ki, Fransız mil. 
leti hürriyet uğrunda harp ederse 
mağlftp edilemez." 

nı resmen ilan ettiler. 
Almanyıı.nın Norveçi işgali se. 

nenin 7 ilyında Narvik limanın. 
dan ihraç edilen İsveç demir ma. 
de.nlcrini elde tutmak için olduğu. 
nu çocı klar bile biliyor. Onun i. 
çindir ki en kuvvetli Alman harp 
filosu da bu limana gönderilmiş .. 
ti. Bu takdirde bu ha'rp f iloıunun 
lıiç sebepsiz Narvik'den çıkıp git. 
mi, olmaarnn akıl erer: mi? Mu_ 
hal 'bir faraziye olarak Narvik. 
deki Alman harp remileri lngi. 
lizlere görünmeksizin bırakıp git. 
miı ise bunların bulun:luklnı ye. 
ri buıün olmasa bile röylemek 

Elde edilen ikinci netice İsveç 
demir madenleri yolunun ikc&il. 
miş olduğudur. 

Ayan meclisi mUttefikan 
vekili alkı lamı§tır. 

Jazımrelmez mi? 
Ba~. Hiç ıüphc edilemez ki Alman 

İngiliz askerleri 
Fareo adalarında 

L<mdra, 16 ( A.A.) - Harici. 
ve müstepn Butıer Avam Ka.. 
mara.smda. demiştir .ki: 

Milli Şefin1iz 
Londrada çıkAn Dcyll Meyi gazete· 

sinin AnkarıWa bulunan siyasi muba· 
biri ı.r. Vard Prlce, go!terdiğl arzu 
Uzerlnc rclsicumhurumuz tsmet lnönü 
tarafındtın kabul buyrıılmuştıır. Milli 
Şef muhabfre, Dcyll fcyl gazete!lnin 
lngUlz halkınıı bir mc!aj mahiyetin
de tclltkki etUJ'I beyanattA bulunmuf 
ve demi Ur ki: 

milleti bir ıün bu İ!İn hcsabmı 

nazi lid"·"krinden ıoracaktır ve 
simdi Narvik'den çıkıp gittiği 
;öylcnen gemilerin §İmal denizi .. 
nin dibinde olduğunu öğrenince 
dünya)·a tahakküm etmek hırsiy. 
le Almanyoıyı intihara ıevkcden .. 
}erin cc7nsmı .da verecektir. 

Danimaı:'kaya ait Faroe ada. 
lan vali.!i, mezkfır adaların Al. 
manlarm eline geçmesine mani 
olmak i~in lngiliz hUkfunetinc, 
bu.:,afuıkü şartlar içinde isteye -
c~i bütün kolaylıkları ıgöstere. 
cegini bildirmiştir. İngiliz kıtaa
tr <la Faroe adalarına çıkmıştrr. 

Oslo'd" Almanlann kendileri .. 
ne taraftar bir hükumet ot.rak 
teşkil cttiklc.·i Kisling hükümeti. 
nin istifasına gelince; bu da ha. 
yati ehemmiyeti haiz bir hadise
dir. Norveçte Alman kontrolü aL 

''Tilrld~ e, lnı:lltere '" l'rıınsu ile tındaki Oslo radyoıunun verdiği 
ııtıraıuıııı - ı~ i \<'l n fl'ıı:ı :1Juııa11 nl ırt bu habere göre Kiılinıı'in yerine 
etmı?l•~lıiıı - Inlma ndık lmlnooktır. belediye rei~i Kriıtin&in'in ha!· 
Onyenlzıı ~ ük~ek ''' ~:ınıılıııa.r itinıa- kanlığı altında bir husuıi komite 
•unll. ' 11 '· geçmi1tir. iıti(anı.n tam müttefik 

Butler, Groenland hakkında 
beyanatta bulunmaktan imtina. 
etmiştir. 

.Mııht~lif harıılerde !.:arııısmış lıir askcrlcr-i tarafından Narvik ile 
ukrr olarak, deııidl'ro M\kirıılyetın 

ııfze ııe muauam bir ı~tıfnılo temin 
ettiğini bllirlnı . ., 

Bcrliiı, 1 6( A.A.) - Kopen· 
lı.agdaıı Alınan Jstüıbarat büro. 
P.un& bildiriliyor: 

Danimarkanm resmi mahfil
lerınde beyan edildiğine göre 
0.roenland ahalisinin jaeesi için 
lisımgelen tı,dbirlerin. almaca. 
ğına dair Amerikan Kızılhaçı ta. 
rafından verilen karar, hiç bir 
' hıle muhik gôetcrile~z. 

Çüı:ık'ü Groe.nland'da iki sene 
~~tecek kadaı· mUhim miktnrda. 
erzak vardır. 

:Yarı resmi Danimarka mah
:fjUerinde Amerikan kızılhaç:ı ta. 
ntrndan yapılan bu hareketin 
.Ainerikaya Grocnland'm idare-

Relslcumhuntmnz. A\'nıpn harbi· 
ntn ıfmal mcmlck~Ueı1ııdc ı;öırterdiğl 
inktıatıarı, bircok kanşık ve t,,hllkc· 
ll meselcleı'le kıı.rşıla~mış ve IJUtUn 
bu meseleleri rnuvarrnıdyetıe hallet· 
ınlı:ı bir inıınnın sakin emnlyetile tetıik 
ki eylemektedir. Mılll Şefimiz ııCJZJe· 

rlne 3<ıyle devam etmt,ur: 
••Hen, tnglllı. karal<l~rtnl lrilirlm, 

dcml]Jtlr. :-ıe k:Ular snklıı, ~ur \I! 

a:ıdık ulduf'nııu bilir1ııı. O karakter. 
bu ;1 ~ııl hldlsclcrln ıı111dp ol:ıbllc~ği 

hl'r tlırhi ml'~akl.:ntc gölü~ geı erek· 
tir. 

"'l mit t.d~llnı ki h.ı~atım11.ı hu ka
iliır ıl, ık \C hu l>ıı.lltr uzun mtid
d~t karartmış olun ııurp ıslıtııbı, çok 
1>Urmedt11 ,.•nıısln \C A\n111:1 ~C"ııldcn 

civarının i"ali zamanına tesadüf 
ettiğine bakılırsa heı- iki hadise 
arasında bir münasebet bulundu
ğuna hükmolunabilir. Bu tebed. 
diıliin man:uı İse Norveçteki Nor. 
veçli na7.İlerin dahi bu memlc. 
kette Alman İ~gali c!evam edemi
yecebine kanMt "Clirmeaidir. Al. 
man •işgal ku\'vetleri Nol'Yeçteki 
ınane\'İ İslİ:ll\t noktalrr-mı kay
bettikten ıonrn mukavemet yo
lunda ne kadar uğı-a~salar artık 
bcyhuc!edir. 

Nasyonal ıosyillİzmin ~iddet 
idıu·esi Alman dr, 'anmasının §İ. 

.mal denizinde, Al~n ordusunun 
iskandinavyıı. memlektılleri:ıde 

i:o.i deruhte etmek ve orada a .• 
keti üsler \'Ücudc getirmek jm. 
kinmı vermeğc matuf bir baha
~ olmasından cndi§e edilmek. 
tedir. 

uğradığı ve f)undan soaı·a uğra. 
yacağı tamir kabul etmez felaket. 
lcri Alınan milletinden b',. müd
det için gizli tutmayn imkan buL 

"Ulbıı kauı sun... ize 'e nu:mll'lu:ıı- sa bile öbür tarafta bu faciaları 
ıılze IJ l tııllh tı~nıl'nııi cdcr1ın • ., bütün çıplaklığr ile gören bir ci. 

