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~lı2. tayyareleri Ki-istiansund Ronıanyadan 300 
a ıstasyonunu bombaladılar Al 'h d •td • 

ngili 111anAı ~aç e '. .' 
,, Z. kıtaları Oslo Bulgar hükumetı de ecnebılerın 
lizerıne yürüyor vaziyetini tetkik için tedbirler aldı 

Sovyet Rusva Romen hududunda 
tahkimat yapıyormuş! 

J.JOnClr:ı, :?1 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Ukeye gireceği etıylenmoktedlr. 
Hudut şehirlerinden alınan 

itimat edilir hareketlerde, Sov
yetlerln Gallçyada, Romen hu
dudu boyunca tahkimat yap.. 
mak için hummalı bir faaliyet

Musolininin İtalyan
lara kısa nutku 

"Sil3hlanınız ! ,, 
Roma, 21 (A.A.) - Roma

nın tesisi yıldönümU ve lş bay. 
ramı mUnnsebetiyle Musollnl 
bu sabah bir nutuk söylemiş 
ve ezcUmle demiştir ki: 

Şu anda size söyltyecek bir 
tek sözUm vardır? SllAhlanınız 
\'e milleti en şerefli me\'k,ie 
yUkseltmek için çalışınız. BU
tUn l41lyan milleti için dUstur 
budur. 

Roma. 21 (A.A.) - ltalyn 
her sene olduğu gibi bu sene 
de Romanın tesis yıl döntimU 
ve iş bayramım bugün tesid 
etmiştir. Muhtelif tezahürat 
yapılmıştır. Vencdik sarayında 
Musollnl, iş başında sakat ka
lanlarla işlerinde temayUz e-

(Devamt 6 ıncıda) 

Bükreş, 21 (A.A·) - Ecnebilerin mürakabe· 
sine dair ahiren ne~redilmiş olan kanunun verdi
ği salahiyete istinaden 300 kadar Alman Ro· 
manyadan ihraç edilmiştir. 

Solya, 21 (A.A.) -Bulgar hükUmeti, Bulga
ristan arazisinde bulunan ecnebilerin vaziyetini 
tetkik ve kontro·I etmek üzere hususi tedbirler al
mıştır· 

Benzin~ ga% yağı 
motorin fiy·atları 

Dünden itibaten yükseldi 
Ankara, 21 (A.A.) - Ticaret 

VekAletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - 2 Marttanbcri clri benzin, 

gaı:yağı ve motorin fiyatları, 
mezkur tarihten sonra Roman -
yadan gelen malların fiyatlarının 
daha yüksek olmasına biMen, 
muktazi zamlar yapılmak sureti. 
le yeniden tesbit cdilmi§ ve 21 

nisan pazar giinünden itibaren 
meriyet mevkiine konmuştur: 

Benzin, gazyağr ve motorinin 
İstanbul, !zmir ve İskenderun de· 
po esas fiyatları şunlardır: 

Benzin, dökme, kilosu 22,90 
benzin, dökme, litresi 16,27; ben· 
zin, çift büyük teneke 646,12: 

· (Devamı 6 uıcıda) 

(C)(JınklIJı Mnııır ~tYıme maçDaırı: 
Uzak Şarktaki Kızılorduya 

SU,•eyş Kanalından geçerek 
Karndenizden Ylad\vostok'a 
tren ve vapurlarla petrol gön
derildiği hatırlatılarak Sovyet
ler Dirllği müttefikler aleyhine 
harbe girecek oıurs~. müttefik 
lcrln bn yolu kesecekleri bin
netfce Sovretıer Birliğinin Ja. 
ponya knrşısındaki ,·aıiyeti teh 

Altınordu Beşiktaşı 4- 3 yendi. Vefa Altayla berabere 
Ankarada: Galatasaray 1- O galip. Fener 2 -2 berabere le calıştıkları bildirilmekte ve 

bundan maada bUtUn hat Uıe
rinde, esasen Uç sıra tel örgU .. 
tesis ettikleri de ilhe olun
maktadır. 

Bir Alman ~azetesinin yazısı 

T unadan Anadoluya kadar devletler 
ıngiltere ve F ransanın kaprislerini 

tatmin etmek arzusunda değillerd ır 
nerlln, 21 (A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: : 
Berllner Beorsenzeltung ga

zetesi, garp devletlerinin bal
lnrnlar hakkındaki projeleri 
etrafında mUtnlealıı.r yilrUtmek 
tedir. Bu mllnaısebetle mezk<ır 
gazete, balkan memlelcetlerln
deld bllyUk Britanya elçile
rinin Londrada ynptrldarı gB
rllşmelere temas ederek diyor 
ki: ( Drw•m' 6 ıncıda) 

Sovyetler 
9 Japon vapurunu mü· 

sadere ettiler 
Londrn, 21 (A.A.) - Domei 

Ajansı son on gUn ıarfında 
so..-yet knrıı.kol gemilerinin sı . 
berya. deniz mıntakası açığın
da 9 Japon vapurunu müsade
re ettiklerini.. bildirmektedir. 

Loyd . Corç münt ehiplerine 
hitabP.n bir nutuk sövledi 

., Harbin neticesı her ne o ursa olsun 
dünya harıtası ·yeniden bastlacaktır,. 

Knrnovom, 21 (A.A.) 
Lold Corc mUntehlplerine kar 
şı ira.d ettiği bir nutultla mu
tınrcbe hnkkındnkl dUşUnccle
rinl anlatmıştır. Lold Corc ez. 

ı cümle demiştir ki: 
Ben bizi hr..rbe sUrUklemek 

bahsinde yapılmış olan manev
ralara ve harbe tekaddUm eden 
müddet zarfındnkl yanlış hare
ketlere dnir olan mutaleamı 

1eğlştlrmiş değillm. fakat har 
bin esbnbı hnkkındakl mUtnle
nmdn da bir tebeddUl yoktur. 
Bizim slla.ha sarılmamız tok 
doğru Ye namusluca bir hare
ket olmuştur. A,·rupadaki hu
dut değişmeleri hakkında na-

zarı dikkatinizi celbederim. Bu 
harbin neticesi her ne olursa 
olsun dUnya haritasını yeni· 
den bnsmağa mecbur olacak. 
sınız. 

Loid Corc'un bu nutku ken 
dislnl parınmentoya intihabı 
nın ellin('i yıldönUmU dolayıst 
le yapılan bir merasim c>snn 
sında lrad edilmiştir. Bu mu. 
nasebetle kendisine Karnovo 
ahalisln<len 15.000 kişinin im. 
znlarını muhtevi bir albUm 
takdim edilmiştir. Bu imznlar 
arnsındıt muhnfıı.ıak!r ve ame
le partilerine mensup bir tok 
mühim ıevnta ait olnnl:ır da 
\·ardır. 

Vefa - Altay ma_çrnda heyecanlı bir aK (YaZ"ISt 4 üncüde) 
------~-----~----------------- -~----------------------~----~ 

Ruzvelt diyor ki: 

"Hükümet soğukkanlılığını mu
hafaza etmekte ve had·satı 

dikkatle takip eylemektedir,, 
\'nrm:.trings "Gcorgin,, ~ t 

(A.A.) - Ruzvelt, dahilt siya. 
set hakkında bir nutuk lrad 
etmiştir. Reisicumhur, UçUnclı 
defa intihabı hakkındaki ka 
nnatlnl ifşa etmeden Nev Deal 
siyasetini ml!da!a:ı etmiş ve bu 
kanunun tntbikınn devam edil
mesini tavsiye eylemiştir. 

Je!Cerson•un yıldönUmUnü 
tcsld eden genç demokratlara 
hitaben radyoda bir nutuk sl\y. 
llyen R.uı\'elt. şimdi cumhuri 
yetçiler tarafından yapılmakta 
olan mUcadcledckl dC'ımaı;ojiyi 

tenkit etmiş ve kendisini Ame· 
rlkayı harbe sUrUklemekıe it
tiham eden bazı cumhuriyetçi 
namzetler tarafından yapılan 
hUcumlı\rın hafit ve yanlış ol 
iuğunu meydana çıkarmıştır. 

Ruz,·eJt d~miştlr ki: 
•·nu akşam harkl siyasetten 

bnhsctmlyeceğlm. IIUkQmct 
soğukkanlı!Iğını muhafaza et
mekte Ye hfıdlsatı dikkatle ta
kip eylemektedir. Blı Avrupa. 
da veya Asynda yapılmakta. o
lan harplere lştlrAk etmiyoruz 

(Devamı 6 ıncıda) 

Günlerin Peşinden: 

Nal profesörü 
Merhum eski Ziraat Vekili 

Sabri Toprak Rusyada yaptığı 
bir tetkik seynhati esnasında bir 
nal profesörü ile konuşmuş. Bu 
profesörün işi gücü insanlar na. 
sıl nyakknbı giyerlcC" ise hnyvan. 
!arın ayaklanna rr:ıhlanan nala da 
ona benzer bir şekil vermeye ça. 
lı§mnk idi. Nal profe&ÖrÜ bu işin 
chommiyetini anlatmak için ıöy. 
le diyordu: 

- Ayağmda nal olnn hayvan 
ile nalsız olan hayvan arnsmda 
büyük bi'r fark vardır. Nal hay. 
\•anın istihsal rnndıllU\nını yüzde 
25 nisbcti:-ıdc arttırır.' 

Bir memlekette umumi istihsa. 
li arttıran birçok !miller olduğu 
gibi eksilten de birçok sebepler 
vardır. Ziraat hayvanlarının naL 
lı olması veya olmaması bu hu. 
susta bir misal olabifü.·. 

HASAN Ku.-.!ÇA YI 
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Balkan ar a sulh 
devam edece!<-

Bnlknnltırm hali no olncak? f Tuna için hıbul cd11cn bn 
JlnrWn Hk 8ek1.z nyrnı harp- kanırlann mahiyeti Ycrsay 

ııılz geçiren Bnlknnlıır bundan muahedesinin nehirlcro alt 
onrn. da. bitaraflığını muhA- hükümlerini kenclillğfnclcn ita 

laza.. edcbllccck mi? Hele Nor- eden Almımyıuun mfuıtakbel 
veç hareketinde muvaffak ol- arzultU'I Ue tetnbuk hnllnde 
mıyım ve denizde kn7betdkl&- değildir. 
rinl bn~ka 8nhıtlardn. lmzall8- TuDA moseleslnd aulhQ mu. 
ro.k yeniden prestij temin et- batu.a için Balkan, Orta A v:nı. 
mek istJycn AlnıAnya için .Bal- pa Ye milttctilder e İUll)'a bir 
J·ııntar blr akın SAhA.sı halini hat tlzc.r.tnde ittifak etınel..-te-
Rlmu mı? <lirler. 

Daha. birçok oeyter de <tft~- Balkanlarda ~ulha hbmet 
nülcbllir. edebUecek ikinci hAdi8e Yu-

Almanya için &~anları goslaVJ'a He SO\'fet Uusya ara. 
harp tıbn.sr tınıfno •okmak 11ında ylrmt iki senedir tado e
yumurt&snu yediği hı\'llğu öl- dllnıiycn milnuebetln normal 
ııurmckten farklı değildir. bir ~ekle gcUr11mesln1n anu 

Almn.nya içl.n .BAi.kaniarı odilme.ldlr. 
harp l!ahası ;rapmak toorübe e- ValaA mÜJU\SCbet bir ticaret 
dilmiş e muvaffakJ7et tcınln Bttlaşmnsı ile bnşlayacaktır. 
etmemiş bir usuldür. 1'"akat ltal7a ile Almanya ara-

014 - Q18 lın.rbtnde Alman- .smda ıukışmı~ ola.n Yugoslav. 
7a Balkıınlııra, ve J..;J.çük AyM· yanın mcntıuıtlcri her zaman 1-
nın mühim mmtaknlarma h4- t.Alya ve Almanrıı Uo tevafuk 
.kimdi. Bu aalıalarnı bütün ik- halinde bulwınuyan bir büyfik 
tısndl kıymetleri Alnulnya he- dedetlo de anla~IllASl kendi 
.sn.bına istismar edll17ordu. J.'a- varlığuıı koruma ve blnnetlce 
.kııt bütün gayretlere rağmeu Bıılkanlardald milvaı;ene bakı. 
dünyaya e.rzak deposu vazlte. mından he."ba kntılacak: bi1' 
mu görebilecek olan memle. harekettir. 
ketler açlıl..-tan kırıldı. İtal)·ıınm ııoon zamanlarda 

Almanya aç kaldı. Balkan- Bn.Umnlnrda tıın.l bir alyasot 
lar kıtı~ uğradı, kütük A.s7a uhlbl olmak: arzusuna dücıme
feltlkcttcn :felA.keto sUrüklcnd1. •I, To Adrl,)'atlld tema.men mil
.Bunan fçtn<lJr kl Alıwı.nyanın U bJr 1rö1 haline sokmak em .. 
Bıı.lkanlıın harp aahaeı hnllne llnde bulunmaamm birtakım 
koyınuı davasını halletmcğe emarelerle ortaya çıkmıt bu
hiz.met edemez. lnnması n.rnt mnınnda AlmAD-

Bu hareket böylece, lkt.ısadt yanın Yugo lavya hududu ilze
olduğu kadar askerlik Ye poll- rindo tAhşidatta bulunmMJ ve 
tllm bakımından da Almnn7a nazller tarafından Belgra.dda 
lehine de{.rfldJr. bazı ,nphell lıareketlcrin YU-

Almanya gıs de m&llftp ol- ima getlrllm~ olmMJ, Yqos
duğn zaman ordularının bir u- IAvya po&lnln cllrü.nı fistü ~ 
eu Balk.anlarda delfl, tA kanal zı ccnebllerl tevkif et.me81 Yu
kenarlarmd~ ArablstAn çölle- goelavyanın büyük İslav cami
:rln<le idi. Jl'akat bu ,-aplma Al· asına 7onJden &empatJ göster. 
mıınyanın ma410p olmoeına mesine J'Ol AÇllllf olabilir. 
manı olıunadı. 

Polltikn bft.kımmc!an da Bal- l5tmal<1en Ye pl'pten gelecek 
ı..~nlan Almanranın harp sa- tehlikeyi milmkiln olduğu ka
hnsı hnllııo kofmut muvaffa- dar b&flfletmesl YugoelaT al
ldyctUJ)fr lın.l ııddodJlemez. 7asetJ hesl'bma bir kazanç da 

lt.ıı.11anın, Almımyanın '\'8 telAkakkt olunabUl:r. 
Sovret ıtusranm Balkanla.r tJ'çUncü htldtse İngflteJ"Cnin 
hn.kkmd3ki görüşlertnl tevblt Balkan ıeflrlerlnin I..ondra fç. 
lmkAnsız olduğunu bu harp tlmaında aldıklan kararlardıl'. 
başlangıcındıınberi milteaddJt Bu kararlara göre müttcflkle
hA.dtseler tsbat etti. rln Balkanları harp saha.eı ha-

İtnlyarun ohun, So17ot Rus- llne sokmak 1stemcdlkler1ni 
yanın olsun Balkanlarda AI. aarabatle e<>aurmekUdl:r. ' 
manya tarafından thdu edilen tngllhı başveldU bn nokta:yı 
bir harp haline taralta.r olın&- Avam kamarasında aöyledlğl 
dıklo.rı hl solunmaktadır. bir nutukta töılece tebariis 

Dfplomııt.lk temaslar hak- ettirmektedir: 
landa alınan haberler devlet .. _ !lütteflkter A nııpa ce.. 
n.damlnn tarafından ıtö7lenen nubn prkt devletleri arumt!a 
~zler JW.kanların sulh .tyase- innteknbll anlaşma ruhunun 
tJndo de,·amını temin edecek artması arzuaundadır. Bu mem 
un ur olmnsa bllo bu -17ucte Jeketlerdcn hlc birisinin istlk
to,ydnlı ola.bilecek unsurlardır. lAU veya temamJyeU müttetık-

Sa.dece faydalı ola.bilecek d1- ıer veya müttefik orduları ta. 
}'Oruz. Çünkü hlc; blr memleket rafında. tehdit edJleceı;t k01'-
11ulhünü baş ·aıannın araların- n An es! t ı hf ı 
dald tezatlardan doğan kuvvet kwıuna u.<•flll ,ç 8 e b r 

sebep 70k-tnr. 
ıniiırıızcneleriyle •onuna kııdar :tktısadf abada, milu.kere-
dC\'1W1 cttlttmm:. Ancak nih ter İngiliz hfikfunetlnin ı!Jl~q. 
kendi kuvveti ile, kendi da.va- t1 ~azan ftlbare alınarak ya
lnn çerçefesl içinde mfldataa pılmıştır. Bu lyaset".t bu mom· 
to mtlhafaza olunur. lekctlerle olan milnuehAtm, 

Bu prensip nokt.Mmı ~as o- aradaki tJcari mübadele:lert ka. · 
lnrnk b.bul ettikten tıonra Bal- bil olduğu kadar devamlı şe. 
kanlarda ıullıil konıyacak ba- kilde arttnma.ğı temJn edecek 
:r.:ı tO('lbirler alınmakta oldufıu· ••""'ld f Id.._f ettirilmesi mer. 
nu 8Öfllyebillrtz: ~ e n v-

Bu tedbirler fUnlardır: kezlndcdl:r • ., 
ı - Tunada alman :tnnbatt En nutukta mfittcftldertn 

toclbirler. davoemı i.r.ah eden ba~veldl A. 
ıı - Yugo ın.vya • Sovyct vnm kamnrasında mebmı Hen. 

Rusya müıınsobetJnln yeniden dereon'un Jııılkımlnr httkkındıt 
~ıım.ıı.sı. BOrduğu bir sunlcde şn ce\·abt 

lll - lngll~r<ınln Balkan se- vermiştir: 
:flrlorlnln Londra ıctJmamda "- Bu mmtnkalRrda nllın 
fttJhaz ettikleri ı·arnrlar. muhnfaza ve emniyeti t.esls ct-

BcJgrndda toplnnan Tona mek tstlyonız.,. 
enternasyonal Clalml komisyo- nn üc; htullso, bugün itin 
nu şu kararlan kAbol etmiştir: Dnlknnlarm wlh cephesindeki 

1 - Hn.rp acmtsl haline if- mal1%ll.rMtnı kısmen ol~on t.en. 
rol olunabUocek gemiler, Tu- vir edocek mahiyettedir. 
nn.cla sc11r edeınJ7cccklcrdir. 8AI>Rt ERTJ<JM 

2 - Tunada se;rlr edecek bil. 
tün gcmUerln mürettebatı, bü-
tün Umıınlarda hüviyet kon
trolüne tAbl ıutulacAklardır. 

