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P aristeki gizli komUnist 
teşkilatı meydana çıkarıldı 

Parl~. 23 (A.A.) - Par!s zabıtası, glzll 
hfr komUnist teşkllO.tı meydana çıkarmıştır. 
Du tcşklH\tın mUhlro harp sana,ii mUessese
lerlnde mUtee.!ldit şubeleri vardır. 74 ltişl 
tcvld! edilmiştir. Mevkufların hepsi de ns
kcrt mahkemeye sevkedilmlşlerdir. 

tkıy~ (A.A.) - Reisicumhur, Leton
~ ~ttnı O~ta Elçiliğine Ludvlgsekl
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Narvikteki Alman ve 
muhasara edil0i 

• 
Paris, 23 (A.A.) - Salahiyettar Fransız 

mahfillerinde Norveçte vaziyetin pek müsait ol
duğu kana ati izhar edilmektedir. Norveç ve 
Danimarkanın şimalindeki Alman hava meydan
larını..-rı İngiliz tayyareler i tn.rafında bombardı
ma edilmesi üzerine Almanların hava faaliyeti 
dün azalmıştır. Müttefik kıtaların karaya ihracı 
normal bir şekilde devam etmektedir. 

Bu kıtaların ileri hareketi tesbit edilen plan
la ra göre inkişaf etmektedir. 

Narvik mıntakasında bulunan münferid Al
man müfrezeleri şimdi tamamiyle muhasara 
edilmiştir. (Deva.mı 4 ünciide) 

Yüksek lıarp kon-
ı it-~ • n mua. 

~~~: ..... eı.,;.; SelJi toplandı 
~ ~ h\l arı mınta · 

>11t t ı Çuk milyon 

1 
;,~11 ~~u:i~ ~~acıyi Siyasi, askeri meseleler hakkında yeni kararlar verdi 

'iıo n ıçın e j 
~ 111

' ~ iittrıl<'lr ı (Yazısı 4 üncüde) 

~kan matbuatına göre: 

El lya bugün 
rbeder11ez 

~c 
~~ak sulh olmadan evvel galip 
\~af Yanında harbe girecektir 

est g·· Nevyor1,, 23 (Radyo) - Nev. 1 

ur~ş york Taymis gazetesi İtalyanın M . , ,, ş f 
k " vaziyetini şu şekilde görmekte- 1 1 e 

l: ~ı· o urnaları dit~alya .harbe girecek vaziyet. 1 • • • 

'''°~· c L te değildir. İskandinav hadise. Kendılerını zıyarnt 
.llt\\l ~!' Şeri ile 

1 

leri başlryal~beri İtalyan_ mat • " 
t ıatj buatının ç:evırmekte oldugu ma- d k"" .. ki · ıı· 

Yor n:vra.1!1-r İtalyanın tercdd~dünü 8 en UÇU ere 1 1-
goJterır. İtalya harp edebılmek / 

için ne aı:ıkeri ne -~e !llanevi ba.. tatta bulundular 
kımdan hazır degıldır. 

An1.ara, f3 ( A.A.) - Ço. 
cuk haftası münasebetiyle bu
gün şehrimizdeki ilk ve orta 

(De·ua.mt 4 ünciide' 

Milli hakinı iyeı ve 
çocuk bavranıı 

Dün güneşli bir havada 
sim ve eğlenceleı le 

parlak meıa
kutlandı 

Vali muavini Haluk Nihal Pepe yi diln sabah ney(t::ıf meyJaıwı da top1aıuın yawu7.ara hitabede 
• b.:la. :· '!,'Jr 

Milli hAklmiyet ve çocuk 
bayramı, dUn şehrimizin muh
telit nuntakalarında, evvelce 
tesbit edilen program daire
sinde merasimle kutlanmıştır. 

Asıl büyUk merasim, saat 10 
da Beyazıtta, şehir bandosu
nun çaldığı ve bUtiln ilkınck
tep talebelerinin iştirak etti::,i 
istıkltl.l marşı ile başlamıştır. 

Meydanı dolduran binlerce yuv 
runun bir ağızdan söylcdigi 
milli ınarşırmz ihtiramla din
lenmiş, bundan sonra, vali mu. 
aviııi Haluk Nihat Univcrsite 
kapısı önünde konmuş olan 
kür~üye çıkarak, çocuklanı 
bugUnUn mana ,.e ehemmiyeti
ni anlatan bir hitabede bulun-
muştur. 