1.nndrcı, 16 (Hu8u.gi) - lngil
torenin Birl~ik Amerika. hUkO. 
nl6U nezdindeki elçisi bugUn mat 
buata. verdiği beyanatta ne J<a-
11ödanm ne de lngiltcrenin Gro· 
onlanda katlycn çıkmıyacaklarL 
:nı, ancak Almanyn Grocnlanda 
el atmak istediği takdirde mii -
dahale edeceklerini bildırmlş, 
çünkil Groenlandın 1ngiltcrcyc 
ia!rt-uz i<;jn mlikemmel bir hava 
üssü vaziyetinde olduğunu Hav 
t•tn1iştir. 

Macaristanda 
( Buş tarafı l iııdde) 

Bwlnpe~t(', lfl (•\.ı\,) - Hü. 
kumet ııa1·tislnin resmi organı 
olan hlr ga~etc, bugllıı Maca
ristnııın siyasetini tarif ctmck
t13 ve Muraristaııın diplomatik 
tnnllyctinln hedefi Anupn ce
nubu şarki inde sulhun muhn
tnznsı olduğunu söylemektedir. 
Gazete, şöyle ele' am t>dlyor: 

Bu bakımdan, bize Orta Av. 
ruııa \"e cenubu şarki Avrupnsı 

... • de\ Jetlerinin semereli çalır;ına. 
lbniuuuclun oglu Hın- lıırında karışıklığa meydan ver 

diatana gitti : ınomck hususunda Alman)·a i-

l le birlikte bllyllk m~nfırntl O· 

Kahire, 16 (A.A.) - Kral ib. 1 l~n ltalya tnrafındnıı kuvvetli 
nfı:suudun n~ Emtr ~uudun bu. 1 hır yardımcln hulıınulmuştur. 
ıtü:l, kalabalilt bir m.;.iyetle Hin.' Bu ~nzctc. Aluıan lıllkfıuıe. 
dir.tana hareket ettiği M>ylcnil. tile yapılan bazı temaslar ııe
mektedir. Seyahat sıhhi 5ebcple. tieeslndc nıkubulan son nok
re atfedil:yo... J tal nnznr tcntllerlnd<'ıı bnlı~c-

han cfkinumumiyesi vardır ve 
cihan cfkarıumumiyesi daha ıim. 
diden Almanya aleyhindeki ağır 
hükmünü vermİ!lİr. ASIM US 

Filomuz 
Td-:ircla{j. 16 ( A.A.) - Yavuz 

Hamidiye. Adatepe ve Zafcı 'den 
mürekkep filomuz saat l'i de Ge~ 
liboludan Tckirdağma gelmiştir. 
Amiral Şükrü Okan vilayeti. be. 
ledlyeyi ziyaret etmiş, vali v 
belediye reisi bu ziyareti iade 
ctmi!$1er ve amiral gemisine çı. 
karlarken meral5imle ı::elıimlan • 
mışlardır. 

derck eliyor ki: 
~ntıllclar de,·lctlcrln nehir 

zabıt:ısı tarafından ı;uslcrllcn 
teyııklrnz ileride Tunıı seyrlse
rerlnln seH\nıctlnl ihlAl hedefi 
takın e.dcn her t<'şcblıllsll nklnı 
bıı nktırnC"al,tır. 

Yugoslav krah 
yetle neticelenmemiş ve birçok te 11 ı 
Alman askerleri tevkif olunmuş. l.J.11• ~1~~-
lardır. swı.h0 ... ,. 11~, 

f I"' .. v "" (!Jcış tarııfı ı incide) Norveçte 60 bin Alman Jdl,r d~~ı ıı1'f1~ıJ 
mat almı5lardır. ~aıilcr bunla. k · cıan ır tC ~• 
rın ortadan kaybolmaları mem. 1 as erı varmış ı·cdiJeıı b tı;l" 
lekct fdar<',sine karışıklık soka- Stokholm, 16 (A.A.) _ Röy. tiJAStrııll edeıı d r 
cağı ilmidilc hareket ediyorlar. ter ajansı bildiriyor: ccrera~ııı11e1't~ 'f 

Bu gazete Holanda makama- Almanlar Narvik limanının tzalı c ~ Jlıl ~~ 
tının bu planları bozduklarını müttefik kuvvetler tarafından 'fcl>li ~·t• el~' 
SÖyJeycrek şöyle devam ediyor: .zaptı Üzerine, UZ41k şimalden SC• ,AJJllSll ~ }liJJC~~ 

Norveçteki adam kaldırma tc. dall yen ıll ~ 
ŞebbUsü o kadar tecrUbesizce lcilmişlcrclir. 7.annedildiği11e ~ö. T.."isJlııf·~~ı lir"' J1' 

H k re müttefikler bugün maden mer. ,p. uı. r 
hazırlanmıştır ki, kral a on ~- 1 . . b' k d . 1 ıstenıi; a,.,.ııe ~ 

~ k ff k 1 -.ez ennın ır ısmı arasın 1§ c.. µ ..ıev 
ve oglu açmaya muva a 0 • yen ve İsveç hududu yakınında ğindeıı eı> ıl 
nıu§}ardır. rı tarttıııı:ı:ı•t , 

Yugoslavyada Alman elçiliği. lbir §imendifer istasyonu olan GisliP' edil~ 
• 'd t ·ı ıı..· Bı· oerfı" elli işgal etmiıılerdir. "c JJıO nın. yenı en am manası e ·uır - d u ir" 
t "k ~..ı.....k · k · h l" "Aftonbladet" gazetesinin Kır. 1\ ustıı i'P en n a ,,...,-u.:: ·eın mer czı 8 ıne bU }ttı! ., 11cıı 11 t ıd . •· y ı brt :na muhabiri bu sabah fsvec hu. 11 t' ge ıgı ve ugo:ı av 7.a a mm, . ~ JunuıııtıJd,.,,fı:ıt., "" 

k 1 ı~ 'k k a·ı h dudun üzerinde bulunan Rıkagra. "" • ., ,.., ra ı .11.açırma ma raa ı e azır· ı:ral re ,, 1.,ıd" 1 1 b. ı· m ensen kasabasında bir buçuk saat • ,.. tt anmış o an ır p anın cvcu • nrııueı-1 •• ud''e ıt 
di et• · k f tt• •· ·· } ·ı k süren şiddetli muharebeler oldu. P ,. • .. ı y, mı ·eş e ıgı soy enı me •\ ıoriıtc .... f"B .... ~ 
tedı K il kaçı d kta SOnra, f.unu bildiriyor. Bu muharebeler ll"'' rı· r. ra r ı · n .,, tıle nı ıır ~ır 
onu Yugoslav hükumet Ye mil. ı1eticesinde bir Norveç bölüğü ırııadığı .. , 1~., j 
Jetinin huzuruna mukabn bir hududu geçmiş ve hududun öte.. o , er,,,. ıdıı 

h . b. t r d h t t 1 tur , .• b ı n o ' re ın2 ve ır garanti olarak mu. ara ın a m4I pus u u muı • Jl}lltnkU ·ı:;til"·. ı 
iıafaza. etmek istiyorlardı. Muharebe sahasını terkeden Al. deul'•·o1'1"ıt' 

ı 
m0ınlardan soğu Norveçliler tara. ,·etj{rıtl• r-ı,116 ,r' 

Ergani istikraz fından muhasaraya alınmı!tır. U. . ı:ır ıt• ctı1' 
tahviUeri ke§idesi zak cenupta Almanların bütün teı.r Ofllıt 

.ı\ uknl'n, 16 ( .A.) _ Mnliyc Ocıtiold ~~aletini i~gal ettikleri ,.eltdf rıtlit'tl;ı.ef ~ 
Vckfıletl ,.e 'fllrkt~·e Cumhuri- hal·er verılıyor. l>I Sts1'• ~lı,, 
yeti Merlcrz Hnnkasmdnıı: 'Aftonbladet" gazetesi muha. ı,oıı1 Jl J'"ı 