S -Her türın ellAh, mülıfm
ma.t, ınnlAk maddeleri Te a. 
mumfyetlo tıtbrip işlerinde kul 
lıuulftbllecek bütün maddeler 
Tmıaya snhfl devletlerin husu. 
at müsnad l olmaksızın "De
llllr kapı., p goçeml7ccektlr. 

4: - Bugfinkü gümrilk nl· 
umlan çok daha ttddetJi bir 
«ilmrük nizamı ll• delişt.trJle. 
cektlr. 

ltomfsyondıl. bulnnıuı. Ro
men, Bulgar, Maoar, Yunoslııv, 
İngiliz, Fraıuız. ftalynn mu
rıüıhn.sln.n bu kararlan itti
fakla kabut etmJ~lerdir. 
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Çorapçı ar 
Bugün sanayi birliğinde 

toplanıyorlar 
Çorap fabrikntörlerl bugün 

öğleden eonra sannyt blrllğin
de bir toplantı yaparak tpck 
kadın çoraplarmın imal ı,ekll
lert Uıertnde görUşeceklerdir. 

Fnbrlkalar lmaldtın bir iki 
tlp Uzerlnde tahdidine itiraz 
etmişlerdi. DugUn bu iş Uzerln
de bir karar verilecektir. 

Diğer tarnftan torap lmaJl
tının yeril lpltklerle yapılmaeı 
için tetkiklerde bulunulmakta
dır. Yerll Jpllklerle mükemmel 
çorap yapılacağı daha ilk tet
kiklerde anlaşılmıştır. Bu yUz. 
den eorap cinslerinin tahdidi
ne IUzum kıılmıyıı.cıı.ktır. 

Diğer taraftan levlçreden 
fazla iplik Jthal edllmeel de te
min olunııenktır. 

Bu yolda Merkez Dankaern. 
da yapılmakta olan yeni Uca
ret anlaomaeı müzakerelerinde 
de görüşmeler yapılmaktadır. 

• 

Tren makasçısı 
kuyuda boğuldu 
Devlet Demlryollarının Mal. 

tepedeki hıtasyon makasçısı İs
mail oğlu Basri bir kaza neti
cesinde ölmUotur. 

V'skUdarda Muratrels ma
hallesinde oturan ve 2& yaşla.. 
rında olan Baerl birkaç gUn
denberl ortadan kaybolmuştur. 
ötede beride aranmıo, nihayet 
istasyonun mahzenindeki ku-
7uda cesedi bulunmuotur. 

Yapılan tahkikat 11onunda, 
Baerlnln mahzende temizlik 
yaparken kuyuya dU:;tüğU ve 
boğulduğu te8blt olunmuştur. 

Bir köpek 
Sahibinin hapis cezası 
yemesine sebep oldu 
KUçUk bir fino köpeği sahi

bi nln dört ıun hapis cezası ye
mesin• sebep olmuştur. 

Rami isminde bir avukat ev
nlkl gün evinden 11okağa cık
tığı zaman kUçUk bir köpek 
kartıısına çıkmıo ve havlayarak 
Uıerlne atılmıştır. Köpekten 
pek fazla korkan avuknt da 
derhal pol18t giderek köpeği 
olktyet etmiştir. Bunu duyan 
köpeğin sahibi kalemklr usta
ıı Niko Parlo da avukata ılde
rek köpeflnl şlktı.yot ettiği lçln 
bağırıp çağırmış ve bir aralık 
fena 11özlerle hakaret te etmiş
tir. Dunun Uzerlne avukat Ra.. 
mı tekrar polise ,giderek bu de
fa da köpeğin aahlbtni otkAyet 
etmlo ve Ntkonun dUn nöbetçi 
cUrmUmeohut muhakemesinde 
durueması yapılmıştır. HO.klm 
Re~Jt dinlenen ~hltıcrln ifa
desi He hakaret euçunu tıablt 
görmU~ ve Nfkoyu dört gUn ha.
pis ile dört lira pnra. cezasına 
mahktım etmiştir. 

Sabık mebus hakkın
daki tahkikat 

Muhtelif makam ve kimeele
re hUkflmeUn 11iyasetlnl tenkit 
ve tahrik edtcl mektuplar ı;Bn
dermekten auçlu eski Kocaeli 
mebusu Sırrı hakkında. henUı 
Ankaradan bir emir gelmemiş. 
tir. Emniyet mUdUrlU~U me
murları Sırrının mektup gön
derdiği kimeelerln adreslerini 
muhtevi bir Ueteyi ele .geclr
mtşlerdir. Mektup gönderilen 
klmselerln pek fazla olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kale duvanndan dü~tü 

Onb'r simitçiye bıçak çeken 
adam tevkif edildi 

Mustafa oğlu Hasan Kara
ltnlak isminde blrl e\·yelki ge
ce kör kUtUk earho~ bir halde 
Cnt;aloğlunda Şengül hamamı
nın yanındald kahveye gelmiş, 
tcerlde oturan 11 elmitçiye kU· 
tur etmete ve batırıp ca~ırma
ğa. başlamıştır. 

Simltc;ilerden Şevkl bu Taıl
yete müdahale edin~ iş kav
gaya dökUlmU~. Hasan belin. 
den bir bıçak c;ıkararak Şevki. 
nln Uzerine yUrUmUotUr. 

Fakat diğer elmJtefler der
hal Ha.sanı yakalamışlar ve po. 
lise te~Um etmlt1lerdfr. 

Suc;lu derhal muayeneye Ye 

oradan da adliyeye eevkedll-

Maliyede nakil 
ve tayinler 

Bilecik varidat kontrol memu
ru Saft Çanakkele varidat kon. 
trol memurluğuna. Buldan mal. 
mUdUrU lu.et tah8lsa.t mUdllrlU. 
ğü ikinci mümeyyizlfğ!M, Balı
kesir muhasebe mUdürU Tahsin 
Hatay muha.eebe müdürlUğüne, 
evrak müdllrlğü memunı tsmaU 
muhMebat U. Mild. memurluğu.. 
na.. Mu.rif muhaııe'bet!i 2. nci 
mümeyyizi M. Turan muhuebat 
U. Md. 2 ncl, mümeyyitliğine, 
Antalya taıhııll kontrol memuru 
Abdülba.ki İçel tahsil eubcsi ~e!. 
liğine, İçel taluJil §Ubesi şefi Ta
hir Gaziantep tahsillt eef}iğine, 
Hat.av muhuebe mUdUril Hamdi 
tahkimat komutanlığı muha.se • 
beciliğine, 3 ündl kor muha.se. 
be kUibl Arif İstanbul levamn 
tmirllği muhWbe klti llğine. 

Kelkit malmüdilrU Fiki (Se
rik) malmUdürlüğüne, Siverek 
milinüdürü Fahri (Suruç) mal. 
mlidürlğne, Surug malmdUrll (A. 
Ii) Sive~k malmUdUriilğilne, 
tah8il!t müdUrlilğü 1 inci mü. 
rneyyizi Osman ~lik malmü. 
dilrlüğüne, Dikili malmildilril 
Hamdi Geb:ı:e malmUdUrltiğüne, 
Muhasebat U. Md. 2 ncl mümey. 
yid Fevzi Maui! VekAleti mu.. 
hasebe mUdürlUğü 2 net mtimey
yWiğine. Ankara. ınillt emllk 
memuru Memduh maliye vekA.. 
Jeti mlllt emltk meınurluğurıs.. 

MuhMebat U, Md. memuru 
Stı.cide e'\Ta.k müdürlüğil mf'.mur 
!uğuna, vergiler temyiz komis • 
yonu 2 nci mümeyyizi Hasan 
raportörlüğe na.kil ve tayin o
lunmu§la.rdır. 

Bisikletten dü~tü 
ArnavutköyUnde Şıışkınbak

kaJ.da 4 numa.rah e\•de oturan 
Cemal bindiği bisikletten dUş
mUş, muhtellf yerlerinden ya
ralanarak ıtaydarpaşıı NUmu. 
ne hastahanesine kaldırılmış
tır. 

miş Ye dün nöbetçi cU rm ii mcş 
hut mahkemesinde dııruşmnsı 
yapılmıştır. 

Haean mahkemede, ~ok sar
hoş olduğunu ve bu yllzde n ne 
kUfUr ettiğini vo ne de bıtnk 
eektl~lnl bHmedl~Jnf söyle·mış 
ve hatta. yakalandığını ve mu
ayeneye götUrUldUğUnU bile 
batırlamndığınr ııa."e etmiştir. 
Şahit olarak dinlenen sfmltçı. 
ler Hasanın kUtur edip bıçak 
cektlğfni söylcdlklcrlndcn Hrt
klm Reşid tıuçluyu te,·klf et
miş ve ya~ının tesbltl için de 
muhakemeyi başka bir gUno 
bırakmıştır. 

Armatörler hırliği 
teşkıline doğru 
Şehrimizdeki bUtUn vapur 

sahipler! bu sabah bfr toplantı 
yapacaklar ve kurulacnk ar
matörler birliğinin nfznmna
mesinl tamamlayarak derhal 
Münakale vektı.letlnc göndere
ceklerdir. 

Birliğe şehrimizden manda. 
bUtUn memleketteki vapur sa
hipleri glrmeğe mecbur ola
eeaktrr. 

Mayıl! başından itibaren der
hal faaliyete ge<;llecek ve dn
hlldekl, hariçteki bUtUn nnkli· 
yat birlik tarafındnn temin o
lunacaktır. 

Emniyet umum 
müdürü geldi 

Emniyet umum mUdUrU All 
Rıza Çevik Ankara.dan şehri. 
mlze gelmiştir. Birkaç gUn kn
lacaktır. 

Ekspres geç geldi 
DUnkU Avrupa eksprest, Bel

gradda Berline alt yatnkh vn... 
gonun tekerleği yerinden çıktı
ğı ic;in iki saat geç gelmiştir. 

Bo:r;uk vagon Belgradda ka
tardan çıkarJlmıo ve yolculnr 
diğer vagonlara nakledilmiş
tir. Ku:anrn sebebi tahkik c
dflmekte<Hr. 

Sahte bono tahkikah 
Sahte mübadil bonosu tnh

kikatının polis safhası kapan
mıtk Uıeredlr. 

Evvelki ak"nm memurlnr 
Hncı Hayık, Peco ve Zeynel f
elmlerlnde Uç kişinin evlerini 
bıtsmışlar ve htmlardn.n Hnci 
Hııyıkın evinde Uc tane snbte 
bono bulmuşlardır. 

Di~er taraftan mUcldehımu. 
'1llllk bu yol.da. esaslı tnhldkatn 
başlamıştır. Zlrııat bankası TO 
eml~k memurlnrından bazıları 
da tıorguya çeldlecektlr. 

15 Mayısta Edirnede arıcı k 
kongresi top:ancıca < 

~ ... • - '.,· >1. ... 
""" .,. ... ,;~ " .. ~-.ıj 

~c ı '.... J f ~ 'l;,?- ~ "' ")! ~· --~~-_._.. itt<._W.-!.......... ~ ~ oı...::.,.~~ 

Sa.matyada kr..lc surları icin
de oynamakta olan E~retln oğ. 
lu 12 ynşındakt Satrnç ayağı 
kayarak iki metre yükseklik
ten yere dUşmUı,, muhteııt yer
lerinden yaralanarak et§l! co
cuk hnetahanesi,ne kaldırılmış
tır. Edirne, (Htt1'1t.,t mfl1ıablrtm!z- na.ca.ktıt. J..mıtık ve lpekböcc!c. 

d~tt) - 1!5 Mayısta ts inci yıl çiliği bölı;:ede ~ttikçe inkişaf 
Univeraite talebeleri toplantısını yapmak ti.rere umu. etmektedir ve kôy sanayiinc do;; 

mt mU!etti"likçe ı;ağırıla.n Tra.k. ru ola.n bu hareketin kıymeti 
seyahate çıktı y3 nneılr.k ko~le beraber E. çok bUyUkt.Ur. 

lstanbul Onlversltc:si talebe- c1irnede Uç h&fta !Ureeek olan Bunlardan ba.gka Trakyanm 
lerı bugUn başlayan zg Nlu.n bir de ancılık kurı.u açılıı.cak • 26 merke.ıo.:inde köy muhtar ye 
tatilini ,geclrmct Uzere ~urup tır. kA.tin!eri Jrunları da açılına.ğ:ı. 
gurup Anadoluya geyahn.te çıl~- Bu kursa ge!coelt olanların ve b~lnmı§tır. Ha.ziraha kad~ ar· 
mışlardır. 150 kl~IJlk bir bllrup !.rıcılıl~t:ı meral• ve ihtisuı o. kası abnacak olan bu kurslar. 
ta bu eabah Bandırma yoliyle ]anların yeme, kme ve yatma- dn devlet vtsaı.,rmm köy idare. 
h:mlre ~ldecektfr. !arı narasız ()]a.rak §imdiden ha. !erine yüklcttiSfi i~lcrle çalrma 

Bu talebelerin iki sUnlilk zrrlanmı~tır. Bunlnr yalnrz: yol tarzları ~österllmcktcdir. Yeni 
yat~czk Ye dört sUnlU?c ytyc.

1 

masra!larnu kendileri t:ekecek- seçim eolavısile muhtarl:ırm bu 
ceklerl Maarlt VekAletl tnra- ]erdir. Kongrede :Maarif ,.e Zi. yıl bu ihtiyaçları daha çok be. 
fından temin etıilmlştlr. raat mualljmlcri de hazır bulu. lirmiştir. 
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inan. tayy re Ç uk b y ı 
1 Çocukta vatanm istikbalini gibi değil, aadecc bir evin malı, 

nasıl bombaladı? 
cnnlanmıı cörmck, bizde yeni bir evliliğin tnbii bir ncticeşi gö;ı:ile 
tuur uyanışıdır. Uyanı§ sözünü h:ılnldı. ''Ccmiyel" le "çocuk" a_ 
bilcı:"Ck ve dÜ§Ünerck kullnnıyo - rasında hiç bir bağ kalmıyordu. 
ru.n. Çünkü bu uyanı!!, ke§fedit- Ne Tıın:z.imatın "Mckatibi ııbı· 
m'.§ bir mcrlınleye varmak değil yane" ıi, ne do kunılduğunu bil
dir. H::ıyır, asıı-lar ıüren bir dal- diği.niz ve ''T~rihi Cevdet" den 
gınlıktnn aonra. telaar kendi."llİ- ba§ka hiç bir eserini görmediği. 
2e bir <lü.1Ü{Ün gerçekle§mes.id;,;o. miz "E-rıcümeni Dani!!" yurdun 

Bir kaç ~ evvel gamalı haç. 
lr bir Alman kors:ın gemisinin 
Tuna yoluyla Varnaya. gelmiş 
olduğu görüldU. Ticaret gemisi_ 
n~ benreyen bu korsan gemisi 
Almr.n bahriyesine ı:ıenmıp genç 
zabitler tarafından idare edili. 
yordu. Gemi geJdi; hububat yUk 
leyen bir !ngiliz gemisinin ya
nına demirledi.. !ngiliz gemisi 

•t 
~ 

Non·eç veliahc'i 
bir müddet sonra demirini a.l • ..; 
dı, açıldı. Alman korsan ~emisi N'orvee Kralı Hakonun mek 
sahilde kalmı§"h. Tam bu sırada tupçusu,JFransııca Parisuvar ga· 
İngiliz r,enlisinde milthi3 bir in- zetesindc, kralın Alman bombar -
filak vuku buldu. ln~liz vapuru. clımanından nasıl kaçnu~ olduğu
nun ambarına bir bomba yerl~- nu ve yaşadıkları mUthiJ hayatı 
tiriln1ieti. Bereket versin kl ~öyle anlatmaktadır: 
bomba kazasız pat!amJB ve pek Uzun ve yorucu ara~tırmalar • 
az zarar vermiş bulunuvordu. dan eonra nihayet sair sabahı ea
Derhal harekete ge~en İngiliz- at 8,35 de küçtik bir Norveç çift· 
ler, Alman kors~ gemisini a- Jiğinin kapısını çalıyordum. Nor. 
ra.ttılar. Gemide bir çok kasalar veç Hariciye Nazın Profesör 
ve akUmülatör ve kasaları bulun- Kot bizzat kapıyı açtı. Bitkin bir 
du. haldeydi; ve bir haftadanbcri el· 

Alman kaptan masumiyetini biııelerini çıl:armamı~tı. 
ileriye sürerek protestoda bulu. _ Eksel!ns, dedim. Sizin için 
nuyordu. Bütün bunlara rıığmen milhim bir mesajım var. 
Bulgar bitaraflığını tamamen Mektubu aldı. Beni kabul etti
ihlal etmi.s oldu~u tnkdir ede- ği odayı gözden geçiriyordum. 
rek Vamadan ayrıldı. Burası fevkalade basit ve fakir • 

Bu korsan gider gitmez baş- di. Etraf temiz değildi. Pencere -
ka bir çok korsanlar kara yo • leri dı§ardan yapraklar aarmı~tı. 
tuyla Bulgarista.na geldiler. Bun·. lçcrde beyu perdeler vardı. 
lar Bulgarist.a.nm Varna linıant- Profesör Kot dışarıya çıkmıı-
na p;ırçafon:ıbillr ve sonra ~on. tı. Az sonrı döndU: 
te edilir denizaltı gemilen ve - Prens Olof ile ailesini gör • 
miknatisll maynler getirmeği mek l.stiyorau."\uz değil mi? 
teklif ettiler. Diye ıordu. Tasdik ettim. Ken 

Bunlar Bul~arlan tamamen disini takip etmemi ha.şile iıaret 
a:eybimire çevirmek istiyorlar- etti. 
dı. Bir salona irdik .• Burada bU · 

Fakat bunda muvaffak olama- tün Norveçlilerin tanıdığı birçok 
dılar. ıne~hur kimseler vardı. Kral Ha-

Almanlar müttefiklerin Bal ko~ ile Prens Olof general üni-
kanlar sulhunu bozmak istedik- forması taşıyorlardı. Diğer hUkft
lerini anlatmak, b'.lila Bulgarla.- met erk!nı ıivil giyinmi§lerdi. 
n in.ındmna!t istediler. Fakat Kral ile Prensin Uzerindeki Uni • 
General Veyga.nd Fransız ~ark forma, parlak merasim elbisesi 
ordularmm yegane ya.zifeslnin değil, harp kıyafetiydi. HattA bir 
dostlarına karşı olan beynelmi- çok yerlerinde ~amur parçalfln 
lel vazifelerini ifa etmek oldu· gôre çarpıyordu. 
ğunu bildirdi. Almn.n!a.:ı B~ • Kral ile Prens elimi sıktılar, 
g-arları. mıllt endi§elerınm bız.de hatır sordular. 67 yaşında olan 
hiç bi! akis bulmadığına inan. kralın yüzünde §Clyanı hayret bir 
dırmaga ça.lı~mışlardı. enerji okunuvordu. 67 ya§mdaki 

Fakat kötU niyetler uzun mtld ' bir adamın bu bedeni kuvvet ve 
~u bildir~. Almanlar, Bul- ze?:A canı lıb'lnı nasıl . r.ıuhafau 
~arlar kendilerini ku~ış o- ettiğine hayret olunur. Son ma -
lan Rusynya karşı bUyuk bir ceralannı ~yle anlatıyor: 
sempati duymaktadırlar. Sonra . 
diğer taraftan ihracat nıalları • 1 sa; ı;-c~ramıu: ~ıç ~tır~ 
nın hemen hepsini alan Alman· ge meı: ı. enım enme m 
va ile de ticaret vapmağa mec.. b~ar a~trl~r .Hem daha fenası 
burdular. Fa.ke.t Almanyanm bu mıtralyöı ile de ateş ediyorlardı. 
naraları vPremiyece~ini bildik _ Oturduğumuz ~ve. Alman boaıba
lerl cibi. ihtira.alarmın ~ittik<)(' ları isabet etmı§ti, evden kaçar 
arttıihnı da görüyorlardı. işte 
bu sebeple kom~ulıı.n TilrklerlP, 
veniden en İyi mUnasebetl~ kur
d4la.r. Bul"'a:rlar da Ruslann iJA
nihave Almanva ile müttefik 
ltnlnmıvaca~ dü.'}ünmektedir -
ter. Bnlgarlar tamamen bitaraf 
kalmak arzusundadır ve buna 
meı-burdur. 

