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Romanyada ecnebilerin ika
met vesikaları iptal edıldi 

Bükre~, 19 (A:A.) - Romanya hükumeti 
bütün ecnebilerin ikamet vesikalarını iptal et. 
miştir. 

Herkes için ferdi tahkikat yapılacaktır. Si. 
lahlan, fotoğraf makineleri veya neztlerinde 
harp levazımı bulunanlar bunları mahalli maka. 
mata teslim edeceklerdir . • 

Alr11an kıtaları a -
ilk nıüsademe o d 

Almanlar püskii tüldü 
Dokuz günde 63 A·l nan 
tayyaresi tahrip edildi 

Reyno hükümeti 
ıttifakla itımat 

reyi aldı 
Parl~, 19 (Hususi) - Gizli komL 

tenin harp idaresi.ne taallılk eden iz. 

tlzah mUzakercleri bu akşam nihayet 

bulmuş, meclisin toplantısında Ba§. 

1 vekil Pol Reyno bazı ha.tiplere cevap 
vermiş, nctlce<le hUkflmete 504 rey 
ile itimat beyan edilm~tir. 

açıyoruz 

lngiliz kıtalar ıtaraf uulan sı7• sık bombalanan Stava11ger Al. 
man tayyare üssü (Dcııizde Alnı.an tayyareleri görülilyor) 

(Yazısı 4 üncüde) 

Meclisin dünkü toplantısmda 
Felaketzedeleri enkaz altından çıkaran 

241 mahkumun ceza müddetle· 
rinden beşte dördü affedildi 

Anka.m, 19 (A.A.) - BUyük Millet 
Meclisi bugün Rafet, Canıtezln bılş

kanlığuıda toplanarak bazı dairelerin 
1939 yılı bU~clcrlnln muhtellf fasıl 

ve maddeleri arasında bir milyon se. 
klz yüz yctml§ bin sekiz yilz sek.Sen 
dokuz liralık mUnıı.kale yapılmasına 

ve askerlik kanununun 58 inci mad.. 
desine (talim ve terbiye ve manevra 
mnksndlyle celbcdilccek usta efrad, 
fevkalAde hallerde iki sene kaydma. 
bakılmadan İcra Vekilleri Heyeti ka. 
rarile slll!.h altına alınab!llr ve talim 

(Devamı 4 üncüde) 

ı Holandada örfi idare 
kabul olundu 

.H©DSIFil©la ~aş'4ekDUD ~öy@r ki: 

"Ne .tehdit, ne tesir bizi bi
tarafllktan ayıramıyacaktır ,, 

Pnris, lD (Hususi) - llüttin iş birliği yapacak ve postaya 
Hollandada örrt idare ilfm o- sansür konulacaktır. 
hınmuştur. Buna sebep vaziye- Hollanda baş\'eldli Dojer 
Un vehamet k csbctmesi değil, bugün radyo ile neşrolunan bir 
Holl:ındamn dahiU cmnivetini muharip devletin himnyesini 
temin etme k gayesidir. · asın. kabul etmiycceğini, Hol-

Örfi idare devam ettiği mlid- lıı.ndnyı himaye icin gelenlerin 
detçe Hollaııdn zabıtası casus- silllhla karşılanacağını bildir
ıa.rı tevltiflo uğraşacak, şilphe- ı nılş, "Ne tehdit, ne ele tesir bi
li kimseler teksif kamplarına zl bitaraflığımızdan ayırmaya
dolduruıacak, zabıta ile asker cnktır.,, demiştir. 
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19l5 tarihli nüfus tahriri bize 1 ileri tı:knik kullanabilecek bir 
ıunlr.n ımlabyor: Türkiycdc er. hale gelmesidir. 
keklerin yiizde 23.3 ü, kadmlann Hal'..ıuki yukanda an:ettiğimiz 
y\izde 8.2 ıi okuyup yazm:ı bili. rakrunlar köyün henüz basit oku. 
yor. ma yazma iıini bile halledemedi. 

Erkeklerin yüze!. 76.7 ai. ka.. iini, köy çocuklnnmn a.'"lcak yüz. 
dmlan.n yiizdc 91.8 i okumak de yinni nid>etinde okuma bil. 
yazmak bilmiyor. diklerini ıörüyoruz. Bunun i. 

Nüfusu 10.000 d~ apğı olan çindir ki, memleketin merkezi 
:rerlerde okuma yazma bilrıllyen. aikletini tc§kil eden kütlenin ıü. 
lerin nubeti yüzde 89.3, 10.000 ratle irfana ve yeni hayat tartla.. 
den fazla nüfuslu yerlerde oku. nna kavuıtul"Ulması için icabeden 
ma yazma niıbeti yüzde 59. 7 dir. tedbirleri cm kısa zamanda almak 

mc tahıiJ çağında bulunup da z:anreti vardır. 
kasa.hada bulunan çocukların Bu zaruret buaün, Büyük Mil. 
yüzde 80 i, lı:öylc,;-de oturan ço.. et Mecliıi tanılından kabul edi. 
c:ukl·nn ancak yüzde 26 aı oku. en köy enstitüleri kanunu ile alı. 
mak imkanm malik bulunmak. nan tedbirler eayesinde tahakkuk 
ta .. fır. ıırhaıma ginnit bulunmaktadır. 

Bu rakamlan hatırda tutunuz Köy enstitüleri, köyde ynltu:ı 
ve Türkiyenin it bayatmda en bir kültür rehlxTi değil, ay1u za. 
mütekasif ve en faal rol eahibi manda kültürlü bir bayat rehberi 
ola.n unsurlann manmnumı sey. olacaktır. Onun bünyeıi en ktl\8 

rediniz. zamanda köy kalkınması için 18... 
Türkiyode ihtiyarlar, çocukLır, zımoJan elemanlan yctiıt!reccktir 

mnlullel' hariç olmak ÜZet""e faal Cehalete ve geri teknı"Jc ıartlua 
nüfuı 7.921.000 ki§idir. Bu nü. kaııı aç.ılan büyük mücadelenin 
Fusun yüzde 81 i çiftçidir. yüzde hücum bölüklerinin kararrihı bu 
8 i sanayi v mııidin İ§lerinde, mektepler olacaktır. 
yÜzde 4 Ü ticaret ve münakalat Knyden baılıyacak olan tasf.ye 
İ§le.r.inde çalrgır. yüzde 6 i me. hareketinde köy enstitülerinin 
rr.w-, yüzde 2 si de aerbeıt mea.. yetiıtfreceği hocalar bpla «t'a.. 
le!< sahibidir. le.r-da olduğu gibi, ''Gedildi'' n.. 

Modem flU"tlar içinde bir mem. zifeııi çörecektil'. 
leket kurmnk, mesut bir vatan Modeom ordulıtrda "Cedikli" 
yaretme.lc, onu dünyanm yeni nin üa.Jıe ettiği mana ne ise köy 
tartlanna uygun, yani C. H. P. kalkınma ve kültür yayma iıinc!e 
prc gramında izahım bulan haya. de köy hocan bu vazifeyi güre. 
ta kavuıturmak isti~z. ~ cektir. 

Kurmak istediğimİ2 Talan için Unwnilikle, geri hayatla müca. 
ilea i ıiirdüfümüz tezin bir parça. dele için kurdufumuz ordunun 
11 tudur: • ''Gedikli" zabitlerinden büyük 

Türle milletinl mu'" ıır mı11et. muvaff akıyclla bekliycruz. 
ler ıe"iyeaine çıkarmak! SADRI ERTEM 
Bamın an.ahtan; bilgili köyün 

Amerikadan bir ı Kardeşini yarahyan 
Musevi kadını mukayyit 

Zelzele -felaketzedeleri- 7 ay hapae mahk\ım 
ne 1000 lira gönderdi oldu 
Amerikad& Da.nyel Anjel is

minde hir Musevi kadınından 
valiye bir mektup gelmiştir. Se
neleroe lstanbulda Yl4Jadığmı ve 
Boğa.zm güzelliklerine hayran 
kaldığını söyleyen Bayan Dan. 
yel A.njel Türk ochirlerinden ba.. 
ztla.rının :ma.ruz kaldığı ulzele 
f eUketinden çok mtıteessir oldU
ğunu ulak bir yardım olarak 
1000 Tür kliraaı gönderdiğini 
bildlrm~tir. Bu pa.ra dUn ban
kadan alma.ralt vali tarafmdan 
Kızıls.ya J:Önderilmiştir. Doktor 
L!ıt!i Kırdıı.r kendisine bir te
§ekkilr mektubu yamıı~tır. 

Kız talebe yurdunun 
açılma merasimi 

Cumhuriyet Halk Partisi İs
tanbul vilayet merkezi tarafın. 
dan Cağaloğlunda t.esi8 edilen 
kız talebe yurdunun resmi kil. 

:Biı-', ifli nalda : 

Kard~i Vchbinin metres ola. 
rak ya§adığı Meftune adlı kadına 
ft .. ık olması yüzünden aralannda 
!i•knn kavga neticesinde bir gün 
Edimf'kapı dı~ında kedisini aı • 
dürmek maksadiylc arkumdan 
tabanca atarak yaralıyan Kadı • 
köy belediye mukayyidi Bahri 
Bayam'ın ikinci ağır ecı:a mahkc.. 
mcıindc gl5ruten muhakemesi 
dün bitirllmiıtir. 

Mahkeme verdiği kararda, 
Bahri Bayamın suçunu öldUrmck 
kastiyle yaralamak mahiyetinde 
görmem~ş ve kendisini Ad.iyen 
ccrhtcn H ay haplı ceı:asına mah 
kOm etmf§tir, ancak, Vchbinin 
kardeşini yumruklaması şiddeti 
tahrik sebebi addedilerek ecza 7 
aya indirilmi~tir. 

şadı pazartesi gtlnU yapılacak. 
tır. Yurtta.ki Webc mevcudu 
yüzü bulmuştur. 

Bir nükte 
Yabancı bir gar.ete geçenlerde fıkra, şimal ve cenup insanları_ 

ölen meşhur İsveç edibi Selma nm tabiat farklarını ayıran ince 
Lagerlöf ile bir kaç sene kadar ve müstehzi bir hattı fasıl olsa 
evvel ölen İtalyan edibi Danon. 
çlyo arasın® geçen bir mektup. g_er_e_k_! _________ _ 

la.sına hfi.dlseslni haber veriyor. Yı"rmı· yıl evvelkı" Vakıf 
1909 yılında nobel mUkdf atını 

1ctıZtJnan l31Je9 edibi ltalyan :şa- ............................................... . 
irinden bir me1...-tup alm* fu- 20 ~'bıın ıoıo 
nonçiyo bu nıektubmula kadın fstanbulun asayişi 
muharrire nobel m•ükdf atının tıe. 
rUmuini tebrik ediyordu. Bu 
maddi tabiatlı 1'e maddt ruhlu 
181Jet; muharririne ateştn !tal. 
yan ~nnin yazdığı mektup he· 
yeoanlı hisler ifaile etmekıof.e idi. 

Aynı mm4ndo Dan<mçiyo bıı 
mektubu Trendi kaniyle imzala
nı.ı§tı.. ŞimalU mu1u:ırrir Selma 
Lagerlöf 1:ıöş1.'ilnde tıadiren ka. 
bul ettiği misafirlerine bıı mek. 
tubu gastreme'kten cıyn bir ~evk 
alır,· t1e ince bir istihza Ue: "Za· 
t1a'llı Dancmçiymıun bu mektubu 
yazdığı gUn gal.iba bu.mu kan1-
yord11 . ., d6rm~. 

latanbulun uayfDl \"C lndbatı bak.. 
kmds kaleme almmr~ olan kanun 
taadlk cdllmlDtlr. Yeni kanun mucL 
bfnce eehrlml.zde yeniden kuvayı inZL 
ba.Uye ~kil edllecekUr. Kanun bir. 
kaç gUne kadar tatbik edtlecekUr. 

l Cumartc. Pazar , 
20 Nisan 21 Nısan 
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İsviçre ile tıcaret 
muzakerelerı 

Yeni anlaşma ay sonuna 
kadar imzalanacak 

Merkez Bankasının şehrimiz 
şubesinde lsviçreden gelen mu. 
rahhıı.slarla yanılan ticaret gö. 
rilşmelerl devam etmektedir. Ye
ni anlaşmanın ay &Onuna kadar 
imzalanacağı umulmaktadır. Ye
ni anlaşma ile bilhassa lsviç.. 
reden Mtm alınacak mallarm 
çoğaltılması temin olunacaktır. 
Dün ithalat tüccarlanmız mm. 
taka ticaret mUdUrlüğünde bir 
toplantı yaparak bu hususta U.. 
zerinde görüşmüşler ve İsviçre
den olan ithn.lAtrmızı arttırmak 
için ne gibi tedbirler alınması 
lazrm geldiği hakkında ticaret 
müdürü Avni Sakmana fikirle
rini bildirmişlerdir. 

istanbulda veniden 
3 liseye ihtiyaç var 

lstanbulun ilk ve orta tedri • 
sat okul ihtiyacı etrafmda Ma_ 
arif Vekilliği İstanbul k}iltür di
rektörlüğünce tetkikat yapıla • 
rak neticenin bildirilmesini iste.. 
mişti. Maarif mUdrülUğU buna 
ait raporunu hazırlanuığa baş.. 
Jamıştır. Rapor hazırlanırken 
evvelA mevcut orta okul ve lise. 
terin sınıf vaziyetlerini yeniden 
alabileceği talebe miktarlarını 
tesblt etmiştir. 

Bu yıl şehrimizde yeniden üç 
liseye ihtiyaç vardır. 

Liselerin orta kısmıiarma ta
lebe almmıyacaktır. Ve bu su • 
retle liseler yalnız lise sınıftan. 
m ihtiva eden 9. 10 ve 11 inci sı. 
nrflar kalacaktır. Diğer ta.raftan 
orta. okul ihtiyacı da bu yıl me. 
zun olan talebe adedine göre 
semt semt tayin edilmektedir. 

İlk oku11ann son smıflarmda 
okuyan talebenin sayısı 7 bin 
kadardır. 

Bir şoföre dayak 
mı alllmış? 

Komiser Necati hakkın
da takibat yapılacak 
Mehmet HulCısi adında bir §O. 

för diln Sirkeci garında sırası ol. 
madığı halde bir müşteri alınca 
polis memuru Mehmet kendisini 
yakalamış, mUştcrinin bavulunu 
alıp başka bir şoföre vermiştir. 

Şoför Mehmet Hullıai bu sıra. 
da polis memuruna hakaret et. 
miş, karakolda da komiser Ncea. 
tiye ileri geri eöylenmi§tir. 
Öğleden sonra eUrmU meşhut 

asliye dördüncU ecza mahkemesi. 
ne vcril~n şoför, polis memuru 
Mehmede hakaretten bir ay hapis 
36 lira para ceı:asına mahkUm e. 
dilmi§, ancak zabıta memuru 
Mchmedin hareketi kendisini tah. 
rik ettiğinden eez:a ıskat edilmiş. 
tir. Şoför komiser Nccatiye ha.. 
karctten de beraet etmiştir. 
Diğer taraf tan mahkemeye ar. 

kada~ları tarafından kollarından 
tutularak getirilen şoför, kara. 
kolda dayak yediğini iddia etmiJ 
olduğundan mahkeme mliddciu. 
mumfnin talebi üzerine bu husus 
hakkmda komiser Necati hakktn. 
da takibata girişilmek Uzerc mild. 
dciumumtliğc müzekkere yaı:ıl. 
masına karar vermiştir. UstU başı 
yırtık olan §Oföril muayene eden 
adliye doktoru Enver Karan da 
dayak atılmış olduğuna dair ra. 
por vermiştir. 

Celal Yarman 
Budapeşteye gitti 

Dış ticart daJresi reis muavi. 