Ytızdc hl'$ geliı'll 1 ~ı:rn .l<~r- biri bu cephedeki Alman kıtalarr. j6 (tıe~ 
gani lı::tikrnzı tall\'illerinln mn üç ila dört bin neferden mü. LOıııJrô~-tı'"tv 1 
Maliye Vcldıleti, 'flirki~·e Cuın. rekkcp olduğunu tahmin etmek. fz nıı"' ol~"'·~~ 
huriyeti Mrrkt'Z Bnnknsr re tedir. Almanyadan yeni gelen na. dinCİ öef•ıııP'f' V ~ 
dlğcı· haııknlar mllıncssillcrlle zi resmi memurları hudut mev- er bS.\'ll·eıtrd ~pıl ~ 
Noter lnızuruııda M!'rkez Hnn- kilerinde sok sıkt bir kontrol yap- ~n ctfll~d' ~rıı'~I, 
kasında. ynınlan 14 ti neli tl\ra- maktadırlar. Haldendeki Alman tipisi alt s.st !! J.: \ 
mlyc ,.c yedi nd a mortf keşldP- askeri kıtmandanı bankaların ve kIJ1l bir ~eti'tl ~~ ti: 
sinde: ma~azaları!1 açılması i~in .. hal~a 1 ııasın~ Jıet ~l ~ 

:J20!lı1 nıırırnrıtlı tah\ ile 31) emır \'errnlŞSe de §ehrın UÇ bın 11cri ~ut dili' ·p ~J~ 
hin llr:ı, ı •8.ti!ıO nııınaı•:ılı tnh- kişiden mürekkep olan nüfusu ce\'C kil ı ı.ş1'', rd 
vile 13.000 liru, ı ~lıı!);i ııuma- !?İmdi ancak birkac yü.ı: kişiden i. tai-ftnd~t' )IB~Jil'...,Jt-'.J 
ralı tahvile 30f)O lira, 3.898 baret bulunmaktadır. Halen Not. sta."allgrlB d<f'J1>'f'f~ 
ıınmnı-ah tnh\'llc 3000 ıırn, veçte bulunan nazi kıtalarınm ye. botl'lba1fs.r L'·~ )1 

153,629 ııuınaralı tahYllc 3000 kCınu sözüne itimat edilir müşa- Jıail~r bif -~ı ti~ 
lira, 36.4 27 numaralı tnh"lle hitlcre töre altmış bin neler ola. diltnl-5· tı1ııl1 ille_,1p 
909 lirn, 3G!l:11 nıınıaralı talı- rak tahmin edilmekteı.lir. çıltıtıJŞhC(ieflt~ ı;.I~ 
vilc 90!ı lira, t.:H 2 rıumarnlı Norveçliler Almanları t~~~Jl J.!~fıft"~ ı 
tahvile 909 lira. no ı 06 ııuına- l · h d' l rı yal' 1ıı / 
nılı ıaJn-llP !Jıı!J Jirı:ı. 12 ı.ıııı~ nası ım a e ıyor ar rın~arı pı11rırı j.J 
ııumundı tahviln UO!J tim, 19:> Stokholm, 16 (A.A.) - RÖ)'· da.fı ;~ı;rd1fi, (ft' 
hin :;91 llllmaralı taln·llı' 90!.l ter ajansı bildiriyor: . kB1111,ıt/ra• ~ti~: ,., 
lira, ve ayrıca 2 9 nıuhtnll r ııu- Alman istilasının ilk günlerı. L<'retı tt't>Sşi'~~,~. 
ınaraya du 120 şer lira ki ce- Kral Haakonu ve Norveç hUkü. ncz111111sıı1 ıı SllJ \ 
man tic; yliz nılet tahvil ııunın- metini ele geçirmek üzere Norveç /

1
dc. d~ ;,ecılliJ VJ 

rasııın lkraıı1iyc is11hct etmiş. dahiline sokula:ı Alman kolu, Oı. ! 1ı:;~5,.orıtl ~d:'> i~~ 
tir. !onun 100 kilometre şimalinde 1~. t et.P•t .. ttrt 1,.~4 J 

Huııllaıı lHl~ka CSOO ndot kain Elverum şehrine taarru:ı: tc. k~ olllla1' ~ııııöt~ı4 
talı vil n u ınn ı·ası amoı·li cd i ı. şebbüslerine hala lıcyhude yere de pı sile t>ıI" 11rW jtl 
mlştlı·. vam etmektedir. Norveç kıtalarr re sir.İl'l tl1Jıf· rt~ 

Romanya 
Almanyaya buğday ver

mekte devam edecek 
Berliıı, IG ( Rculyv) - P...cman. 

ya iktısadi konseyi dün topla
nanı k hububat ihracıııı yasak 
ctmistir. Yapılan anlaşmaya gö
re Almanva bu yasaktan hariı:; 
tutulaca l<tır. 
ROMANYA STOK YAPACAK 

Bükreı. 16 (A.A.) - Roman. 
ya hükumeti, buğday ihracatını 
menetmeye karar vermi~tir. Al. 
manların büyük miktarda satın 
almakta bulundukları ayçiçeği ta. 
nelerinin ihracatının men'i için 
baıt kararlar alınmıııtır. Hükü. 
met, milli müdafaa için. kömür. 
petrol ve benzin stokları yapına. 
yı da kararla~tırnuştır. 

köprüleri berhava ediyorlar .~e f~rınıa1'tlJ ,,et' lı'ı•5· ~ 
Finlandiyalrlar gibi. kaya leh muf. ı 1 5ta\"'fj,gıJiı\,ı. ~t1 
rezeler, Alman müfrezelerini ta- tılc; oit •ğı 'fi 
mamen kuşattıktan sonra imha e. e<)ilflled1

1 
d~..ıe , 

diyorlar. Yağan iddetli kar, bcı- ı t:ıyyıırt• 0ıtifl"~ l 
zı yerlerde 50 santimetre kalınlık Siı'llııl ~ı' l!'iderıflt 

/ tadır. V c motörlü Alman kuv- ~·apı~ll) ~ v;IC ) ı 
vetlerinin ilerlemesine mani ol. (icıı ı1>1• 

6 
( )-

maktadır. . dir. ırtt• 1 ıt ~ "-" 
Norveç kıtalarının Kongsvın: /fitti. diV'.ıı d~ ,fi'"~ 

~erden çekilmeleri üzerine garbı kDYn~ ·ııı~ı ıf t 
Elverumda, gerek Hamarda ~ek taYY8~ı-ıi ~ 1~11 fi 1 

yakında kat'i lıir muharebeye ın- krU\·~ıbCri· blpıı4 
tizar edilmektedir. Jııfl btaclllr ( 

Sen Norveç kıtaları. faik Al. ra~~ dif· At~ıJ 
man kuvvetlerinin hücumlu~rına d("gıl ow· / 
§İddetle mukavemet gösterdıkten • 11ıtl >J:..) ~ 
ıonra bu "Sabah Kongsvingeri ter. f f~ 16 { ~l,d~,I 
ketmi~lerdir. pıar11•bt\111' 0i•' 

Norve~Jiler. cepheyi terketn:ıc- rci•İ ~.,ı.ilc ,ıç 
den evvel, Glomma nehri ~z.er!n. kara b~ı til'· 
1eki köprüleri atarak şehn 1kıyc btıl etf111 ~ 
ayırmışlardır. Norveçli kuman • 



-·, Kişpeş~ 
bakasını 4-2 kazandı 

Şiktaşlıların mağlObiyetine sebep .takımın 

l 
: 
: 

...... a ............ 

iyi teşkil edilmemesidir 
Şehrimizde misafir bulunan ela neticey~ almak için çalışıyor. 

Ji Ki!peşt Macar takımı U;üncü ve lar. Fakat Macar müdafileri tara. 

'~ 
~A evçPrEontı/~, 7.