Harp bn.şlıvalrberi küçük Va.r. 
na limanının 25000 sa1dni jşleri. 
nin tama.men bozulduihınu g8r • 
mette ''e eskiden faa.l bir tica· 
ret merke.~i olan ~birlerini, 

yaptıkları ticareti dUşUnmekte · 
dirler. 

Bu memleketin milttefiklere 
muhasım oldu~u söyliyeme 
vir.. Bilikis Bulgarlarda mUt· 
tcfiklere yanaşmak istlyen bir 
hnl varcfır. Muthetif ve5ilelerle 
~österdikleri dostluk te.r.ahUrleri 
de bunu isba.t etmektedir. 

Milttefiklerin Bulga.rlan ih· 
mal etmemeleri ve onlan kendi 
~yelerine getirmeğe ç.alımaları 
IB.zımdır. 

mecbur tcalan 
çık tnadı 

Çocuğun cemiyet içinde değer- bu açık yu:ıısını sannağı dÜ!Ün -
lcndirilmC$i; bizde ana yaaalar - m~di. 
dan biriydi. Türk, oenğrnı eana- ''Me~rutiyct'' devrinde de ço· 
ne' edeceği yavrusunu, faziletin, cuğa ait bil" ikri hamle yoktur. 
kahramanı.ğı. , kuvvet ve sağlı • Gerçi "mekteplerin ulahı" fırka 
ğın ömeği olarak yetiıtirirdi. prognunlnrmda yer alnuı, idadi-

Çmar ıövdeJi delikanlıların İ• lcr, ''sulU11i" lere, daha sonra da 
<;inde çiçekten l-uhlar açar, demir "lise" lc""e çevrilmiıt; frenk prog
ıibi sert yÜl'()klerde ıefkat filiz· ramlan tercüme edilerek yerıi bir 
lt-ri baharlanırdı. ''tahsil seviyesi" mey.dana geti -

Yurd aevgiai, oba a§kı, aoy rilmeğe çalışılmı§tı. Fakat bütün 
aaygıaı, hakka tapıı onlann gö - bunlar, çocukların f~imnsızlık -
nüllerini c:loldururdu. tan kurtnnlmasma yetmiyordu. 

llk kaynaklarında böyle olan "MaariP' imizdeki ''Tul&" sis· 
Türic, yaylalı dağlar, çiçekli o - teminin kökü bırakarak ıılaha 
ularda deniz gibi çalkanmaia daldan ba!lamak gibi garabetlere 
ba~layınca, t.t·tık yatağa sığmrya· • saptığını biliyoru~. 
ral:, fetih çağlayanlarile akb. Memlekette devlet eliyle ku -
Hanlıklar, hakanlrklıır, saltanat· nılmu! bir tek çocuk yeri vardı: 
lar kurdu. ~çtiği yerlerdeki ha· Darülacezedeki ltref. Ba ''irzaha
rabeler, mamure oldu. ne" nin ne feci bir tarihi olti'.ığu· 

Selçuklıınn yıkılııından sonra, nu İse, istatistiklerle uğratnnlar 
onlnnn yeri.ne geçen OmıanoğuL bilirltr. 
lr,e-ı1 Öz ıoya kanp beıka ırkla - •"Dnrüuafalta'' Yl bf!saba kat -
rın, yabancı kanlnnn damarlara mıyonım. Çünkü bu yurd, eski 
yaydığı gizli ve ıinsi boqunu İmal"etçi ve vakıfçı nahun son bir 

"' aezdiler. O devirde be.tlıba~ına ıabididir. Devletin ona el uzat. 
ken de bu tarru:ra uğradık... bir terbiye, ananevi Türk terbi· tığmı bilmiyonız. 

Yirmi metre kadar başımızın yesini yaı-tn-.ak için çareler ara- ı;: • • 
Uzerinde takırdayan Alman tay. mağa ~tlachlar. Bugün, çocuk bayramı içinde 
yarelerinin mermilerinden kur· Tarihlaimizin, gelİ§İgüzel gö:derimizi açınca, yerden göğe 
tulmak için kendimi karların içi- ka)·ciediverdikleri ''devtirme" u. geceden giindüze, çölden saraya 
ne atnm. sulü, iıte bu terbiye siateminden çıkmıt g!bi oluyoru-z. 

Prens Olof bu sırada müdaha· baık:ı bir ıey delildir. Bu yeni yürüyüite pnlı ecda • 
le etti ve cebinden çıkardığı bir Sarayların kunılu§u, Hind, A· c1ımızın, bozguna uğramadan CT" 

kurşunu göstererek: cem Bizans, Arap zevklerinin, velki eaki Türk içtimai ananele-
- Bu mitralyöz kurşununu ıetahatlerinin bil-er b'r:er yurdu - rinin canlandığını görmekle bah.. 

karların içinden çıkardım. Göril • muza ta~ınmasına scbe,p olmuı - tiyanz. Zengin atalanmız vakıf 
yorsunuz ya, bu Norveç kurşunu tu. mektep yıı.paı-lar, imarethaneler 
değil .. dedi ve kral il~ve etti: Bunu gören kumandanlar, Y"- kurarlar, hastaneler, dulhaneler 

- B~n de karların üıı;erinden vnı yıı.vaı aynı keyif gcv§ekliği· açarl:ır, ıüt evleri tesü ederler, 
bir kurşun almıştım. Bu da Al • nin, asıl ana yıı;'lna, hnlk arasına yurddan ökıüzlüiü, yetinlliği kal 
man mitralyözlerinin kurşunudur. ela )•ayılacağmı dü§ünerek bu dınrlardı. 

Cebinden bir kur§un çıkararak ''dev~irme" usulüne bat vunnuı- Bugün Çocuk Esil"geme Kunı-
bana uzattı. Bu sırada çiftlik sa· lar ve orduyu bu hastalıktan kur munun aynı mübarek yolda yürü· 
hibesi ihtiyar kadın kahve getir. tarma~a çalıpm§lardı. düğünü müjdeleyebiliriz. 
mişti. Kral memnuniyetini izhar Hepimizin bildiki gibi bu uıul 1922 den 1939 un ıonana ka • 
etti: • ierçckten çok faydalı oldu ve dar genel merkezin koruduğu ço.. 

- Doğrusu bu kahve fiındi iyi Osmanlı ccdusunu, bir bu~ a. cuklann sayı11 bir nu,yoa iki yüz 
gelecek. dedi. sn-, içtimai bünyeyi kemiren sin· kırk bin dört yüz dolnızdur. 

Oalodan ayrıldıkları gUnden s.i çürüyütten korudu. Mülbaltattaki GOO kollannın 
b~ri k:-al ile prens nneak bir saat Or altmcı asnn yensından da yn.rdrmlnn 1,625,191 e ~ 
uyumuşlardı. Kral Hokon otomo- sonra, bu bozgunun, "Y cniç.eri" mı§lu'. Kendilerine aüt ve yiye -
billerlnin yolda tam dört kere çu· ler arasına da girdiğini görüyo- cek verilen yavnılarm sayısı 
kura b3.ttru~ olduğunu, oğlu ile ruz. Bu giritle birlikte yiiı'da ftr t,84S,769 dur. Ba§ka türlü pr 
beraber şoföre yardım ederek o • llıket, zulüm, yüz karası ve tal'ih dnnle.rla gönülleri almanlann da 
tomomli yol üzerine getirdikleri· lekesi de 2inneğe lumrlanıyor • tutan 910,832 yi bı.ılmaktadrr. 
ni söyledi. du. Kunımun meydana getirdiği 

Ben kirli elUrime bakıyordum. Büyük gövdeler, kolay kolay içtimai mü~sescler (201) ye, 
Kral da kendi ellerine bakt1. O - yıkılmnzlar. cüncı bathktn.n ıon· aaslık yurıdlıın (49) a varmıt ba. 
nun elleri benimkilerden daha rn, nP.sıl ciaha bir zaman hava • lunuyor • 
kirliydi. Kral: la.rd• lm:ıl aydınlığı kalırsa, yr Bundı:ı.n bathll ıcneJ merkez 

- Ellerimi yıkamağa bit~ git· niçeri a-duıu da, içinden bozul • (52) eserden 149.000 nüsha bu-
miyorum dedi. duğu halde, dıt görünüıü bala - tınp da!!l,.w tnu .. , (63) nevi levha -

Kahveler içildikten sonra bu mından bili korlrunç heybetini dan 564.000 tııneyi yurdun dört 
basit çiftlik salonunda kralın ri- muhafaza ediyordu. bucnğma aslımn§tıl'. 
yasetlnde vekiller heyeti toplan • Fakat insanlal", ltuı değildir. Annelere çocuk bakımı haklon-
dı. Ben müsaade isteyerek ken- Korkulukla onlan unın zaman da öğüt vcc-en kitaplann saynı 
dilcrinden aynldım. aldatmak kabil olmaz. Yavaı ya· ''80.000'' e vannışbr. "Gürbüz 

tKlNCt BiR MACERA... vaı yakla§blar. Uzak palangala • Türk Çocuğu", "Çocuk", 4'Ana'' 
Atman bombardıman• tayyare· ra. sınır kalelerine ıöyle blr do·. mermualanndan. da 2,531,000 

terinden knç2n l:ral küçük bir kandılar. Sonra üçü d .. l"dü birle- nüsha d ğıllmştrr. 
Y.ns:ıbada o~lu prens Olof ve hü. ıcrck saldırnw ~ bn§lnclılnr. Devletçe kurulan çocuk saraY
lrumct erk~nından birkaç kişi ile Bu fclaltcte daha birçoklıın ek ları, çocuk c!ispnnserleri, ''Süt 
birlikte yemek yiyorlardı. Birden lendi. ''Pt.!arofça'', "Karlofça" damla" lan, çocuk neıriyab bun
bire Alman bombardıman tayya· ve nihayet "Hünkar iskelesi" lardan bnıkııdır. 
releri kasabayı bombalamağa ba~ cJ.amplarile alnımız lekelendi. Gcr:ülüyor .ki. Türkiyede çocuk 
ladılar. Kral ve maiyeti yakında- Çocuğun büsbütün biılmnsız davası nrhl< tam bir ıuurla İ!!l•· 
k1 ormana sığınmak için kaçma- kalışı, işte 0 tarihten ba§lar. niyor. Fikir, ruh ve beden üstün· 
ğa ba~ladı. Alman tayyareleri bil- Tarlada bataklar, bostanda do yıllnrdır ıürcn ç:ıhımalardan 
hassa kralı takip ediyor ve mtim kıırpuzlar nas:l yaradılışın ka • pek yakın bir ıelecekte çok kuv. 
ki.in olduğu kadar alçalarak mit· nunlarile yetitirıe, çocuklar da vetli ha1.1adlar alınacağım. fÜpbc 
ralyöz ate~i açıyorlardı. Batta öyle bllkımsız büyüdülel", Çocuğa yoktur Bunu yalnız münevver -
kral olmak üzere kliçUk grup yol memleketin ve milletin istikbali lcr deiil, bütün millet bilmeli ve 
kenarındaki hendeklere yatarak çocuk davnsmı benimsemelidir. 
düşman tayyarelerinin mermile - da ağaçlar devriliyor, yer yer çı - / HAKKI SUHA GEZGtN 
rinden kurtuldular. Bir müddet kan yangınlar çam ağaçlarını çı· 
sonra kral ve arkadaştan ormana ra gibi yakıyorlardı. Bir buçuk Hatay şilebi Boğazdan 
sığınmı' bulunuyorlardı. Alman saat scnra Almanı.ar ~r~k kralı girince yakalanacak 
bombardıman tayyareleri bef ta· tnmamen itlU ettiklennı ranne -
ne idiler. Kralın ormana sığınmış derck ateşi kesip uzaklaştılar. MUnnkale VekftleUnden mU-
olduğunu öğrenince bir kere de Vaziyet böyle iken Alınan pro· snade nlmndnn ecnebi suların
tam birbuçu.1< aaat mUddetle or _ pagandası Alman kuvvetlerinin da eefckre gldenKvöe ;ıayf~ya ~ö
mam bombaladılar Her tayyare Norveç kralına asli! taarruz etme tUrme Ukr.llero TUS ekncbe edn el-

. · · ld kla n ideli tın ktedi reste yU yen r an ıra ı 
en az ellı bomba atmıştı. Orman- • mıt o u n t a e e r. Hatay şllblnln tevkifi kararlaş-

~ ınrştır. 
Vapurun Knrndenlzden Bo

ğaza girmesi beklenmektedir, 
dUn altşam gec; Yakte kadar 
vapur gözUkmemlı,tlr. 

BUyUkderede gUmrllk mu
hnfaza, polis ,.e llmıın memur
ları vapurun tutulmanı için ter 
tlbat almışlardır. 

Alacak yüzünden 
kavga 

Slrkeclde arabl\ vapuru lske
losinde arabacılık eden Ahmet 
ne Ömer ıtrasında. alacak yU
zUnden avga tıkmış, Ahmet 
ltendlslne kllfll; eden Omerln 
Uzertne atılarak çakı fle mtıb
teıtr yerlerinden yarn.lamıştır. 
Ahmet yakalanarak tahkikata 



3 c af s 
lstanbuf da: 1 

Altınordu güzel bir oyundansonra Beşik-1 
taş! 4~3 yendi efa- ltay 2-2 berabere i 

Ankara' da: 

:ru.uıı kUmo mnclarmın 1st~n
buldn ilk deplasman müsabn
kalarmın ikincisine dtin de 
Beşiktnş stndında devnm edll
di. MUsnbnka.lnrm bnşlnma sa.
atine kndnr snhnyı 6000 e ya
kın bir mcralth -doldurmuştu. 

Vefa -Altay 
Hl\kem Snmi Acıköney'in i

daresinde oynanan bu müsaba
kaya takımlar aşağı-dnki kad
rolarla çıkmışlardı: 

lyc!ı:: Sııtn - Vnlıicl, Süley
mı:ı. - Muhteşem, Hnkkı, Şük
ru - Neci• , Hfüse in, Hilmi, 
Şetkl, Mehmet. 

Altay: JbrnlıJm - Alf, Mch: 
met- Tevfik, Ömer, Mehmet -
Hn.kh:ı, İly , Vehnp, Orlınn, 
Hnkla. 

Dlln Beşlktaşa 6 - O mağ. 
JQp olan Altnyın bugUn Vefa 
ka.rşuıındn. no netice alacağı 
merakla bekleniyordu. Oyunun 
ilk enlnrı mütevazin geçiyor. 
Bc~':::ıcl da1'fknda. llynsın bir 
lskUEı gUzel bir .;ol fırsatını 
heba etti. Oyun ağır cereyan c .. 
diyor. Vofo.lılar bir gUn evvel .. 
ki gibi rahat bir galebe elde 
etmek istlyorl:ır. Fakat AltnY, 
hiç to dUnkU oyunnnu oynamı. 
yor. Daha d0rJJ toplu, ilk dev
ro knrşılıl•lı kaçan birçok fır. 
eatlnrdnn Bonra O - O berabe
re blttl. 
lKJNCt DEVRE: 

Oyuna Vefalıl::ı.r başladılar. 
Altay muavin bnttında kesilen 
b!r ne: ·ora akınından sonra 
Yah • bın ı:; u .. ol bir p:ısından Al· 
t .. y sclr.tıı:ı tereddUdU yuzun. 
deu fstifaılo edeınl31erek nıU.ı 
htı:u bir ,gol fırsatı 1ta.çı dı. o. 
yı1n y.ne mUtGvazln. Biraz son .. 
ra Hıl..:ı! m gUzel bir şiltUnU 
Altay knl.,1,;!ıd nncnk kornere 
atarak kurtarablldi. Fakat Ve
falılar bu kornerden istlfad 
edemaclflor. Nihayet 17 ine! da
lı:11ta :la Ynh p c.:oldnn aldıt:ı bir 
tıas: .. A.ltnym llk olunu attı. 
.Bu gol Vcfnlılnrı daha dUzgUn 
oynnmağ'a c 'kedeceğlne sinir
lerini be du. Şaşirır gibi oldu
lar. 35 inci dnklkada Hilmi 30 
mt~reoen ıkt bir şUtle Vefa.
:run bcrab rl!k &olUnU yaptı. 
Bir da.kil. onra Vefalılar bir 
tol dalı ·rpt lnrsa d ofsayd. 

Birkaç .d .. 1:1k sonra lzmir 
knleslnın önUnde1d bir knrz
"ıl ııkt .. n lstifado eden Ha.ltkı 
Vefanın !tdnci golüntl do attı. 
Btı gol Vef"' ':ırın lınfif bir 
tıstt\uih.ıc kuı rnalarma. sebep 
oldu. Şimdi ağır bnaıyorlar. 
Fn at nı:Uc 1:-. Bu -- rnda bir 
Altay hucumunda Safa kalesi
ni bırakıp 21) metre kadar açıl
dı. Topa yotlşt:n İlyas bu fır
ııattan istifade ederek tzmirin 
lklncl golUnU de attı. Vo ben .. 
dan l!!onr11. vaziyet değişmeden 
mUsabaka 2 - 2 bernberliklo 
bittJ. 