Haliık :!\' iha<lnı llHnbc~i 

:-:utuk şöyle başlıyordu: , 
" Çnh<:>kan \ ' e güzel (,,'O('t1klnr, 
]hından tam yfrmi sene e \ -

rnl bu~tin, büyük Türk uılll<'ti 
ebediyete kati.ar sül'ccck olan 
milli hfıkimiyeti nc kn' u~mn~
tu . n u büy ük ~iinün bnyrumı
nıza. lm~langu; olınnsı kal4ur 
miınah bir ~ey , nr mıdır'! {,'l•ll· 
kü sizler bu hiikimi~·cti 'e o
nun net iccsl olan Cıımhuri~ e
ti sağlam onıuz l nrınızdn t:t';-1• 

yacak en aziz ,·nı·hkltu•ı mızı:.ı-
ııız.,. 

Yali muaYinl ' ' ya,·rularımı
zın sevimli, dinç Yilcutlarile 
şimdi bir çiçek bahçesi kactar 

(Devamı f incide) 

Bu münasebetle İtalya vaziye. 
tin inkişafını beklemektedir. İs
kandina vya harekatı Almanya _ 
nın kati mu.zaffcriyetile nihayet 
bulursa İtalya Almanyanrn ya. 
ninda harbe girer. Yoksa İtal
ya harbin sonunu bekleyecek ve 
daha sulh yapılmasına zaman 
kalmadan muzaffer taraf yanın. 
da harbe ~irecektir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Yugoslavyada 

l"E~~·i~~~~d·~·şid-ı Almanyanın Ballık denizi 
detli zelzele oldu sahilindek i la hşid '1 t ı 

iki eski nazı r tevkif edildi 
xc,·york, 23 (Sabahn karşı 

Radyo) - Belgraddan gelen 
haberlere göre Yugoslavyanın 
sabık dahiliye nazırı ile Sto
yadinovlc kabinesi nazırların
dan Haşlmeviç tevkif edilmiş 
ve kUçUk bir kasabaya sUrül
mUşlerdir. 

Birçok evler yıkıld ı 
Erzincan, 23 ( A.A.) -

Dün saat 14.52 de dipten gc. 
len ve yarım dakika kadar 
süren şiddetli bir zelzele ol · 
muş ve birçok evleri yıkmrş. 

1 
tır. Hasarat tesbit edilmek· 
tedir. 

ı ..................................... " .. ....... 

Ü~V<®~ ÜÇ Ü lfl) 01fil Ü '1 
Paris, 23 (Huıu:ıi) - Alman 

radyo ve matbuatı son yirmi 
dört saat zarfında tehditkar ifa. 
delerle İsveie hücl!m etmekte· 
dir, 

Doktor Göbelsin muavinlerin. 
den biri bugün Alman radyo!:~:ı 
da !sveçe hücum edere!< şunları 
söylemiştir: 

" Alman ordusunun şerefine ha 

!el getirecek habt~ler verenllr 
cezasız bna\nlmıyacalrtTl'. 1~ 
matbuatı Alman tayyarelerinin 
sivil halkı ve kadınları bo:nbar -

r Devamı 4 ilncüde) 
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Liıik Türltiycnin dünyayı gÖ· 
rü§Ü ve komşularını idrak tarzı 
hnrp sonraaı dünyası içinde mu.. 
hnkknk ki o:·ijmal h:ırc!.et:erden 
birisidir. 

Ynvuz Sultnn Selimle b:ışla
yan dini devlet telakkisi; sebep 
ne olursa olsun bilhassa xıx un. 
cu asırda Asyada \'C Avrupada 
Türkler için hiç de hn:rırlr eser
ler vermemiştir. 

Devletin iç politihasmda tc. 
rakki ve inl:işaf için bir engel 
vazifesini gör.düğü gibi, htl"'ici 
münascl'.octlerinde de büyük mÜş· 
küller çıkarnuştır. Mesela Av. 
rupa tarihinin inldşnfı karşısın -
da ayni mczheba tabi oln.n lran 
ve Osmanlı devletleri sırf bu se. 
hepten işbirliği etmekten, kendi
lerini tcrnl<ki yolundan alıkoyan, 
hatta harap eden kuvvetlcı:e kar. 