8

.n bEtlRa ron-tç~"E' T E s i r.on karşılaFDasmı dün İstarıbul !ın.:lan çok iyi marke edilen Şe. lik f<1.mpiyonu Beşiktaşla yaptı. re! ve Hakkı bir şey yapamıyor. 
Galatasaraya mağlup olan Fener. !ar. Bu aralık Kişpcşf aleyhine 
bahçeye galip gelen Macarlar olaı1 bir frikik Macarlara oldukça 
kar~ıaında Bc§ikta!}ın ne netice a. tehlikeli anlar geçirttiyse de sayı 

lltiJ• · lacağı merakıyla, hafta arası ot. yok .. 39 uncu dakika: Ele avuca 
18 •ıceden çeviren: H. MUNtR masına ra~men Taksim stadına sığmayan Macar sağ a9ğt geri. 

ettiği şeyi görebilecekti. 
Coy da sakinl~şti. Meri Lang. 

{erd de, artık bu muameleye alış. 
mış gibi. bulunduğu yerde acsıiz 
yatıyordu. 

Yalnız: onun patronu tell§h idi. 
Bir iki defa yerinden oynıyarak, 
ağzını bağlayan bezin arkasından 
inler gibi bir şeyler mırıldandı. 

Corc o"\ un bu halie bakarak: 
- Galiba, dedi. Herif kaldıra. 

mıyor. Ama, o kadar da üı:erine 
düımekliğimizc lüzum yok gali. 
ba .. Baksana öbür dünyayı boyla. 
yor gibi .. 

Valt hayretle: 
- Fakat herifleri ba~hyalı he. 

nüz on beş dakika olmach. Akp. 
ma kadar nasıl bekliyecekler ... ö. 
tekileri bilmem ama. şu moruğun 
ağzını biraz: açsan fena olmıya. 
cak .. Bana kalırsa biraz: büyük. 
lere hürmet etmeliyiz: ... Ama dur 
bakalım, biraz: daha sabretsin t.. 

Yeni bir sigara daha içmek za. 
manı gelı;nişti. Corc cebinden bir 
paket Amerikan sigaraSJ çıkardı. 
Valt bu aiı?radan bir tane aldı. 

Bu sırada. göı: ucuyla da Nor. 
mana bakmış bulundu. 

Ve böylece sanki bi rıey hatır. 
1adt, derhal elini cebine atatak, 
Normandan· almı~ olduğu nrif o. 
tomatik çakmağı çıkardı. 

- Sigaranı buradan yak Corc, 
diyordu. Anafor sirke baldan tat. 
hdır. 

(,Dahn oor) 

Genç kızları fuhşa 
teşvik edenler 

Biri icadın olmak üzere 
üç kişi tevkif olundu 
Mihal km Vaıiliki adında bir 

kadınla Adem ve Cemal adında İ
ki kişi dün birinci sorgu hakim. 
hği tarafmdan fuhu§a teşvik su. 
çundan tevkif olunmuşlardır. 

Yapılan tahkikat sonunda Va. 
silikinin 19 yaşlannda bir bakire. 

bir evde pişkeş çektiği, fakat kı. 
::ın feryatları üzerir:e i§in meyda. 
na çıktığı tesbit edilmiştir. 

Vasilikinin buna ~nzer şekil
lerde bircok gen(j kızlan tuıa~a 
düşürdüğü söylenilmektedir. 

Stad ~1ccmuatı 

"Stad'' isimli spor m~emuası- ı 
nın 10 uncu nüshasına matbaa is. 
mi basılmadığrndan dolayı asliy~ 1 
altıncı ceza mahkemesine verilen 
mecmuanın sahibi Osman Münir 
Kutnak dün 1 O lira para eczası. 
na mahkum edilmiş, fakat cezası 
tecil olunmu~tur. 

3000 kadar seyirci toplanrru~tı. den <ıldığı derin bir pasla ve çok 
H::ıkem Tank Öz:erengin idare. müşkiil bir pozisyonda · üçüncü 

sinde oynanan maça takımlar aşa. gol:.i de atıyor. 
ğıdaki k:!.dro\arla çı.km:şlıa1: 44 Uncii dakikada da sa ğ iç çok 
KfŞPEŞT: ~rgö - Patkaj, m .. aktan demir gibi bir şiltle dör. 

Knodi - Adry, Zalay, Vig - dün::ü sayıyı çıkarıyor ve müsa_ 
Kinçe:ı, O!ayk.u:, V arka, Deri, baka da 2 • 4 Macarlar lehine bi. 
Kalaçayi. 

BEŞiKTAŞ: Hüaamettin -
lbrahim, Taci - Feyzi, Muhte.. 
rem, Riiat - Eıref, Şeref, Ta. 
nk, Hekkı, Hayati. 

O yuna Macarlar başladılar. 
Be;ikta! muavin hattında kesilen 
ilk hücumdan sonraki Beşikt.ı.ş a. 
ktnt Macarlar tarafından ancak 
korntrle durduruldu. Fakat Be. 
tiktatlılar bu kornerden istifade 
edemediler. Birkaç dakika ıonra 
E~refin çok güzel bir şütü avutla 
neticelendi. Betiktaş bu ilk daki. 
katarda oldukça hakim. Fakat ka. 
le önünde müessir olaır.ıyorlar. 

Birkaç dakika sonra Macarla. 
rın mukabil bir akınlannda Hü. 
samettin güzel b~r blonjofla teh. 
likeyi atlattı. Bu aracJa Macarla. 
rın bir korner kuandıkları &örü. 
lüyor; fakat neticesiz .. 

ti yor. 
NASIL OYNADILAR: 

Be~iktaşlılar: Oldukça ç.alış... 
maları114 rağmen itratsız, tempo. 
suı: bir oyun eynadılar. Kaleci 
Hiiı:ıametti.'l birçok gollük tehli. 
kelC'r atltatı. Yusuf vazifesini 
yaptı denebilir. Müdafaa vasat, 
muavin hattl ve forvet bozuk. t. 
yi te~kil ~dilmiş bir Be~iktaş ta. 
kımı her halde daha iyi netice a. 
labilirdi. 

Macarlar: Birinci d~vrc onlar 
da iyi değildiler. Yalnız markaj. 
lan güzel. Fakat ikinci devrenin 
15 inc:i dakikasından sonra güzel 
bir oyun çıkardılar. 

AYKUT BERKMEN 

Kuçük Haberler: 
-------------------Şehirde: Oyun, oldukça ağır cereyan e. 

diyor. Saha çok ıUı:el. Macarlar 
bugün diğer iki oyunlanndan da.. .:.; Ankaradan bildirildiğine gö. 
ha güzel oynuyorlar. Beıiktaı da re Profesör Bayan Afetle · doktor 
inadına boı:uk.. 16 ncr dakikada Rilat ni§anlanmıflardır. 
Macar kalesi boş kaldığı halde 41 Dünkü konvamıyonellc 57 
Şeref bundan istifade edemi ye • Çek mültecisi gelmigtir. 
rek güzel bir gol fırsatı kaçırdı. ııı Macaristanın Ankara elçisi 
Nihayet 21 inci dakit:ada soldan M. De Marsynni dünkü &cmplon 

0

bir pas alan Macar soliçi ıüı.el ekapresiylo tehrimize gelmiıtir. 
b!r giltle zaviyeden ilk Macar GO. Kendisiyle gfüiifett gazetecilere 
lünü attı. Uç hafta Peştede,kaldığmı söyli. 