Beşiktaş - Altmordu 
GUnUn iltinci mUsnba.kası Al

tıno~üu - 1.ıeşiktaş takımları 
4- aiıın.dn oynandı. Hıı-kem Tn· 
rık O:ı..ercnglnln idaresinde ya. 
pılan mucıab lı.ı:ı.ya t"'lumlar n
şağu!nkl ndrolarla. c;ıkmıe
lardı: 

Altmcrou: Nccntl - Ziya, 
Ali - ~'el• , !·ıuullnh, Ali -
Nll.lruk, 6al1, 1'1nzhcr, Adil, 
Hnmdl. 

:Sc.şih'i4ş: Mclunct AU - Ta
ci, Hüsnü - H.ilsc,; i 1 Rifnt. 
Feyzi - ):lnyn 1, li .kkı, Iloclli, 
Şeref, tbrnhlnı. 

Oyuna B~ .. ık~ş 1Jar haşladı. 
lar. ;.-.zsdr lzmlrlllerin lehine. 
A.ltınordulular busun takımla~ 
rmda çok Jsnh . tıı değişiklikler 
yap u 91ar. KUcUk Namılı: ta. 
kınıdnn Ciknrılr..ıış, IInmdl 1101-
a.çığa, Adtl EOliçe konmu~. Bi
da~ e•~,, oyun t"l'lt,,., zin C'Cre
yan ediyor. H Uncu dakilrnJa. 
Hakkının sıkı bir şUtU İzmir 

aleci&fnln ellerinde haldı. Bir 
önklke. sonra Jzmir merhez mu. 
ha.ciminin nyni şiddette bir ~U
Ul da netlcoelı: kaldı. Dakik:ı 
11. Top ce t'zglsl içinde 1z
mlr aol mUclnfilnln eline çarptı. 
Penaltı. Hakkının şUtU avutln. 
neticelen for Ye bu suretle Be" 

tıiktaş mUhfm bir .gol fırsatını 
kaçırıyor. 

Birkaç dnklkn sonra Ustüste 
iki korner kazanan Beşiktaşlı
lar bundan da istifade edemi
yorlar. Yavaş yavaş Usttin1Uk-
1erinl arttırıyorlar. Bu arada 
Altınorduluların da bir hayli 
fırsat kaçırdıklarını gördük. 
Bir Beşiktaş hücumunda İzmir 
kalecisi kalesini boş bıraktı. 
Şeref gUzel bir şUt çiıldyor, fa
kat kaleci yetişerek tutuyor ve 
takımını muhakkak bir gol ye. 
mekten kurtarıyor. 

Nihayet 28 inci dakikada. sol
açık Hamdlnin güzel bir orta
eından istifade eden Said Al
tmordunun ilk golUnü kayda 
muvaffak oldu. Bu gol Beşik
taşlıları yine harekete getirdi. 
Fak:ı.t kaJe önUnde müessir o
lamıyorlar. 

Galatasaray 1 
Fener bahçe 2 

-
-

Anknro, 21 (A.A.) - Şc.hrimlzdc 
bulunan :Fcnerbahçc ve Galatasaray 
futbol ekipleri lklnci ve son kar§ılnş.. 
malarmı bugün (19 Mnyıs Stadyo. 
mu) ndı\ 25.000 nl mütecaviz bir se. 
:>1rcl kütlesi karşısında Muha.fızgücU 
\'e Ccnçlerblrl!ğl llo yaptılar. 

llk kar§ılaçm.ıı., Fcnerbnbçc - Mu.. 
ha!ızgücU ta.lamları arnsıııda idi. Al
kışlar nrnsınd:ı birlikte sahayo. gelen 
bu iki güzide to.kım kısa blr seremo_ 
Diden sonra yerlerini a..ldıklnrı vakit 
sarı • JAclvertlllerl pı kadro !le gö;
dUk: 

Cflınd - Ali Rıza, Orhıın - Reşad, 

Esad, Ömi!r - Lebib, Bülent, Melih, 
Yıışnr, Ji. Fikret. 

Bunıı. mukabil MuhnfızgUçlUlar, blr 
gUn evvel Galatas:ırnya çıkardıkları 

kadroyu aynen muhafaza etmekle be
raber sağaçığa Turhanı r;eUrerek §ÖY

iece sıra..la.nmışlardı: 
Bedri - Abdurralım:ın, Fethi -

Necabl, Clhnd, llll.şlm - Turgud, Şa.. 
hin nıza, lbrnhlm, Turhnn. • 

Hakem, Muzaffer Ertuğ'un idare_ 
sine bUyUk bir sürntlo baıılayan oyu_ 
nun her dakikası ayrı bir zevk ve 
heyecanla takip olunuyordu. Fenerli. 
Jer, bugün, dUnkU oyunlarlle kabili 
kıyas olınıyacak derecede teknik bir 
oyun gl:lstermekte idiler. Takımın lıa. 
zı yerlerinde de göze ç."lrpan akaaklı. 
ğa. rağmen, umumiyet ltlbarile hatla.. 
rmdakl Cı.henk ve beraberlik, ma~m 

kendi lchlerlno neticeleneceği hakJ.:m. 
dakl tahminleri ta.k\1ye eder mnbl. 
yette idi. 
Diğer ta.ra.fbın Muhn.tızgUcU de, a. 

Gençlerbirliği O 
MuhahzgUcü 2 

~ağı yukarı, Fenerbahçe a.yanndıı. bir 
oyun çıkarmakta. ve kuvvelll rııklbinl 
zaman zanıruı tehlikeli vazlyeUerc 
sokmakta idi. lkl takım da maçın ne. 
ticcsi üzerinde müessir olacak Uk ne_ 
ticeyi elde edebilmek için çok enerjılt 
bir oyun oynamak mecburiyeti karııı. 
mıda bulunuyordu. Bu ltlbnrladır ki, 
maç, glttlkço çok seri blr cereyan al. 
mııkta. idi. Top gözle tııklbl güç bir 
hızla Jkl kale arasında mekik doku
yor takat, bir tUrlU istenilen netice 
elde edilemiyordu. 

Fenerliler bugUn yalnız rakipler! 
ile değil aynı zamanda, mUthl§ blr 
~sızlık ile do mUcadeloyo mecbur 
kalıyordu. DUn olduğu gibi bugün de 
yapmııı olduklıın bUtUn akınlarda, top 
ya kaleyi bulmıyor veyahut kaleci 
Bedrinin kucağına mkışıp kalıyordu. 
Bu sureUe de oyun netlccııb: bir halde 
devam ediyordu. Nihayet Mellhin ikl 
Muhafız müdafil arasından sıyrılarak 
yaptığ, gol Jle devre l - O Fenerbah.. 
çe lehine bitti. 

Muhnfızın ikinci devreye çok nzim. 
kAr bir oyunla. baıılaclığt yapmakta 
olduğu sert ve seri hı.işlerden anlaşılı.. 
yordu. Neteklm daha. 8 lııcl dakikada 
Şahinin a.nt ve sıkı bir ııUtilo yapılan 
beraberlik golU bunun en bariz bir de. 
lllldir. Beraberlik golUndcn sonra. bL 
raz daha açılaan Muhafız muhaclmle. 
ri, Fener kaleslnl sıkı bir gol tenberl 
içerisine aldılar. Fakat, atılan bütün 
§UUer 25 bin kl,şlyl hayran bırakan 

bir harlkulndellkle oynayan kalecl 
Cihadın elleri arasm:ı. sıkı§ıp ka..lı

yordu. 
Oyun, yeniden Fenerin ht\klmlyeU 

altma geçti. Ve Mellh, Yll§3rdan in.. 
tınordunun dBrdUncU golUnU 1 re bir ara. pasile aldığı topu sıkı bir 
de yaptığım gBrUyoruz. . 11uue Muhafız kalesine sokarak lkln.. 

17 inci dakikada Hakkının el Fener golllnU de ~apmaya muvaf. 
pasını Şcrot domlr gibi bir sol rak oldu. 
şUtlc Altınordu ağlarına takı- Oyunun bitmesine pek nz ~alm!.§tI, 
yor. Bu ikinci gol Boşlktaş ta- kJ, MuhafJZlılar kcndllcrlno has bir 
kımını yine dUzğün oynamağa azim ve enerji ile yeniden parladılar. 

• sevkedlyor. l"nlrn.t lzmir mU- ve Fener kalesi bu çok tclıllkell nkm
Altay - Tlefa miisabcık~-'ıttda dafaasımn ıgUzel ~.alışması bir- ıarı neticesiz bırakmnk için çok çalııı. 
Altay ka1.eci$itıiu bir 1..ıırtan§ı çok sayı fırsatlarına mani o- mağa mecbur kalıyordu. Fakat, bütün 

luyor. bu gayret ve çalı~alar Şahlnln ikin_ .A1tınordulular da. cok güzel 
kombine bir oyunla Beşiktaş 
kalesini ziyaretten hali kalmı
yorlar. Neteklm yine böyle gU
zel hücumlarından birinde Sa
id aldığı bir geri pasından isti
fade ederek ustalıklı bir vuruş. 
la ikinci Altınordu golUnU de 
atıyor. Bu gol Beşiktaşı biraz 
bozar gibi oldu. Forvet karm:ı
karışık. Biltıkfs Altınordulular 
cok dUzgUn bir oyun tutturdu
lnr. Bunun semeresini de biraz 
eonra. .sördUler. Dakika: 42. 
Solaçık Hamdi Adliden aldığı 
bir pasta toım sUzel bir sUrUş
le Beşiktaş kalesine yaklaştı. 
Sıkı bir şiltle Altınordunun U
çUncU golUnU de attı ve devre 
'3 - O Altınordunun gallbiye. 
tiyle bitU. 
lKlNCl DEVRE: 

Oyun çok sUratlf bir şekilde 
başlndt. Dnha ilk dakika.da 
Hamdinin güzel bir şutunu 
Mehmet Ali ancak kornere ata
bllmekle kurtardı. Bir dakika 
sonro. lzmir kalesine yaklaşan 
Şeref sıkı bir sol şUtle Beşik
taşın ilk .golUnü attı. Bu gol 
Beşiktaşlıları harekete getirdi. 
RUzgdr da lehlerine olduğu i
çin hafif bir UstUnlUJc kurmak
ta. sUclUk çekmediler. • 

Fakat lcale önflnde bir iş gö
remiyorlar, sinirlendikleri ,gö
ze çarpiyor. 10 uncu dakikada 
lzmlrUlerin yine parladıklarını 
görüyoruz. Said çolt gerilerden 
Hamdiye bir pas veriyor. Hnm
dlnln gtızel bir sürüşle ortala
dığı topn. yetişen Namığın Al-r-

ı 

as inci dakika.ela. iyl mar- el bir beraberlik sayısını yaptığı to. 
ke edilmemekten istifade eden pun Fener ağlarına tıı.kılmıısınıı. mani 
İbrahim sıkı bir şUtıe UçUncU olamadı ve maç 2 - 2 beraberlikle 
Beşiktaş golUnU de atıyor. Bf- neticelendL 
raz sonra hakem hatalı. hare- G.S .• Gençlerbirliği 
ketlerlnden dolayı Bcşıktaşlı Sıra Galatasaray - Gençlerblrllğl 
Şer?fle Altınordu merkez mu- maçına gelml§tl. lkl tııkım da dUnkU 
hacımlnl oyundan çıkardı. MU- karşıla11malarm galipleri olduğundan 
ımbakanın bundan sonraki kıs- maçın, çok ll1 olacağı zo.nnedillyordu. 
mı Beşiktaşın tazyiki, Altınor- Halbuki hiç to böyle olmadı. Bidayet.. 
dunun fevk~H\de mUd:ıfansfyle te &eri ve gllzeı b~lıyan oyun, za.. 
geçti Ye müsabaka netice de- mania bu güzelllğinl kaybederek 
ğişmeden 4 - 3 Altınordu le- zevksiz bir çarpışma. hnllnl aldı. 
hine bitti. Oyun, Gençlerblrllğt hAklmJycU nl. 

NASIJ.1 Ol:'NADILAR? tında gcçUğl sırıı.lnrda Galatasarayın 
Altınordu: Bir gün evvelki yaptığı bir hücum da. sollc;; Budurlye 

oyununun k:ıt kat fevkinde bir yapılan hatalı bir ı:;arj üzerine verilen 
oyun çıkar.dı. For hattının za- penıı.ltıyı gole tahvil <'den Budur!, ıo 
man znman oynadığı kombine uncu dakikada ı;ilnUn yegtı.ne galibi. 
ve dtizğün oyunu zevkle seyret- yet sayısı olan golU temin etti ve dev
tik. Bugün müdafaa ile hUcum re aynı tempo lçerlsindo takımlamı 
hattı nrasmdo. da iyi bir anlaş- birbirini sıkıştırma.siyle takat golsüz 
mn. var. Hamdi iki takımın en oıa.raıc gcçtlğlnf!cn Galatasaray ilk 
muvaffak oyuncusu. Said fev- devreden ı - o galip olııra..lc çıktı. 
kain.de, diğer bütün takım aı'- Bundan sonrıı. başlaynn lltlncl dev. 
kadnşları do. vazifelerini canla renln d6rtte UçU Gcnçlcrbirllğtnin 
başla başarmnğa çalıştılar va mutlak bir MkJmlyeU nltında. geçmJş 
muvaffak ta oldular, olmasmıı. rağmen, Gnlatasarıı.ym ıı.. 

Beşiktaş: Zaman zaman düz- ,.antajı elden bırakmamak için tatbik 
ğUn oynamakla beraber bUtUn ettiği kuvvetli ve sıkı bir mUdafan. 
hatlarda umumi bir Ahenksiz- oyunu karr;ıısmdıı. gol yapıl3mndığın. 
lik göze çarpıyordu. Şimdiye dan maç ilkdc\Tedel:J neticeli muhıı.. 
kadar hasim kale önUnde ele faza ederek ı - o Ca..lntaı;araym ga. 
gecen fırsatlardan en çok isti- libiyeU ue bftU. 
fadc etmesini bilen Beşiktaş Bu maça Galataaarııy dUnkU ·ka.d.. 
forvetinde bugUn o hassa kal- rosunu muhatnza ederek çılmu,, fıı.. 
mamış, Mehmet Ali iyi bir gU- kat Gençlerblrliğl, sadece s:ığnçığa 
nünde değil. HüsnU bermutad Vahdeti geUrmııı bulunuyordu. 
cok çalıştı. Muavin hattı nksn
dı. Forvet bozuk bir oyun çı
kardı. IrAZJl\1 IlEIUOIEN __ ...__.._" 

ikinci küme tehir maçı 
DUn Fener stn.dında Davut. 

paşa Yıldırım takımı ile Gala
ta Gençler arnsrnda ynpılan i
kinci kUme tehir maçında bi
rinci devre 1 - 1 beraberlikle 
bitti. İkinci devrede hAkim bir 
oyun çıkaran Dnvutpaşalılnr, 
Uç yol daha çıkararak mUsa
baknyı 4 - 1 galip bitirdiler. 

Bisiklet Yarışları 

. .._:...,...,z_,;~~'"""'"....--.---·--

Beden Terbiyesi Jstanbul 
BBlgesi tarnfındnn tertip edi
len bisiklet yarışları dUn DU
yükçekmcce - Topltapı arnmn
da yapıldI. 70 kilometrelik bu 
yarışa dokuz müsabık fştirft.k 
etmiş Ye neticede 1Inlit <Top
kapı) 2,4 7 ile birinci, Borct bir 
bisiklet farkı lle ikinci, J orj 
Uı;UncU olmuştur, Beşikta.ş - Altınordıt maçından bir görUnÜ§ 

Büyük Millet Meclisinin son 
müzakerelerinde kabul olunan 
spor mükellefiyeti kanunu etra.. 
fında daha fazla izahat alabil. 
mek ve bu izahatı, kanunu ala. 
ka ile takip eden vatandaşlara 
da sunabilmek için Beden Terbi
yesi Genel Direktörü g-eneral Ce. 
mil Taner'den bu hususta bir 
beyanat rica ettim. Sayın gene. 
ral dedi ki: 
"- Büyük Millet ~'leclisi U

zun etütle meydana getirerek 
sunduğumuz bu lcanunu kabul 
etmi.5 ve bir haf tadanberi meri
yete girmiştir. Yalnız bu iş za.. 
man • zemin ve vasıtaya rnuh. 
taç olduğundan kanunun tatbiki 
ancak yavaş, yavaş, mmtaka, 
mmtaka başlryacaktır. Kanuna 
göre 12 yaşından 45 yaşına ka
dar bütün erkekler mecburi 
spor mükellefıyetine tabidir. ZL 
ra bugün mcmleketmizde ilk 
tahsil mecburi olduğu için her 
genç ilk tahsil mUddeti zarfın
da yani 11 yaşına kadar mecbu. 
ri spor yapacaktır. Fakat 11 ya. 
şmdan sonra. ya okuyacak ya 
hayata, a.tıla.ca.ktır. Okuyacakşa 
mesele yoktur. Aksi halde vücu. 
dü ham.laşacaktrr. Onun için 
spor mükellefiyeti bunu berta. 
raf eder. 45 YB.§ma. kadar olma
sı da askerlik mükellefiyeti ica. 
bı iktizasıdır. Ordu bu yaş d:ı. 
bilinde her an vatanlaşlardan • 
istifade edilmesi için onlann 
sıhhatte olmasını ister. ~te bu 
sıhliati de spor mükellefiyeti ka
nunu meydana getirecektir. 

Kadmlnr da keza 12 den 35 
yaşına kadar bu knnuna tabL 
dir. · 

Mükellefiyet dahilinde 2 tUrlü 
spor var: 1-Mecburi, 2 - İh
tivari. 

0

1\Iecburiler: Jimnastik, a tle. 
tizm., hcndbol, voleybol. basket
bol, vüzıne, izcilik, atıcılık, dağ, 
kavak. 

lhtiyariler: Futbol, güreş, 
boks. bisiklet, motör, tenis, es.. 
krim, yelken, kürek, gülle. 

Bu mükellefiyet içinde bulu
nan her vatnnd sıhhatçe sağ. 
lam olduğu her an mecburi spor 
ların hepsini, ihtiyari sporları 
da istediğini isterse yapacaktır. 

Bunun için teşkilat tıpkı as. 
kere alma gibi olacaktır. İtalya 
ve Almanya.da filvaki bövle bir 
teşkilat varsa da bizimkine hiç 
benzemez. Onların başlarında 
asker vardir ve ordu okulda bu 
teşkilat içindedir. Halbuki bizde 
okul - ordu hariçtir. 

Her vata.ndnş içtimai ve kül. 
tür seviye ve muhitine bağlı 
kalmasını temin icin spor çe§i. 
dini intihap etmekte serbest ka
lacaktır. 