şı müşterek ve ciddi tedbiı·lcr 
almaktan korkmuşlar, daha doğ
rusu realiteleri görememişler, 
hurafeler, hissi bir takım amiller 
yüzünden yanyena yapdıkkrı 
halde birlirlerindcn uzak kalmış. 
lardır. 

Hint krtra yollarmm tıkanma. 
sından $0rlnl lrnn yaylası ile A
nadolunun mukadderntmda müş • 
terek noktalar daha ziyade mey· 
dana çılanıştn-. 

Vakıa XVlll ci asırdan itiba. 
ren tının - Osmanlı harpleri ni. 
hayet bulmuıtur. Fa!uıt her iki 
memleket için yalnız harplera 
nihayet vcnnek değil, ayni cins. 
len ol!m yaralan, mali ve iktısa
di harabiyi elbirliği ile temizle • 
mek, müsbct ilmi müıterek gny
ı-ctle Anadolu ve lran yaylasına 
yerleştirmek iktiza cdadi. 

Tarih 'bu Y8%İfcyj lıarp aonra.. 
sı lran ve Türk nesillerine nasip 
etti. 
Miiıterek davalan hallebnek· 

tc iki millet de geç kalnuıtır. 
Fakat milletlerimizin §uuru, gcf. 
Lcrin büyük ve snnılmnz azmi 

A 

• ye 
• 

erı 
knybolan zamanı asgr.r·i haddine 
inclinneğe muvaffak olmuşlar<fır. 

Bugün lran ve Tüı-k milletleri 
dünyayı ayni filtir, ayni his za 
\"İyesinden tetkik ebnektedirler. 
Esld mcde.:ıiyetlcr yaratmıt iki 
millet müsbct bir rönesans haya. 
tı içindedirler. Müsbct gc:C:ü~c 
dayanan iç ve dıı politikalara 
sahiptirler. 

Hayatlarında böyle bir ayni
yctia hüküm sürdüğü iki devlet 
içi.n politik eme!lcrde tez.at mev. 
zuuhas değildir. Tezat menuu -
bahsolmayınca onlnnn bir gaye 
etrafında sevgi ile toplanmalan 
z:cnı:i olur. 

Bugün, harp sonra11 Türki • 
ycsi ile Şehinşah Rıza Hanı 
Pehlevi f ranında bu hal tabii 
bir manzara sayılmaktadır. 

T ezatsı:z b:r şekilde komtuluk 
eden lrn:nln Türkiyenin davala· 
rmcla da iştirak vardır. Bu mil . 
letlr•:in davalan §Öyle hülaıa e· 
dilebilir: 

1 - T~iata galebe çalmak! 
Çünkü bu iki millet tabiata da.. 
ha iyi istimıar ederek haklarmın 
daha mesut olacağım\ kanidirler, 
Bunun için modern teknik ve 
müsbet ilim yolundadırlar. 

'2 - Tabiata galebe çalmak i. 
çin, ynni İmar ve tnp faaliyeti· 
ni tamamlamak için aulh ihtiya. 
cı içindedirler. Bunlar iatiklali 
sulh ile bir tutarlar. 

t&tiklalin tehlikeye dütmeıine 
asla müaance ecemezlrr. 

Sa.dabSd pal<tı ile de birbirle · 
rine merbut olan devletler ara. 
sında bulunan lran ve Türkiye 
hayati gayelerinin vnhdeti dola • 
yısile birbirlerinin hal ve iıtikf.ıa.. 
liyle alakalı bulunma!an kadar 
tabii bir§ey olamaz. 

İki devlet ı:r:aıınc!a baılayan 
fikir, his ve menfaat birliği imza 
edilmiş muahedelcrden daha 
kuvvetlidir. 

Sadri ERTEM 

:Bi~, iki nalda : 

1939 harbinin menşeleri 
Fransız edibi .Anıdrc Moruanın ise evvela Südct Almankırmı .is. 

Britanya Mavi Kitabı ile Stc- temelde iktifa olunmu§tu. Sonra 
fani ajn.nsınm tebliğlerine ve muhayyel ta--yU.lcre kar§' Slo
I<'rnnsız şehadetlerine daya.na- vakV.Zrın m:iUlafaa.sı ele alınmı§ 
rak kaleme aldığı 1939 harbi ve Çel'ler ilhak edilmişti. 
men.;clcrine dair ncşrctti~1 bro. Führer kitabında bu tekniği 
şür (l) tUrkçemize de çevrildi. izah etmi§ti. Bir millet, demiş. 