Bu gol Beşiktaşlıları biraz can. yen elçi §Öyle dcmi~tir: 
landırdı. Şimdi daha temkinli oy. "- Balkanlarda havalar güzel 
namaya başladılar. 27 nci dakika. ve güneşli ... Burada da aynı ha. 
da Beşiktaş üç orta&ınm Macar vayı bulmakla memnunum!'' 
kalesine girdiğini görüyoruı. Bu ~~ Yine dünkü konvansyonelle 
arada Şeref Betiktaıın beraberlik gchrimize altr Macar artisti gel. 
golünü atmaya muvaffak oldu. mi~tir. Macar artistlerinin akını 

Yaptıkları beraberlik golüne 1 bir müddettenberi kC$ilmişti. 
rağmen Betiktaşlılar yine bozuk · 
oynayorlar. Hakkıda sanki bir is. Memlekette: 
teksizlik var. Beşiktaşın aksine 
Macarlar da gittik~ açılıyorlar. "' lz:mirde Birinci Kordonda 
Fakat gol çıkaramıyorlar. 33 ün. yirmi yaşlarında kadar olan Sıtkı 
cü dakikada Şereften aldığı bir Gün isimli bir lis.c talebesi denize 
pasla Tarık hafi! bir vuruıla Be. dü§mÜ!, yüzme bilmediğinden 
§İl:ta§ın ikinci sayısını da yaptı. boğulmu9tur. 

Devrenin bundan ıonraki kıs- "' Kütahya C. Müddciumumili. 
mı karJıhklı akınlarla golıüı: geç. ğinden Konya C. Müddeiumumi. 
ti. Birici devre ı . 2 Be;iktaşın liğine tayin edilen Cemal Günay, 
galibiyetiyle bitti. feci bir tren kazası geçirmi§tir. 
lKtNct DEVRE: B. Günay, Alayunt istasyonun. 

İkinci devreye cıkıldığı vakit da trenin hareketi sırasında düş.. 
Be9iktaı taloaundi sol bek tbra. müş ve ~cağı tekerlekler altın. 
himin yerine Faruk, sağ açık Ha. da kalmıstır. B. Günay, Kütahya. 
yatin:n yerine Hüseyin konula. ya götürülmüş ve ameliyatta ba. 
rak ufak bir değiıiklik yapılmıt- cağı kesil~ek mecburiyeti · hasıl 
tı. Mac.arlar aynı kadrolannı mu. olmuştur. 
hafaza ediyorlardı. Devre başlar cı Osmaniyeye bağlı Tilküpa 
başlamaz Macarların hakit•\iyeti köyünden çiftçi Mehmet Eğili 
aliıkları görillüyordu. Nitekim yatsı zamanı evinin avlusu içeri. 
beşinci dakikada merkez muha. sinde pusu kurularak mavzer kur 
cimlC'ri cok sıkı bir 9ütlc beraber. şuniyle öldürülmüştür. 
liği temin etti. Bu gol Macarları Kaza adliyesi ve :Jandarma ku. 
büsbütün harekete getirdi. şimdi mandam dnayete vaziyet etmiş. 
cok güzel oynamaya başladılar. tir. 
Buna mukabil Siyah • Beyazlılar 1 ı;ı Gcredede şiddetli bir kasırga 

otmuş ve bir saat devam etmiştir. 
18.4.940 Perşembe Birçok evlerin bacaları uçmuştur. 

12.30 Program ~·e memleket mıat Sivasa tabi Kuyuluhisarda 
ayarı, 12.~: Ajanı '\"'6 meteoroloji ha. ormanlardan istifade temini mak. 
berlerl, 12 M : MQzik: Ç".alanlar: Ru. gadiyle bit orman isletmesi ku. 
ıen Kam, Vecihe, lı:etUn ôkte.,Oku. rulmasına karar verilmistir. 
yan Muzaffer !ıkar; 13.16: Mlizik: • Muş hapishanesindeki mah. 
Adann, ?.lcnııln ~e Hıvali&I TOrhille. ki'ımlardan Yusuf ile Selim oğlu 
rlnden örnekler Zl:ra ı~. ı::.::o;H.00 Yasin arasında evveldenbedi mev 
llllzlk: Karışık mll.ıık (Pl.) ıa.oo: cut bir kin gütme hadisesi tekrar 
Program ve memleket u.at ayarı, alevlenmiş, Yasin Yusufu üç ye. 
18.0:S: Müzik : Radyo cu orkest.ruı, tinden yaralamı§tır. Fakat bu. 
18.40: Konu~ma, 18.M: Serbest aaat nur1a da i ·ti!" e~T""liyen Yasin 
lD.10: Mcnı.ıııket f:ll.llt eyuı, A ı y ·' te cı • k ·.., .. ·c srkıc;•ı 
, m ... ~ .... ro.o . h .. bcrl.ı. f, l O SJ. HUz" :-:p o!durmuş•ur-. ~ 

:xvu 
1 ki sene geçti, ve bu ılci sene 

i~iııde Matyö ile Maryanm Ee. 
kizinci cvlfıtiarı dilnyuya geldi. 
Bır kız; ismine Luiz dcndı. Bu 
defa. ailenin yeni bi.r uzuv ka. 
z.aııması Uzerine, çiftliğe otuz 
hektar orman ilave edilmekle 
malikfıno..nin bir kanadı Maröy 
tarlalarına, öteki de Monval kö· 
yünden geçen şimendifer yolu· 
oa kadar uzatıldı. Eski avcı pav
yonu artık dat ~eldiğinden, a. 
dctıerl cpevce çogalmış olan hiz. 
metçiler ve hayvanlar için yeni 
vapılar, ambarlar, samanlıklar, 
ağıllnr, arabalıklar, ahırlar inşa 
edildi. 

Matyö ile Maryan yaratıcı fa
nliyetlerinc var kuvvetlerile de· 
vam ediyorfardı. Onlann bütün 
benlikleri hep o bilyük esere 
bağlı ıdi. İyi vicdanlı, sıhhatli 
,.o bilhassa scvmcğe mtlktedlr 
olmaları sayesinde, mukaddes 
arzu bir alev dalgası gibi geçe
rek onlara hayat aşılryordu. Fa. 
kat bu iki sene içinde galibiye. 
tin kendi taraflarında kalınası 
kolay temin edilememişti. Eser· 
!erinin henüz meşakkatli ba§lan· 
gıcmda idiler. Iztırap ve elem L 
çinde çok defa ağlndılar. Eski 
\'C dar avcı pavyonu kifayet et.. 
memeğc başladığından, yeni bir 
çiftlik kurmağa mecbur kaldık
ları z:unan türlU tilrlü dertler 
ortaya çıklı. Adama.kıllı borca 
girdiler. Bir çok dcf alar mah -
su ilerin fena gitmesi yüzünden 
milteahhitlerin hesap puslalarını 
ödeyememek tehlikesine düşü • 
yorlardı. Çocukları büyüyüp yar 
drmlanna yetişinceye kadar bu 
ağır vükün altında ezileceklerdi. 
Fakat her günün bitmek tüken.. 
mek bilmiyen J?ailcleri içinde o 
kadar serin knnlı ve gayyur dav. 
ranıyorlardı ki, bütün aksi te
sadÜflere. kaçınması imkansız 
hatalara, hayal ink~sarlan. ve 
Mrnrlara l'ağmen talih da.:ma 
onları haklı çıkarıyordu. 

Sonra, yayliı. il.zerinde, mali· 
kfincve yeni ilhak edilen koru
lar içinden geniş yollar açıldı. 
MatyönUn maksadı hem irtibatı 
temin etmek , .e hem de ileride 
hayvan yetiştirmek için mern.. 
lar hazırlamaktı. Artık her cep. 
heden hücum başlamış ve kati 
zafer ihtimalleri çoğalmıştı. Fe
na bir mahsulden gelecek zarar 
lor ba.ska bir tarlanın bereketli 
ekinlerile telafi edilecekti. Ma· 
likime bUyUdUkçe çocuklar da 
serilip serpiliyorlardı. Artık on 
dört yaşın:ia olan ikizler, Blez 
ve Döniz. mektepte kucak do!u. 
su ınUkiifnt kazanarak. açık zi. 
binli, cebbar, fakat derslerile 
uğraşmayı pek sevmiyen Am
bruaza ıb:-et nümunesi oluyor -
lardı. Diğer dördü, Jerve, Roz, 
Klcr , .e Grcgunr, henüz. mekte
be didecck çağda olmadıklann.. 
dan nçık havada düşe kalka ye. 
ti§iyorlardı. 