Çocuk haftası progra
·m ı tesbit edildi 

2 3 Nisan günü çocuklar Taksim 
abidesine çelenk koyacaklar 

Yirmi üç nisan ulusal egemen. ( nasebetile 68 çocuğa elbise, n. 
lik bayramı ve Çocuk Haftasın. yakkabı eşya. tevzi edecektir. 
da yapılacak eğlenceleri tesbit ŞEHREMIN1 HALKEVİNDE 
etmek tiz.ere vilayette vali mua. 23 nisan sah gilnU wamı sa.. 
vini Haluk Nihndın başkanlığı at 21 de evin temsil kolu tara. 
altında. bir toplantı yapılmıştır. tından bir mlisamere verilecek 

Her yıl olduğu gibi bu sene de ve 24 nisan gUnü saat 18 de de 
okullarda sabah s:ı.nt dokuzdan bir J?ijrbilz çocuk müsabakası 
10 a kadar öğretmenler 23 nL vapılarak ka:r.ana.rılara bcdl\'e
san ulu.sat egemenlik bayramı !er verilecektir. 25 n;san per • 
ve çocuk haftası etrafında t.ale- liCmbe günU akşamı ı:ı:ı.at 20 de 
beye seviyclerile mUtena.sip Karagö:r., 26 nisan müsamere ve 
konferanslar vereceklerdir. 21 nisan cumartesi günü saat 15 

Konferanslardan sonra ta.le. te bir çocuk balosu verilecektir. 
beler biribirlerinln bayramlarm1 Karagüınriik kısmında da Fa. 
tebrik edeceklerdir. tih 19 uncu ille okul bahçesinde 

Saat Uı.m 10 da Fatihte topla- <'-OCuk eğlenceleri terUp edilmiş.. 
nan çocuklar otomobillerle Tak- tir. 
sime giderek abideye çelenk ko. KADIKÖY HALKEVlNDE 
yacaklardır. Abide önlinde, Be -
yazıt ve Fatih meydanlarında 
talebeye söylevler verilccôktir. 
Çocuk esirgeme kurumu çocuk. 
ls.rın bayramı olmak mUnnscbe
tile bu yıl roı.et dağrtmıyacak. 
tır. 

Her ha.Ikevf ulusal egemenlik 
ve çocuk bayramım kutlamak 
Ü7.ere program tanzim etmişler. 
dir. 

FATİH HAI.JKEVlNDE 
28 nisan pa.zn.r gllnU kendi 

mmtakası dahilinde bulunan 8 
bin çocuğa şeker da.ğıtılacakttr. 
27 nisan cumartesi gllnil de evin 
temsil kolu çocuklara mahsus 
bir temsil verecektir. 

Fener §ubesi de bayram mil-

27 nisan cumartesi günü saat 
21 de Kızıltoprak parti binasın
da.. 28 nisan pn.zar günü akşamı 
Kadıköy 8 inci ilk okulda c:.ocuk. 
lnr icin iki müsamere tertip e. 
dilmiştir. 

Kartalda yeni açılan orta o. 
kut wonunda.. Kartal kazası 
çocuklarına bUvük bir milsa.me
re verilecek, fakir çocuklara yf. 
yecek dağıtılacaktır. 

ŞtŞLt HALKEVlı-."DE 
22 nisan gUnU akşamı halke.. 

vi salonunda çocuklara bir mlL 
samere tertip edilmiştir. 24 ni
san çarşa.mba Jriinü evin bahçe. 
sinde eğlenceler yapılıı.ca.k. bir 
çocuk balosu verilecektir. 

Kadın çoraplarının 
iki tipe indirilmesi 

Fabrikatörleri telaşa düşürdü 
Çorap fabrikatörleri paza.rte.. 

si günü Sanayi Birliğinde b!r 
toplantı yapacaklar ve ipek ka.. 
dm çoraplarının sağlam bir şe
kilde imali üz.erinde görüşecek. 
Ierdir. 

Fabril;:atörler lktısat Vckale. 
tinin çorap imalatını yalnız ka. 
lm ve ince na.mı altında iki tipe 
inhisar ettirmek hususundaki 
tasavvurları ÜT.erine fabrikatör
ler telar.ıa dUşmllşlerdlr. Çünkti 
blitlin kadın çoraptan yalnız iki 
tip olarak imal edilirse bugün 

fabrikalarda bulunan 50 den 
fazla tipteki makineler lrullam. 
lamı:vacak bir hale gelecek ve 
bunlardan yalnız iki tip makine 
çah§tr bir halde kalacaktır. Bil. 
tiln kadın çorabı imal eden ma.. 
kineler 70 tip kadardır. Bunlar
d1n iki tini işletip diğerlerini 
muattal bırakmak ta'6U fabrika.. 
törlerin alevhine olacaktır. Fab
rikatörler pazartesi gfinkU top. 
lantıla.rmda bu hususta da görli
şecekler ve VckAletle görlişmek 
lizere bir heyet seçeceklerdir. 

rakyada açılan 
sana 

nı Celal Yarman Ankn.radan ge
lerek dün akşam Budnpeşteyc · 
hareket etmiştir. Celal Yarman 
Peşte beynelmilel sergisindeki 
pavyon um uzun hazırlıklarile 
m~I olacaktır. Sergide te:jbir 
edilecek eşyalarımız da gönde _ 
rilmıştir. Evvelce Milanoya sev· 
kedilen cşvalanmız da buradaki 
serginin İtalyanlar tarafından 
tehir edilmesi ~rine Peşteye 
rnkledilmiştir. BuP.ilnlerde tüc
carlarmıızdan miirekkep bir he. 

Edirne, (Hususi) - Trakya 
köylilsü biribiri ardınca açılan 
küçük ziraat ve sanat kursları. 
na. dört elle sarılmıştır. Dört ay 

na dcıııım edenlerden l>ir ~ıtp 

cak ve böylelikle köylerimizin 
demircilik ve marangozluk gi
bi küçük sanatln.rdan ikisine o
lan ihtiyacı daha kn.rşılannuş o. 
lacaktır. 

Diıfor taraf tan Trakya Nal • 
bant kursları 6 ncı denesi de Is-: 
tanbulch Selimiyedc Fen tatbi. yet te Peşteye ~idecektir. 

Çocukları kurtarma 
yurdu genİ§letilecek 
Çocukları kurtarml\ yurdunun 

kat okulunda açılmıştır. Bir 
hafta sonra Zinıat Vekaletinin 

Bir ha.ftadanberl ~lms.lde ~ld. 
detll bir harp devam ediyor. Dur 
gun ve hareketlerinde temkinli 
eimal IMAnlan, uzun bir zaman. 
dan.beri görmedikleri bir ıı.t:eş 
kar§IBmda huckete g~ek 
mecburlyetını hissettiler. Cenup
ta da Italva., ikide blr barut ke-

~killtmm genişletilmesi için 
s.10.kadarlar tarıı!mda.n tetkikat 
yapılmaktadır. Du münasebcUe 

--------------.· bir npor tanzim eöilecclrtir. 

evvel Mn.arif Vekaleti tarafrn
druı Havsada ac:ılan marangoı.. 
luk ve demircilik kursln.n çok 
iyi netice \"ermiştir. Kursun 
ikinci devresi b

0

r haftaya kadar 
Trakvıuıın en ileri köylerinden 
biri olan Pehlivan köyünde açı
lacaktır. Bütün hazırlıklar ı:o. 
na. ermiştir. Bu kurslara iştirak 
edecek olan köylerin gençleri 
kursu bitirdikten sonra köyle • 
rinde sanatkar olarak iş tuta -

pro~mı n1tmda üç ay devam 
edecek olan İpckböcekçilik kur· 
su da. Edirnede açılıı.caktır. Bü .. 
tUn bu kurslara devam edenle. 
rin masrafları ala.kalı vekAlet
ler tarafından verilmektedir. 
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in 940 masn.f bütçesı Daııimarkadan gelen-
~sine verildi ler neler anlatıyor? 
Çede ihdas olunan meıt1u· 
,!! yenı teşkilat neıerdır1 

~Ur bUtçeaı Şe. bütçeye, 60 lira Ucreuı bir memurla 
~tlı · lııaaraı büL 33 §qr J.ra ücretli bir kapıcı, bir ha. 

"• llra tutınakta deme, bir gece bekçisi mı.ve edılmiıtir. 
~ butçenın vllL li>AJU~ \ L l:A:tl ı..,~.a 
~ l.\zırn gelen Riyaset makamı emrinJe bir kale. 

ltılar a tevzin 

~ek6nu ıeçen 
C:..ll tıokaa:ııs le 

' l'Jbtınunı.ıakı 
bUtçedcn ı:ı. 

mi mahsus te, kılı zaruı eti nazarı dık. 
kate alınarak protoKol §dl de dallll 
olduğtı 11alı.le urnk bır kadro ile bir 
kalemi ma.!uuıı teşkil olunal! .kur. 
~le\cut lslaus .. ık 'e ncşrıyat mudur. 
lü6 .ı t .. ,..kılatının wlahı cıa. duşuııUl. 

mU§, ncıırlyat işleriyle turizm ışlerl. 

nın bir el\len ıılareui dUşUnUlmuş ve 
bu mülahaza ile 260 lira Ucretıl bir 
neşıiyat istatlııtık ve turızm ınildilr. 

liı);ı.1 ihdas oluıunuşlur. Bu muüürlUk 
l , .. ıı .. tıııa HO llıa ucretıl ulr neşri. 
yat ıcflıbı, 2j lira maaşlı bır memur 
ııavc olunmuştur. 

Evrak mUClılrlUğU kadrosuna 20 iL 
ra maaı,;tı bır mukayyıt ve hazınei 
evraka 20 lira maaşlı bir ta.,nlt me. 
muru \'C .dcyogıu, ı-;minonU, E,>llp ka. 
z:a•arına 15 şer lıra maaşlı birer kL 
Up, merkez idaresiyle ~ıuabat i<;in 35 
fer lıra lıcrellı üç meydancı, •O lira 
ücreUı i gece bekçisi, 30 z:ar lira Uc. 
reUl 11 ha<leme, ilO şer lira Ucrelll ık! 
posta memuru, tahakkuk \'e tahsil 
§Ubelcrl ıçln 2\ı §er lira ücretli 20 gc. 
ce bekçisi, Fatih ku:aııma 30 lira Uc. 
nUI bir daklllo lllve edılmi§tir. 

MU!ettiı heyeti. kadrosuna iO ıer 
Ura maaşlı 2 müCettiş, 25 Ura maaşlı 
bir kltlp, fıO lira ücretli bir daktilo 
lllve edilmiştir. 
~at l§lerl kadrosuna 40 lira maaılı 

bir ıct, 25 lira maaşlı 2 ve 20 lira 
maaıiı iki kAtlp lll\'e olunmuıtur. 

Şehrimizdeki ltalyan 
gençleri gidiyor 

Son _günlerde 'ehrimizde bulu. 
nan İtalyanlardan memleketleri. 
ne dönenler çoğalmıştır. Bunların 
İtalyan hükumetinin daveti üze. 
rine gittikleri söylenmektedir. 
Bilhassa bu arada gençler ekseri. 
yeti teşkil etmektedir. Geçen son 
baharda Avrupa harbi başladığı 
zaman da böyle olmuı, İtalyanla. 
rın mühim mr kısmı ftalyaya ça. 
ğırılmıştı. Bu defaki harekette ı. 
talya hükfımetinin son günlerde 
almakta olduğu tedbirlerle alaka. 
ıı görülmektedir. 

B,,_ğırsakçılar ihracat 
birliği kuracaklar 

Bağırsak ihracat tüccarları ara. 
larında bir ihracat birliği kurmak 
üzere dün Galatadaki ihracatı 
kontrol dairesinde toplanmışlar. 
clır. 

Bağırsak tüccarları, Almanya 
mal almamaya başladığı için ba. 
ğırsaklara yeni alıcılar temin e. 
dilmesi maksadiyle birlik kur. 
maktadırlar. Dünkii toplantıda 
bir kc:-mite seC".ilmi .. tir. Bu komi. 
tc kıın•lacak birli~in nizamname. 
]erini ha,.ırlıyıı~al;tır. Nizamna. 
me ticard vekaleti tarafından tas 
dik edildikten sonra derhal faali. 
yete geçilecektir. 

lngiliz sefaret erkanı iki açık 
kamyona doldu rulmuş 

Buna mukabil F ransız!ara mükellef bir ziyafet varildi 
Danimarka işgal olununcaya 

kadar fransızca Pari Suvar ga. 
zetesinin Kopenhag muhabirli. 
ğini yapan Gaston Ticri Holan
daya avdete muvaffak olmuş
tur. 

Danimarkadan kalkıp La.heye 
gelen hususi trende elli Fransız, 
seksen İngiliz ve 30 Polonyalı 
bulunmakta idi. Tren Uıheye 
g-eldiği 7.aman Fransız ve lngi. 
!iz elçileri ile kalabalık bir halk 
ktitlesi tarafından karşılanmış. 
tır. 

Fraıısı:: qa::ctcci neler 
aı;latıyor? 

J{oT)('nhag- muhabiri Gaston 
Ticri'den tam bir hafta haber 
ahnıı.mamışlı, arkadaşlarile kar
şılaşınca ilk sözü: 

- or, dedi, o kadar uzaktan 
geliyorum ki... 

Bir domuz 
avında 

Silahı patlamıyan deli
kanlı az kalsın 
parçalanıyordu 

Dursa, ( llusu.~ muhabirimiz
den) - Eursanm Kadriye kö
yünden Saadet oğlu Emin evveL 
ki gün domuz avına çıkmış, yir. 
mi dakika bir domuzla mücadc. 
le ettikten sonra kendisini yara
layan domuzu bıçakla. öldürmüş
tür. 

Bu 22 yaşlarındaki delikanlı 
hadisevi şöyle anlattı: 

- Korucu ile beraber domuz 
avına gittik. Önümüu bif' do • 
mn7. çıktı. Hemen silahımı paL 
)attım; yaralandı. Bu sefer de 
önüne gcrtim. Fakat tüfek paL 
lamadı. Patlamayınca <lomuz ü
zerime ~eldi; beni yere yıktı; 
altında kaldım. Bu sırada pan
tblonumu parçaladı;n gibi saf{ 
elimi de fena halde varaladİ. 
Kendisile 20 dakika kadar böyle 
uğraştım. Nihayet bıc:akla kar. 
nından yaralıv.arak öldiirdüm. 
Beni konıcu arkasına aldı: köye 
gfitiirdü. Ertesi günü tekrar tek 
elimle ava gittimse de bu sefer 
bir şey bulamadım. Tam 150 ki. 
loluk bir domuzdu. 

- Öyle ise sana iyi bir tüf ek 
lazım? 

- Evet zaten ziraat müdürü 
bana iyi bir silah vereceğini de 
vaadetli. Şimdi onu dört gözle 
beklivonım. Zaten kuvruklarmı 
ziraat müdürune getirdim. dedi. 

Esat AiT.an 

Ve Danimarka işgalini şöyle 
anlattı: 

- Alman kıtalarının Dani
marka topraklarına girmiş ol. 
duklarını sabahın saat üçünde 
haber aldım .. Alman motörlü kı. 
taları gece yarısından biraz son· 
ra hududu aşmışlardı. İlk işim 
tclgr:ıf çekmek oldu, sonra tele
fon etmek fırsatlarını aradım .. 
Fakat bütiin yollar kesilmişti. 

Almanlar sabahın dördüne 
kadar merkez garı, radyo istas. 
yonlarını, telgraf merkezlerini, 
telefon santrıillarını ve gazete. 
lcrin idare ve matbaalarını iş;;al 
etmişlerdi. 

Birdenbire müthiş bir gürültü 
işitildi. Cc; yüz tayyare gök yü
zünü doldurmuştu .. Alçak mesa
feden uçan bu tayyareler biribi. 
rinc birleşmiş kara bir bulut ha. 
linde Kopenhag semalarını kap· 
lamışlnrdı. 