Şüphesiz ki, Amire Moruanın ti; bir defoda yutmaycı asla razı 

eseri, Uç scrnlik bir Avrupa po- olamıyacaqı miktardaki hakaret 
litikası ba.kımmdan ancak umu. ve zı'lletlcre eğer 1\"18ım kısım ve. 
mi hatları ifade eden bir taslak. rilirso tahammill eder. 
tır. Sadece muhteviyatına. ina.- Kitabın diğer bir tarafında 
mlır emin ve aydmlık bir tas.. da, İngiliz elçisi ile yaptığı mü
Ia.k. lii.ka.tlardan birinde, Hitlcrin Al. 

Morun, 939 harbinin menşe. manvayı art.ık bir asker tacı ha.. 
lcrini anlatan broşUrilnde §<>yle linden çıkarmayı dll!iündUğünU, 
diyor: ve tasavvurlarının blti§inden 

"Üç soncdcnberi Avrupa 1z- sonra bir artist gibi huzür ve ı-a
ttT'.ap ve iımitsizlik içinde y<ı§ı- hat içerisinde yaşamak istediği. 
11ordu. Blltiln milletleri ittihat. ni öğreniyoruz. 
iarını mucip olmaksızın garip ve Andre Morua tarafından ya. 
yeni bir f iitu1ıa.t ~el;li tehdit e· zılan ve bu şeklile mavakaın sa
diyordu. Bıı eli 8ilahlı bir 1ıücum de bir hikayesinden ibaret olan 
değil fakat hilekar, devamlı, kitabın dü§Undürilcil noktası şu. 
mul.avemet edilmez bir hultll ve dur ki: Bir diplomat ve devlet 
nüfuzdu. Almanya yık"'ıp devir. reisinin vazifesi yalnız harp ih. 
mek istediği milleti seçiyor, o. das etmek değil sulhU idamedir. 
radaki Alman el;alliyetlcrl ara· Iiitlerin ise yalnız birini yaptığı 
smcla 8adık ve pervasız ajanlar anlaşılıyor. 

buluuor, bu ajanların yaptıkla- ı-------------
Tı tahrikat mıı1«ıbclcyi davet e. Yabancı tabiiyette 
diyor, bu mukabeleler ne kadar bulunan talebeler 
yumuşak ve mcr'lumıetli de olsa 
Alman matbuatıııın himmetile Ecnebi tabiiyetinde olup ta o
zulüm mahiyetini alıyor uo bu kullarnnızda tahsil et.melı iste. 
zulllmleri tehditler takip cdi11or· yen talebelerin okullara kabul 
au. Bıı aırada diğer Avrupa dev. edilmesi ancak Maarif Vekilliği 
lctk."'Tine tcnıi11at vcrmcğe ehem. 1 nin vereceği karara tabidir. Bu 
miyet vcrı1iyordu. Onlara en çeklin aksini yapan okul fdarele
yumu.şa1c dostluk gösteriliyor- 1 ti Riddetle teczive edilec.eklerdir. 
clu. Almanyanm onlarla sulh, Bu hususta okul idarelerine teb. 
halimi'! yaşamaijı temenni ettiği ı liğat yapılmıştır. 
söylcnıyordıı. O 1ıiç bir fiitıthat ------------
arzu ctnıiuordu. Yalmz ırlc kar. 1.---~---------: 'cleşleri1li Jıinıa1ıe ctmc7; ve 1.."ii.s. Ç b ip ı.. 1 
talı bir milleti tecliv ctme1c is· 1 ~ arşam aj crşem "'c 
tiyordu. Mücadeleden 11orgım > 24 Nisan 25 Nisan 
diişmü.ş bulunan Avrupa tcve1.:.. 
1'1il qösteri1;ordu. Yalmz lnra7(1. 
Zan, korkutulan ve aciz içinde 
lcalan l:urban parçalanmordu. 
'.Alnum hükumeti nıilteal.i.11 sene 

16 Rcb.c\'cl , .7 !{ch.P\·cl 
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için hemen yeni bir av seri1ıor. \W<ıtleı \ "":ıli 1:~7.llnl \alllııtı t:uım 
du. Feci 'komedi yeniden başlı. 
yordu. 