Matyö, türlü türlü satışlar, 
satın almalar ve siparişler dola· 
vısile haftada bir iki defa Parise inerdi. Bir sıc~k ağustos sa.. 
babı, yeni bir tırpan makinesi 
modelini görmek için .fabrikaya 
uğramıştı. Boşcnin bir gün ev. 
vel ailesini alıp Hulgat ch·arm
da bir sahllhaneye götürdüğUnU 
\"C beş altı gUn şonra döneceği· 
ni haber aldı. Mekanizmasını be· 
ğenmediği tırpan makinesini 
muayene ettikten sonra, yıllar • 
danberi aynı ma,sa başmda mu. 
tat deflerler arasında mıhlan -
mış gibi muttasıl çalışan Mo· 
ra.njın elini sıkmağa çıktı. 

- A! Bravo Mösyö Matyö! 
Fabrikaya her gelişinizde hatı
nmı sorduğunuzdan çok mütc _ 
şekkirim. Böyle olmalı, çünkü 
tanışıklığımız dünden değildir. 

- Tabii, tabii! Hem de bilir
siniz ki ben ~iuı kR.I"§ı büyük bir 
scv~i bcsleı:ım. 

Moranj artık büsbütün değiş· 
mi§ti. Tapınırcasına sevdiği ka· 
nsrnın feci öllimündcnberi ziya
dele..sen uvsailığı, gckingenlıği, 
\'e gözlerini çarçabuk vaşartan 
hassasiyeti hala üzerinde ol. 
makla beraber eski ağhyan hali 
ı ·:.ı ·h ' .. • ve '"'" · c iyi ctinJe. 

1 ı' t 
n . b 

orkeat.ra, 18 Program ve memleket 
sa.at ayan, 15,5 ?.IUzlk: Çala.ıılar: 11.e. 
tik Fersan, Fahire Ferııan, Vecihe 
CevGet Çağlıı. ı - Olcuynn: M !%ey• 
yen Senar, Mahmut Karında~. S -
Okuyan Semahat Özdensc3, 18 'lO l!U 
zlk: Halk TUrl..illeri, ll!,10 Memleket 
eaat ayan, ajans '\"C meteoroloji ha • 
berlcr1, lD.~O KonlJ!lma (Dış politika 

ç~ııı.n.ar: li.ı 'ckt Do?rmıın, 9 rit l t 
Hasa n Gllr, Hamdi Tokay, B:J.Brl Ct. 

ıer. ı - Okuynn: Sadi Ho~ses; Safi. 
ye Tokay, Mahmut Ke.rınd~. !?0.15: 

sebbıbı fündi. Yırmi y . ında 
~R-P.h't:A:~~'llS~~~~t'...'1 fıpkı Va1r.rınin bır ('!:i ol .n bu 

kız güzelhı?i ,.e şuh tabiatile ba
basının bütün elemlerini unut
turmağa muvaffak olmuştu. Ev. 
Yelden bir çrt olsa ürküp titre. 
yen Moranj şimdi vicdan azap
larının kalbinde sadece bir ağır
lık b1raht1~1 hisscdiyord\ı. Re
ni nihayet.siz bir aşk ile çıldıra.. 
sıya. severdi. Sanki gençliği av. 
det etmişti! Milştakı· olduihı 

Konu§m& (Sıhhat Saati), 20.30: Mil. 
dk: FıuııJ heyeti, 21.l:S: J.I02:1k: Rad. 
yo Otke.struı, ~.~ Mtı.zik: SollJıUer 
(Pi.) 22.15 llemleket r;aat nyo.rı, 

Ajaruı haberleri; Zlnıat, Eabam -
TahvilU, Kambiyo - Nukut Borrası 
{P'Syatl, 22.30: Mllzlk: Haydn ._ Ku. 
arlet (Pi.) 2:: .. so: Yüzlk: Cıu:band 

(Pi.) %3.%tS/!!3.:tY: Yarınkt prll;ranı 

rvicvlid Kandili 

20 Nisan 940 Cumartesi ı;Unti Re. 
blulovvcl c.ymm on füi.ıılnc mQsadlf 
olmakla ö:ıUmUzdckl Cuma gUnU ak. 
§&Jllt (Cumaı·tcsl gecesi) Mevlidi ne. 
bc\1 oldu!:U ll.1n olun!lr. 

bt.anbal MUtttllllğö 

kadının kendisine kız olarak ia· 
de cdildiv. · ' 

dönümilc eski saadetine kavuş· 
tu.:;'"llııu znnnediyordıı. Ve btitiln 
ha ihtiras, el slircmiyeceği, ya
nma vaı amıyııc;ağı mukaddes bir 
mahluk içindi. 

- Eğer bir mazeretiniz yoMa. 
öğle üzer i beraber yiyelim. MÖ8.. 
yö Matyö... Biliyor musunuz, 
dün akşamdanberi bekar bulu • 
nuyorum. 

- Nasıl bekar? 
- Evet, evet. Kızını Luarede 

bir şatoya üç haftalık misafir 
giW. M:ıdnm Labsron onu ar
kadaşlarına götürmek için ben· 
den milsaade istedi. Ben de aziz 
cvlatçığmıın kırlarda. orman .. 
!arda gezip eğlenmek hususun • 
daki bilyilk hevesini kırmamak 
için muvafakat ettim. DüşünU.. 
nüz ki şimdiye kaönr onu Ver
s~ydn.n öteye götürmedim! ..• Bu• 
nunla beraber bu mU:saadeyi ver
mek tc hiç içimden gelmiyordu 
ama ne yapayım! 

(Daha tHJr) 

Papas da yalancı 
şahitlik yapar mı? 
Andon böyle bir suçla 

muhakeme ediliyor 
Andon adında bir Rum papa

zmm yalan şahadettc bulundu
ğu iddia edilerek aleyhine dava 
açılmq}, ve asliye ilçüncü ceza 
mahkemesinde davaya dUn baş. 
lanılmıştır. 

İddiaya. göre Fenmya adında 
bir kadının yeğend Mihalı, papa. 
zm vaftiz ettiğini söylemesine 
rağmen vaftiz edilmemiştir. 

Papaz mahkemede aksini ileri 
sUrmUş, Ferunya ithamında ıs
rar etmiş ve duruşma şahit ~1-
bi için b~ka. güne bırakılnıı~
t.11". 

Suç delillerini 
denize döken 

Zingal Şirketinin AyancılC "şu. 
bcsin:ie çalışan Selim Cevat a. 
dında birisi bazı evrakı ve def
terleri tahrü ederek zimmetine 
para geçirmiş, sonra -bu evrakı 
imha için çare dilşüncrek kalk
mış istanbula ~clmiştir. · 

Selim Ceı:at·burada en müna... 
sip olarak suç delillerini deni.re 
atmağı bulmuş ve bir gün bir 
sandalabinerekaçılmıştir.An. 
cak tam defterleri denize at.L 
cağı sırada görillerek ya.kalan
mış ve sugu nnlaşılrp ibirinci as
liye ceza mıılıkcmcsinc veril.mit
tir. 

Selim Cevadın muhakemeaine 
dlin de devam edilmiş ve şahit. 
!erin ç.ağınlmruıı için başka bir 
güne bırakılmıştır. 
Bir sigara paketi İçin 
Sabıkalı İsmail Hakkı adında 

birisi dün Sultanhamamında bir 
sigaracıdan sigara alırken, elça. 
bulduğu ile köşede duran 180 
kuruş kıymetindeki Tiryaki pa
ketlerini çalnu." kaçarken yaka
lanmıştır. 