Saat ta,m be~te bütün banka
lara vazıyet edilmişti, şahst he. 
saplardan da 300 krondan fazla 
çekmek menedilmişti. 
lngili:: vo Fran.cıızlara yapılan 

muamele 
Fransız ve İngilizlere yapılan 

muameleler arasında bariz bir 
fark vardı. 

Almanlar şehre girdikleri za. 
man, İngiliz dinlomatlarını her 
zaman bira nakli için kullanılan 
iki açık kamyona doldurdular .. 
Danimarkadaki İngiliz tebaası 
teker teker isticvap edilmiş ve 
hepsinin ÜT.erleri ve evleri ince
den inceye aranmıştı .. 

Fransız diplomatlanna böyle 
bir muamele yapılmadı. 

Kopoılıaqda 1ıayat 
Benim oturmakta olduğum 

İngiltere oteli Danima.rkadaki 
Alman kıtalarının erkanıharbiye 
merkezi olmuştu. 

- Nasıl avdet ettiniz? 
- Yolculuğumuz normal bir 

şekilde geçti. Almanyadan ge. 
çerken Almanlar bi7.e mükem • 
mel bir ziyafet verdiler, hatta 
sofrada şarap ta vardı, tabii bü
tün bunların gayesi propaganda 
idi. 

Danimarkalıların sempatisi 

Konenh3.1?dan ayrılırken DanL 
markalılar bizim şerefimize bir 
resmi kabul tertip etmişler ve 
istasvonda karılarımıza çiçek 
verirken: 

- Allah cesaret versin.. Biz 
de kalbimizle sizinle beraberiz. 
diye bağırdılar. 

Avnı trenle bütün Fransız ve 
J ng'İIİ z g-azetecileri ile Fransız 
ve İngiliz sefaret ve konsolos • 
luklarına mensup bütün memur. 
lar JAiheye gelmişl~rdir. 

Danimarkadaki Fransızlar a. 

rasından valnız iki kişi Alman. 
!ar tarafından tevki! olunmuş
tur. 

Danimarka lcralı ne diyor~ 
- Yola çıkmazdan evvel Da. 

nimarka kralı Kristianı gör. 
düm .. S!zi temin ederim kral 
fevkalade bir cesaretin timsali 
idi.. Şu sözleri söyledi: 
"- Siz muhakkak ki tekrar 

burava geleceksiniz .. Buna kati 
imanım var. Ufuk muhakkak ki 
avdınlanacaktır. Sema uzun müd 
det siyah bulutlarla· kapalı ka... 
Iamaz. Danimarka milleti kay. 
bolmıyacaktır, olama7-. Dani • 
marka daima Fransanın dostu 
olarak kalacaktır.,, 

Gcmitıi durdunm .. 
Stokholm'de Fransız deniz a. 

taşe"i olan ~utup seyyahlann _ 
dan Pol Emıl Viktor da başın
dan f?'e<'cn şu ~arip vakayı an
latmaktadır: 

- Pa7..artesi akşamı Kopen. 
hag'a gelrniştim. Ertesi gUn sa.. 
hah be~te tekrar Stokholme gi. 
decektim. Saat beşte Kopenhag 
limanına f?'eldim. Rıhtımda her 
şey sakindi. Görüntirde bir tek 
asker bile yoktu. Malmoe gide
cek olan ilk feribot hazırlanı
yorchı. 

F~ribot hareket etti. Liman. 
dan c:ıkacağımız ,..aman son rıh. 
tmım üzerinden bir Alman nö. 
betçisi geminin kaptanına. bağır. 
dı: 

- Durun, durun. 
Hayret eden kaptan f?'emiyi 

tevkif etti ve tekrar rıhtıma 
yan:ıştı .. Danimarka işgal olun
muııtu. Biitiin resmi daireler AL 
man askerleri taraf mdan kuşa. 
tılmıştı. 

Beı eararcngiz gemi 
Bir gün evvel yani pazartesi 

günii Konenhag'a gelirken lL 
manda beş ef;rarengiz kömür 
gemisi nazarı dikkatimi celbet
mişti. Bunlar Alman bandralı 
idi. Sah günü bu beş kömür ge
misinden küllivetli miktarda 
Alman askeri çİkmış olduğunu 
öğrendim. Meğerse Alman M . 

kerleri günlerdenberi ambarlar. 
da saklı duruyorlarmış. 

Sah ~ilnli sabahlevin erken • 
den bir kaç dtizine Alman bom
bıırdıman tayyaresi alcak mesa
feden uçarak Danimarka top • 
rakları üzerine Danimarka lisa. 
nmd:ı yazılmış beyannameler a
tıyorlardı. 

Bakırköyde Kızılay 
Balosu 

Bakırköy Kızılay teşkilatı bu 
gece Bakırköy Halkevi aalonun. 
da bir balo verecektir. 

Tertip heyeti balonun fevkala. 
de olması için hiç bir fedakarlık. 
tan kaçınmamış. mükemmel bir 
caz angaje ettiği gibi, ucuz bir 
büfe ve fevkalade zengin kutyon 
hazırlamıştır. 

Balkanların 
sulhü 

Norveç harbinin 
neticesine mi bağh? 

Londra.dan bildiriliya-: 
Sandey Dispaç gazeteıi Alman. 

yanın ne gibi sebepler tahtında 
Norveçi işgale mecbur kaldığını 
bildmnektedir. 

Gazete şöyle yazıyor: 
''Almanya Norveçte kendiıini 

karşılayacak bir mukavemeti hiç 
beklemiyordu. Rusyanın Finlan. 
diya işinde olduğu gibi Almanya 
da mümessilleri ve casusları tara. 
fından yanlış haberler almııtı .. 
Almanyayı İskandinav memle. 

ketleri üzerine atan sebepler ıun. 
]ardır: 

1) Stratejik sebepler: İngilte. 
reye karşı daha çok hava üaaü te. 
min etmek. 

2) İktısadi sebepler: Abluka. 
nın gittikçe büyüyen tazyikini a. 
zaltmak. 

3) Siyasi sebepler: İtalya ya te. 
sir etmek ve Alman milletinin iti. 
madını arttırmak. 

Bu hareketlerin Romadalci a. 
kislcri fevkalade oldu. Moıkova 
ise taarruzu iyi karıılamadı ve 
Rusyanın İsveçteki elçiıi Madam 
Koliontai Rusyanın bu taarrw: 
hareketinden katiyen malumattaı: 
olmadığını bildirerek, Molotofwı 
21 mart tarihli nutkundaki ''Rua.. 
yanın laveç ve Norveç ile hiç bir 
anla,amamazlığı yoktur'' aözleri. 
ni hatırlattı. 

Fakat Berlin, Moıkova ve Ro. 
ma arasındaki müzakerenin de. 
vam ettiği ve bu müzakerelerin 
Balkanlardaki bitaraf devletleri 
yakından alakadar ettiği rriuhak. 
kaktır. Rusyanın Besarabya itin. 
de muslihane bir çare aradığı da 
hissolunmaktadır. 
Yugoslavyanın vaziyetise yüzde 

yüz naziktir. Bükreşte Asabiyet 
çok büyüktür ve yakında mütte. 
fik erkanıharbiyeleri arasında 
görü§meler yapılacaktır. 

Gözler Hep Norveçte 
Bütün Balkan bitaraf devletle. 

ri için, ıulh veya harbin, .umun:ıi. 
yctle bitarafların hürriyet veya e. 
aaretlerinin Norveç harbine ballı 
olduğu görülüyor. 

Bugünkü hadiselerin doğurdu. 
ğu ilk neticeler bütün bitaraf 
~mleketlerde nazi ve komünist 
partileri ile bu partiler ajanlarına 
karşı ciddi tedbirler almak oldu. 
Şunu haber verebilirim ki ta. 

kandinav nazileri Danimarka ve. 
Norveçin işgalinden evvel Mü. 
nihte yapılmış ola gizli -bir içti. 
maa- iştirak etmişlerdir. 

Mahalli nazi teşkilatlarma 
mensup olanların tahrikitçılık 
kurslarını takip etmeleri faydalı 
görülmüştü. 

1933 senesinde Norveç'de na. 
zi partisi kurmuş olan Kiıling L 

leHidc bir memur idi. 
Müttefikler· Balkanlara gele. 

cek bir tehlikeyi önlemeye huır. 
dırlar. 

Bundan maada Londrada yapı. 
lan Balkan develtleri sefirleri iç. 
timaından sonra İngiltere hük(l. 
meti Balkan devletlerine bur ile. 
tıaadi teklifler daha yapmaya ka. 
rar vermiştir. Bu teklifler şim. 
diye kadar Almanların Balkan. 
larda tuttuğu mevkii İngiltercye 
terkctmck vaziyetini doğuracak. 
tır. 

Jak Kopo Ankaraya gitti 

Daııinıar1aı 1ıitfüıc7erine ait ilk foto°f1raflar'clan biri: - Alman a.,.k~rleri Kopen1ıag so7:ak7arın. 
da, otubüslctle mektebe giden ve lıiç bi T§eydc>ı haberi olmıyan gafil yavruların neşesine dikkat 

edtnia 

Sanatkar lstanbula geldi
ğine çok memnun 

Fransız sinema rejisörlerinden 
ve tiyatro üstadı Jak Kopo dün 
Galatasaray lisesinde talebeye 
Molyerin bazı piyeslerinden par. 
çalar okumuş ve çok alkışlanmış. 
tu. 

Jak Kopo'nun bundan evvel 
Fransız tiyatrosunda ve Güzel 
Sanatlar Akademisinde verdiği 
konferanslarda büyük bir alaka 
uyandırmıştı. 

Jak Kopo Güzel Sanatlar Aka. 
demisindeki kcnfcransında Kbo. 
delin Honoce fait a~ Mari isimli 
eserini j>kuyarak tahlil edeı.t kıy. 
metli tıyatro vazıı, piyesteki bü. 
tün rolleri ve karakterleri ayrı 
ayrı temsil ederek sesinin tonla. 
rını değiştiriyordu. 

Piyesi yalnız başına temsil ede. 
bilmek kudretini haizdi. Dinleyi. 
ciyi alaka ile süriiklemek sanatını 
bilen Jak Kopo tiyatronun bütün 
inceliklerini ve teknik'ini tam bir 

üstad olarak kavramıı bulunmak.. 
tadır. 

Jale: Kopo İstanbula gelmekle 
çok iaabet ettiğini ve ümidinin 
fevkinde anlayışlı bir dinleyici 
kütlesiyle karşılaştığını ve bun. 
dan çok mütehassis bulunduğunu 
söylemektedir. 

Tiyatronun istikbali hakkında 
da fikrini soranlara; Jak Kopo ti. 
}'atroda tekamülün tedrici oldu. 
ğunu ve her açılan yeni bir dev. 
renin tiyatroya getirdikleri yeni. 
liklerle tesir icra ettiklerini, fa. 
kat bir memlekette tiyatroyu va. 
zedebilmek için evveli klbik c. 
ıaslara dayanan bir tiyatro anla. 
yış ve estetiğini vazetmek icabet. 
tiğini söylemiştir. 

Dün akşamki ekspresle Anka. 
raya hareket eden Jak .Kopo ora. 
da da bazı konferanslar verdikten 
sonra tekrar şehrimize avdet ede. 
cektir. - Suavi K..- • 
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(Baş tcırrıh 1 mcide J _ 
( Buş turafı ı 11wide) 

mUddeU de dort aya kadar uzatıla. 
bilir,. eklinde bir fmra il \"Ulnc ait 

Japonyaya kati bir 
ihtarmı§ 

:;. j stan~u a 20 ı.rıı 
ı. •tibi rerıh . ıctı ır. ~ 
"'a • \'ekil , ~ Elçimiz Ankarad:ı. bulu.ndugu 

bil' kaç gün içinde Başvekıl, H.ıı· 
rlciye, Mnarif \C 1'irarct VckıL 
Iorimiile ıki memleketi aH'.ı.kadar 
eden siyasi ve ıktıc!ldi işl('r hak. 
landıı. gorUemü,..; tah ilde bulu. 
nan talebemizin va '!i)'<'ti etrafın· 
da Jzahat \ermiştir. H~is:cv f?". 
rede Hariciye VckilımızlC' ıkı 
:m.illakat yapmı-ltır. 

Elçimiz. An'rnradnu hareke. 
tinden evvel Cumhurrc!simiz 
1.Illli Şef ismet lrönü tarafın. 
dan kabul olun"r k akşam Yt!
meği.ne alıkonulmuş 'e nezdin· 
~huş buçuk saat kadar kalmıc;. 
tır. 

Hüsrev Gcr~e gnzetccilerc 
ı;unları söylemi tir: 

··~uklarımı görmek üzere 
mezuniyetle gelmi tim. B1.1 mü. 
nasebelle Aııkarayrı gid"rEk icap 
oden temas ve ziyaretlerde bu. 
lundum. 

Cwnhurreisimiz l\lilli Şef ta. 
rafındo.n kabul edildim. Kemdi· 
l rinc arzı \•eda ettim. Burada 
ilç gün k&lacnğım: naz.ar akşa
mı ekspres trenilc Berlinc hare. 
ket cd--ccğim. 

Almanyada talısiUcrini yap. 
nıakta olan talebelerimizin \'azi. 

tlerl iyidir. Harp mmtakasm
da.ki mekteplerde tahsile devam 
etmeğc imkan olmadığından Mü
nih, Dresden ve &rlindeki mek. 
tep!erc r.akledilmiş!erdir. En ço. 
gu Berlindcdir. 

Fnaliye.tlcrinden memnunuz. 
Beklediğimiz gibi 'akarlı bir şe. 
kilde tahsillerine de\ am cdiyor
lnr. 

Gerek sefaretimiz, gerek tale
be müfettişliği kendilerilc dai. 
ıua teması muhafaza etmekte. 
dir. 

Kendilerine ·a.pılnn muamele 
iyidir. 1aşe Slktntısı da umumi. 
~tJe halk.~ tatbik edilen tnhdi
d&ttan .fazla değildir. Aileleri 
tarafından gönderil~n paketleri 
:ınunta.zanı:ın alıyorlar. Diğer 
&lkan momleketlui talcbelerile 
aralarında bir fark yoktur. Hu. 
ıasa Alma.nyadaki Türk talebe. 
nin vuJyetindc endişeyi mucip 
hiç ibir ~ey almadığını kaydede. 
bilirsiniz.,, 

E:çimiz. Almanya ile müna. 
betlerim.ı.Z hakkında sorulan 

sv,alei bu hususta geçenlerde 
&şvekilimizin söyledikleri söz
erln vazivetı izııh eder mahi· 
y tte olduğu şeklinde cevap ,.er. 
mlştir. 

Almanya f le münasebetleri. 
nıiz. Tiirkiyenin harp harici kal. 
.nıak siyaseti da.bilinde normal 
telakki olunmaktadır. 

• Husrev C'.erede, Almanya ile 
iki tarafın ihtiyaçlarına uygun 
Ycn.i bir tiroret anl~ması mü
za.kerele.rcinc Ankaradn. b~,ıan
m olduğunu, ve bu göriişme!e. 
nn :iyi surette ncticeleneceğin. 

ümitvar bulunduğunu söy. 
lem iştir. 
.Anbşma 20 milyon liralık ola
~, bwıwı 13 milyon lirası iki 

:tarafın ihtiyaç listeleri gözönün
<(e tutularak mübadele edılccek 

·aya. tahsis o!unacak, müteba. 
ikisi plafon olarak icap edince 
kullanılmak üzere- anlaşmaya it. 
hal edilcocktir. Alm:my:ıda inşa 
edilmiş olıı.n gemilerimizin be. 
· llcri de bu anln..~aya konul:ı.
~t.ır. 