Diijcr taraftan bıt amclitıcler 
il:i zammula yap lıyordıı. Avu0 • 

furya me..'lelcsinde ona <7aJı 'li b · r 
ı.slahat teldi/ etTMı·ıe işe ba.1 -
?andı. Sonra taahhüt Zerini 1ff ri. 
ne gctlrrıuxllği iddia ol•• :arrık 
i~gal olılWlu.. Ç kosl t '':ıırı la ı 
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Şimal memleketleri 
Memleketimizle ticaret 
yapmak teşebbüsünde 

bulundular 
Harp vaziyeti yüzünden hariç

le milna.cıebetlerl kesilen Şimal 
memleketlerinden !!'weç, Finlan. 
cliya, Letonya. Estonya hükü • 
metleri memleketimizdeki ala -
kadarlara müracaat ederek ka. 
radan ve Rusya yoluyla ticari 
münru:-ebetler tesisini istemiş • 
lerdir. Şimal ve Baltık denizle
rinin kapalı olması yüzlindcn 
bu memlektlerin ticaret yapa • 
cakları yc~ane bir Rusya top -
raklan yoluyla olabilecektir. Bu 
mmtakava en yakın bizim mem
leket oldu~ındo.n Şimal devlet. 
leri ilk tekliflerini bize yapmış. 
tardır. Bilhassa lsveçliler kül -
liyetli demir ve çelik verebile • 
ceklerini söylemişlerdir. Bu hU
susta ki teklifler Ü?.erinde tet -
kikler yanılmaktadır. Yakmda 
müebet neticeler altnacaı?ı ,ü -
mit olunmaktadır. Bilhassa 
memleketimizin muhtaç olduğu 
demir ve ç<!liklerin 1sveçten ~e
minine çalışılacaktır. Bu husus
ta Rusya hilkumetilc de temas. 
!ar yapılacaktır. 

Devlet hesabına okuyan 
talebelere verilecek 

melbusat 
Okullarda devlet hesabına o

kuyan talebenin giyecek e§yası 
Vekillik tarafmdan verilen ka.. 
rar üz.erine yeril mamulatından 
olacaktır. Bu şekil yalnız dev. 
let hesabına okuyan talebeye 
münhasır bıra.kılmıyarak bUtUn 
talebeye teşmil edilecektir. Mil
li iktrsadivatımızm korunması 
baknnmdan ehemmiyetli görü. 
len bu husus biltün okul idare
lerine bildirilmiştir. 
Hemşire olmak istiyen 

bayanlar için kurs 
Fatih askerlik şubesinden: 
1 - 1 haziran 940 tarihinden 

itibaren Gillhane Gümil.şsuyu ve 
HCLydarpa.ıja. hastanelerinde a.çı. 
la.cak hasta bakıClhk ve hemşl. 
re kursuna gönWlti olarak to. -
lip olacak 20, 40 yaşlan arasın. 
daki mtlııevver bayanlarm kn. -
yıtlarma. başlanmıştır. 

2 - Kurslara iştirak ihtiyari 
olmakla beraber vatani _bir v:ı
zif e ve borçtur. 

3 - Kurs müddeti 2 buçuk 
aydır. Her gün kursa devam sa. 
aticri öğleden sonra saat 14 ten 
17 d;r. 

4 - Talip olanların kayıt ve 
kabul işleri 15 mayıs 940 günü. 
ne kadar devam eder. Müraca
at saatleri cumartesi günleri 
hariç her ~n öğleden evvel sa. 
at 9 dan 12, öğleden sonra saat 
14 ten 16 ya kadardrr. 

5 - Taliplilerin şubeye müra. 
caatlarmda nUfW5 cüzda.nl:ırile 
iki adet vesika fotoğraflarile ~ 
raber gelmeleri rica olunur. 
Yeni Mecmua üçüncü 

ya§ında 
İki senedcnberi bir çok tanın. 

mış imzaların en gUzel yazılan. 
nı sahifelerinde toplavan "Yeni 
mecmua", son sayısilc, neşir 
bayatmm UçUncU senesine gir
miş bulunuyor. Edebi hayatr. 
mızda ve nıağazin neşriyatında 
mühim bir boşluğu doldur8Jl 
mecmuayı tebrik ederiz. 

Polonyndan alacağı 
olan tüccarlarımız 

Harpten evvel Polonya.dan a. 
lacakla.rı olan tütün tüccarları
mızın paralarını tevzi etmek ti_ 
7.ere Ticaret Vekaictile Polonya 
sefareti arasında yapılan müza. 
kereler müsbet bir şekilde neti
celenmiştir. Tüccarlarm parala. 
n bugünlerde Ul\'Zie başlana _ 
caktır. 