Üç!incil sulh ceu h!kimi Mü
nip, İsmail Hakkıyı 9 ay hapis 
cezasmn. mahkfım. etmiştir. 

Burhaniye ve Nazım 
vapurları 

Burhaniye ve Nazım vapurla
rı ecnebi sulara sef cr etmek mü
saadesi istemi~lerdir. Bunun Ü
zerine bu hususu tetkik edecek 
komisyon dün toplanmıştır. Ve. 
rilen karar Vekalete bildirilmiş. 
t ir. Tasdik edilirse ilan oluna
caktır. 

Demir stoku beyanna-
mesi venniyenler 

Demir stoklan hakkında veri. 
len beyannameler diln mıntaka ti. 
caret müdürlüğü tarafından tica. 
ret \'ekaletinc gönderilmi§tir. 

Beyanname verenlerin ellerin. 
deki demir stoklarını doğru gös. 
terip göstermediklerini ve be.. 
yann<:.me vcrıniycn kimselerin c. 
linde gizli mal bulunup bulunma. 
clığını emniyet mUdUrlüğü kaçak. 
crl•k bilrosı• tnkip decektir. Bü. 
ro 1 ol • ha rrlıklara ba~lamış. 

.. d r• .. ı a. 
r ş•mr.alar geçilecektir. 

Eyüp Halkevi Temsil 
kolu gençleri Y ozgatta 

13.4.940 tarilıinde bir kaç 
temsil vermek üzere Yozgata 
hareket eden Eyilp hal -
kevl temsil kolu ~enç -
ler inden mUrekkep 15 kişilik blr 
l:afilc Yozgata vaml olarak tan 
sillcrine başlamı~. 

Buradan Çoruma da gidilerek 
b1: k~ te.nısil verdikt:en eonra 
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A!EMEK 
- lli/JS bir_L 

yemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşihğıdır 
En sıkışık zamanda size en büyUk yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 
ve yUksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bczclya, buğda.y Vı? sair çorbalık komprimelerimi:ıl 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPA MARKA MüSTAHZARATI 
l\I. ?lılJRt ÇAPA Kuruluş tarihi: 191~ 

Devlet Demiryoltarı. ve Limanları 
işletme .Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedell 19000 lira olan 25 adet pUlzometre 30.15.9'0 Per~embe 
gUnU saat l::i,30 da kapalı urt usulü ile Ankarada idare binaamda satın 
alınacaktır. 

Bu işe &1rmek lstlyenlertn H2S liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ctUCI vesikaları ve teltllflerlnl ayru gUn aaat U,30 a kadar kornl~on 
reisl'gtne vermeleri lAztmdır. 

ı;:ırtnamclcr para.sız olarak Ankarada Malzeme D:llruinden, Haydar. 
pa~dn Tcsel!Um ve Sevk Şefllğinı.!en d:ı.ğıtılacııktrr. (2898) 

* ııc * 
Muhıı:nm n bedell 5•70 lira olan parç~. tala, halinde temiz ve tala;ı ha. 

llnde karışık olma lt Uzere takriben •sooo Kğ. hurda plrlnı; 3.5.1940 Cuma 
ciinU sa.at (15) Ön beşte Haydarp:ı§ada Gar binası dahilindeki komisyon ta
rafınde.n lt0pa!ı zarf usullle satııac:ıktır. 

Du t:e girmek lsUyenlerin •10 lira 23 kuru~luk muvakkat teminat, ka. 
nunun ln)1n ettiği vcslkalarl:ı. tekliflerini muhtevi zar!lannı ayni gün saat 
(14) on dôrde kadar komisyon r~tsliğine vermeleri ıazımdrr. 

Bu fte alt §D.rtnıunelcr komlsyondan para.su: olarak dafıtılmaktadır. 
(3063) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma K omfoyonundan: 

1 - Vasıf ve örneklerine uygun ve bir metresine Uc; yUz elli bir kuruş 
kıymet biçilen on d!lrt bin metre erat kaputluk kuma, ve bir tanesine bin 
kırk ııeldz kuruı kıymet blçllen be~ bin battaniye ile bir tane:ılnc Uç yUz alL 
mış be§ kuruş klymet ke:ıllen dört bin kilim hlualrında g&terllen gUn ve 
saatte kapalı zart usullyle satın almacaktır. 

2 - Battaniye tartnamenı 2415 kaputluk kuma, şartnamesi ZJ2 kuruı 
kıırvılığındn ve kilim §1\rtMmeat de paruu; olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Her Uç eksiltmeye girmek tııtıyenlerln hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz \ cyn bıın!ta mektubu ile ıartnamede yazılı belgelerini en 
geç cl.slllme vaktincen bir uat evvel komisyona vermiş olrnalan. 

Cln:ıl tık Tfll'D.lnat 

ı - KapuUuk kum~ 36S6 
2 - Battaniye 3870 
3 - KDlm lO~ 

(%581) (15M) 

2:11•;9f0 Perıembe 10 
%~/4t9f0 Per,embe H,30 
215/4/HO Perıembe 1e ------------------------ -

1 
lstanbul Levazım Amirliği satınal:Jm 

Komısyonu ilAnlırı --------2W ton tırm odunu alınacaktır. Pazarlıkla ekailtme~ lD.•.9-10 Cuma 
c11n'1 saat 1~.ao da Tophanede Levunn .A.mirlltı Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktlr. lstek11lerin ttmiııatlarile belli aaatte komisyona gelmeleri. 

(797) l%993) 

• * • 
Adet 

38 Vermorel cihu.ı. 
25 Deri önlük. 
25 Çift eldiven. 
Yukarıda miktarı yauh üç kalem malRmt 18-4-94'l rtr. 

eembe günU aaat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliii Satmalnu Ko. 
....,_.,ı:nda pearlJkla aatın alm&C&.kbr. Tahmin bedeli 23e7 lira 
M kuruo katt tooıl~tı 3M lira 12 lruruotur. Vennorel cihıw nü· 
munem Maçlaıda Gu depo9UJıd&, &V'Ulr n Ndlvea nUımu,..i lro

~ &"~rllltir. (77) (2958) 

1 Askm Fabrikalar Satınalma Komisyonu il~ 1 
l\liitcııh.hit nnm ve hesabına 100 ton 

Hıımızı Azot ıılmn.cıık 

Tahmin edien bedeli (26.000) lira olan lOO ton hamızı azot mUteahh.t 
aam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mildilr!UğU ı.ıerkcz Satınıılma 
Komisyonunca 20 Nisan 910 Cumıırtesi günU saat 12 de p:ızarlıklıı. !bale eJL 
tecektlr. şartname (l) lira (30) kuru, mukabilinde komlsyonüan verilir. 
Tallplerln muvakkat teminat olan (19.>0) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki ve.s:ılkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a!G._ 
kadar tUccardan olduklo.rına dair Ticaret Oıl:ı.:ıı v~sikaslle mezki'lr gün ve 

~aatte komisyona mUracantıarı. l~.37JJ 

* * * 
GO Ton Yerli Ltnı.-rs Pamuğu Almaca!<. 

Tahmin edilen bedeli "18.000" lira olan 60 ton yerli linlers 
pamuğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ?\!erkez Satınalma 
Komisyonunca 25-Nisan-1940 perşembe günü saat 14 ele pa
u.rlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 nu. 
maralı kanunu~ 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu İ§le alakadar tüccardan olduklarına dair Ti· 
\!aret Odas1 veaik::.sile mezkur gün ve saatte komisyona miira
caatları. (29~7) ..... 