•Müfid Ozdeş vefat etti 
AtatUrkUn sınıf, menfa ar

Juıdnşr, muharebe, nıllrndclc, 
'.'\o lnkılAp yoldaı;ıı eski Kırse
hfr mebusu \'C eski fırkn ku
lflnndanlarııı.dnn 1\1 U C1 l Ozde~ 
milli mllcadclC'dc• A!ron siı>cr
Jqrinden) adigftr kalnn mllznıln 
b.roıışit \e unfizcmin son iki 
gUnlUk lılr ı ahatsızlı ıııdan 
.kurtulamıyarnk cn-clkl Hk~am 
U!tU lfrybcJladadn l.o~a :ı Za
:lerı caddC'sindekl e' inde haya
ta gözlerini yummuştur. Ccna. 

e el hugUn J .30 da ı,rıfdınla
ak Heybeli k'lbristnıııua der

AMilecektlr. 
IUfid Özd ş rntnn 'e Tiirk

l)UlUk icin dalma genç ve ô.te
kalnırş bir zattı. OIUmUnU 

t ssUrlc anar, allcsine tazi
;rctlcrimizi blldlririı. 

Şubeye Davet 
.Beşil.'to.ş as~-crlik §'it bcsindmı: 

erlik \•a.ziyetlerini tesbit et. 
üzere şubeye rnürncaatl:ırı 

•cloc ilı1n edillllllj olan jandar
cratmm sevkedilmck üz.ere 

2lS Nisan 910 gtinti sabah saat 
da. şubem.izde bulun.malan tek. 

rar ilin olunur. 
* '* .... 

Emitwnü. askerlik yube.sinde1ı: 
Xopçu ylizbs.şı Ahmet oğlu 

303 doğumlu Folk Kelkit (321 
~) pek kıs:ı. bir zamanda şu

beyıe müracaatı. 

Demirmuhafızların 
lanları da serbest 

• 1 J(anun l~)1hal:ı.rını mU1.akerc \'!.' kabul 
gerı t<a • ı eylrmlşlır. Eu m\luılterel ri mUle:ı. 

Xe,yoı·!.:. 10 (Hıı~ıı"i) - A
ıncrilrn11 hnriciyc naııı·rnrn F'c. 
lemenk Hindistauı hakkmdak\ 
şiddetli hPyanatr lıUtüıı .\me. 
riknda ınenınımiyct uyaııdrr
mıştır. Hcisicumhur Uııznılt, 
gazetecileri knlıul cdcrcl~ Kor. 
del IIultiıı Felenıeıık llindlsta
nı hu.k"mdo.kl beyanatının va. 
ıiyeti i:.rnha kUi oldu"unu 
bildirmiş, bütün Pasifikte Sta
tUko"nun muhafaza cditccoğlnl 
sulhlin muhataznı;ı ıııcııfnnti 

naoıına Unıit etti·-;lııi lıryan et.. 
mi~tir. 

rı.akal~~ nıcrr.ıır • 
dUrlilJ:l..ı . t 
diln'\iştır. 1 ıısıııı rt 

kıp !iÖ"- atar.ıh k..ıı au.} e ;;eı"ıı AdıJUI. 

bırakıidl haK ""nıt <f,r:.:ıncnnı bu)tık r.cı.ı:eıe 
: ıc1t etı c.mn.smdı\ enkıır. nlt•nda kıı.I. 

~ tstıır.b\I ·ıı uc 
f{eT 

dan Muza 1şur 
va çıkarıl~ li~rl 

c1 1 b""t.. mış olan '·atand.ı~I ıtn kurtaıılmaeı 
!Ji•kr ş. 19 ( A .A.) - Romr.n- 1 Romen zim:un ar arın~.11 "~ un uu.;..ıı.uııua 1ı z.ııcdcrl guı üleıı mah. 

• ' pevlc udu ~ 
muhasebe ~if.ı:ıl ~ y:ı dıı.hıliye nezareti tahaşşüt j siy:ısi ccıcy~nların nı unH'.ssıl~~- ıtumlann uı.um ıııt oı.ı. ak lıaım lıt.n. 

kamplarında bulıınnn son Demir rine karEI, bılhnesa muhnlı~ ko' ını§ olan k ııun Jnyihasm.ıı tabı \e 
l\İulıafızların serbest bırakıldı - lü pıırtiı:iniı\ bnşlıc~ ~efl:!ınd~n tc\..ı ~'dı.mıı, bıııunuu.;uııu ııu~lıycrek 
ğını ve bıı kamnlarııı lağvedildi. biri olan Mıha!ache ın. rc.ıınıc ıl· 

·· retle • 
r~ u~·ınıi~tir· d 1 , 
yın ' tcı11e 
Bir rn° :..,e g / 

ğini bildirmektedir. tihakında~ı ~onra .. genı.~ b:r tc_"'· 
r. .. . ··r ··t - ceıınh ha· riki mesaı sıyasct1 takıp C'~me""e 
• ! 1~m mu 

11 sa1~ rc1 •1, 1• mu karar vermiş olduklarını göster. rekctının son 7_amcn a n • - . 
t:n·nrt tcc.ebbüsünü hazırlaynn mektedır. ~ . 
6 şeften ~ilrekkcp bir heyet bu. Eüi.'rCŞ 19 ( A.A.) - &kı ha. 
giın ilk defa olar:ık kral Kar_?l r~cir~ nazırı ~l~p Tatare;ko ka· 
tarafından resmen kabul cdıL bınesınde rnalı~e .!1uı;ı ?:~n An· 
rniştir. ~nesk~ k.rn~ muı:n\'ırlıgıne ta_ 

.Demır ?\luhafızlnr teşkilatının l,n ec!ılnu,tır. 
son a1.asmın serbest bırakılmnsı, 

--~--------~-----------

..ıenıı;,ıt.r ı,ı: • 

Amerilrnıı matbuatı hariciye 
nazıı 111111 beyanatını şiddetle 

al kış! amakt:ıdır. 
.Jaı>0nlaı-a Göre 

. r:netı~· 
zın:ı ırı (11 tıt 
A ııl:rı?"''' nıuteı1l;ııe 

Vekiılctı ki ,e . ssıte e 
rettın artnsJll b:C 
sı ve r; ıcııdıtl'_. \ 
7000 ura ·rdıel • 
metine f;~ıcr ~ ,J 

puan te ş ,·c 
dana çıkı:11 ile 
verilroi~lır~a1'1' iii' 

lngiliz -Alman kı1aları 

··.Hıli)oıaunuz. ki, l.ıu lıısunlar haki. 
kateı:ı 11ayat1a11.1dıı b:ıı:ı ,.Jnnhlıır l;ı. 

&cınl:. batt c:ın acıtnıı)ardır, takat 
buna mukaıılu ) \l<:lcılcı can kurı.r. 
muk suret.le yararlıklar ,.e CednkAr. 
lıklur, ahtı\1.ı bU"ÇQ~ 'asırııır da ;:&. 
tcınıl:,ılcrı.Jir. Bu ICyiha tnbı ~c le\·r.ı 

cdllmıştır. \ alnız ruzname.}~ ı;lrnıe. 

mı,ur. Eter mU.saadc buyunırMnız 

unilmUzdc de bfr Hı'.1.klmiyetl ılliye 

bayramınıı:ı: \"ardır. liu b:i)Tamd.11. hem 

~ r as' n da ı kendilerlnl, hem de çocuklu allelerlnl 
(' j r.v.ndırclim ,. ' 

1 
'Mcc113 bu tcklıCi tıııwlp etmll,I vt 

Tokyodan gelen hahel'IC!ro 
söre, I<ordcl HulUn f"clemenk 
Hindistanı hnklmıdnki hera
nntrnın .Joporı ınatburıtınchı1d 
akisleri tamamen Jıasmnııedir. 

Aşahi Şinıbu ~azetl'si Ameı'i~ 
kanrn hareJ{ıHıııı gayri dosta
ne görmekte 'e .Amcrlkanııı 
Pasirih; jı:lerino ınlidıtiıaloı:ıinin 
lüıumsıız oldu{;uıııı k::ıydet

nıcktcdlr. 

Çekos o ıı ıı1 ı 
1 cı118 c.t' 

an a~ t9 (8 •o~ 
A nkara· rP.!t()!=' / 

ilk müsademe oldu 
Stolc1ıolm, 19 ( A.A.) - Tron~ { 

dheim ile N:ımsos arasındakı 
demiryolu giizergahında kain 
Orong'dn. İngiliz ve Alman kı
ta.tarı nrnsmda ilk <;arpışmt.lar 
olmu.~tur. Alman kıto.lı:m Oron. 
ga tayyarelerle indirilmi~ti. 

Londra, 19 ( A.A.) - Trond. 
heim'den 40 kilometre mesafe. 
de bulunan Hegrc Norveı; kale· 
si, Almanlara henüz mukave -
met etmektedir. Bu mıntakn.da. 
9ok kalm olnn kar tabakası !\or. 
veçlil<:rin işini kolayln. tırnıak • 
tadır. 

Narvik'in cıcnubunda ilerleyen 
lngiliz kuvvetleri Kanadalı ka_ 
yakçı mUfrczclerilc top<;u kuv
vetlerinden mürekkeptir. 

l.Mulra, 19 ( A.A.) - Haber 
alındığına göre. general Fnlkcn
morst Tronr.ihcim'da. bulunmnkta 
ve müttefiklerin Trondheim ü. 
zerine yürüyil~ne mukavemet 
için hararetli hazırltklnr yap -
maktadır. 

Di.qer mühim cqı1ıc Elverum 
Stokholın, 19 ( A.A.) - Bu 

sabah erkenden Elve.rum ch-a • 
rmda muharebenin başladııZl bil· 
diriliyor. Norrn<;lil<>r burada kuv 
vetli mevziler istirdat etmişler
dir. 

Kumandan Oseff verdiği bir 
milli.katta • ·orvcc;lilerin müda • 
faası iyi hazırlanmış olduğun. 
dan Almanların püskürtülme ... i 
ihtimalinin çok büyük olduğunu 
bildirmiştir. 

Narvik civarındaki Rombar. 
seg'de toplanan nazi i·u\'\"Ctleri 
ile lsvec hududuna be~ kilomet~ 
re m<!sn.fcde bulu11an Bjorns -
fjell'deld kuvvetlere yiyecekleri 
tükenmi na?.arile bakı bilir. 

Isveçe giden demiryolunW1 
tünel \"C köprüleri N orvcçliler 
tarnfından berhava <'dilmiş ve 
civar :ırazi de uyyare inmesine 
ga.yrimüsait olduğundan Alman 
kıtnatmm her taraftan münaluı
lelc.ri kesilmiştir. 

Elverum'un cenubun.Ca Alman. 
]ar, Ctı~larda kuvvetli mevziler 
tuttn~ olan Norveçlilerle kar~t. 
laşmıslardır. 

Norveç;liler. Almanların şiddet. 
li hücumlarına çetin bir mukavc. 
met ı;östcriyorlar. Almanlar Sol. 
vcr"dc püskürtülmüştür. 

Norveçtcki Alman ordusu ku. 
n.andanr general Von Fclkenhorst 
bu mıntakadaki askeri harekatı 
lnzzat idare etmektedir. 

Almanların tabiycsi. ateşi te. 
mcrl:üz ettirerek süratlc vurmak. 
ur 

Alman kıtaatıoın elinde hafif 
toplar. h:ıV'lrılar ve oto:natik si. 
!ahlar vardır. Alman ordsunun 
ged "ICJ<' 1 .. •lU!Jan fossum kalesi 
mukav<"~.'.':e devam etmekte ve 
Al-.a:ılarla agır zayiat verdirmek. 
t.::d"r. 

Alman ileri hareketi yavaşla • 
mı'"'tır. 

Alman hattı, ~mdi Mjosa'nın 
cenubundan geçerek :r.a:ndsjod 
ve Spirillem göllerini takip et. 
mektedir. 

Miittcfik l&lıt'<t' kum·etleriııüı 
mıımf fakıyctlcri 

Londı·a, 19 (A.A.) - Röyter 
ajansının öğrendiğine göre Sta. 
vanger tayyare meydanı hava.dan 
ve denizden maruz kaldığı mü. 
kerrer bombardımanlar• netice. 
sinde çukurlarla doludur. . 

Bir Alman tebliğine göre, In. 
gilizler son günler zarfında yal. 
nız 10 Alman tayyaresi dü~ür. 
rnüşlerdir. SaWıiyctli İngiliz: 
rr.ahfillcri iac 8 niııa.nda:ı 17 ni .. 
sana kadar 28 Alman tayyaresi.. 
nin tahrip edildiğini ve ekserisi 
ağır olmak üzere 19 Alman tay. 

yaresinin de h:ı'sar:ı ufratıldığrnı 
bildiriyorlar. Bu rakamlara Stok. 
holm tarafından neşredilenlerin 
iliiv<:si icabedcr: isveçtc dÜ§Ürü. 
len veya enterne edile n6 tayyare 
ile Norveı;liler tarafından tahrip 
eciilcn 1 O tayyare. 

Almanların lıu surt'tlc zayiatı 
63 e yükselmektedir. 

İngiliz z:ıy:atı ise, resıncn .de 
biluirildiği vcı;hile muhtelif tıp. 
t( 25 tavyaredir. 

1 onclr:\, 19 (A.A.) - İngiliz 
~ayyc:releri Saint Yordal ve Var. 
nes tayyare meydanlarını bom. 
barJırran etmi•lerdir. Bu bombar 
<lımanda beş Alman tavyaresini 
tahrip eylemislcr ve l:iiyuk bir 
petrol deposuna ate~ vermişler -
~:r. 

italya ateş ile 
oyna yor 
(Bu.'! lnrnfı ı iı•c i<le) 

Kendiai için imtiya:dı b',.. muame. 
le bekliyor. 1 n3İhcrenin ltnlyn i. 
le hiç bir ihtilaflı meselesi yok. 
tur. Noı·mal münasebetlere de\·ıım 
etmek İt1teriz. Ancıı.k bu yalnız 
bir tarafın 11uusu ile. olamaz:. L 
talya.nın ,·uiyctini açıkçn bilme. 
ye. ihtiyaç varC:ır." 

ltalyadan gelen haberler ile in. 
~iliz naır; .-ıran aözlcri birleıtiri • 
lince vaziyet biraz anbşıhr gibi 
oluyor. Almanynya knr§ı abluka.. 
yı §İdd.etlendirmeye karar veren 
müttefikler Balknn memlcketJe. 
rine gnyı-i tabii tnzyik te./.,,ir1eri 
tatbik etmek isteıniyorlrr.. Fakat 
buna mukabil devlet nnmıyeıiy. 
le mal ıctın almnk, bu suretle 
Balkanlnrdan Alman ınübayaah. 
nı müınkün olduğu kada.r eksilt • 
mck, nynı 7:>mancla bu tedbir sa~ 
ye!!iacle /\lmanyanın Balkanlar 
ve Y nkın Şark memleketleri üze. 
rin<lc iktısacli hcğcmony11 lcurm1t. 
sına mani olmak ınaluın-<lını lııkip 
ediyorlar. Bundan b:ı.şka mülte. 
fikler hit ·.-ııf nu:mlcketlerin ha. 
ı-içten ald klaı·ı ilk maddeleri Al. 
manyaya dc\'l'Clrnelerini ho§ bul. 
mayorlar. Buna karşı da tedbir 
almnvı diiıünüyorlar. 

Iıte ltnlyanrn itine gelmiy~ 
şey budur ve öyle a:ıla~ılıyo~ ~ 
lngilizl r ,.e Fransızlar u turlu 
tedbirlerden '\"Ugeçmiyecek olur. 
larn bitaraflık vaziyetini terke. 
dere.k açıktan acığa Almanya ile 
birlikte müttefiklere kartı harbe 
gireceğini hin.ettirmek niyetiDC!e. 
dir. lmlyada ıayritabü mahiyctt.c 
görülen tezahür bu arzunun neti.. 
ceıidir. 