Meşhur bir sabıkalı 
eroinci yakalandı 

Meşhur sabıkalı eroin satıcı. 
!arından Galatalı Bab:ı H:ıydar 
evvelki akşam s:ıbıkahlardan 
Marmara Hasan \'C Recebe ero
in satarken Galatada cürmü meş 
but halinde yakalanmıştır. Bab:ı 
Haydar senelerdenberl zehir sa.. 
tıcılı~ yapan ve batta bir ara 
Galata.da esrar tekke~i işleten 
bir kaçakçıdır. 

Bu yüzden bir havli de para 
kazandığı söylenmektedir. Ba.. 
ba Haydar sık sık polis tarafın
dan yakalarunakt3dır. Bundan 
on gün kadar evvel bir defa da.. 
ha Bosta.nb8ljıncla yakalanmış 
fakat delil olmadığından o za. 
man yakasuu kurtarmıştı. Du • 
gün adliyeye verilecektir. 

T ek§mül atelyeleri 
talimatnamesi hazır 

Serbest çahşmak istiyen Kız Sanal 
Okulu mezunlarının 

tabi olacağı şartlar nelerdir ? 
Maa.rü Vekilliği ta.rafından l bir ta.raftan da müşteri ile iş il. 

kız &a.nat okullarile akoam kız zerinde görüşmek müşteriye iş 
sanat okullarında tekrunül ateL beğendirmek vesaire gibi atel
yeleri açmağa karar verildiğini ye hayatında karşılaşacakları 
yazmıştık. Buna ait talimatna· bUtün işlerle doğrudan doğruya 
me Vekillik tarafından ha.zırla.. temas edeceklerdir. 
na.rak diin bütün alakadarlara 3 - Tekamül atelyelerine de. 
tebli~ edilmiştir. Talimatname.. vam müddeti üç yıldır, ancak bu 
ye göre; müddet aza.mi olup i~tiyenler bir 

1 - Kız enstitüleri ve akşam müddet devam ettikten sonra 
kız sanat okulları mezunların- aynlabile<:ekler dir. Bu atelyele. 
dan bazılarının daha yükflek de_ re devam edenlere devam ettik· 
recede bir tahsile devam etme. lcri ·müddet tasrih edilmek şar. 
ycrek hayatlarını ,kazanabilmek tile fotoğraflı bir vesika verile
üzere atelye açarak serbest ça- cektir. 
lışmak ve bunun için de evveli 4 - Bu atelyelere ders yılı i
amelt bilv;i ve melekelerini daha çinde ne zaman olursa olsun rnU. 
ç:ok arttırmak istedikleri vapı • racaat eden mezunlar almncak. 
lan inceleleme!erdcn a.nla.5ılmrş tır. 
olduıfundan ntelye açarak ha • :S - Mütedavil sermayesi ve 
yatlarını kazanmak lstiyenlcrln sipariş atelyesi bulunmayan kız 
ameli bilgi ve maharetlerini art- enstitülerile akşam kız se.nat o
tırmak makaadile mütedavil ser. kullannda.n kendi okullarında. 
rnayesi olan okullardaki sipariş da böyle bir tekamül atelyesi a. 
atelyelerinden bu gibiler için çıl.masına ltizum ~ören okul id~ 
aynı zamanda tekamül a telyesi releri keyfiyeti esbabı mucibe • 
olarak ta istifade edilmesi Ve. sile birlikte Vekilliğe bildirecek 
killlkçe muvafık görillmUştUr. ve milsaade edildiği takdirde te. 

2 - Bu atelvelere kız ensti- kamiil atelyesi açabilecektir. 
tüsU ve akşam kız sanat okulu 6 - Bu atelvelere devam e -
mezunlarından istiyenlcr devam deoek mezunlar diğer tale~ gi
ederek sipariş ielcri Ur.er inde ta_ bi okul ve atelye disiplinlrc tabi 
mamen ameli ders görecekler ve olmağa mecbur tutulacaktır. 

Milli hakimiyet ve 
çocuk bagrlımı 

( Ba.1 tarafı l incide) 
aüslii olnn bıı moydnndn c\·
Yelrc yapılan kederli toplnn.,tr
l:ırdnn kı:mca bahsettikten son
ra, ille okul yardım cemlyctle
rlııln faal:yetini anlatmıştır. 