Memurlar spor mükcllefiye • 
tinden vekaletlerin vereceği ce. 
vaba göre istifade edeceklerdir. 
Mesela sabahlan işe başlama -
dan önce spor mütehassısları. 
nm nezareti altırda serbest c:a
lışa.bili rler. Veyahut devamlı bir 
çalı~ma sonu vazifeden sonra 
her müessese civarına yapılacak 
spor eğlence yerlerinde meşgul 
olurlar. Köyler de bu işe eğit
menler nezaretinde, ilgili bulu. 
nanlar ve viliı.ketlerde SP<?t'-klUp 
leri yapacaklardır. Buralia biz 
Rusların usulünU tercih ettik. 
Yani devamlı calıı:ııp erken tatil 
olup spor yapma. 

Bu kanun Uzerinde çok dura
cağız ve verimli bir şekil alına. 
sı icin de ben ve nrkndaşlarım 
milmkün olan het §eyi ynpaca • 
ğız. 

Spor mUkellefiyeli kanunu • 
nun icap ettirdiği spor talimat
namesi zikredilmeye §ayandır. 
Biz bu .talimatnameyi tamamen 
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! Bugün Yirmi Üç Nisan 1 

1 
Neşe doluyor insan ! 
Kamutay bugün doğdu. ~ 

~'} i. Karanlıkları boğdu. 1

1
. 

J 1 Neşe doluyor insan, 

~ Çünkü Yirmi Üç Nisan. İ 
i Çocuk Haftası bugün 1 
! . : i Yurdda düğün var, düğün 
=.f· Vücudumuz sağlam, dinç j 
. Gönüllerde bin sevinç 1 
: Nasıl sevinmez insan 
: j Bugün Yirmi Uç Nisan 

: 
! 

ı 
i 

Gülüp eğleneceğiz, 
Bugün Yirmi Uç Nisan. 
Göğe sesleneceğiz, 

Bugün Yirmi Uç Nisan. 
Her yerde şenlik, düğün, 
Bu ne büyük, kutlu gün 

Küçü leı · çin l 

FiJn.imce çocuk vatandır, ço. 
cuklar uluıun en değel'li hazine. 
leridlır. 

• • • 
Çocuğun ne§eııi ııhhatidir. 

Hastalıklı çocukların çokluğu u. 
luıu ytlcılmaya sürükler. 

• • • 
23 Niıan Çocuk Baynmıı'nctal\ 

sonra bir haf ta ıüren Çocuk Haf. 
tası relir ... Çocuklan unutma! 

Türk çocukları 
Yara.mızı toprakla 
Sarın Türk çocuklan 
istikbale, ümide 1 
l7 arın Türk ç.ocıikları 

Zulmetleri kovacak, 
Cehaleti boğacak, 
Ne giinqler doğacak 
l' arın Türk çoeuk1a~ 

N.N. 

Anadolu 
Çat/Zar bu ::Umrüt yerin 
San1.,"i bir elmM yolu. 
Dağlar ~eldlelcritt 
N ağmelerilc dolu. 

ô k.!ilzlere bir a.M 
Bak şıt güzel vatan 
Kdbe 01$a cihana. 
Layıktır Anadolu.. 

N. N. 
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H·ndistanda müslümanlar 
tras nda arbe u 

15 kişi öldü, 4 pohs yaralandı 
Lııknoo, 21 ( .A.A.) - İki müs. 

lürnr.n ta.rikati mensupları ara -
:ıında sıkG.ll bir dövüş esna.smd.n 
15 kişi ölm~tUr. 4 polis memu. 
nı da ya.nı.Ia.nmıştır. 

Işıkları söndürme emri veril 
miştir. Sokaklarda polis memur. 
lan ve nsker mlifrezcleri dev -
riye gezmektedir. 

Altı r 

Zab1ta, halkın Ur.erine iki de. 
fa ntcş açm~tır. Bir Hintli me
mur taarruza uğramışsa da mü. 
tearrızlann elinden salimen kur· 
tulmıığa muvaffak olmustur. 

J{avga, il:i tarlkntten birinin 
te.rtin etme1t i'ltedi~i ayine dL 
ğ'erinin muhR.lefet etmesinden 
ileri gelmiştir. 

orkunç e 
20 metre irhf aında bir tepe çöktü 

BurM, (HUJJU8i muhabirimi::. 
den) - Evvelki gece Altıpar. 
makta Gece mahallesinde bir 
heyelan neticesi 3 evin tama.. 
men ve altı evin de kısmen ha
rap olduğunu yazmı~tım. Bugün 
heycltuı yerine gıderek §Unlan 
gördüm: 

.Altı kefekeden mürekkep 20 
metre irtifamda bir tepe yağ. 
murl:ı.rın tesirile akşam saat 
18,30 da. çökmeye ba.slamıştır. 

llk çöken kısımda büyük ka. 
ya parçaları C8.dde boyunca. eı. 
ralanan evlerden be.'ini arka t&
ra.fından yani b:ıhçe JrnıımJa.rm_ 
dan tahribetmi§tir.Bu evlerde bu 
luna.n zavallılar bu çökmeyi bir 
top gUrültil8il zannetmişlerdir. 
Va.kabir saııiye içinde geçtiğin.. 
den hepsi içeride ka.lnuşlar, fer. 
yada. bıışla.m.I§lardır. Bu feryat 
iiz;crine civardan yetişen asker 
ve zabıta. memurları ev içinde 
kalan çocuktan pencerelerin 
demirlerini kırmak suretile dı _ 
sarı çılanı~lardır. Bunciuı 150nr& 
diğer o ınra.da.ki ev halkı da kor 
kudan dışn.n fırlamı~lardır • .Az. 
~nra. öy.le korlnm~ ibir gilrültü 
ıle tepenın ikinci parÇMı Uç evi 
tama.men hurdah~ etmiştir ki 
gtl.rliltU çok ur.aklardan duyul _ 
mUJtur. 

rnJimiz; belediye fen heyetine 
hcyeMnm devam etmesi ihtinıa.. 
line k~ !Azım gelen emirleri 
vermistir. Etıat AlkaK 
Merinos fabrikasındaki 

kaza 
Bur:m., (HıutU8l} - Merinos fub 

rika.smdo. ~ muavini olarak 
çalışan Bahattinle arkadaşı Ab
dullah tarak dairesinde makine 
Ur.erinde mlinakaşayn dalmL' _ 
Ja.r, bu 15Irada B:üıattlnin iC1'Çıe 
pa.rmn.ğı kaza netlooelnde maki. 
neye kapılarak kesiJm4tir. ıu... 
dise etrafında tahkikata bq • 
lıınmı~. 

Yahya Kemal Borsada 
Bur3a, (Hu.mııi) - Kıymetli 

şair ve edibimiz Tekirdağ mebu. 
su Ynhya. Kema.I dün eehrimize 
gelmiştir. Şa.ir Çelikpalas ote.. 
linde kalmakt!.dır. 
' * Yalova k~;plıca.lıın müdürü 
doktor Nihat Reş::ı.t ~imlr.e 
gclmi:;tir. Ken-:!isi Çeltkpalasta 
:misafir olmaktadır. 

Kaybolan çocuk davuı 
tekrar görülüyor 

Bur~., (Htl.'IU3i) - Bundan 
on sene evvel ınu d!.ğda kaybo.. 
lan ~uğun muhakemesine tek
rar nğır ceza mahkemesinde ba.. 
kılma.ğa başlandı. Heyeti MkL 
me bu i§te maznun olup ta hak. 
kmda.ki ta.hkikatm muvakkaten 
brrakılmasmıı karar verilen Boş 
nak Hayriyen4n dinlenmesine 
~iddetle lfurum gördüğü için a
ranarak behemahal buldurulma. 
sr hususunda cumhuriyet müd
deiumumiliğine tezkere yazıl • 
nıası ve ismi ~çan §aliitlerin 
celbine karar vererek muhakeme 
9 mayıs gilnüne bırakıldı. 

ta memurları derhal Ahme<li a. 
ramağn. b:ı..~lamışla.rdır. Ahme _ 
din evine gelmi~er karısı .Ah. 
medin evde olmadığını söyle -
tnİ§Se de memurlar kapıyı ~tı.. 
rara.k içeri girdikleri zaman Ah. 
medi içeride tela§lı teltşh clbi. 
s~lerini giyerken görilp knra -
kola götUrrnüşlerdir. l{ant'koldn 
ve e:orgu hakimliğinde alman L 
fadelerinde: "Ben Me!ımedi öL 
dUrmedim. O gün balık 
kestim. Bu kan lekeleri ondan 
oldu,. demiştir. Bu kaıı lekeleri 
ve elbiseler İstanbul tıbbı adli 
milc:ısesesine ~önderilerek t:ı.h. 
lil edilmi§; ııetfcede insan kanı 
oldu~ anlaştlmtı,~ır. 

Reis bunun Ur.erine Ahmedo 
bunlara ne diyeceğini sorduğu 
zaman: 

- Benim hiç bir şeyden habe
rim yok; görmedim. Ben öldür. 
medim demiştir. Diğer §ahitle. 
rin celbi için muhakeme 8 ma~ 
yısa bll'akıhmşttr. 

Garp cephesinde 
hava faaliyeti 

Londra. 21 (A.A.) - Frnnsa
dnkl İngiliz kuvveUeri genel 
kurmayının tebliği : 

Bu sa.Mh 8 h:ırp tnyyaresin. 
den mUt,e:ekkil bir devriye ko • 
lu &a.rla.ntem cicarmda. 12 ta 
ne Mes.,,cr&mft ia.yyaresinden 
mUrekkcp bir filoya tc&if Uf et
mio vo taamwı. geçmlştlr. İki 
.Alman tayyaresinin Alınan· ıı.ra.. 
zinine d~llkleıi görUlmUştUr. 
Diğer b1r tanesi de kaprudana • 
rak yere inmiatir. Öğleden son.. 
ra tayyareler arasında bir mu -
sa.deme daha olmuştur. Bir 109 
Messcrşmit ve bir 110 da.ha dU. 
&flri.llmtiatilr. Bunların her lk.isi 
de Franaız topraklarına dllş • 
mUştUr. Diğer blr Alınan tay -
yareslnin daha tahrip edildiği 
zannolunuyor. 

Ha.tif çe yarala.nan bir pilotu • 
muz yere inmeğc mecbur olm~ 
tur. Bütün diğer ta.yya.relerimiz 
!We.rine dönm~erclir. 

Porl3, !1 (.A..A.) - Havas a
jansı ıı.:skerl vaziyet hakkında şu 
Wsil!tr veriyor: 

H&vnmn gtuelllğindcn bilisti
fade tayyare faaliyeti artmış 
tır. Dün ıırtlndilz ve gece he.Ua • 
rm her iki tnrafmdan mUteaci -
dit k~it uçutJarı yapılmış uzak 
noktalar& kadar gidllerek totoğ 
raflar çektımfştir. Avcı tayya. _ 
releri bu harekAta f6tira.k etmiş.. 
lerdir. Bu faaliyet neticesinde 
ki çarpışmalar Fransrz tayyare. 
leri lehine neticelenmiştir. 1ngi. 
liz pilotları iki Alman tayyare. 
si dil§UrnıUşttlı-. D!ğer iki Alman 
tayyaresi de Frarunzhı.r tarafın. 
dan dü~lmiletür. önee Fra.n _ 
snla.r tua.fmdan sonra. Belçi 
ka.lılar tarafından kovalanan 
beşinci bir Alman tayyıı.resi Ho. 
landa. tayyare da.fi toplarının a. 
te§i !.ltmda 8ukut et.mi§tir. Müt 
tefik tayynreleri hiç bir haura 
uğramımırut:rr. Yaln~ bir Fran
m: tayyue& Belçlk& topra.ğma 
inmek mecburiyetinde kalm~ • 
tır. 

Bursada bir katil 
muhakeme ediliyor 
Bursa, (Hu~! muhabirimit 

deıı) - Bir mUddet evvel ~hrl Atıcılık te§vik 
:rnizin Altrpa.rmak eaddesinde 
demirci Ahmet adında biri çıra.. münabakaları 
ğmr bıça.kla ö!dllrmek l!llçuyla .i•karo, ıı ( .A.A.) - Bir ay-
adliyeye teellm edi.Jmj~i. Dün danbel'i at.ID poligonunda devam 
bu hA<llisenin muha.kemesine a.. etmekte olan atıc1Iık teşvik mü. 
ğrr oemda bı.şlandr. Bir çok cıa· s hM:alarmm fklncW bugiln nL 
hitlerln ifadelerine göm Kara hn:vetleruniştir. 
Ahmet çrrağı Mehmetle beraber Milııe.be.k.a.lara go bayan ve 
geç vakt.e kadu 11!.ln içmişler.. bay istı.rak etmfo ve ot~ pu.. 
Gece yansma kadar da r1t1 vanla ~41::a. gelen il~ n.tıeı a.ra-
söylemişler. ~mda yapılan final milMb!.kala.. 

Bir mUddet eon.J'a Kan. Ah • r~~ 52 DUVM.la Zeki kuter bi. 
met dillcldnda.n çıkmış; fa.ka.t rıocı. Nuri Vurı,.l ikinci gelerek 
dükkfuun kapJ'SDlI ~ık bıra.k • mükıifatlnrı polh·on bina.mJıda 
:n:uştır. Polis di!kk!ina E;'Cldiği bulunan kr.Ja.balik bir ııeyfrcl 
uman ~ırağın yerde knnln.r i. kütlesi huzurunda mcrulmle 
çinde yattrfmr görmilştür. Zabı- 1 verilmiştir. 

Japonyanın _Ame- ingi:tere ile Sovyet- y I h etı ~AD. 
rıka eıçısı ler Birliği arasında ugos av ey t etli 

K':..~~~~~ ;!~r~;;jfik iktısadi anlaşma kovaya hareke 0,.aı~ 
Vaşington, !1 ( A.A.) - Ja.. Harp ve aulh bakımın· nclgr:ıd, 21 (A.A.) - Sovyet Rusyn ~~;~ce~:ı 

pon elçisi HorinnkuJ pasifik va- dan mühim bir hadisedir reler yapmıı.ğa memur Yugoslavya. beyedtfdııll b!lre e~ıeıı 
ziyeti hakkında. Kordel Hul ile riklle Moslrnvnya gitmek uzere BeJgra 51118tı ~reıe 
uzun uzadıya görlişmi.lıjti.lr. Elçi ( Brı~ ttıraft ı incide) Heyetin Perşembe gUnll Moskovayıı. nıuccı:ı rco\"IC U"tor 
pasifikte statükonun ve sulhün dlr. Heyete riyaset edn Dolttor l\Ulora · 0 "ö·r~şlll • ~' 
muhafazası bahsinde, her iki yardımın kendisini lngiliz ve evvel IIarJclycı nazırı ClnC'nr Markovic ı,ıe " ıı 
memleketin durumu bir olduğu franuz ablukasmdan, bu ablu • J8 
mtitalcasmı ileri eUrmUş ve A- knnın tnhrip edici tesirlerinden 8 • 1 gaz ete s 

1
• n ,. ~ıerı' ıııft! ritanın beyanııtrnda, Felemenk kurtaracaf'ma kani olıcıydı Dani- 1 r m an 

Hindistanmı himaye etmek m:ı.k marka ve Norveç üzerine . bütün 
sadmdan bahis btılunmadıı~mı beyncbıilcl hukuk kaidelerini ._ 
tasrih etmiştir. Elçi bu adalar. yak altına rılarak • taarrur: etmez· ( IJaş taraf' 1 ıncıdc) şı göstc~t.Jl'· s:ı,. ~ 
da. diğer devletlerin menfaatle. di ve b-.ı §imal m•mleketlerindz PsfkoloJık mane\•relerle ve akim k~luerden ~~ 
ri bulunduğunu Japonya.om tas. kendisi iç.in ikinci bir harp cep propognnda ile, Balkan millet.. memlcke., ıdall . 
dik ettiğini ve Holanda hüku hesi açm:tğa mecbuı- olmıu:dı. ıcriufn zlhtnlcrl S nnduun-yc sinin, sil~or ınesC~ 
metinin. bu adaya vaki olacak Fakat İngiliz • Fnı.nsu: nblukaı;ı- hadiselerine bağlaıımak ve kor· dolııyı 

1 
,·e)"' . uı 

her türlü ecnebi müdahalesi a. nın ~uyikinden kurtulmak için ku \'ererek siyasl işler yapıl. Çanaklta .ı etıneSl 
leyhinde vaki olan beyanatını AJmaygnın y ptığı bu ı:on taar . mak teşebbüsünde hulunuldu- rfni UıJırı ~~ 
Japonyanın memnuniyetle kar. ru% bilakis ablulca cenbcrinin ğu bellidir. Maksat busUne ırn... dır. bl!!ldBJ? ;rt ııı 
§ıladığını il!ve etmi§tir. bir kat dah danılıırak Şim:al o~ dar işlemlyen blltUn o, ınuahe Gaze~efıerile ~~..,r 

nizi ile B Jtik Doizinin de Al • de. gnranU ve ablulca tedbir- meml~ etekSif )C di~ Benz n, qazvag"' ı, man rı.a.kliyatm k pr.runuı netice lcri mclrnnlzmnsrnr hnrekctc bet!e~ı~Udk e<Je~bll ~ 
sini venni~tir. Bu hal adeta ıür seclrmektır. yetını. renin ce?lplıl ptıt 

t · f · ti ı giin avınc?a balıkçıların ağmd,ın İngiliz ajanları. Tuna dev- . lngıl~enıe.nfaBtl ı~.~r n10 orın ıya arı kurtulmn!< İyin ıuyun ü~tÜnc letlerlni gayet Btkı mlldafıu:. ı~tısa~~uctunU J36.tJlllf°" 
doğru sıçrr:y:ın bir ihelıfiın •ğ-J!ın tedbirleri a.lmnk znruretlnde kuk 0

• Üsdik ~'11) ı:ıt 
dnn oltn iğnesine tıo.kılma.ı gibi bırakacnk derecede Heri gitllk- ketl~r~ctıeriıl >-Jlluıı,.~ 
bir .şeydir. AltnMıyaya yardım leri hal:ie, Çemberlayn, Avam ren1:rlı ti~.e bll d 
vaadederck tr.giltere ve Frıınıa· kamara.sında Bıılkanlardnlti 3:l1 durınııl' ' ~ sı 
ya kar§ı h::ırbe .olıP.n Moıkova lnglllz elcilerfüı yaptığı glirUş. ~1 f ~ınıa.ı:ıYıı Jııc :r~111 
hükUmctiniu §İmdi bu manzara mclorc fnzln ehemmiyet ver- 1~~ ~-e itinıstE1dtır· t 
karıumda momnllTliyelle ellerini mez gibi görUnUyor. Çember- ı "ld' ~i ınal(ııll t1t e~ 
ıığuıturdu!uJtu görebiliriz. Bu .. la;n in sözlerine bolnlı rsa yal- nı B~g rnünıısebC J!I, "i. 