Eğer, 1 t:tlya bir ,.ün • "!u~laka 
Almanya ile ola:ı askerı ıtt1fakı 
mucibince harbe ıirecek ise buna 
kim~e mani olamaz.. Yapılacak 
ICY kartı tarafın da ona söre hL 
zır b-.ılunmuıclr. Fakat lbllya 
kendisi için ahdi bir ıneCburiyet 
olmadıit halde '·ıwt.ac cireriml'' 
tehdidi ile müttefiklerin abluka 
tedbirlerini suya dütünnııtk iste.. 
yorsa ıiyaıeti~.e çok tehlikeli bir 
vuıta kullanıycw; yani ale1 He 
oynayOI' demelctt. Fakat Balkan. 
luı •tefe ftl"eeek olan ltalyanın 
binat keneli memleketini de atet
l~mit olacağmı dü~nmesi ıerek. 
lir. ASIM US 

Osmanlı Bankası 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Yenlcn.mi ,. Beyo-;ıu şub,..Ieri. 

HAkimlycti Millfre Bayramı 
mUnasebetile 22 Nisan Paıar
teıi (ötleden ıonra) Te 23 Ni
Ban 940 Salı gUnU kapalı b11Ju. 
ııacal•tır . 

mezkur kanunu ruznamcslne ala.rıı.k 

müza.kerealııe geçmesi ur.erine Sııllh 

Bcşotac; (Erzlncıuı) bu mah~<ımhuın 
cezalarının uınıanıen ııffcdllmelcrıni 

ı.steınl§Ur. 

nu talep Uzennc kUrsUyc gelen Ad. 
Uye :ı-;ncüme::ıi ınazbaı..a muharriri 
Şiıuısi Oc\·rlın de ~u izahatı vcnni~
tır: 

"Bıı nıahkümlara ait ccıalıtrm ta. 
ınamcn affı cııcUmende de mll.ı:o.kerc 
ıne\'ZUU olmu,tu. Hatlı\ hUltCımct ta. 
rafı:ıdan vuku'bul rı tdclltto lO sene
den a;;a~ı cezalı olanlaı uı lıı.mnmen 
nffedilerck, lO seneden yulcarı ccmlı 

olıuılıtrın da yalnız on ıeııeıılnin aftı 

lsten.liyoı·du. Baz. bu teftil•lıı ~ebebini 
soı duk. ,\dliyc \'el,tll t:uafmdan veri. 
len cc\·apuı, lıunlanlan 11) acnedcn 
faz: la. ınahkümi) c ı oıo.nl rı ııuc;laı'ı 

ağır Jıap.'>ı mılstcwıu suı;;lıırdır. Hun. 
Jnnn d.ı ta:n.ımile ıtffı muhitlerinde 
birtakım nkıılilb.nıı:-11 r 'uku ;;etlr. 
mesı ihtlmaLnı.lcn bahsettiler. Lüıte. 
\'l tetkik ettik. lltpıinin affını hepL 
~1iz aruı etUlt. Fa:,at nıua!C3cf gör. 
dUI\ ki, bunlardan 125 tane3! adam 
Qldürmel<lcm mahl,umduı', t.abil bu ö. 
ıenlerln aile ve nıeneuplan \"ardır. 

Bunlar kısa t.ir z:ıınan sonra dönecek 
olurlıırsa o aılcıcrtlc ;ı.apnca~ 11ksll11-
meller \"C belki llc bu ;ı; Uzu ıı meltıuz 

usa) ı~i muhll har l;ctlcr !:J.:..ınuı 

melhuzdur. Hu LakıınJan b!:;ıte 4 nls. 
betinde ceza la rın 11.trmı mtinııslp bul. 
duk. ı<anunun bu fekllue ı~abu1iinU 
heyeti umuıni.}'cd n rıc e.Jlyorum. 

Adliye \'ekili FeUıı Olcyar lla f\J 

mUtal ad.'\ buiuamıı§tur: 
••Adl ye Encümımı m ~Lata mubar. 

lirini teyit i~ln kllrsO)e ı;cIJhn. Ç n. 
kU t.,ir katil vakuı ~ apmı:: bfrkıı~ ny 
Yeya ııenc yattıktan BOnrn bu adanı 
af ncUc~indc lt'krar koyUuc avdet 
edecek o'ur.:m malttullcı in alltfii nez. 
dinde fena bir t r yapaca ı ıntııa. 

hnzıuılyi:} bunlar için yıı.lnır. tx-•tc 4 
d~ik. Bu znlen ruUhlm bir nis1'cttir. 
Bu kadar mUddetlc tııhdit edilmesi 
ıJahıı. rmn·nfık olur. Şurasıııı da. kny. 
detmek iıtcı'in1 kt, lfıl,lif ctt'thıılz IJir 
l<anun murlblnce bir kısmı tecil cdil
m~tl. Btnaenall') h .Atlll.) e cnctimcnı. 
nin tasdik ettiği §e.kiltle kabul buyu. 

A riı a. nın n<'~ a unı ı 
Jnpau baş,·ekili Arita uu"'illl 

kabinede A nupa ,·aziyetl hak. 
kında lr.ahnt vernıi~. \'C Hol
landa sefil'inin r!Uu kencltsiui 
görerek. Felemenk Hindista
nmda Statlılrn'nun mubnfaza 
olunacağıııı kaydeden nutkuıı
<lan uohışı kendisine Hollanda 
hUkiıınetl ııamııın memnuııi
yet bcrnn etmiş olduğunu bil
uirmi ll tiı'. 

Iran Şehinşahının 
yıl dönümü 

~·ahraıı, JD (.\.ı\.) - BugUn 
~aıl·ın yıldönUmll milnascl>eti
lc blltUn şehir baştanhaşa ba:r
raklarla donanmıştır. Bu nk
şam ~ah"ııı saru~·ıuda bir gala 
mUsauıeres.i verilecek ve bun
da bütün hUkumet crkA.nı ile 
kordiplomatik huır bulunu. 
caktır. Gazetclcı', hükiiruda
rm yiiksek ıneziyotleriui rued. 
lıüsena etıuektcdirlcı·. 

Rusya ile Romanya 
anlasmamıs ! . -

Biikı·c':', 19 (ı\,A.) - 8aIA-
hh·etli Romen ııınh filleri. iki 
nıemlckcli a~-rrau nıcster neh
ri llzerinde hıi.ıliselcre mnııl ol
mak için ~o\'~·ctler Birliği ile 
ltomnn)·n arasında kıtantııı 10 
kilometre S'Qrl çekilmesi hak
kında hir anlnşnrn imza edildi. 
ği hakkıııdakl haberi kutt ola
rak yalnnlnıuaktndırlar. 

Popolo ditalyaya göre: 

"tc v-. ·)·e da auı.::re.,. 'l'ilt!tl ~ 
iştirııkilC ıınYS ~arı 
tan - ıto~ıı.fıtı.11 ~ 
dilen ,·e tsıunııll Pç-ı 

. bU "il 
edilmış. ıtrinı. ,ıi 
~I bükilJ1'1 ·cU(1'11~-fe!1 
ile n1enılel\ e tı1UJl'6 <' 
naBebetıe;dı.i!ler 

·ne \ c ·r mesı jeti· l 
r 

'
· ... rıln1 · • 

ra .... ""' 
Afrodit ~,ııtıl 

soıı rtf.I ' 
. da\o"ası· ıfı' 

Afrodıt J11İ~ J,il ~ 
da se ed' ... sır. srn )'ıeıcııı dtı 

lcrı ve ma . 11dr~....,,ı 
·· ıerı }'lıl''' ~ 

bazr soı: ı.ırf!İ er' ~ 
müd . ciuf1'. öster rtf .ı'İ 

. ,.jbı g. bi'' .,r:. ı 
n.dıgı "·fesiııı )'ıe ;.l!r 
Juk \•az k sı.ırt~,ıcY 
Yanm&JT!' ııı b eti • • 111ar A.f11 
metı~:. clctiP:~i•9 
dcrd:g~ t ediği ıır' 
neşre~ıl~Jııklc'. rıt1~ 
1 bralııtn etesı ,ıt 

. t gaı ·r 
hunye ıHitı1 d•~ el. 
Hikrn7t d3,.2ıar;::t'I'. 
;ı. !rodıt l"'/e •, ı.itif. .;:•·n ası 11 V' da uU fındl 
mesi tar~ ~ıııf. •1_ jstır· ·dd'ı 
ven•·' 5 ıt'lu 

:.-, ·vel ... ; s~ ..c 
..J esıı~ • il" si' 

iddiarıa11\eıcıibl. d:'! 
Miinifıı aetiı11 '., 11 • ber !\" e'1 c;u:ı ':ın 1caııl111ıı,ıi,. ı 
da ce:ı:a ··re te . j 
desine g~cı:illt~11&• 
mao11 .. n. a da ebi# 
Suaıl Zı'f t tal 
' l er''e parak > ıce#. 
1ardır.. de :t'a!ı ,ııııı 

Netı.-r . ...,et 
}iıl<w ·r 

taıı dl erf1?~tı · ı-< j 
karar v J,J1 ~f' 
yedek ·ds;)'e tıı< 

D,bl c> .. 
( llu! tıım/ı ı uıc1dc) 1.o'fg. ô' 

.~ ·)~(ı A nıstertlam, 1.l'J ( A • .A..) - . ·edelt1 1 ı il Niewc notterdamsche Coıırant 1 rarb1> 
0 

>'111 ıf)ıı ı 
gazete!iiniıı E'erlin muhabiri ya. kutunun 94 l<atır'eııe'~ 
zrvor: zunlarınrrı rı1Ul'lıı• ,rt' 

. Almanya, ita lv:ı n vaziyetinin 'ltihaktar.r çolt F 
1 aydınlanmasını sabırı;ızlıkla bek 1 • iıdc ııl' 

!emektedir. sehrıtl'I ıctır· ııl ~l 
B l b'ld" ·ıa· W• •• 1 yapılaca rt rıı' ··'"ı ~ rulma•ınr tc!.li! ediyorum. er inde ı ırı ı<:ınc gorc. - B dev b"'', ı 

Verilen bu iı:ahııtı mutetıklp kanun talya henüz kati bir pr.ttı hare. U 0okUi! ·et< fi 
t-ncilmen!n bıkhfi lCÇlıile •U şekilde ket kabul ctmemitıtir. Ve Duçc- saat . abi0'sı oıı0'11r 

_ Taksım 53at .. t~ kabul edilmi.ştil': nin 30 ni.:ıanda sövFvccc0 i nu- ve il"' 

"List~~ ndları ,.e •oya<lları ya:ıılı tukta rrıühim karar' .. r bildire • caktar asiıf1' 
"·ıvlc rrıer .. {241) mahkıllnun nı bkuınlyct ııılld. ceii ümit edilmektedir. -; ,; ,,. ı61T 

detıerinin beşte d.,rdil 'c bul•u'.u lm. -:--;-.-;;;;.-;;;;;;.--..-••• -.-.-;;.-~----fJlll.,.. l' 
mc ve tazmin:ıt katilinden olan para "• .. etıfl'' .1t 
cezalan affedilmlftir. B'.ı:ılaıuı muhL B u G u·. N sıucıtla.Jl111; f). J u' 
keme maaratıarlyl la~c bedelinden 1 c µ r." 
olan borçları da terkin olunm~tur. AL ,c .ııC .t 

Mahkt\mlyct ınUddct~ıi ne oluraa ll E L E K ftl" f01' 
014un butün mahktnııar hakkında iYI DON t/pft 0~, 
hnt~mcdiımı., oınıı paı"a cczaıarı atte. BASTEfl C,....0~ c,.,1 .. 
dilml§tir. Şu kad:ır kı tazmin, malıL "!Jt 
yeU haiz olnn p:ıra cczala.rı Aftan Sinemasmda .AL , Jl·"1' 1 

mu teımadır. ,... ı•fl' lıı\ 1' rr11 4~ 

le B;.~ı:~ ~:~~~C:X:"m~~:::: 'IH'aı·nroınd:ıııLbiı: .,i::v: :.:ıu.:;)~G~Dl n1~~111Rr (tte"ıtc"stıı:r tt1:ı-··.\i;":~.' yetıennitı yalnız: medeni neticelerini 11 J Y , 
reteder. Ct'zal nctıcd .. rlne 1111.mll de. 
ğUdlr. 

Bu k&nunun cczıala.n tamıı.nıen af. I r ve J\ 1.1 ın ıı"" 
fcdil .... t• olan mallkUmlar h:ı.'kk.md.a Hastan nihayete l"ndar renk 1 ·ıe sUS .,fi. 

--.ı • • - ıaı·ı ı 11'" inzibatı \"C idari bakımdan kanunen ıuu vatraki~·et kazanmış aı ı._ı art' 'tı tll'r 
tatbik edilınil' ve edile«k olan m:ıa. AyrK. .. : ~IETRO JURX AJ, fi.il ~OJl Jl·ııulı 1111\ 
mele \"e tedbirlere tefiti yoktur. .. ı de tcıı7.J 

Hus:uu . nat - _,, ~ Mecll.:ıı önllmUzdeki Ç•rf•mba 1tUnll .,.....,. 

_ıop __ ıana_ca_k_tır_. ________________ ==----- $f (1 

~ Bugu .. n TA K S i M Sinerrıaıe'' 01'-r .. ,. :r;ıı ı' 
hiif""' f. ,1 Türk arti."tleriniu Te 'l'iirl,( "htema ."an'atmın JJ , 

~-' ! T~~- ~~ M _ F~ ~ - K~-H:ı;rf,1', 
E V #> N,.. P oclüksıyon a>" ' Reji: Faruk Ken~, ser a - u :r ta ~c cıo ~ 

Modern TUrk ıtolfshıitı iştir:l.:kiJe tcrtilı olumnu~ ~b~e}ef· .,.s-
Barlar. Mefhaıteler. Apa(llar, Bata % :

15 
_ ,,ıo.,. 

Jll~: EKLEK ~URSAL Mil cJ1bQa haftdl\deı1. Oyn:.:tteıi;~J-J-•• · --~~ 



~ 
~p 6·ır·-ı 
Qbet/ • i ........ eı ı i 
~ ~.......... . 
~ ............ , 

lj :---------,ı 

!l~AÇ~t' %OE/RrnÇE T ES i 
~ lla-i}i • 
~'' lceden çevıren: H. MUNIR 
)tılt 
~·- t, lıtj 
~"l"t tq Ç\'aba haıtr 
t~ llıı.ta dıı.r akla ka. 
"i'~ıc 'cd Üzere yine 

tndisine ge. 

1ı: c:rr0tdu : 
~ •qı~. 
~ >4crj b'"l\i?l ıpartı • 

ter )., cnı.nı sckre l: ,,Ot • 
~ ~da ltlan ile Mis 
~~i~ttc1tlla~ıtndır. Si.. 
~ ltııııan crıın §undan 

'~~~-İki ~~ girdiği. 
~· ""tn hücum 

l'lıı ki 
l? S· tn Olduğunu 
~ili;zc llcı:len hü. 

:ıijz 0~r tnusunuz? 
~atı liocsonu 

~tr l\lar rnıydı? 
ev IQ •u 

; •:ıaı'~nuz. Allah 
~ ' bnlt\i 0trrıa yın ız 

"arta ?oru:n. Bit. 
~a .ı: u .. crserilc. 
~ a14rn~11'tnak iste. 
~ dcği~.11 hayatım. 
t• 1' COy ırn. Mister 
ttrıııd • benimle bir 

ı h a ,_ 
'~~ ııııa r;onu mak 
~"ll ı-<e :.~l':'iştiler. 
' diıitılrı ~rlıyeccğini 
t~~ kara çcm. 

•., ~ ' 1na düşUrüt. 
-,1 ~~ıı ~~emiyor, bu 
·~ 1 "tr ~ne .düşmek, 

ttlllc crı Lang. 
' lt lstcıniyor. 

:ı bıı h 
\ 'lııtıi aline acıdı 
\c ~~bir şekilde 

•t•r• Cttı' • lrt • 
~le c ttut'inc dön. 
~ biı;irı er. Norman 
n. Ccyc kadar 
'd' 

t %rdu· 
ıtot~ • 
~ }'orı.ını 
~ ~tıd Nor • 
t~ ~en daha zi. 
"1l b~r~kat Allaha 
~ l'tıllt at vaziyet. 