Haluk Nihad, bu huırnataJd 
yardımlara hUylik bir ı;~vkle 
şlt::ı.b eden fFitanbul halkına, 
parti azalarına, teşekkürde bu
lunduktan sonra, çocukların 
b:ıyr:ı.mını tebrik ederek sözle
rine nihayet vermiştir. 

Yali muavininden sonra, mu. 
nllim Ahmet Halld, Çocuk E
slrvemc kurumu namına dok
tor Fethi Eren, Kızrlay genç
lik teşkilAtı n:ıınına doktor 
Salim Ahmet, talchtdcn Yıldı z, 
TC'\'ffk Cumhur da birer h fta.
bo lrad etmişler ve gene t ale
beden Eşber asker koşm>ı.sr, 
Hakkı önder de 23 Nisan ialm
li şiirleri okumuf;lardır. 

Merasime lşttrak eden taıe. 
bo ,·e maarif <'rkAnı bundan 
eonra otomobillerle Taksime 
giderek Abideye çelenk koy. 
muşlar ve burada da nutuklar 
söylenmiştir. 

Emlnönii Kazftsında. 
Eminönü kazası dahllindekt 

ilkmektep yavruları da, ayni 
saatte Divanyolundak1 çocuk 
kütUphanesinln önUnde toplan 
mışlardır. Ayni zamanda kaza
nın çocuk hakımevi binasında, 
çocuk bakımma alt blr de ser
gi açılmıştır. Burada cocuk 
l<UtUphanesl kotosu tarafından 
muhtellf konserler verilmiştir 
Talebeler bundan sonra GUlha
ne parkına giderek merasimle 
oradaki Abideye celenk koy
nıu~lardır. 

Öğleden Son ra Yapılan 
Mcrnslmlcr 

Diğer taraftan 23 Nis:ın U
lusal E&emcnlik bayramını ,.e 
Çocuk nartasını lrntlamak u. 
zere öğleden cvYel muhtelit 
kazalarda tören rapıldı~ı gibi, 
öğleden sonra da halkevleri, 
çocuk cslrg~me kurumu teşkt. 
lı\tı tarafından tUrlU eğlence. 
ler tertip edilmiştir. 

Muhtelit sa::\tlerda sint'mn
lar Çocuk nıatlnelPri yapmıf)
lardır. Du ma.tlneler.de kendi 
ınıntakalarındaki flkokul yav. 
rularına. seviyeleriyle mUteno.
slp filmler göstermişlerdir. 

Giilhnno raı-kmda 
EmlnönU Çocuk Esirgeme 

Kurunıu tarafından dUn sa. 
baht:ın itlbnreu haşlno1ak ,.~ 
nl:şam o. kadar dovaru etm~k 
Uzcre parkta a~ık ha'"aı1ıı ı;ı,. 
cıık eğlenceleri yapTlmıştrr. Tiu 
eğlen('!' len.• lıaı;:lı11nııtlıı11 ., ',.ı 

saat tam 10 da kaza ve nahiye 
lda.re heyetleri' ~ocukliı· 'ıP b.: 
ra~er, çocuk kUtUphane&.! koro 
heyetlnfn des iştlrlUcllc OUlht>.
nc Parkının Sarayburnur.d~l.i 
kısmına giderek AtatUrk hey. 
kell önUnde bir tören yapm:ş
lar ,.e heykele, çelenk koymuş.. 
! ardır. 

Parkta, karagöz, kukla, hok
kabaz ve muhtelif çocuk eğlen
celeri tertip edilmiş, yüzlerce 
yavru bu eğlencelerden fayda
lanmıştı r. Ayni zamanda bura.
da muhtelif okullar arasında 
oiir, söz müsabakaları da ya. 
pılm ıştır. 

Sılı.bat Sergisin in 
açılma töl'eni 

Dlva.nyolunda.ki çocuk kü
tllphanesinde Hafta mUna.scbc
tıyle evvelce hazırlanmakta ol
duğunu haber verdiğimiz "Ço
cuk Sıhhat Sergisi., nin açılma 
Wreni de yapılmrotır. Törene 
saat 15.30 da minimini yavru
ların hep bir ağızdan söyledlğl 
IstikIA.l marşiyle başlanmıştır. 