( 804 taraf' 1 incide) 
ga~yağı. dökme kilosu I 7,21; ga.; 
yağı, çift bliyük teneke 581,3 ı ; 
gazyağı, tek küçük teneke 87,83. 
motorin. dökme, kilosu 9,82: mo· 
torin, c;ift büyük ter ~ke 368.1 g 
kuru~tur. 

Benzin ve gıızyağının Ankara 
İstanbul ve İzmirde dökme ola " 
rak azami tahş fiyatları şunlar · 
dır: 

nun için Sovyetler BirJiğinin Al- nı:r. bu sahanın ımlhtinden ve hede edflİYor }3iJ'~~ ~·-----"" 
manyaya yar<lım etmekle ben emniyetinden bahsedilmiş . fa- şa Sovyetıer.(ll)eSİ ,e 
ber. lnailtere ile bir harp ticaret kat. elçilerin bu müzakereye, n~nasecete gıd"stııdell 
muahedesi akdetmesine ha,..,et büsbUtUn başka bir maksatla f1~erinin ke~-ıJeJ>ctt~ 

Benzin Gazyağı ctmemelc llznngelir. davet edildikleri herkesçe mn~ ğ'tıi bU ~cbir şcY ~' 
Litresi Kr. Litresi Kr. İngiltere ile Sovyetler Birliği lCımdur. Konferans, ablulrnnır: sırf tcsrıdilfı rS~cf 

Ankara 21,35 arasında akdedilecek bir harp ti- sıkıştırılması YO coğrafi bakım- Bu vakıtılll~iı ~ ( 
İstanbul 19,00 18,40 caret muahedeainin birinci dere. dan gcnlşletllmeel maltsa.dile devletleri. çıı1Ji ııııt~ı rd1 
İzmir 19,05 18,55 cede ehemmiyeti Baktı petrolle - fazla. olnrak sukutu htı.yttle uğ- kanları iktıs.:ı nıi>'eCC ıı -il' 

Ankara, İstanbul ve tzmirde rinden müttdili de.Jetlerin de is rayan gnrp dcvleUerlntn hUkfl. mn.kta.n çeltlll it1 .M~~ 
tenekeli benzin ve yağın azami tifade otmeıidir. Sa.yeller Birli- metlerinden ıstodikleri şekilde kat, tngilterallıtı ı:.oeııe 
satış fiyatları ıunlardrr: ği böyle bir ahfftriıtm döviz a. harbin farı.1 su rette sevk ve 1- lanna ,.e AlI11 rP jJ5.tl ııı !>= 

Benzin Goeyağı lııcaktır fakat &>Tiz: Teyahct mal daresi maksadlle ynpılmıştII". merhaınet h~ctıJllı:ır tJ 
Çift büyük Çift büyilk mukabilinde lngiltereye ven1e - Dnlkanlnr, garp devletleri- sonra. bu ı:1_;ııflııı' U 1 

teneke tenek~ cek petroller Alma.nYftntn zarft . nin kuvvetini ve imktı.nlnrını mnsına. bıt er tilt1 6 
Ankara 785 725 nna olacaktır. Müttefik deTJet • şimdi daha. objel{tlf bir şekilde vaki olaC~ h ıı.tıYSftı;'._...,.,_,,....,. _, 
İstanbul 705 615 lerin Norveçe yapbldan ihraç lnçebiliyorlnr. Tunndan Ana- reketin.ı .. ı:ıe ce~ 
İzmir 705 620 hareketi ile hveç demİ'rini bütün doluya kadnr uzanan bUtUn dctli tc<lbtr ş::ı!.td şfı ,. 

Diğer yerlerde gazyağı ve ben.. bütün elinden knçıran Almanya devletler artık lngiltcrenln ve nı cenubu JiıırP i 
zinin azamf satı~ fiyatları. yu • için BakQ petrollerinin eksilme.. Fransanın kaprislerini tntmln mürlrikti:Ie~·iıZİ J>ıfc~ 
karda bir numara altında göste · si ne demek olduğu kolayca tak- etmek arzus.ında. dr>ğillcrdlr. marttıı 'er t:ı":ı:ıt eer.tJ:,~ 
rilen depo esas fiyatlarına nakli- dir edilebilir: Balkan devlet merkezlerinde ynkındn rn~t.Ulıı.Jl pıe F";~ 
ye ve teslim masraflannın, ma - Sovyetler Birliği ile İngiltere ve Tilrkiyede her kes biliyor ki, retinde ~bt~ll sebl'eriııe 
halli rüsumun, şirket bayilerine araamda bir harp ticaret muahe- cenubu şarkide bu neviden her dev!etıerı, ·ııtedi1'1ıııst· \ 
verilen kfuın ve listesi Vekalete desi ılkcledilmeti fümci bir nok • hangi bir manevra. yalnrz AL letıerinin 1 ~1r. q)'~
tcvdi edilen yerlerde i::e peraken· tadan mühimdir: Zira Sovyctler manya tarafından alınacak olan buJunnıuş ıı al< ist1 

):!"" 

de satıcı komisyonunun ilavesi Birliğinin bu laırarmda AV'l'Upft seri ve mUessir mukabil tedbir- çinde Yf'~0stıı1otf pt1• 
suretile tayin ve tcsbi olunur. harbinin kendi hudutlanna sira • lerile değil aynı zamıında, Bal- manva.. ıl~edirıcr, dS. •e 

Her yerde halen c!ri motorin yet etmesi ihti~line kar§ı alın _ kanlarda sulhün muhafnza.smda :ıu lehıO ~ıı.Jl 
azamt !iyatlannn: mm bir tedbir manaSJ vardır. E· bilyük menfaati olan iki büyük sulbü ~}-:11 bıdıf· 
Dökme kilo başına o,97 kuru' ğer d~ildiği gibi lngiltere ile devletin, IWya ile Sovyetlcr bir. faa.tıerı ıca. ıo 
Çift büylil: teneke 16,71 kuru§ Sovyet?er e·rliği antımda bir liğinln, böyle bir teşebbüse kıır. ot! 
iınve cdilmi§tir. harp ticnret munMdeai akdedilir. ~ 