~'~ li~ı~' b bunda~ 
' 'b· l:laa11 b ayret ı 

udin? u tnuvaf. 

tc~tı b' 
t ~ ır taVlrla: 
~tıı~ lcai,~adcec bi. 
~ ~ 0 k~rctı... tş. 

\" ~ taa_ UçUk oto. 
·~~ ~ r "c' itibariyle 

.,_1s bir ben kullan. 
\~'I ttr,;arar ver. 

.rr. o lnda gizli 
~tt 0 nu aşağıya 
~ t bir ıaznan ma.. 

>'dııtlar hale gelir. 
tt ~ıı. tıc la kar ılat

i t( tU • olacağını 
l., h... Cf'ttni 
~~:~el yuka. 
~ ı ' !iakrnağm 

ı'ı ıa,.__basnuı ve 
,'ı~~ d~rhal L 

't~~- llu • bır vazL 
1 ~ bi tlhi icauu 

t faydalı o. 
~· ~k,·ı , Oto 
~ rt\obiJinin 
~~ ... 

ttı.rı~ıtorurn • 
L ıı 'l'l )a , ae. 

~t~ c~ tı., ~~c ta~klan. 
(1 t~&a. r, hakika. 

!an:r.ışt1. Nornan onlara kavga
nın r:asıl cereyan ettiğini heye. 
c· 1t bir lisanla anlattı. Gazete. 
cilt r bu mUthiı hadise kar§ıınnda 
çok iyi b:r havadis buldukların. 
dan gayet memnunduhr. t~ittik. 
lerirıi scvincle not ettiler ve ga. 
r:etelerinc döndüler. 

Nihayet Nınm1n ile ii<i kı~m 
serbest kalmalarına izin verildi. 

Norman evvela, Meri ite Coyı. 
bir taksiye kovdu. Evvela, Meri. 
nin evine gidilmes~ni iııtiyordu 
Zira zavillh kızı yalntr: ba.şma bı. 
rakm'3}'1l taraftar değildi. 

Kendisinin ise, daha· görillec:ek 
·~ :tri vardt. 

( DaJııı ı;ar ) 

20.4.940 Cumartesi 
t~tıcbi l!ltaıııyonlıırııtdıı Türkc;~ 

n ('' ri ~'\\ t 
ncıgrad: Saat 19 da kısa dalga 

48· Pnrls: Saat 19-f5 de kıı-a de' 
gn 40, orta dalg3 255: ~ :.n: Sn. 
at 20.15 de kısa dalga 50.55 d• 
Roma : Saat 21-30 da orta dalga 
250, Londra: &lat 18,55 de kıı-w 

dalga 20, sı.s. 
13.30: Pro~m ve memleket ::ast 

a~ un, 13.35: Ajaııs \'(l Lleteorolo). 
babcrlerl, 13.50: MQzfk: Serbest Pro. 
gT&m, Çalanlar: Hnkln Derman. 
Hamdi Tokay, Hasan GUr, ZUhtU 
Bardakoğlu, Okuyanlar: Safiye To. 
kay, Celfll Tokse.!I, H.30: }.{Qzlk: RI • 
yıuıctlcumhur Bandosu (Şet: İhsan 

KUnçer). ll').15/15.SO Milzik: Cu. 
band (Pl.) 18.00: Pr9{;Tam ,.e mem. 

.r:- ıı • • -"1 ı f L• leket f;aat ayan, 18.05: MÜZ k: Radyo 
caz orke3trası, IS.40t :ronu§ma (Yurt 
bilgUd ve sevgisi), lS.55: Serbest ııaııt 
19.10: Memleket ıaat nyan, Ajaruı ve 
meteoroloji haberleri, 19.SO: MU%1k · 
Yen! earkılar ve eaz ezertcrl, Çalan. 
ıar: Hakkı Derman, Hıısan CUr, Hcım. 
dl Tokny, ZUhtll Bardakoğlu. Oku. 
yanlar: Metbant Sağn&k, Tahsln Ka. 
ra~. 20.10: Konuıma (Günün m~. 
lelerJ). 20.Ui: :MUzik: Fasıl heyeti 
21.00: Mllzlk: H&lk TOrkWerl, Sadi 
Ynver Ataman ve Aziı: Şenus, 21.ll:I 
Yllı;lk KUcük ork~stra. %2.111: Memle. 
ket saat ayan, .Ajans hnberlerl; zl. 
mat, Esham - TahvflAt, l{amblyo -
Nukut boraa.aı CFiynt). 22.30: Konu~ 
ma (Ecnebi dnlerde - Yalnız Kısa -
Dalga Postastle), 22.30: Müzik : Cu.. 
band Pi.) (Saat Z3.00 e kadnr Yalnız 
Uzun Dalga posta.aile) 23.25/23.30: 
Yarmkl program Ye kapanı§. 

~-
Beyoğlu Halk Sineması 

Bugün tntltlneden IUban'ft 
2. BUy{lk Film Birden 

ı - owtmr:s zımın 
! - Mnttralar Krab BUFALABtL 

(Ttlrkçe Sözlll) 

~ ta\> .. 1~ hen malı. 
~ )c ~ kız." (Baş tarafa clilnkil 3ayıda) 
~hır 'dar 88 l . Ne kadar ~eçtlğini bilmiyo· 

!°>ı..JC) \c}> ıııs Yı edılc. rum. Birdenbire bir sarsıntı ile 
:ıt D,._ &0}>'- Y cnıe ... 
.~ oeıncı Söy uyandım. Bravn'ın odasını bc-

~-"'hı1rta bi hır;ılt_ Biz. nlmklnden ayırnn kapının kn
" ~,,;_c ııt{ lş için geı' pandığını işitir gibi oldum. Et 
' -..ısl\lı ArneriJı:al; • yordamile kibrit kutusunu ara. 
1 ~ ' Oluyoru dını . Fakat kutu boştu. 
\ >dııll z. Bu andan itibaren nasıl bir 

k':<lı~ ilr Yakaıan korku ,.e deh~et lcfnt1o kaldı-
">ltı) t bı a. ğımı tarif edemlyeceğim. Bu 
~ ot,~c... korku ve dehşet itinde kafamı 
\ıı ? kapıya doğru çevlremlyordum. 

' l\;~l'I l'll . Bir kac saniye ba vaziyette kal-
\> ~ l'ıııtt0:!_~~"cnin. dıktan sonra cebrl bir hare
~lt i~1Hı. i?''4Jt J><>. ketle kapıya do~ru baktım. 
"tc/ Cor lkat ınc.. Yatnrken ııtık bırnktığımız 
ııı llıc "-~un. "Ka.. kapı filhakika kapanmıştı. 
t ta ""''r ı... 

~ "~!\net utr Şey Tahtaların arahğından ve a. 
~~ 1 :t'ctıc~~

0ruın. oahtar dollğlnden, Bravn'ın o
~d· tctltc 1"

1 iki das10dan, hafit bir ışık sızdı
bır 1 do~~ er. liay ğını açıkca gOrdUm. Bravn ışı. 

\\~. lsurlh Ca evine !lını ynkmıştı. Yavaşca. kendl-
tjlı~ at et... sini ça.ğırdım. Cevap vermedi. 
t{~ c"İtıc • Sesimi yUkselterek bağırdım. 
1, l~l t tdcb~ıtti. Fa. Yine bir cevap alamadım. Yn· 
lt-1> Ccelc bir tağımdan fırladım ve kapı)'& 
t~cı~tıllıttı ioğru yUrUmeye başladım. He-

htttr~ dön. nUz Uç a.dım atmıştım kt kapı 
tc.ı top. kendi kendine yavaşça ralan-

5-VAKIT 20 NiSAN 1940 

;~~B~~~~~ Yazan: E'MİLE' ZOLA 
S/VIAN YENSEN! 
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Müsabakalar ne 
netice verebilir? 

Şu kadar ki, ilk muayen: ı:ıeti. 
ı..-esbıde, Saray rahimde ıltıhap 
oldu~..ınu teşhis etti. Daha bir 
kaç randevu nlındı: Ren ıztrra. 
bı günden giine artıyormu~ gibi 
haller yapıyor, doktorun hc-r bir 
dokuruna5lnda vayg:ıralar kopa· 
nyordu. Nihayet son kurtuluş 

seyerek misafirini yemek oda. 
sına ~öti.ırdü \'e balkondan gö. 
rünen gi.izel manzaradan istifa. 
de için pencereleri açtı. Masa
da ancak iki takını ,·ardı. Yal
n~. Renin oturmnm mutat olan 
yere bir buket beyaz gül kon. 
muştu. Moranj tatlı gülü.'.i\iylc: 

lsta.n:,u:da: taSP.rcv - Muhs.fn:gücU). Sarı. çaresi olank ameliyat k,a.bul e. 
Cumartesi birinci r,ıaç (Ve:a KınmZılılar yüksek ta.kını kıva- dildi \•e Sarayın kliniğinde yP.· 

_ Allınoıdu). Vefalılar An.'<a. mınt ve formlarını veniden buL pılınasına kn.rn.r kılındı. Bu iş 
r:ı.da Muhafıza. karşı iyi bir de- duklarmdan. Macar" maçındaki i'·i U<: ha.ftnda olup bitecekti. 
rece almı§lardrr. ümitlidirler. maneviyatın da kuvvetil~ bu mil. Bunun Uz.erine idi ki, Sera!in 
Altıoordu dn ilk ~rpışmada Ga- him imtihanı muvaffakıyetle at- rrcnç arkada.şile birlikte Luarede 
ta~aravı yenmiş, ertesi günü latacaltbr. Fenerba.hçcnir.. Anka. bir şatoya Uç hafta misafir git. 
Fenere Öz farkla yenilmiştir. Bu ra şampivonu karşısında çok mek yalamnı uydurmuştu. 
maçm en tabii neticesi bera~r. mlişkül anlara düşeceğini talı. Daha o ak~.nm, Ren. misafiri 
ıikt:r. Vefanın saha avn.ntaJm:t min ed~riz.. olduğu Sernfinin evinde b~:ı.ın. 

v ikinci elin Galatasarny dn nn bir mektup yazarak seyaha. ragmen... . 
Avm gün ikinci maç (Be;ıık. Gerı<:lerin karşısında aynı m~- ti hakkmdn hoşn gidecek bir çok 

tas - Altny). füşpeştl c1,cn ~~: ki\tata. u~'Tayabilir. Bu Ecfer tafsilat vermi~ti. Bu mektubu 
latacarayı tarihin kaydct.medıgı r..tuhnfıza karşı da Fener yi~ iızak bir köyden postaya verdir. 
bir ır.nğlubiyele dı!c;ar c~~1;1 Al- avnr va:ı:ivette. mevi de unutmamıqlardt. 
tay, Ki~in venı yendıgı Be. ·Müdafaası yüzde doksan. hU. İki gün sonra, Matyö. vaadi 
şikta.şla ovnayacak. Ben bir çok cumu viizde yetmiş e:aranti o. verhile ö<7Ie vemeğine Moranja 
::d iddialara raı?'mcn bu !~in hak. lan Galata.cıaravm yalnız hUcu· gitti. Moranj misafirini beş\1§ 
kından 'Seşfüta.ş ne yapıp y~prp mu kuvvetli Muhafıza karşı me.. bir eda ile karşılndı. 
c:ralio ... elecetir ka.naaündPyım. sela ._2, müdn!an..sı ve bUcu- - A ! Tam vn.ktinde geldiniz. 
., Ertesi pu.ar gUnti rakipler mu avnı kıymette eençlere de Fakat sizi bir parça bekletece
:leğl~iyor. Bu sefer de yefanın 2-1 galebesi normnl neticeler. ğim. ciln'\cü hizmetçi mavonezi 
bir l!'alibiyetine mukabıl acab.a dir. hazırlamakta ~cikmiş. Salona 
BecıiktnR beraberlikle kurtulabı- Fenere ~elince; ilk günü ge..-ıc. buvurun. 
iec~k mi? .. Belki. !erle beraberlikten kurtulabilir· Misa!hinin oturmasına mey-

Her halde kendi toprakların_ se 3-2 ~lllip, na.ura da Muha. dan vermeden ı;ene kızmdnn 
:fo do.ima ranslı famirliler bu sc. fır.la 4-4 beraber veya. a.z fark- bahgeL"Değc koyuldu. 
fer tek bfr ka1..snçla dönemire- la Maifüıptur derim. _ Size ilenin son fotoğrafını 
::e' ler mi clertiniz?. Bana öyle Yn.ni nMğı yuhan muhakkak göstereocğ'imi söylemiştim. Gc. 
~clivor. 'olan bir Fl>Y va.nm cepllse ta.. !iniz, geliniz, bakın 00 güz.el! 

G~!iıl! E.iraz cüretkarane ol. kım1ardan İzmir lmanbuldan. t"'. Matyöyü pencere karşısında 
makla bcra.ber daha enteresan tnnbut da lzmirden rna-?10blyet duran bir masanın önüne götUr
!luldu~m. rakam tavinile birer actsrn.ı t:Ptınnda.n dönemh•e<'ek· dil. Bu masa Uz.erinde, itina ile 
tııhTJıln ynp~hm: Vefa - Altın. terdir. Bakalım geren seferki 1 ·ı 1 b' k ·· 1 f to v 

'kta Al~A depl~smanda Fenerı' .... ntdUrUp düze tı m ş ır ço guzc 0 g. ırdu 2-2. Beı::· ş - ~v •1 r.u raflar ortnsmda, ynnyana kon-
:1-3. Vefa_ Altav 3-2. Beşik· Galatassravı ağ-latan talih bu ee. muş dn.ha bUvUkc;e diğer iki 
t;s~ _ Attmordu 3-2. fer Arıkara.da berakis mi ola· portre vardı. Bunlardan biri Re-

Anknrada: ca:ktır? nin son resmi öteki de nnnesi. 
Cwnartesi birinci maç (Gala. Muua.kkar E1.-rem Tn1u nin nynı yaşta çekilmiş portresiy 

Bugün ve yann yapıla- Mektepleı· n;ıuhteliti hu- di. Ana kız tıpkı ikiz doğmuş iki 
calc milli kilme maçları gün Şeref Stadıncla 1:;1~tre gibi aynı derecede gü. 

programı karşılaşıyor Moranjm gözleri yaşardı. Tit-
1 stmilml /ıdbol ajanlığuıdan: /stanbul moT.-tcmfori spor böl.. rek bir sesle şu sözleri keke· 
20-4-1940 cumartesi gUnü gem OO§kmılığuıcl.an: tedi: 

yanılacak futbol maçları: Buınln kmnıu - beyaz küme · - Ha! Ne dersiniz? Nihayet 
Tabıinl stadı: Altınordu - muhtelit takımları arasında Şc. kil;;ük Renim ba.na, arkasından 

Vefa. Saat 15, hakem Ahmet A. l'ef stadında futbol müsabakası o kadar ağladığım aziz Valcri. 
dem. vapılaciıktlr. Af;ağıda adları bil· mi iade etmedi nıi ! Bakmız,dg~":-1 ~ikt.M - Altay. sant 16.45 diri!~n mekt.cp}.f sp,orculann sa. Jer, ağız. saçlar hep aynı egı 
hakem Nuri Bosut. at 13 te futbol lcva.zımlarlle Şe. mi? ... Ah! Ne güzel! ... Ben bu 

21-4-194:0 p:ızar günU: ref at.adında b11Junmalan tebliğ portreler karşısında saatlerce 
Şeref sta.d1: Vefa. - Altay. ha olunur. dunınım. Buram benim mabe. 

kem Samih Duransoy, saat 15. 2 - Kırmızı kümeden: Halil. dimdir! 
&-şikta. - Altmordu: S. 16,4.5 Enle;, Osmnn. Sabri. Tesit~ Ni- Bu sırada içeriye giren hiz-
hnkem Tarık ö~rengiıı. \•a.zi. Gazanfer, Necdet Boğaı- met<:i is takozlu mayonezin hazır 

Galatasaraylıların ici 11 esi. Muharrem. Mükerrem, olduğunu söyledi. Moranj gülUm· 
Yunus İstanbul lisesi. SUiey-

aile zıyaEeti man YUca ütkU lise.~L Ali Ta. 
Her sene yamlan Galalasa- bir Şişli Terakki. 7,,eki Vefa H. 

raylıların aile tiyaf eti bu sene sesi. 
27 nisan 9•0 tarihine tesadi.ü e- 3 - Mahmut, Halil. Şahap. 
den cumartesi gUnU Taksim bah. BUlent, Necmi, Aydın Galntaea
çesindeki belediye ~azinosunda rn.y lisesi Muvahhit, Arif, Ka. 
verilecektir. Davetiyeler Löbon dir. Faruk. İsmet Hayriye lise· 
pıuıtahane!i ve klUp lokalinden si; HUseyin, Nihat Muallim mek 
tedarik edilebilir. tebi; Nafiz Feridun Kabataş li. 