ı~o Ton ıu.:u:ot Alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (23.670) lira olan 150 ton m'lzot As. 
keri Fabrikalar Umu'll Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyo. 
nunca 25-Nisan-1940 perşembe günü saat 14.,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parası:ı olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1775> lira (25) kuruş ve 24!l0 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaıkle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ti· 
caret Odası vesika.sile mezklır gün ve saatte komisyona mUrnca
atlan. (2939) 

* * * 500 Adet 9,50X0,22X0,16 M. eb'adında çıralı ~am ağacı 
150 ,, 7,50X0,16X0,14 ,. ,. ,, ,, ,, 
125 ,, 2.20X0.25X0.25 ., ,, ,, ,, ,, 

4350 ,. 4.00X0,25X0.065 ., ., ,, kalas 
300 ,. 2,00XO,HX0,14 ,. ,, Dışbudak veya meşe 
200 .. ı.ooxo.1oxo.10 ,, ,, ,, ,, ,, 

Tahmin edilen bedeli "35.833" lira olan cins, eb'at \'e mik_ 
t3.n yukarda yaulı altı kalem kereste Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 24 4 1940 çar -
şa.mba günü saat H ele pa...zarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) 

lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (2687) lira. ( 48) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle allka.dar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
vesikasile mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (2872) .. . . 

Çıralı çam kereıste zıı.:s DA 4%3 M3 s~: txO,l:JXO,OZl 
Çıralı çam kt'ttde %1%.5: 4%3 MS S,5: tx0,18X0,0%:i 
c;'ır.W ~am kereıttıe ~ MS S,5: 4X0.2%XO,O~.> 
7.> : 1.50 metre mllcAbı S,S: t.XO.Z5X0,02.> 

Miktar ve eb"adlan yukarda yazılı dört kalem kereste Asker1 Fabrikll_ 
la.r Umum Md. Merkez Satmalma Komisyonunca 2'1•1940 Çarşamba günü 
!!&at H.30 da pazarlıkla ihale edllecektır. Mecmuu aynr cinsten verilmesi 
mUmkUn olmadığı takdirde her k&lemtn nısfı köknar olabllir. Çıralı çamın 
m .. tre mik'abma •a lira ve köknann metre mik!bma •• lira bedel tahmin 
edllrnl~tir. Şartname 345 kuru~ mukabJllnde kombyoııdan verilir. Muvakkııt 
teminatı •700 liradır. !stekltlerln koml8yonc!1 olmadıklarmıı ve bu lııle ata. 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Owı veslkalarl!e birlikte mezknr 
g-Un ve saatte komisyonda bulunmal:ırr. (30!51) 

1 Cözl d yalımaz, ıu ile ç kmaz. ' 
:~il·piklcri dökmez. 

1 Terkibindeki BALSAMlN 
jcevhcri ıayesinde kirpikleri bes.. 
ler ve uzatır. Siyah, l~civert, 
kumral, yefil, renkleri.,irı oo
kıştaki Eüsunktır caz].eıi şayanı 1 
luı· '"ettir. 

Zayi 
•:>ı9 numaralı ııando.I p!Akamr zayi 

ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski. 

sinin hUl(mU yoktur. 

Kadıl.üy 8.'ltılmı: 

(!l:?OfO) 

MEŞHU:t 

FA~<Q)$ 
Saat fobri!<asının birkaç 

çe;itleri: 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAôAZASI 

L 
İstanbul, Yenicami caddesi 1 

Makulvan Han No. 45 lJ 
!llm--~-IE' 1 ,._dj 

SAH1Bl: ASIM US 
q~·ııldıP,ı ~·er: V AKIT l\1atb:ıas• 
Umtım Ne~riyat1 ıdare eden. 

Refik Ahmet 8evcnsdl 

Jandarma Genel Komutcmlı!Jı An!lara Satr
nalma K omisyonunclan : 

1 - Bir metre~lne U~ yilz yirmi beş kuru, kıymet biçilen vMıC ve ör. 
neğlne uyg'Un on be, bin metreden yirmi bin me~reye kıı.dar er.:ıt kı,lık elblı:t 
ilk kuma:ı ıa-•-940 per~cmbe «ünU s:ııH onda kapalı zart u:ıullle satın 
ıı.lfllae&klır. 

2 - Ş:ırtnıı.m .. !11 325 kuru: kar~ılığmda komisyondan alınab lece!< bıı 

eksiltmeye ıfrmelt lıte)'enlerin 4000 liralık llk temlnııt ve ~artname(!e ya. 

1 

z: lı he'gel~rt muhtevi teklif melttun::ıt'ı.ıı eksiltme ı-unu eaıı.t dokuta kn_ 
•!ar .komiayonı& vııwlı oımsı:ırı. l~"G-) 

· T. iş Bankası 
1940 K üçiil-l C a;·i 

Hes~;:ılcr 
ikramiye P!~nı 

ı adet :.!000 il ra • <!hOtı - ı ı rıı 

3 .. ılloo .. ... aııoo.- .. 
6 :;uo c:: :rnnıı .- .. 

1:.! <!.'.>O ıc :sonu.- .. 
-40 100 ... 4000. - .. 
7~ 60 .. ıiiüO. - -210 2.'.> -5:.!M.- " 

Keşidelcr: 1 .Şı·bı:tt. 1 l\fa. 
yn, 1 Atustos, 1 l'<incitcşrin 
tarihlerinde yapılır. 

tnhisav-lar 
müdürlüğ 

. 41~ 

1 
w · ... Jfld 1 

Oeniz Levazım Sat. nalına ~1~~ 
' ıtor.ıi') ~ 
r.Y. ~. 7. \". D1>11h: :\lcr:rn7. Sııtuıııl:n:ı t ı.ı 

•t"oe;o, """ 
ııın " '!,,,... ıd 

1 J Tnlım:n e::l ı l"n bedeli "102.000 .. Urn °
1
• ., rtl5tl'?tıl"· ti". 

rUnUn paznrlı:;Ja el:slltmcsi :!9 Nls:ı.n 9 :o t::Jih n·, ::ı;ı:11' 
1 

.tO,ıı 
•• ~J:ı. , ıııı iV .ııı 

::aat 11 te \'ekllct Bbasmdal:l lt .:>ml..yon~ı. ... ~ d:ıJı.I cıı.leı~.ı' 
2 - tşbu tahm:nı fiyata % 5.; Takas p. lınl ııl< ıstl>t ~ ~ 
:: - •·Jl O kuruş bod<>l il" .-:ırtnnıı1e .. nl ııltn ıctılıııJl.,, ,ı• 

" '" ll't tl,.. ~ 
eks!ltmc:,·c glr:nalc 1 dj enlcrin ele G35!> lir:ılılt U,.-c .. a 
ıarı:ı tılrillae \'il l;_Jıt ,; Jn 'c ı::ınttc ı.oı:ı!:::yonıı n:. 

/ ı: ı:: 

orı ~ ıct .J. 
··orııl"l •-'"" ""' rı. M. \ ', D"nlr. l' ırrl<e.s Sıı!ınıılıtl!I .~ """" tr • 

•ııll ı ,.. 
ınırU" O• tı!Jl' .qP 

1 - B~herLıln t:ıhmln edilen b::Jcll74l n :O ı.ıır· 0oıt.f) 
"!! ' ı "' J< ~ sUperblter borusunun pazarlık elı !itmesi ~ ~ e1<l> 1 ~ 
ın!l'<.', 1 tesi gUnU sııat ıı da \'elc!ı.lct binasınJıı • 1 Jıll _.r ~ 

cJŞJıl 1Y 1 
eclilcce!tUr. rltnl ıııttt.ı' tD._, 

2 - t~bu muhammen bed~l % M taka:,,~!< ıstl1~ ıııı ti 0 
3 - 90-1 lmru, bcd-:1 ile şartnnmc.llnl ııl J<UrUşıult ı;ı' rll 

ııiltmcye girmek ıstlycnlc:ın c!c ıo 2D'.> ııra 20 iJYonuıı11~5JI n1 vı?alkal:ı.rilc bi rlikte J.;::111 gUn ve s:ıııttc ı:onı 1 ' 

VAK 111 

{(itap 
ta ıııinrı 