Du fiyatlar irketlerin bayileri se artık Almanranın harbi Kaf • 1 . , . ı t 1 a r 1 
~~~~ m~~~~ı!~dc~~ e~~~: ~~ ~~ =::ıi: n g 1 1 z < 1 a r 
ticaret ve iktısat müdUrlilklerine tamamen d- .. l caktı • ' y O 
telgrafla tebliğ cdilmi§tir. :::r~ :~ =~~::: Ü z e r i n e y Ü r .. tuere·~· .116 
Bulgarlar Romen tay- Roma • Moskova anlaımasuım "" er. ,. 
yarelerine ateş açtılar lir- hayalden ibaret olduiunu bü (Baş tarafı 1 incide) rinin rnu§ ııa1'1-'11l 6u~i 

tün cihan alıyacaktır. yette bulunmaktadırlar. lunduk1I~!.
1rıdef1 ıı:ı:de bil 

Sofra. 21 (A.A.) - tkl aska- ASIM US Lon.clra, 21 (A.A.) - Harbiye mi tcb ıgı •. 5nUtı .. ı 
ri Romen tayyaresi, 15 dakika ------------- ve bahriye nezaretleri tarafından ğini de go:ı: JJV"' 
kadar Bulgar araz.isi üzerinde R 

1 
d- k. tebliğ edilmi;tir: Iıdır. Ç 1t ) .1.,, 

uçmuştur. Bulgar hava. defJ uzve t ıyor 1 Dü~an 20 nisanda Namsosda ... ıoRVf:. ( . ._ t"" 
bataryaları bu tayyerelere kar- ı.. 1 JV..ı(ç 

son derece faaliyet B<lrfetmiştir. ı rJOf'-
şı ateş acmrştrr. (B~ tarafı 1 ittcidc) Birçok b::>mba atılmıştır. Şehir Stokh0l~ueo.. d 
İran radyosu 24 Nisan- Fakat Amerikanın ve Amerl- çok hasara uğramışsa da İngiliz- akşam ne~ ·yor !ı't· ~t 

da açılıyor kan milletinin daha iyi bfr ni- lerin ziy<a mü::ellah bir balrkcı ğinde dettıli to?çıs ~"J'P ~ 
Tahran, 21 (A.A.) _İran ve- zamın tccssUsU için hiç bir şey gemisinden ibarettir. Müttefik kt Alrnarılar, . fS' tıtf J 

liahdi, kısa dalga üzerinden ~- yapmamal!!ı ıa.:r:ım geldiğini el- taat zayiat vermemi;tlr. e tayYardert:Srıııı'~ıı e_t 
ban · • :r:e eöyliy"n bazı rei•lcumhur Londnı, 21 (A.A.4 - İngiliz v k. kıtaıı arı .. AY §8.n ve ya CJ dil neşnyatına " "' erede ·ı tJ . ..ı,,.~ 

nam:r:etlerı·nın bu mütaloa•ına tayyueleri Kristiansund tayyare b·rdefl., J111J"dttp mahsus olan radyo 'istasyonunu " aftan 1 e11e v 
1 ti "k t ı istasyonunu bombardıman etmi111· r ··rtııı t> r 24 nisanda açacaktır. İstasyonun ş r... e m yorum.,, t :ıı de, püskU • .,,arele dtf• -..re 

kudreti 12 kilovat olup 30 metre lerdri. stasyonun cenup kısmın- larciır. ,'f~Jbirçolc ııeıt! ~de 
99 ve 19 metre 87 dalga uzunlu- Musolı'nı-nı·n ıtaı-. da §iddetli bir yangın çıkmıştır. JcrJill -;e j\tV" İngiliz:ler bundan başka, hangar _ tepe rıı!~er · ~ ~ ğu ile çalı§acaktır. Ne§riyat fars· dıman et rtıelerı G'') 
ça, arapça, fransu:ca. rusça, in - !ara da mitralyöz ateşi açmışlar· da beyanrıaıardıt'· r ...tl 
gilizoe. almanca olacaktır. yanlara kısa nutku dır . balar atını~ı~tl. t•~1',,ı 
Almanyanın Roma Stokholm, 21 (A.A.) - Nor- ki bire" Y t "ııııB~ôJıe;~~ 

(Ba~ tarafı 1 ittci.dc) veçkıtalannın Ronds fiyoru ile, ddl "-rre•· fl" d 
elçisi Berlinde sahilinde Mjoersc arasındaki ye- Mütea re\{ dil'· Y ı 

Roma, 21 (A.A.) _ Alman- den ameleye diploma ve ma- ni mevzilerinde, kuvvetli bir şe. şim:ıle geç;ç~şı;~u~t~~~., 
yanın Roma elçisi Von Mc:ıken. dalya tevzii merasimine riyaset kilde tahnssün etmi şoldukları ha tckasına.göii~iirii ııı'l'ıı::?..;c 
zen 24 saattenberi Berlinde bu • etmiştir. Kapltolcle kralın rf- ber verilmektedir. İngiliz kıtala· tayya:es~ jrıdc• ~ :oafl·~ 
lunmaktadır. Hitler tarafından yaeetfnd~ fevkalhde celse ha- rmın, tanklarla \·e ağır mliceh • yarcnın ç çiıilıı11şttl'' ~e "" 
Berlinc davet edilen elçi, Roma - linde toplanan İtalyan akade- bez olarak l:mmen yollardan kıs- senc5ind;uıı.ı~0~ııJıı1f il'' 
dan oraya hususi bir tayyare ile misi edebiyat mUkUatıarı da- men şimendiferlcrle o ncktaya ritalart rvcç lt~llsıl~ I 
gitmi§tir. ğrtmıştır. vasıl oldukları söyleniyor. ır.t N~etıerde ıııı1tf!· JAt 

Bir Alman tayyaresi ANSALDONUN ITALYAN OSLO MINTAKASINDA 1:°1e~~derı yııP11 re, 
İaviçreye indi ·oRDUSUNA HiTABESi HARP uzerı t yya ~ 

Londra, 21 (A.A.) - Norvcc •

1
. a 

llaıe, 21 <A.A.) - Bu gece Romn, 21 (A.A.) - 12 Nisan· resmt. tebliğinden nnlaşıldığına ı·nr.ı iZ J,ıf 
Bale Ur:erlnden uçan bir Al- da :radyoda verdiği hitab..-den göre, lngiliz lntalan Norveçin !i ı~s.d~ ~ 
mnn bombar<lımnn tavvaresl sonra, Ansaldo, bugU.n orduya ~rk tarafındaki herhangi bir mev Oaniıııat~ efJ~~ ~ 
:r;Jya.dftr işaretler verer~k yere hitaben radyoda tel:rar söz ıöy. kide Oslo mmtakaır denilen ln • re ~-~ı,cv ~-
inme~e mtıııııı.nde istemistlr. lcmiş ve demi§tir ki: aımda harp harek!tına i§tirak er ya L"ıJl~ ) ,...tıl 
Tayyarede hfç bomba yoktu. "Geçen paza giln.U söylediğim mektedirler. uv (~-'"r ıt 

0 Ve benr.tnı hittlı'~inden dol:ısı ~ö=lere ne bir 1ey ilbe edeceğim INGILtZLER HAMARI ..... ıı., ~·j tııl ll 1erııı!nı 
yere inmek m<-cburlycUndıo ne de o sörterd-en bir l~Y eksil - ALDILAR MI? J.ıODl .. ıılll re fıı.re\o>'~''-' 
kalmıştır. Tl\yyarede bulunan teceğim. Unutmayınız l:i, bu har· Stokholın, 21 (A.A.) _ Röy _ nezarcftu; f.Jlf ~1 d O)e16~ 
4 kfşt nıevknf tutulmuetur. bin mağlOplarr, sefil hayatlarını ter ajanaı bildiriyor: de tnı; pan1tl15t ıı.r' ı:ıı"'' 

zahmetle kazanan esirler haline Henilz teeyyüt ctmiyen ha • gece taff ııo t'~ır Mektepler bugün tntil 
Yarın 23 nisa, çocuk hayra • 

mının ilk günüdür. Bu münase • 
betle bütün rctml \•e husus? mek 
teplcr tugün öğleden perP.emb~ 
sabahına kadar bpalı olacaklar
dır. Daireler f}e çaJ"Nmba saba -
hına kadar tatil yapacaklardır. 

gelcccldcrdir. Galipler, kendileri- bcrlere göre; İngiliz kıtaatı Al - BoJberfa_ıtiYetl~1..-'\ f 
nl herkes)n efendini telakki ede- manlardan Oslonun ııo kilomet· ınu,·af ~ t!'"'r~ırıı f 
cekler ve bütün dünyaya hük.. re fmsl:nc:: tı.!unan I"::m::n ~Hf'·le~İ,Ji'"dC 1 r.: 
metmeğe çalı ıı.cakludır. Unut· almt~lardır. BU t c'·dtı" 1fl 9 f' 
rnavıı;ı~ ki. !taJyarun. yıkılma : Bu haüerleri kaydı ihtiyatla ı~or"',ı~arr b,., 
ın:ık ıçın sahıp olduğu r,arantı karşılamak lazımdır. Bununla be· 'nnt ııı.ıaı ı 
b:r tanedir. O da silahlarının ltuv J raber mezkur haberin. arkta k 111•11nl 
vetidir. N orvcç kıtaatile İngiliz kuvvetle 1 1 Pdıı·. 



22.4·940 Pazartesi 
12.80: 'Proı;yam ve memleket &ant 

ayarı, 12.815: Ajane ve meteoroloji ha.. 
berlerl, 12.M: Mll%1k: .MUhtellt tar. 
lala.r (Pl) 18.80/14.00 Mw:1k: Kan.. 
oık mll%1k (Pl) ıs.oo: Progrnm ve 
memleket s:uıt ayan, 18.0:S: MOzlk: 
Radyo cu orkestrası, 18.40: Konu§. 
ma (Çocul~ Eslrı;cmc kurumu tnrıı

!mdruı), lS.55: Serbe!t eaat. 19.10: 
:Memleket saat aynrı, Ajans ve metc.. 
Ol'Olojl lulberlerf, 10.30: Mll%11<: Çn.. 
tanlar: Fahlro Fenıan, Re!lk Fersı:uı, 
R~nt Erer. ı - Okuyan: Necmi Rı_ 
za Ahıskan, Semahat ö2:denscs, 20.115 
Konuşma (Fen ve t11blnt bilgileri), 
20.SO: Mll%1lc: Çalanlar: Kemal N. 
Seyhun, Fahri Kopuz, tzzctUn Ökte, 
Cevdet Çağln, 2 - Okuyan: Melek 
Tokgöz, Mwıtata Çağlar, 21.00: Mü
zik: Karadc.nlz ve havnll:ıl tUrkU ve 
oyun havalnrı, Muzıı.!!er FıraUı ve 
Komenı;e Ha.san SllzcrJ, 21.115: Kon. 
ser Takdimi: Halil Bedii Yönetken, 
MUzik: Radyo orkestrası, 22.15: 
Memleket saat ayarı, Ajans haberle. 
ri; ziraat, Esham - Tah\1la.t, Kam. 
blyo - Nukut borsası (Fiyat), 22.SO 
MUzlk: Cazbıı.nd (Pl.) 23.215/23.SO: 

Holivuttan yazılıyor: 
Gen~ yıldız Deanııa. Dur bin 'in 

muhakkak ki bir ~k lşıklan 
vardır. Fakat ona hayran olan
lar arasında. kırk Fransız top
çusu genç ve güzel kızın kalbin. 
de yer almışlardır. Bu topçula_ 
rın kumandan.lan yıldıza bir 
mektup göndererek kendisine 
hayran olan slli.h arkadaşları. 
r.a birer küçük hatıra. gönder • 
mesini rica etmi§tir. 

Deanna Durbin Fransız asker 
!erinin bu taleplerini boş çevir
mek istememiş ve uzun müddet 
naı'lll bir hatıra göndermesi lfı.. 
ıım a-eldiğini düşünmil§tür. Fo. 

toğraf göndermek artık eski bir, 
usul olduğu için Deanna Durbin 
biraz müşkül vaziyete dtişmllş 
ve o sırada son verdiği filmde 
giymiş olduğu tuvaletin en zi. 
yade sevdiği esvap olduğunu ha
tırlamış ve bunu kırk parçaya 
keserek kendisinden birer batı
ra bekleyen askerlere gönderme.. 
ği muva.f ık görmüştUr. 

Bu karar üz.erine Deanna Dnr
bin tuvaletini derhal kırk par. 
~ya bölmils ve Sar ile Mozel 
bavzalo.rı arasında hudutları 
bekleyen askerlere bir hatıra ol
mak Uzere Holivuttan yola ~ı
karmıştır. 

Cepte taşınan telsiz telefon 
Amerlkalr bir mllyoner cep. 

te taşınacak telsiz telefon mu • 
cıdlne 6() bin dolar hediye Me. 
cegini birkaç hafta evvel flAn 
etti. 

Bu telefon A.letlle her vakıt 
ve her yerde konuşmak kabil 
ole.bilmesini ve çok kUçUk ha _ 
clmde imalini Amerikalı şart 
olarak ileri sllrmUştUr. 
Amerikalının ilAnı Uzerine 

Mastini isminde blr İtıılynn 
Roma beynelmilel sergislnde 
·teşhir edilmek Uzere hazırladı
ğı keşfini, sergi açılma·zamanı· 
nı beklemeden bUtUn dünyaya 
ildıın mecbur oldu. Çünkü A .. 
meriknlının yaııdl bUtUn dUn • 
ya m Utehassıslarını harekete 
getirmişti. ltalyanlnr kendileri 
tarafından keşfedilen telsiz ta 
lefon hakkında şu izahatı verL 
yorlar. 

KtiçUk hacimdeki telsiz te _ 
lefon mucidi Mastinl (radyo 
telefonu) buluşunun mUkAta -
tı olarak (Markonl) mllkt\fa -
tını kazanmış ve Amerikadan 
ihtira ruhsatı almıştır. 

ltalyada muhtcrilcr slndikn_ 
sı radyo telefonu Roma sergi· 
sin0 kadar glzli tutmak isti • 
yorlardı. Yeni keşif serginin en 

ta7rnacnk telcfonln her istenen 
şehirdeki bir insnnı çağırıp 
konuşmak Ye konuşmayı gizli 
tutmak mUmkUn olmuştur. 
Mnstinl telsiz telefon makinesi 
ni kUçUk foto~rat makineleri 
hacminde ve 500 gram ağırlık 
tı. dtinya. pazarlarına çıkarmak 
Uzeredlr. 

Bir kadın 
Kendi kendine ikiz 

çocuk doğurdu 
NevyorJ...-tan ,,azılıyor: 
Beş gün kadar evvel Arizono. 

nun Holbruk vllayetlı:ıde yerli 
halkt4an bir kadın çölde hiç 
kim.senin yardımı olmadan ikiz 
çocuk dünyaya. getirmiştir. 

Bu ka.dmcağiz çalıştığı mağa_ 
za.da.n ayrılmış ve oldukça uzak 
bir mesafede bulunan Holbru.k. 
taki evine müteveccihen yaya O
larak yola. çıkmıştL Kocasının 
evde kendisini beklediğini düşU
nerek yürüyen kadın birdenbire 
sancılar hissetmeğe başlamı§ ve 
doğuracağını anlamıf;tır. 

meraklı bir köşesini işgal ede • Bu şekilde durmağa mecbur 
ccktl. Fnlmt, yukarda. söyledi- kalan kadın bir mü.ddet sonra 
ğlmiz gibi zengin Amerikalı • kendi kendine iki ~l kız ~
nın vaadi kısmen dahi olsa cuğu dünvaya getirmiştir. Te. 
bazı gizli tarafları iUm ettir • sadüfen oradan geçen atlı bir 
mek mecburlyetlnl doğurdu. yolcu kadının içinde bulunduğu 

Radyo telefonu çok kUçUk feci vaziyeti görmüş ve derhal 
bir radyo maklneslle bir tele • atını dörtnala sUrerek Holbruka 
ton makinesinden ibarettir. gelmiş: bir müddet sonra bura_ 
Mikroskobik hacimdeki radyo dan vaka yerine doğru içinde 
makinesi alıp verme cihazını doktor bulunan bir sıhhiye ara.. 
hn.lzdlr. Zamanın tcra.kklyatı. bası hareket etmiştir. 
na nazaran Mastlnlnin keşfi Derhal hastaneye na.klolu.nan 
akıllara durgunluk verecek kadınla çocuklar tedavi altına 
muazzam bir keşif olmaması - alınmışlar; doktorlar üç gün 
na rat;men teknik dünyasında gUn her türlü mü.şkillatla müca
yine bir terakki teşkll eder. dele ettikten sonra nihayet a.na 
Telsiz telefon numara sistemi ile ~ocuklarm hayatını kurt.az-
ortadan kaldırılmıştır. Cepto · mağa tnuvaffak olmuşlardır. 

sıkıya alınmışU. 

Yazan : Yekta Ragıp Onan . 

Mehmet, Ayşeye kaçm.alan 
için haber gönderdi. Aldığı reel 
cevabı oldu. Kızın kendisini bu 
kadar sevmesine rağmen kaçma. 
ya razı olmayışı Mch.mcd.i çok 
üzdU. Artık nklı ba.'.jma. gelmi§
ti. Kah\•ede oyun oynamıyor, 
kafası önüne eğik pis pis diışU. 
nUyordu. Öteki ku.la.rla gönUl 
ctrlendiren Mehmet ergeç Ayşe
yi alacağına em!n btt!unuyordu. 
B:ıbası \'ermese bile kız muhak. 
kn..k kendis!lc beraber ka~acak. 
tı. Fakat iş dü.5ilndü~ gibi çık_ 
mayrnca şa.sırıp kaldı. Kalbini 
yokladı. f mkanı yok Ayşcden 
va.z t:"egemezdi.. 

Mehmet, köyün en yakışıklı 
delikanlısı idi. ATazlsi vardı. 
Fa.kat kahvede oyun oyna.mo.k. 
tan bir türlü vakit bulup bura.. 
lanru ken1isi ekip biçmez. şuna. 
buna. ufak bir hisse mukabilinde 
kiralardı. Çapkındı da.... Kendi 
köyündeki kızlar yetmiyormuş 
gibi civar köylerin kızlarlle de 
fı.§ıkdaşlık ederdi. · 

Melımedin btitün kusurlann.a 
rağmen muhtarın kızı kendisini 
çıldırasıya sevivordu. Ayşe ba
basının sıkı kontrolun:ı.. rağmen 
mehmetle haberleşiyor, hatta ko
nu3abiliryordu. Mehmet te Ay. 
şeye tutkundu ama öteki kızla. 
rı da görünce konu.şmrımazlık e
demiYordu. Ayşe bu görli~ele
ri duvunca <:ok sinirlenivor. Meh 
mede arkadaşı vasıtasile haber 
gönderiyor. sevgisini feda ede. 
ccğini bildiriyordu. Muhtarın 
kızını sıkıya. koymasının sebebi 
şundan ilerl geli~ordu: Mehmet 
bir J?iln muhtar Mu.saya haber 
göndermiş, Allahın emrile kızı. 
nı istemişti. Muhtar Musa bu 
tel.lifi pek yersiz bulmuş olncak 
ki: 

- Benim Mehmede verecek 
kızım yok! demişti. Muhtar o 
~ece kızının fikrini an&sı vası. 
taaile yoklamI§, Ayşenin Meh
ınete gönlü olduğuna vakıf ol. 

muştu. Muhtar Mu.~ kızını Meh 
metle vermez değildi? Mehme _ 
din ço!t arazisi vardı. Eğer ken. 
disi calışsa bunlardan çok mah
sul alır, hemen hemen köyün en 
renginlerinden olurdu. ·Fakat 
Mehmedin hali işte bütün köy. 
ce malfımdu. Kızının başını nare 
yakmaya ne lüzum vardı? Üste. 
lik Mehmet evlendikten sonra 
başkasına gönUl verirse ne ola. 
cn.ktı. Fakat Muhtar Musa 1.-ızı
nm da Mehmede tutkun olduğu. 
nu anlayınca. biran evvel onu bu 
sevdadan vaz geçirnıek; bir b~ 
kasına vermek lüzumunu duy • 
du. Kızma, biraz yaşlı olmnsma 
raqmen köyün zenginlerinden 
Mustafayı mtinasip gördü. Za _ 
ten Mustafa da sağdan soldan 
kız anyordu. Ayşeyi buna ver
mek yerinde ve zamanmt.ia ola. 
caktı. Köyün yaşlılarmdan birile 
muhtarın tenbihl üzerine Mus.. 
ta.faya neden Ayşeyi istemediği 
soruldu. Mustafa. yaş !arkını ile. 
ıi sUrdü muhatabı bunun ehem
miyeti olmıya.ca.ğmı. isterse Ay_ 
şevi kendisine alabileceğini söy. 
Jedi. 'Konuşulanlar yerine geti • 
rildi. Muhtar Musa kızını Mu.s
ta.!aya vermeye r&zı oldu. AY§e 
Musta.!aya nişanlandı. trre bü. 
ttin bu görUşmelerin devam et_ 
tiği müddet zarfında Aytje kaçı
rılması ihtimaline binaen çok 

Bir gün ansızm köyden uzak. 
taştı. Kasabaya gitti. Ayşe;.i u. 
nutmak için bir kaç gece tçti. t~
tikçe n.lc\·leniyordu. Köye dön. 
mek üzere idi. Askerden tanı~ 
tığı Hüseyin! gördü: 

- Ne dolaşıyorsun Mehmet? 
- Hiçi 
- Ben otoblis §Oförlilğü ya. 

pıvorum. İstersen gel seni' ( .... ) 
vilayet merkezine görUrevim. 

Bu teklif Mehmedin cruıma 
minnetti. Hemen nrkadaşınm 
yanında.ki muavin yerine atladı. 
Kasabadan da uzaklaştı. 

flo o & 

Mehmet, viUyet merkezinde 
dqnUo dola~ken bir camekAnm 
önünde toplanan bir kaç kişinin 
yanma yaklaştı. Ca.mm arkasın. 
da boylu boslu güzel bir kadın 
vardı "manken" ... San san saç. 
lı, mavi gözlU, pembe vücutlu bu 
dilber Ayşeden ne kadar güzel
di. Eğer sahici olsaydı Mehmet 
bunu çoktan ka~ı. Bu kadı. 
na Mehmet handise tutulacaktı. 
Cameklnm önlinde dekikalarca 
durdu. Bir türlü ayrılamıyor • 
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Fakat o, bir şey iŞitmiyor, 

mabncsinden kaçmak için men. 
fez arrya.n bir hayvan gibi oda. 
nm içinde boyuna dönüp aynı 
kelimeleri kekeliyordu: 

- Göst(!riniz. nerededir? Onu 
görmek istiyorum! 

Sonra. kendisine söz söyleme
ğe hazırlanan Sa.ray'ı g5rünce 
yumruklannı sıkarak onu tepe
lemek istiyormuş gibi Ur.erine 
yUrüdü. . 

- Ha! doktor swiniz, on'u öl
dliren sizsiniz öyle mi? 

köşeye çekerek ona kazanın na
ınl olduğunu anlattı. lhrncı lA.. 
um gelen uzvun tabii yoldan çı
karılması tiç dn.kika. silrmü.ştü. 

Yalnız tehlikeli bir dem açılma
sından korkuluyordu. Bunun ö
n~ geçmek için yepyeni kop .. 
çalar kullanmayı daha ihtiyat-
lı bulmlJ-6 ve akşam Uz.eri de 
bunların her birini tekrar iyi-
den iyiye muayeneden geç~q_ 
ti. Fakat aksiliğe bakın! Kop
ça.lardan biri, her nasılsa., bir 
ihmal hat.ası yüztinden olacak, 
gece yarım açılmıştı.. Saray'a. 
civdan azabı veren ancak bu 
nokta idi. Hiç denenmemiş koP
ço..lar kullanmış o1mn.k 1 Bilhas-
ea. fazla takayyütlünlin ce7.3.Slllı 
çekiyordu. Sonra h!staba.kıcmm 
ağır uykusu ve hasta.nm der .. 
mansızlığı hep biribirine inz.i .. 
mıım etmişti. Genç kız kr..nmm 
akıp gittiğinin f ukma. varmak· 
.sızın tatlı bir uykuya dalar gibi 
sönmüş olmnlıydı. Hem de ame. 
fiyatın yapılmam için kızcağız 
ıztıra.plarmdan öyle yana. yana 
bahsediyor, kendine öyle acındı. 
nyordu ki, bunca temina.t kar
şısında. o sert ve ağrr uzuv her. 
hangi bir doktoru aldatabilirdi. 

. Matyö, demindenheri hep ay
nı sözler va nnsihatlarla Moran. 
jı serseme ~evirmekte olan Ma. 
dam Ls.baronun yanma geldi. 

(Dah<ı var) 

Müthiş bir sahne oldu. Kal. 
binden vurulan zavallı baba 
yumruklarını havaya. kaldıra.. 
rak ağzma ne kadar kUfür vo 
tehdit gelirse durmayıp savuru
yordu. Bidayette onu mazur gö