Yağlı gÜre§ler ~i. Mura.t DarUşşafaka, Tarık 
Geçen ba.fta Kasmıpa..şada tstiklat lisesi. 

Gedikli sinemasında yapılacak 4 - Bu maçm hakemi Semih 
olan yağlı gUreş müsaıbakalan Dura.nsoy. 
havanın muhalefetinden tehir e· Mektepliler bayrak 
dilınişti. Bu mU!abakalar yarm ko§usu seçmeleri 
vine ayrıı mahalde ya.pıla.ca.ktır. 
Gllreşlere bir çok tanınmış pe.h. 
livanlarla Anadoludan yeni ge. 
len but genç sroreşçiler de işti· 
rlık edeceklerdir. 

Dün Taksim stadında erkek 
mektepleri arasında yapılan 20 
km. lik ba}Tak koşulan netice. 
sinde ikinci gruptan Galatasa-

ray 46, 37 dakika ile birinci, 
Dar'Jşşa!a.ka 48. dakika ile ikin. 
ci, Boğaziçi UçUncU, Işık dördilnr 
cU olm~lardır. 

3 üncü gruptan Kaba.taş 46, 
12 dakika ile birinci, B. sanat 
mektelti 48,25 dakika ile ikinci, 
Pertcvniyal ilçlincU, erkek mu.. 
allim M. dördüncü, ŞiG}i Tcrak. 
ki beşinci olmuşlardır. Bu koşu
lara 400 mektepli atlet iştirak 
etmiştir. 

Mektepler arası 20 km. tik 
bayrak koşulan finali Haydar. 
paşa, lst.anbul, Galn.tasaray, Da
rUşşa.faka. Kabataş liselerile B. 
sanat mektebi rı.rasmda 28.4.940 
pazar gUnU saat 10 da Kadıköy 
Fenerbahçe stadyomundıı yapı • 
lacaktır. 

~~~~~~--~--~--~~~--

dı ve bu aralık içerideki ışığı 
daha Syl görmeye yardım etti. 
Kapının yanma yaklaştığım 

zaman blrlnln beni gözetlediği
ni zannettim. Sonra kapı yine 
)-avıışeıı kapandı. lçer!den hiç 
se.s gelmiyordu. Ayaklarımın 
ucuna basarak kapıya doğru 
ilerledim. Kapı ile aramdaki 
u rak mesafeyi )'U rUmek fçio 
senoler geçirdiğimi Banıyorum. 

Kapıya yanaşığım vakit bu· 
nun iyice kapatıldığını vo atıl· 
masrnın mUmkUn olmadığını 
gördUm. Korkudan donup kal
mıştım. Işık nralıklardan ve a. 
nnbtnr deliğinden sızmakta 
de•rnm ediyordu. 

Bu ince tahta kapın1n arka
aındn nyaktn korkudan yarı ö
hl bir halde bulunduğum bir 
ıında ıcerdcn birdenbire acele 
hareketler ve hafif hafit ko
nuşan sesler Jşltmeye başladım. 
Çok atık olan bu seslerden, ko
n uşula.n dilin, ne İspanyolca. 
ne İtalyanca n ne de Fransız· 
ca olm:ı.dığınr anladım. Bu ırı. 
kırdılar tammadı~ım bir dille 
konutıulu~·ordu. Bu sesler bir. 

donblrô kuvvetlendi; gUrUltn 
çoğaldı Ye tjnce~en yırtıcı ,.e 
sonra boğuk bir ece etrafı çın
lattı. Korkudan titriyordum. 
Delki de korkunun teslrlle bU· 
tun muhakememi toplryarak 
kapının Uzerine atıldım. Fakat 
kapının arknsin"a ağır bir cl
ısim konulmuş gibi idi. Kapı a
çılmadı. 

Bu didinme ve tnlltllerln du
,·arın öbUr taratma geçUğl bir 
zamanda idi ki sabahın ilk her 
roz sesini işittim. Kapı derhal 
açıldı '\"e ben bir kUlço gibi 
Bravn'ın odasına dUştUm. lnll
tllerlme BraYn uyanmıştı. Mu
munu yaktı ,.e hUyUk bir all
ka Uc eıhhaUml, geceleri ha· 
ynller görUp görmemek ltlrn
dında olup olmadığımı sordu. 

Oda lnth:nm içindeydi. Dı
şarda gUnUn ilk ışıkları gece. 
nln maviliğini elliyordu. 

Bravn'a bir klbus geçirdiği
mi vo kendisinin hiç bir gUrlll· 
tU tşlth> işitmediğini sordum. 
Bu cUne kl\dar bu derece ra
hat bir uyku uyuduğunu ha. 
tırlayamadığmı söyledi. 

Ertesi gUn Haydelberg·c 
döndUk. Bir kaç gUn eonru. do. 
Bravn Amerlkaya doğra yola 
~tklr. O zıımandan sonra 
Bra.vn'ı bir dah:ı. görom!dJm. 
Fakat dostluğumuz mektup· 
ı:ırla <1e'\"nm ediyordu. Ge(cın 

haftn aldığım eon mektupta, 
NIJi Novgorot'ts olduğ.unu ve 
ay eonunda Moskovaya gidece
~lol bildiriyordu. 

Jamson durdu \'e ''şimdi an
lattığım hlkliye ile gazetemde 
bulunan yazının ne münasebe
ti olacağını soracaksınız, fakat 
dinleyiniz,, dedi ve Rusko Slo
vo gazetesinin şu paragrafını 
okudu: 

"Samnra, 11 Blrfnclteşrin, bu 
akşam şehrin merkezinde bir 
otelde bir Alman mühendis 
kendisinden para lstlyen bir 
dolandırıcı çetesi tarafından 

hücuma uğramıştır. Para nr
mekteıı imtina eden Alman 
mUhendls cete efradından biri 
tarafından hançerle yaralan. 
mış \'O Uzerlnde bulunan (600) 
ruble kadar parası ahnmış.. 
tır. Çete, bundan sonra. hlc bir 
iz bırakmadan kaçmıştır. 

Mecruh ''imdat., diye bağır
mışsn da yaralandıktan birkaç 
eııat sonra ölmUştnr. Zannedll· 
diğlne göre maktul bu <;ele ile 
bir lokantada tanışmış bulunu
yordu. CinayeUn gece yarııııı 
işlendiği tahmin edilmekte
dir .• , 

Jnmson tttıve etU! 
Rusya.da. bulundu~um 

mOddcltenbCrl o gece luı.pınm 
ıırkasında konuşnn o esrnrcn-

- Oraya, onun sağına otunı. 
nuz. vine masada. üç k~i sayıiı. 
rız, dedi. 

Yemeğin sonuna kadar hep 
neşeli durdu. Hilkaten az konu
şan Moranj o gün sanki, her tc· 
ye rağmen feleğin mUkafatlan. 
dıracnğr, temkinli ihtiyatlı bir 
hayat ndamı olduğunu misafiri. 
ne isbatn calışıyormu.ş gibi müs. 
t.esna bir ı:;aknıklılt gbsteriyor
du. Ren için hazırla.makta oldu· 
ğu çeyizi, arzu ettiffei mUna.sip 
kocavı yüksek mevkii anlatma. 
yı unutreadı. Gayesine bir an 
evvel kavuşmak için b!r:ı.z borsa 
oyunu yapmnk ve bir iki usta işi 
becerdikten sonra yangelip otur_ 
mak emelini güdüyordu. l{e~in. 
den daha bud'.llalan bu işte mu
''aff a.k olmuşlardı. O da iyi bir 
fırsat kolluyordu. 

- Siz ne derseniz deyin dos· 
tum. hayatta ilerlemek için in. 
san bir çocuktan f o.zla yapma. 
malı. Kalp bir kişiye bağlı ve o. 
na istikbal hazırlamak üzere 
kollar serbest kn.lınalı. 

Hizmetçi kahveyi getirirken 
Morıı.nj birdenbire neşe ile ye
rinden fırlıyarak: 

- Ah! Az daha unutacaktım. 
Bu sabah Renden bir mektup al. 
dım. Seyatinin namı g~tiğin~. 
öyle hoş bir ifade ile yazıyor kı, 
ömUr adeta! ... Ah! Aziz evlfı. 
dun! Ornda ne bUyUk iltifatlar. 
I:ı karşılanmış! Kendisine kır
mızı kfı.ğıtlı ve baştan bnşa. halı· 
Jarla. döşeli güzel bir oda tahsis 
etmişler; karyolası o kadar bü. 
ylikmUŞ ki, içinde kayboluyor. 
muş. Ve tuvalet mıı.sası U~rinde 
türlil tilrlil llıvanta. ı;işelen var. 
mış. Madam Laba.ronun anlattı
t'ITl8. göre şato sahipleri aris· 
tokrasinin en yUksek tabaknsr. 
na mensup insanlarmış ... Şatoya 
yerlcslr yerlPŞI11oz Ma.c'fa.m La . 
baron nziz evlfidnnı alıp parka 
götUrmUş. Tam iki saat en glizi. 
de ~kekler ve en kıymetli ağaç. 
lar rasmdn. gezmi~ler. Bilirsi
niz; ki ben hodbin değilim. Fa. 
kat ne de olsa insan, ktzlnm 
böyle b:r şatoya kabul edildiği. 
ni görmekle ütihar duyuyor. Eğ. 
lensin yavrucuğum! Eğlensin, 
mesut olsun! 

Ferahtan kahvesini bile iç
meyi unutuyordu. Ansızın kapı
nın nçilmasile görilnen hayret 
verici manzara karşısında müziç 
bir sUkun hasıl oldu. Scrafin gel. 
rn~i . 

(Daha 1'4r) ., 
VAK l T 

Gar:etede çıkaıı bUttlD yazı "' 
reafmlertn hukuku mnhtuzdur 

ABONE TARIFE'°'"l 
Memleket Memleket 

içinde dışmda 
A)lık 9~ J.55 Kı. 
1 &)1ık ır.o 4UI ,. 
fS ·~lık 415 820 • 
ı rt11ık uoo ı GOO • 
Tarlteden Balkan Birliği için ay. 

da otuz kuru~ dUoUIUr. Posta blrll. 
ğlne glrmlven yerlere ayda yet.mi= 
be§Cr kuruş r.ammedUlr. 

Al-one kaydını blldlrcrı mektup 
ve telgraf QcreUnl abone paraamm 
poııta veya banko Ue yollama LC· 
reUnl td re kendJ nzertne alır. 
Ttlrlılyl'nln her posta merkerlnde 

\'AKIT'• abo11e ya:ı:Wr. 
Adreıı de~Urme ncreU ~ KrJ. 

iLAN tWıtETLEltl 
Ticaret UMI rmm MnUm • ~ 

tın eondru> IUharen ııtuı ııayfal&. 
rmda 40, lç sayfalarda 50 kuru,, 
dördQncU sayfada 1: ikinci ve n. 
çüncQde %; birincide 4: b~lık )'IUll 

keflmece • llradır. 
BUyUk; cok devamlı, klltelt. 

renkli il!.• verenlere ayn ayn in. 
dlrmeler yapılır. Resmi lltuıtnnn 
ıaııtlm aatın 40 kuru~tur. 

Tfoa-1 Mnhlyettf' <.lmıyaa 
KUı;Uk llAnlıır 

Blr defa 30; iki de!aSJ 50. llç de 
taııı 6~. dört def8.81 70 ve on defası 
100 kuru~tur. Oç aylık UM veren· 
'erln blr tletaaı bedavadır. Dört sa. 
tm geçen uıuııann fu.I& satırları 
be~ kuru~tan tıcııap edlllr. 
Vakıt bem ~o~dan do~ya 

kendJ idare yerinde, bem Ankıı.r& 
caddeslııde Orhanbey bllnmda KE. 
MALEDDIN IREN nıuı Bürosu 

: •llyle ııan knbut eder. (Büronun 
ı telc.fonn: tOMS),, 

giz tıahıslarrn dlyalektlni zn. 
man zaman dU~ündnm. Fa.kat 
şlmdt eminim ki o adamlar 
Ru:ıcrı. konuşuyorlardı. 

A. StrMERCA'.'\ 
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F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıktan tazeliyerek çoğal tır. Tatlı iştah terrı~ 
V ücude deva;nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk·.ıuzJuğu giderir. Mua""'.~ (« 

bazlarda, barsak tembelliğinde, T ifo, Gr ip, Zatürrieyt, Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve adcınİ jktı 
kilo almakta şayani hayret faidc lcr temin eder. vvt1ı 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet , urublmndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE J{AN, f'lJ ,, 
IŞTlHA TEMiN ETME Si ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesmı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR KUVVET iŞTAH 

ccvherlnl lhth"n e_ 

den yUz ve dudalt 

BUtün emsallnıtr-n 

KAYIPLAR ) 
Çapa laz öğretmen okulu orta kıs

mından 2 inci sını! 33 No. Seniye 
Tonguç. 

93G yılında aldı~m tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacagımdıın es_ 
kiıılnln hUkmU yoktur. (32076) 

&·nlyo Tonguç 

* * * UskUdar Dalab:ın l~kelcsindc 67 nıı_ 
maralı Kum deposunda arabacı HUse_ 
)1n oğlu Ahmet (3.1.15) plakA numa. 
rasmı zayi etUğlmden yenisini alac:ı.. 
~mdan esklslnin hUkmU yoktur.32071 

Illlseyln oğln Ahmet 

tlan 
Emniyet S:ındıI,rı ?tlüdürlUğUndrn: 

SAH!Bl: ASIM VS 
Basıldığı ver: V AKIT Matb:ı.as1 
Umum Nc.~rfyatı idare eden: 

Beyoğlu Firuzağa Sıra.selviler cad. 
desi No. 188 de oturan Bay ?t!uali 
Meral 29.3.19(0 tarihinde aand:ğımıza 
bıraktığı para için verilen 52"10 nu
mamlı vndoll bonosunu kaybettiğini 

söylemiştir. Yenlal. verileceğinden es_ 
kisinin hUkmU olmıyacağI ilAn olu_ 
nur. (320i6) Refik Ahmet Sevene-il 

••!llll111 ...... 1111mı~;•1MS11:::::1ıımı1a1111 ...... l1ilm+:.• ... 1111111111B11111••11ıııııı.. 

a 
Cumhuriyeti 

Bdokası 
Kurulu§ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 • 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Pa a biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Zh'ıınt Bıınknsında kumhnrnh 't'O ihbzu·sız ta,arruf heoıapla 
rmdn en nz 50 lirası lmlnnanlarn senede 4 <lem ~ckllec<'.'l 

kur'a llo nşn.ğıclnkJ plfmn göre i!'ramlyo dağıtılacaktır. 

' Adet J.000 Llralılt 4.0!IO ı.ıra 

' " 500 .. :.?.000 .. 
4 .. 250 

" J.000 
" 40 .. JOO .. 4.000 .. 

100 .. 50 .. 5.000 
ı:o 40 .. uıoo .. 
ıco .. tO .. s.:oo 

" 
DiKKAT: lies:ı.pJnrındaki pnr:ılnr bir ısene içinde 50 

liradan e.~tı dUşmlyenlere iltrnmlyo çıktığı takdirde ır.. 20 
1azlas1ylc ver!Jocektir. Kuralar senede 4 defa: ı Ey!Ol, 
1 ..uarlc .. lkt!nun, ı Mnrt ,.e 1 Hnzlran tarihlerinde çekilecektir 

--611112 ·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··..:.·~=-·!'=·=--=-Jl.::'I=--=-"~=-"!'=-·-~~ , 
r-1-n~h~i-s_a_r_l _a_r __ u_ m __ u_ m_ ı lstanbul Levazım Amirliğ i satınaı ıııa 

m ü d O r 1 ü ğ On den: l<om!syonu ilanla rı -:=,~ 
5000 adet yüz havlusu müteahhit nanı ~,e~il ~ 

caktır. Açık eksiltmesi 2-5-940 Perşern unda ~·~:..ıJ 
Tophanede Lv. amirliğı satın alma komisyon75 }c~f~ 
Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 ııraltlil~ S) l 

I - Ke~l! pl!n ve şartnamesi mucibince idaremizin Ciball fabrikası 

Transformatör blnaaı inııaatı fşl açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 
Il - Keşi! bcdell 7846,19 lira muvakkat teminatı 588.46 liradır. 
lli - Eks1It.me 2/V /9(0 Perşembe günU saat 14 te Kabataşta. Levazım 

ve Mtlbayaat §Ubeslndekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnamesi sözü geçen Levazım Şubesi veznesinden 39 kuruş mu_ 

kabUlnde &lmablllr. 
V - tsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatte §artnamenin 

(F) fıkro.smda yazılı vesaik ve % 7,!S güvenme parasUe birlikte mezkQr ko. 
misyona mUracaatıan. (3081) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Ankara 

1 - Bir kilosuna iki yUz yirmi beş kunış kıymet biçilen yirmi beş blıı 

kilodan otuz bin kUoya kadar vasfına uygun kösele Ue kilosuna iki yUz yeL 
mlş beş kuruş kıymet biçilen vasfına uygun san vaketa 24/4/940 çarşamba 
günü saat 10 da kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi altı lira karşılığında komisyondan almabllecek bu ek
sHtmeye girmek lstJyenlerln 72~0 llralık ilk teminat sandık makbuzu veya 
banka mektubu Ue şartnıımede yazılı belgeleri muhtevi tekil! mektuplarını 
eksiltme gUnU saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. ( 1530) (2619) 

ıstanbul Maarıf Müdür lüğünden: 
Maarl! Vekilliği köy öğretmen okulları için aşa~da mıkta.rı yazılı cam 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 325 liradır. Ve teminatı (8 lirıı 715 ku
ruştur. !steklller bu camlara alt şartnameyi Maarif Mtldtlrlüğll Yo.rdirektör_ 
lilğilnde görebilirler. Pazarh#m 22 Nisan Pazartesi ı.aat 10 da Maarif M{L 
dtlrlılğtlndc toplanacak komisyon marifetiyle yapılacağı tl!n olunur. (3215) 

Beher metre murabba_ 
Eşyanın cln~l l\llktan mm fiyatı 
Pencere camı 250 metre murabbaı 130 kuruş 

i stanbul aeled iyesi 
ilanı arı 

Tahmin İlk 
bOOell teminatı 

694,00 
715,00 

!S2M 
153,63 

Haseki ba.,tahanesi lçln 100 dUzUne Rontken filmi. 
Hasekl hastahanesi için 5150 kilo ldrafll Pamuk 

Tahmin bedelleri llo llk teminatı mıktarıarı yukarda ya.zıh Rontken !11_ 
mi ve idro!ll pamuk sııtm alınmak Uzere ayn ayn açık eksiltmeye konul
muştur. Şartnameler Zabıt ve Muam.-!lA.t Mtldürltlğtl kaleminde görtılecektir. 
İhale 6/5/940 Pazartesi gUnU saat 14 de Dalml EncUmende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 9(0 yılına alt Ticaret 
Odası vesikalarlle ihale gUnü muayyen saatte Dalml Encümende bulun. 
malan. (319t) 

Müsabaka ile memur ahnacak 
D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Lise ve lise derecesinde sanat okulları mezunlarından askerliğini yap_ 
mış olan ve sıhh1 vaziyeti demlryol hizmetine elverişll bulunanla.rdıı.n kısım 
ııe!i yetiştirmek üzere mUsabaka ile 20 memur almacaktır. 

MUsabnka lisede okunan fizik ve riyaziye derslerinden yapılacak vo ay_ 
nca verilecek mevzu tlzerine bir yazı yazdınlacaktır. 

MUsabakada kazananlara 74 lira Ucret verilecek ve idıırenln göstereceği 
mnh:ılde staj yaptırılarak muvaffak olanlar kısım venıgI.ne terfi ettirilecek
tir. Kısım ııe!lcrl devlet demlryollannın tamiratı mütemadlye işlerinde ça. 
lıştmlmakta olup Ucrctıerlnden ba~ka kcndllerlne aynca Jkametgll.h da talı. 
els edllmektE-dlr. 

Müs:ıb:lka • Mayıs 940 Cumartesi günU saat 10 da i~letme merkezle. 
rinde yapılacaktır. Tnllplerln aşağıda gösterilen vesikalar ile Haydarpa.,,a, 
Ankara, Balıkesir, Kayseri, Mııl:ıtya, Adana, Afyon, lzmir ve Erzururnda 
işletme mUdtlrlUklerlnc nihayet 1 Mayıs 940 Çarşamba gUnU akşamına ka. 
dar müracaat etmeleri 11!!1 olunur. 

Taliplerin berııber getıreceğ-1 Ve3lkalar ııunlardır: Ntl!wı hüviyet var&.. 
kası, a.,kerlik vesikası, iyi huy kağıdı, tahsil veslkll$ı, baııka yerde c;ahşmıo 
ise bonservJslerl, evll ise evlenme cUzd:ını. (3168) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i lAn ları 1 
1 - Tııhmin edilen bedeli (2492) lira olan HOO kilo Tire çorap ipliği_ 

nln, 25 Nisan 940 tarihine rasUıyan Perşembe günü sa.at 10,30 da. pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - KaU teminatı (373) lira (80) kuru~ olup §&rtnameııl her gün ko. 
misyondan alınabilir. 

3 - lsteklllcrln 2490 .sayılı kanunda ya.zıh vesalkle birlikte belll gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komisyona milrac aatıarı. (3169) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnları 
Tahmin edilen bedeli 799 lira olan Bakırköy Barut fabrikası 

arazisi dahilindeki otl::ı.r bir sene müddetle açık arttırma ile iha.. 
le edilecektir. Arttırma, Tophane SahpU3.rı ruıkeri fabrikalar 
yollamasındaki satmalma komisyonunda 26/4/940 cuma. günü 
sa.at 14 de yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminatı olan GO 
lirayı herhangi bir mal müdürlüğüne yatırarak alacakları mak_ 
buzla birlikte meikör gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
şartname her gün komisyonda görülebilir. (2849) 

2:: * * 
400 ton l.."llTf un alınMak. 

Tahmin edilen bed~ll "136.000., lir~ olan •oo ton kurşun Aııker1 FabrL 
kal:ı.r Umum MUdUrltlğU Merkez S:ı.tmalma Kombyonunca 26/(/940 CUma 
gUntl saat H de pıı.u.rlıltla ihale edileee!ttlr. Şutname (6) lir& (80) kuru, 
mukablll:l{!e komlııyond:ın verilir. TaUplerln muvakkat olan (SO!W) lira ve 
2!90 nume.r:ı.h kı.nunun 2. ve S. maddelerindeki venlkle komisyoncu olma. 
dıklıırma ve bu 1~1e ala.kadar ttıccarde.n olduklarına dair Ticaret Odıı.aı vesi. 
ka:ı!lc mczkOr ı::Un ve saatte komisyona mtlr.:ıcnatıarı. (3065) 

name ve nümunesi komisyonda görülür. ~ste (19 
kalarile belli saatte komisyona gelmelerı. ..... 

Adet 

(0,000 Portatif çadır direği. 
40,000 Portatif çadır kazığı. r.ı'r» 

1t!JI'• • ..si 
x.. aıınııe3 ..,,.Y .4 

Yukarda miktarı yazılı çadır direk ve kazıb. ede sr Jlıf,,.. 
sUtmesl 24/(/ 940 Çarşamba gUnU saat 14 de Topbıı.nl 1ı,2o0 ııı f> 

• bCdel ..lr\ ııt 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmıtı . 1'ı.ııer- 1 
natı 1680 liradır. Ntlmunesl komisyonda. görülUr. ıste (79!1) 

misyona gelmeleri. •t. f, 

* * * . 1tsııtıııe9 'rııs ı-
200 adet tahta ızıara nlmacaktır. pazarlıttla c ği 5!41.aı'1~ Si 

şamba gUnU saat 15 tc Tophanede Levazım J.rnlrJI ı.nııtı eO •,.. 
nunda yapılacaktir. Tahmin bedeli 1200 Ura ilk tctıl (SO• 

nesi komisyonda görlllUr. J. 
* • * e~ı:ırf 

On beş bin kilo keçi kıh alınacaktır. pazarııJcla ~ -" ,oıtr· ~ 
Çar~mba gUnü saat 14,30 da Tophanede tstı:ınbul ı..c'ııd!l ~ <fl>Jç'
ma komisyonunda yapılacaktır. Ntlmunesl ıtoın\SY~e ıtotıl15; ,.. ,ı 
daha az mıktarda da alınnblllr. lsteklllerin belli san (SO 

~' ~ 
* * * ttırıxı115~ 

1100 adet kafes sandık ~atılacaktır. p:ı.zarJıkla ~~1ıgı Sil ı:Jl'I., 
§embe güntl saat 14,30 da Tophanede Levazım Atıl ,•e ttC 1..,e

1 

rn t ... 1s 
yonunda yapılacaktır, Sandıklar Salıpazarında e~ısYons gS) 
görUIUr. lsteklllcrln tcmlnallarllc bclll s:ıatte ı-oıı... ısO 

r.:""'"-

AdPt 

800,MO mıtiilt Ko~n. 

200,000 BilyUI< Kopça. $1 j5 
4 

eksil uııe sl~' ~ 
Yukarda mıktan yazılı kopçaların pazıırlıkltl ıği sştıll osll' 

şembc güntl saat 1:5 de Tophanede Lcvıızun J.ınlrl ıııbııır. ,oıı' 
nundıı. yapılacaktır. Kopçalar, beyaz, alyah ve sıırı 0 ıtoıııl~ 1 

nabllir. !steklilerln nUmunelcrlle beraber belli ı;aııtte cso5l 

ef. ,, 
şııtt" ı1P° 

* * * ,,1:ı cı: ı:,t p zarlı.. ıttf ~ , 
12,000 metre çamaşırlık bez nlmacaktır. il }.ıtıfr ı.ıı'tı 

Perşembe günU saat 115,30 da Tophanede uvıızıltl Ul< tctıl 
mis,Yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2iGO ura, (S04l 
Ntımunesı komisyonda görtılUr. J ~ 

* ~· * ı e~t!~ ·· rlıl< " J,1$1 ;r .,, 
1000 kilo yata.klık pamuk alınaC3ktır. Pa~ ~pı.1r~tı 1y 

Çarşamba günü saat 115,30 da Tophanede Le,·ıızıtll \{J)tJ t 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 Jtrn• ,(S()6) 

NUmunesl komisyonda görUIUr. 

15 Ton Kl\jfıt Kırpıntısı. 
Arnba. GUbre. 

... ... 
,rt 

~ıı1'ı•eı 
t r f' J.lllırl ..ıı~ 

Yukarda yazılı kAğıt ve gübre satııncııl< 1 ,;&~ıııı Jlr"' J~ 
25/4/940 Perşembe gtınu saat 14 de Tophanede ı.,eıı ,sO .ıııfll1, 
komisyonunda yapılacaktır. K!ğıdm tahmin bC::ıcr suıc~o~' jl 
kuruştur. Katı temlnntı 23 liradır. ı<:tığıt ve gü ı<tlltrlll ) 
Matbaada göril!Ur. Pazarlık için bcUl santte fste (SOD 
lerl. 

· ıat1 1 

e k s i l t m e 1 otı" 
/stas>' ,J 

Ye~ilköy Tohum Islah . ıı"'"$~ 
ve Satınalma K om isyo11undatt·1scs1' ı9~ ı;e~~ 

. . ptın •O v ., r 
Yeşilköy Tohum ıslah istasyonu için ya U sııat > 3c'r ~ı~·-<* 

elektrik tesisatı 4 Mayıs 1940 Cumartesi gUn dC toP1ıı.fl)fıJ1'' ~ti 
caddesi 349 No.lı binada. 11selcr muhılsebeclllğl~ınuşlılr. JSlg.11 I' ıe?'.~ 
rafından ihale cdilmelt tıı:ere eksiltmeye konu tolluııı #r11t1 ıı · ıf 
umuml fennl ııartn1ımelcrl, proje kc~ı! htllASııB'l<ur. JJU ~~~ 
dürlUğilnden Yeşillcöyde parasız olıır.ıl< verııcccııl< tıU t~tııJI 9,o 
Uradır. tstcklilerln en az bir teahhUttıı ıooo ıırıı ıı.detl js t <O J ~O ,ıSl' 
dair idarelerinden almı, olduğu vcslkaJarB ıs:ış ctıl~' 1 
raca.atla cksutme tarihinden 8 gUn C'lrvcl ııl ı;n:ıtte J>O : 
Ticaret Odası vesikalan lle muayyen gün ve .,J_I 

"'eJ' (!'Afi' M alıke ı ıııjl ı ol 
Tekirdağ A sliye H ukuk uıtfın 1-tılPe .,..ııııı~111 

Tekirda~m Gündoğdu mahııllesinde ıtı iIJl :it~ f\'l~-1111' 
Süreyya Dalgıç tara!mdan aynı adreste ın~ 81cylı JJC ııııJııı 
aleyhine ikame olunan bo~:ınma dııvaıunda · rıı"1tteıı a;ı)"",.ıı 
meçhullyetlne binaen Uft.nen yapılan tebJlğattl ııal<ıcıııj'tııı1.ı1e <('_, 
gUndc m:ıhkemeye gelmemiş ve muh:ıkeıucc~ndllıı Jtl t 9 6' ,ıV"~ 
edilerek illi.nen tebliğine ltarar verllmi~ old~o gIDlU ~ .. ~.,ıtil ~re' ,ı 
sebeple muhakemenin talik lcılındığı ıo/li/91 vc}'fl ııtr tıııı"' ( 
!iye Hukuk mahkemesinde hazır bulunınas enin gtYş 
•ini tem.sil ettirmesi, aksi t:ı.kdlrdc ınubo.kcfll ur 

luıı · tcbllğ makamına ka!m olmak Uzcre Jltı.n ° 
·ı~rı ,~: 

Den izci ıere ~.,itı;iif ~,, 
L . afi " t ııır' r 

l stanbul Mıntaka '":ıaY a ~ :,.-;ı·1ıııı"' 
Ahrrkapı açrl;-ında B:ı.tık Marivtıl)'tlno n pıı~ııl"uaı"1 ıetl 

riyetta vapurları enlc:ızının bugUnden itlbll;~nıı.ıxılt fS ctJJI' 
sine ba,lan:ı.catı ve bu pıırçnbına ı,indC 1 tıı.'1 sctct 

• z:ı t 
merakibin işıı.'rı A.here J:adnr bu caha .. :ı .. 
olunur. 