rerek, vekarü haysiyetini mu. 
hafaz'.1 eden doktor, nihayet sa.. 
brrsızlanarak patırdanmsğıı, bu 
işte aldatıldığını, bu genç kadı
nın oynadığı §eni komedyadan 
sonra kendisinin mesul tutula
mıyacağmı bağ'.ırma.ğn başladı. 
Tamir edilem.iyccek sözler söy. 
lendi. Saray hiddetinden köpU. 
rerek, gebeliği, sahte n.ğnlarr, 
verilen talan izahatı açıktan a.
çığ:ı anlattı. Hatasını inkar et
miyordu. Fakat ondan daha us. 
taıarmın da zimmetlerinde böy. 
le yanlışlıklar yok değildi. Kim
se llyuhtt olamazdı... Bu sıra
da. Moranjm "y:ı.J.ancr, kntil, se.. 
ni mahkemeye vereceğim" diye
rek Uzcrine hücum ettiği zaman, 
Sarav, istediğinin de bu olduğu.. 
nu, mahkeme huzurunda bUtUn 1 
bunları anlatacağını söyledi. O , 
zaman, bedbaht adam yıldmm.. 
la. vurulmuş gibi sendcliyerek 
bir iskemle Uzerine düştU. Kızı 
gebe! Yarabbi! Kızı hem mtic
rim ve hem de kurban! Bu kru. 
n.ııtm yıkılması, dünyanın sonu 
idi! Sanki bu kadar enkazı da· 
ğrtmak istiyormuş gibi deli ha. 
reketleri yapan\k hıçkıra hıçkL 
ra: 

VAK l T 

- Katiller! .. Katiller! .. Hepi
niz katilsiniz! Hepiniz, hepiniz 
zindana. gideceksiniz, diye mml. 
dandr. 

Sera.fin Moranjm yanma otu
rar:ı.k onun ellerini tutmağa, o. 
nu tesirli sözlerle yatıştırmağa 
çalışıyordu. 

- Hayır, hepiniz katilsiniz, 
hepiniz zindana gideceksiniz, 
zindana! ... 

Serafin bu sözleri hiç işitmi. 
yerek tatlı bir oosle da.ima Ren
den bahsediyor. Onu ne ka.dar 
sevdiğini, ne kadar acıdığını, ne 
kadar himaye etmek ve mesut 
görmek istediğini anlatıp duru. 
yordu. 

- Hayır, hayır! Katil sizsi
niz! ... Zindana! Bütün katiller 
zindana! 

Bu aralık Saray, Matyöyü bir 

du. Birden a.klm.a bir şey gel
miş oln.ca.k ki dükkanm içine 
daldı: 

Tezgahtara hitap etti: 
- Şu camekandaki kadına ne 

istiyorsunuz? 
- Aslanım! O kadın satılık 

değildir. . 
- Neden? 
- Mankendir o aslanım. 
- Ne olursa olsun alırım bel.. 

ki .... Sen fiyatını söyle .. 
- Olmaz, satılamaz dedik a .. 

İşimiz var... Meşgul etme bi. 
zi ... 

Dertli Mohmede tez.,.fı.htarın 
sözleri çok tlokuıunuştu. için
den: 

- Sen görürsün diyerek dük. 
kanda.n çıktı. Başka bir araba. ile 

' kasabaya oradan da köye dön. 
dil. 

"'.;. .. 
Mehmet bir gece köyden bir 

kaç atlı arkadaşilo ayrıldı. Ne
reye gitmişti? Bunu kimse bil. 
miyordu..... .Kendisini takip e
dersek görürüz ki Mehmet, vila
yet merkezine gitmiş, dükklı.n 
sahib'ne şöyle valvarmıştı: 

- Şu cnmakandaki kadını ba.. 
na ya sat! Yahut ta bir kaç giln. 
lUğüne ver! Bunlara razı olmaz
san işte sana w Yeminle söylUyo. 
rum ksçıracagnn o kadını! .. 

DUkkan sa.bibi tezglhtnr gibi 
aksi değildi. Mehmetle görü§ _ 
tülden sonra camekandaki kadı-
nı: 

- Akşama gel al! diyerek ver 
meye razı oldu ... Ve dUkktuı ka. 
panırken Mehmet bir şala sarıl. 
mış olan mankeni nlıp ~ola çık
tı ... , 

*** lki gü.ıı sonra. köy çalkanıyor. 
du: Mehmet başka köyden bir 

Guetcd• cıkan bllt1ln yazı -.e 
rc8iınlertn -bukuku mahfuzdur 

ABONE TAJUFEst 
Memleket Memleket 

ıctııd• drfmda 
Aylık 9.5 165 llr. 
S aylık 260 &%5 • 
6 •l11k 413 820 • 
1 yıllık 900 1600 • 
Tarifeden Balkan Birliği t~n ay. 

cıa otuz kuruş dU§UIQr. Posta btrll. 
ğlne Cirmi ven yerlere ayda yetmfl 
be§er kuruıı zammcdlllr. 

A lıone kaydını bildiren mektup 
ve telgraf Ocretlm abone parasmm 
posta veya banka tle yollama t.e> 
rttirıi !da.re kendi f\Zerlna &lır. 
l'Urldyentn lttt posta merkezhıde 

Y AKIT'a aban 1aıı::ıtır. 

Adre.!ı deı?f~tırme Qcret1 2& KJw. 
iLAN UL'RETLERI 

Ticaret nrınıarmm 8A!ltlm - sa. 
bn eoııda.n ttlbaren llAD aayfala 
rmd11 40, ıc a.y!aJarda 80 kuru~ 
dördUneO ny!ada 1: ikinci ve il· 
çünc:Ude %; blrtnclde &: bqlık yru:u 
kumece ,. llradır. 

BOytlk; ~il ~•mlı. k~ıt. 
renkli llA.• Yerenlere ayn ayn t.n. 
dlrmc!er yapılır. Remnt DAıılarm 
e&11Um eatın 40 kuruııtur. 

'.l'lca-t lllahlyc~ c.lmlJ"UI 
lt~llll bAntM 

Bir defa 30; tld defam 50, Oç de. 
fasr65, dört defam 75 ve on defaaı 
100 kuruştur. Oc; aylık llAD veren. 
'erin bir ttefuı bedavadır. Dört iL 
tın geçen O!ıılamı tuıa eatırlan 
be§ kuru~tan besııp edilir. 

Vakıt bem do:rudan doğruya 
keııdi idare )'erinde, hem Ankara 
cadde3lzıde Orhıuıbcy hanmda KE.. 
MALEDDIN lREN DAD Bnroeu 
f'llylo llAD kabul eder. (Btlronun 
trlt'fon:ı: !03M). 

lnz kaçırmıştı. Mebmodin odası. 
na kimse giremiyordtıı Yalnız 
kızı kaçınn M~hmedln arkadaş 
larınm a.nlathklarma göre, bu 
kız dünya gilzeli idi. Mehmedin 
kız knçırdığmı Ayşe de pr.3 ça. 
buk duydu. Kızın gilzelliğini de 
işitince Mehmedi reddedişine 
pi~man oldu. O gece gözilne uy .. 
ku girmedi. Biıtlln kabahat ba. 
basınmdı. O Mehmedi seviyor. 
du. Mehmet. kendisine niabet 
daha güzel bir klZ kaçırmasın.. 
da hn.klı idi. 

Bir arkadıışına yolunu bulup 
kızı görme!ıinl söyledi. Arkada§ı 
do. bunda muvaffak oldu: Kız 
hakikaten çok gtlzeldi. 

Mehmet, kaçırdığı kızı kapı 
aralığından göste.rdikten sonra 
r;öyle demişti: 

- Ayşeye Eöyle .... Mustafa -
dan vazgeçer de bana va.rmnya. 
rnzı olursa bu kızı n.nasmm evi. 
ne gönderirim.-
A~. Melımetten bu haberi a. 

lmca anasına nğladı, sızladı: 
- Mehmedin bende hala gön. 

lil var! Ben Musta!aya. vara.mı_ 
yacağmı. Vc.rme7.SCI1iz kaçaea. -
ğım, dedi. Muhtar MUM karısı
nı dinledikten ronra kani oldu 
ki Ayşe Mehmetten vazgeçe.. 
miyeoek. Mehmede haber gön. 
derdi: 

- O kızı evine göndersin. .• 
Ni~ı bozup Ayşeyi vereceğim. 

• .... İki gün sonr.ı. Mehmet Ay
Geylc nişaıılanmtib .. 



YENi ÇIKAN 
SAHiBiNi SESi 
PLAKLARI 

5rnrlerdcnbcrl ıncmlel .... tlmlzln yilltsek rağbetlnl mub:ıtaza cdt!D kıy· 

mcUJ C:Uı.'WlDlyerrıJz .Dıyan llAl\UYET'ln en ıon olruduğu p!Akları mtıh· 
«-rem Lal .. mnr.n tnva.lye e<lerlz. 

• vncn &ı:ıyıın SEl.'YAN, BİRSEN, ZF..HnA BtLIR, NEVZAD SUAK, 
~YLA BEDRiYE '°" Dlyarbılurlı CEl..AL'ln p1Mdarı lntlşıı.r etml~tir 

Ham~yet Yüceses: Ax 2227 
Dell ran&ı (Allnhm cenneti filminden) Beste S:ı.dettln ıraynıık 

Be.n:.m rnrlm gol~l.nden bellldlr. Beste Sadettin Kaynak 

A x ,, j ,, ,, nele hele bano. bir ynn bo.k~Betıte Dranınlı llııs:ın 
L - .1 l Cefası ı;ok vefası yok. Beste: Drıunnlı Hasan 

YAN: 
A X 2223 Dud:ıklann ne ince. 1\liltlJc: Zeld Duygulu 

Git arbk seni istemem. l'tllldk: Dnun:ı.lı Has:m 

iRSEN: 
A X ?222 Gurbet tango, l'tliWk: Fehml Ege 

C. Ayşe Uı.nı;o. MUzllc: Fehmi Ege 

B A • 
1 z • 

1 L R: 
Hop hop nanay. Halk tilrknıın 

H 
A X 2231 Yeri dJ!ber yeri t8remfyesln Hnlk tUrkUsll. 

NEVZAT SU AK: 
A X 2 2 9 o Ne hal oldu bruıa, Beste: Dramalı Hasan 

J Bir ba~kasmm sevdiğini. Rıuıt neva gazel. 

'- üheyla Bedriye : 
A X 2225 Tokatlı kız. ~te: Kcmant Salih 

!sterim bir lMızacık. Raat gazel 

Diyarbakırh Celal: 
2224 Dcll cönW melM olup ağl&ma. Halk tUrkUsU. 

A X Bu dere buz bağlamış. Htılk tUrkUsU 

l'Ôe:riz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
:aL :aı. '.Deniz !Ierkez Sntmalma Komlsyonundan 

ı _ Ta' !n cdnım bedeli "102.000., lira olan "SOOO., ton kllrdlf k6mU. 
rUnlln pazarlıkla ekslltrnesi 29 Nisan 940 tarihine rastlayan Pazartesi gUnO 
aııat 1' te Vekalet Blnasmdald komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - l17bu taıımllıı fiyata % 56 Takıı.s primi dahil bulunmo.ktadır. 
8 - "lllO,. kuruş bedel Ue ııartno.mcsinl almak lsUyenlerln her gün ve 

eka."ltmeye girmek istlycnlcrln de 6350 liralık Uk teminat ve kı:ı.nunt vesika.. 
larla b!rlildo ~e hellf ı:11n va saatte komfsyona mnracaatlnn. (1750) (3077) 

• • • 
l\L v. ~ l\lerlces Sntnınlnın Konmyonu Reisliğinden 

ı - Beherlnln bıhmln edilen bedeli7U kuruş olan 24400 adet knmn ve 
lillperhftcr borcsunun pazarlık eksiltmesi 29/4/940 tarihine rnsUıyan Pazar. 
t--'"1. gUnU saat 11 de VekMet binasmda mlltetıekkll komisyonumuzda icra 

:<:ektir • 
.2 - lrıbu muhıı:nmen bedel % 56 takıı.a primi dahli bulurunnktadır. 
3 - 904 kuru. bedel ile §:ırtnamesinl almo.k lstiyenlerin her gün ve ele.. 

elltmeye girmek stiyenlerin de 10.200 Ura 20 kuruşluk ilk teminat ve kanu • • 
nı vuikalarlle birlikte belli gün ve saatte komfayonumuza mUrnca.atlan. 

(1751) (3076) 

••• 
1 - GölcUk deniz fabrikalar ihtiyacı iı;in (3370) metre, 120 M/m makta 

mcs:ı.luısm<b (700) metre 50 Mim makta. mesahıısında çıplak bakır tel 
24/f/l).O Ç' .. ?'§8.mbo. günll saat 11 de KnmmpD.D4da deniz levazım sntmalma 
koml..y ilt:DdA rutze.rlıkl• &macs.kt:r. 

2 - F..eh.n- ldlcrun!ln trılıınlnf fiyab (2) lira katt teminatı 1200 Ura olup 
~artnı~es1 h:ır gtln ltı ~t dahlllnde mezkQr komisyondan lııtenllcbllir. 

8 - Tallp!ertn 2490 s.1 ~lı kanunun istediği vcsalltle blrllltte belll &Un 
vo saattn .ı::;; 1Qr kcmJsyona mnracıı.:ıUan. (31SO) 

••• 
ı - Tr'ur.ln edlltn bedell (2402) lira o!an 1400 kno Tire ~orap ipliği. 

nl.n, 2!S N'9Wl 9 O tarlhlr.e raathyaı:ı Perşembe gUnU saat 10,30 da pazarlıkla 
ek.siltmosı yap• c .. tır. 

2 - KııU tc'l'!lwı.tı {873) Ura (80) kuruş olup "ıı.rtnameııi her gtlı) ko. 
nıisyondan almabfl!r. 

S - late1'1'. rın 2t!l0 sa.yılı kanwıda yazılı vesalkle birlikte belli gün ve 
eaatte i.&Jlm'..p~ada bu!unan komi yon:ı. mUrac antları. (3169) 

rs ~nbu. B 1 rr 
1
iyeal 1 

L.----;__~--~~~~~---
Takslaı. hnzinO!u için 442,415 ınııtre mur "ıba.ı tııhm'n ol nan mun.e!lt 

)'IU'Ça bıüılı.ı• aıı.tm aı.11ma': llzere kapalı ı:ıı.rf uııullle cl:nlltm"j e konulmu,_ 
tur. riı ı ' rm t l.r.;.ı ted J be. r mt ·e mura.l bı ıı;ln l4 hra 'e ille temi. 

u.tı: 4~ lir& 157 kuruetur. f,la.rtnaın Zabıt ve lıluıı.mcll\t l!lldUrlll.,lil K::.IE'. 
lll!ndo it'rUicc '•tir. İhale ~1•1940 Pcr~embe gUnU ıııuıt 15 de Daim! I:'l .. U. 
mende ynpıl caktır. Tallplert.n tık temln:ı.t nıakbu:ı: veya mektup!:ı.n, 940 yı. 

Jmn ıı.ıt Tfc.vet Oonsı ve.'!il,alartıe 2'9J numo.rah kan·Jnun tartt11.tı ~"vrC3!n. 
dıı ~ ırlayac ltJnrı ~ l:.IU moktuplarmı ihalo ~11 uant 14 de kad:ı.r Dimi 
J:ncUcıwı nruıel•rl. (2SH) 

• • • 
Yonar tam!ratmda lrufüuıı1ma.k ti:r:en lltT:umtı alıı.~ tSO metre rnlk bı 

lmm aı;ık ckailtmeya konulmı.:tur. Tahmin bedeli lB:>O lira ve tik temtı:alı 
101 lira 2:1 kuru, tur. Şartııame Zat.:t va Mu~elat mtıdUrlU~\ta!emlrı.:J .:ıs. 
rWecel:.tt-. 1?ıde 29/4/{HO Pu.:ırtes! g11nU saııt B de dalrn1 encum,nde yapı.. 
bc:D.kta. Tııl!ı Jor1n ilk ta:::nl'let makbuz: vc:ra m"l:tup:an ve 910 yılma alt 
tJcaret od&lil uııu.Alarlle fhl.\lo ~U muayyen &antta claimt encu,,·u~!l1e bu.. 
hm '1 {2:}i!l) 

r ıst=nbul Levazım Amirliği satınal;;;;-f 1 
l .... ._. .... ..__K~o-mımsy8o~nu __ iı_ın_ı_r_ı ___ ___j 

l:i Ton KAğıt H:ırpuıtısL 

' Arnba OUbre. 

Yukarda yazılı ktlğıt ve gUbre ııablacaktır. Pazarlıkla arttırması 
25/4/940 Pertıembe g11nU saat 14 °do Tophan!l(fe Levazım Amirliği Satmalma 
komisyonunda yapılacnktır. KO.ğtdm tahmin bedeli 150 lira, gUbrenin 200 
kurustur. KnU teminatı 23 Ura.dır. K1ğıt ve @breler SUleymnnlyede Asker1 
Matbaada görUJUr. Pazarlık' için belli saatte istekJ!lerln komisyona gelme. 
leri. l80UJ (Sl8:i) 

* * * .-
On beş bin kilo keçi kıh nlmacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 24/4./940 

Çarşamba gllnU saat 14,30 dn Tophanede İstanbul Lcvıızun Amirliği Satma!. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Numunesi komlsyond:ı. görUlUr. Keçi kılı 
daha nz mıktnrdn da alınnbUlr. lsteklllerln belll saatte komisyona gelmeleri. 

(803 - 314S) 

* * * Pirine 
kilo ClnaL 

162,878 muııollna. 
S,820 Bert.oma. 

88,807 Maretem. 
st,ooo Kıımoliruı. Çorbalık. 
16,000 lllareteUL ,, 

Yukarda cinsi ve mıktan yazılı pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29/4/940 Pa.zartesl günU saat 14 de Tophanede lstanbul Levnzım Amirliği 
Satmnlma komisyonunda yııpılacaktll'. Hepsinin tahmin bedeli 69,014 llra 
21 kuruştur. KaU teminatı 9401 lira 42 kuruştur. lııteklllerin belli ııııatte 
kanuni veslklllarile beraber komisyona gelmeleri. (809 - 3232) 

'* * * 
200 ndct tahtıı Izgara ıllınacaktır. Pazarlıkla ekafltmesl 24/4/040 Çar_ 

§Amba. gUnU saat 15 de Tophanede Levazım .Amirliği Satmalma Komlsyo_ 
nundn yapılaco.ktır. Tahmin bedeli 1200 Ura, ilk teminatı 90 llrndır. NUmu. 
nesi komiayondıı görülUr. (802 - 3147) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşa. 
bahçe fabrikasında yaptıracağı revir ve çocuk yu\fası inşaatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Keşif bedeli 15192,70 lira muvakkat teminatı 1139,45 
liradır. 

m - Eksiltme 29/IV /940 pazartesi günü sa.at 14.30 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alon komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve 
!zmir, Ankara başmUdürlüklerinden 75 kuruş mukabilinde alı. 
na bilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlil teklif mektuplarmı 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veyn banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarmt ve şartnamenin 
"F" fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte ihale günii eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar mezkOr komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (2948) 

••• 
I - Keştt plM ve şartnamesi mucibince fdareml.z1n Clball fabrikası 

Transformatör blnıı.sı in§aalı f§I açık eksiltme usuuıe ihale olunacııktır . 
n - Keşif bedeli 7846,19 llrn muvakkat teminatı 588.46 liradır. 
ın - Eksiltme 2/V /940 Perıc.mbe gilntı saat 14 te Kabataota Levazım 

ve MUbayaat §Ubeslndckl Alını Komfsyonunda yapılacakt,ır. 
JV - Şartnamesi a6zll geçen Leva.zrm Şubesi veznesinden 89 kuruş mu. 

kabtllnde alınabilir. 
V - tsteklllerln eksiltme fçln tayin olunan giln ve saatte şartnamenin 

(F) fıkrasmdıı yazılı vesaik ve % 7,15 gilvenme paraslle birlikte mez~r ko. 
mUıyona muracao.Uan. (3081) 

Devlet Demiryolfan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 19000 lira olan 25 adet pUlzometre 30.5.940 Perşembe 
sUDU saat 15,30 da l<apalI zarf usuıu Jle Ankara.da idare binasında an.tın 
alınacaktır. 

Bu l§e girmek istlyenlerln 1425 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etUği vulkalnn ve tckllflerln! aynı gUn saat 14,30 a kadar komisyon 
relsllğlne vermclurf ltızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme D ·!resinden, Hnydar. 
pa§acla TcsellUm ve Sevk Şetllğinden dağıtılacaktır. (2898) 

* * * Muhammen bedeli 15470 lira olan parça, talaş halinde temiz ve talaş ha.. 
!inde karı111k olmnl< Uzere takriben 43000 K~. hurda pirinç 3.5.1940 Cuma 
gUnU nıınt (115) on bc~te Hnydarpn§ada Car blnası dahllindekl komisyon ta
rafından kap:r.lı :ı:ıırf uııullle aatılncaktır. 

Bu işe girmek fsUyenlerin 410 lira 25 kuru§luk muvakkat temlııa,t, ka. 
nunun tayin ettiği vesiknlarla tekliflerini muhtevi zarnnrmı nyni gün saat 
(14) on dörde kadıır komisyon reisliğine vermeleri 10.Zımdır. 

Bu l§e nıt ~srtnanıclcr komisyondan parasız olarak d:ığttılmaktadır. 
(3068) 

• * * 
Muhammen bedelleri ve isimleri aşağıda yazılı 5 gunıp, tezgo.h 14/15/1940 

Salı gUnU s:ııı.t 15.30 dan itibaren ayrı ayrı ve kapalı zarf usuıu ile Anka.. 
rnds ld:ı.ı-e bln:ısında antm a.Jmacakt:ır. 

Bu işe girmek fstiycnlerin ber tezgl\hm hlza.aında yazılı muvakko.t te. 
ı:ııJn~tıarı ile kanunun tayin ettiği vcslkal:ın "e teklltlcrin! aynı gün .ııaat 
14.30 ıı. k ":n I\:omlsyon Relsllğlnevcrmelerl l~zımdır. 

Şartnr.~"lcr parasız olarak Anknrada Malzeme Dairesinde Hnydarpn. 
;,a'da Teı.ollUm ve Sevk Şefllğ'nden dıı.:ıtılııcal•tır. (317S) 

l\luJınmmmı l\lıwaltl<at 

Tczgl\hm İ5mf bedeli tcmlnntı 
l!:lel<tr!lt moUSrlU torna tez .. Ahı 4500 Lira 360 Lira 

,, .. üniversal !reze tcz;r~bı 4Jl!')O 
" S63,75 

" pl!.ı.nya tezg~bı 2::;;0 ,, 17Ci 25 
" 

.. ,, 
demir l~t re tez;Mıı 9:i0 

" 
11,25 

" " •• 
" " Makltap tczgtı.hı 790 .. 59,25 .. 

ZAYi 1 
Ycnlk!5y NU~uıı m"murlutundan nl. SAH1BI: AS/ ıl VS 

dıs;-rm hU\•iyet cü:rdıınımı kaybettim 13 !;J)drğı ver: V lılUT f\htb:ıa!ı 
rcnı:s.nt ıılıı.C"-t;'1mdıı.n c:ıı:ıs.nın hOk. , Umum Ne'lriyntı idare ':len. 
mn yo'•tur. Refik Ahmet Scvengil 

l'cnlkölcle Ragıp Bora SZ2 

' <;:il vı;; L!;KE;LE;O! 1zAL~Ci 
TE;NiNIZE. D~iMi BiQ T~Q~V V~p 
VAZO VE; TOP .ŞE;KiLLl:Q 

gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. HJI' 
* * * . rtflll-

GO Ton l,3 mm. Knlmlıj:'.,"lrula. ,.e 1"0 k '-
8nç J.ı<whıı. Ahnııca oO ı) 

Tahmin edilen bedel! ( 20.400) lira otan GO tat ~ti il 
normnl eb'atta demir saç levha Askert Fabrlkal il ,..C ~ 
kez Satmalma Komisyonunca 30/4/19•0 Salı ~sJOD~ ...... lı 
ihale edilecektir. Şartname paraSiz olarak kOtıı ,.ıs ........ ... 
muvakkat teminat olnn (1580) lira ve 2190 nurna 1Jll ~ ~ 

,.. ..na .... 
delerindckl vesa!kle komisyoncu olmadıklarına ~ •-
dan olduklarına dair Ticaret Od:ı.sı vesikas!le ıne 
yona mUracıuı.Uarı. 
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