Kurum Azasından Doktor th
snn Sami bir ıöylev vermiş, 

söyle\"e de kırk dör.dtincU ilko
kul talebesinden bir yavru 
mukabelede bulunmuş; bila.ha. 
re serginin açılma. törenl icra 
cdllmiştir. 

Sergide muhtellf çocuk sağ. 
hk ö~11tlerl , çocuk hastalıkla
rı, korunma çareleri, sa!'ı;lık e
serleri gibi çocukları sıhhat 
bakımından alA.kad::ı.r eden çok 
değerli mevzuları ihtiva etmek
tedir. Serginin açılmasından 
sonra Çocuk Korosu tarafın
dan muhtelif şarkılar okun. 
muş, tocuklara ve davetlilere 
bir tay ziyafeti vcrtlmiştlr. 

H a lke,·l erinln Çocuk Balosu 
Şişli ve Beyoslu halkevlorl 

tarauuda.n Taksimdeki ~tak
ahn salonlarında. da dUn bir 
"Çocuk Balosu,, vorllınlştir. 
Du baloya bUtUn cocukl:ır da. 
vot edilmişlerdir. 

Çocukları eğlendirmek için 
haloda karagöz, kukla ve dflha 
birçok oyun ve eğlenceler ya. 
prlmıştır. Baloya 1ştir0.k eden 
çocuklara. limonata \"e pusta 
ikram olunmuştur. 

Ş~hir Tlyatro.qımda 

Müsamere 
İstanbul Çocuk Esirgeme 

kurumu merkezi tarafından 
tertip edilen bu mUsnme>reyc 
sehrln muhtelif scrutll'rlrıdoıı 
fakir r.oc•uklar da,ctll idi. f\Hi· 
samer~de. Işık, Boğaziçi ve 
~i~Jl Terakki liseleri tıe Mo
rianı Kllrlnln talehcıl tarafın
ılnn nıııhtf"lir r;nı-uk rnnrllıırı \.P. 
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1 ~i'lda 2©©©©© /AOlrril©ılfil Eddiqat: 

iOi:~il<AoA ~lrrilö rr lb>~lk.D üyorr Baharı aramak 
11a~ u '----= YAZAN: sant tFalk 

Or1,~' Qf a ,, da en tarı· 1 N o r ve e i n i ıı erde o ba~~~~!«;:.~~~·m ı:~: ::.:~~: d.~ı·s:~:!·:i:·;:,:·:::; ;::.~:. 
~ -, ~ hocası talebesine bu ebedi tahrir bir iki kırmızı gelincik, bir kaç . ı • d vazifesini vermemiştir. Benim çingene kızının ıalvöU'ı mıdır? 

~· !/ """ ' ' ı• şga 1 ne a ı• r hatırladığım bahar da böyle bir Bahar da öteki mevsimler gibi 
... ~' ı. l .tdi asagı e • • tahr:c vazifesinin içindeki hah.ar. fikri bir şey midir? Hakikatte 
"" ~ "ti dır. Bugün evimden çıkıp otobü- bahar denilen birşey yok nnıdur? 

Y • F g f J se atladıgım zaman, insanların Böyle düşünürken bir yolun 
~~f: ;aı bir ka- Yazlıkl~rım ah, p~nbe zarim ! r Q n S l Z Q Z e e e Y l n l n yüz.ünde ve şeh}"in aydınlık, ka . dönemecinde iki kişiye rastladcn. 

~tıiıtld l'llayıstan Bekçıye seılendım: d • ..., • • 
/ 

.
1 

.A lrı"Jalık çar§ılarmda, denizin ren· EJlerini birbirlerinin beline ııtc--
k'! ere &okakta - Ahmetağa, ne oluyoruz? V e f l g l yen l t Q S l Q f gi üstünde öyle bir kıpırdanış, mışlardı. Bu ara bu iki kişiden 
ı~tld - Efendim, yeni kiracılardan öyle bir gülüş vardı ki, Kiğıtha- dişisi bol, tatlı bir kahkaha sa. 

•tınb dw ı..-. İçiıt i ~ yeni biri. Deli midir, neclir, bilmem Almanların Norveçin merkezi o ya başka namlar altında bitaraf neye ogru açılmaya, ormanlara vurdu, Köpeklerin kuyruklarını 
~~lllak çın_. hiç ki .. hem uyuyor, hem söyl;niyc.-. lan Osloyu nasıl hileye müra. memleketlere girmek istiyen Al· cloğı-u gitmeye hacet yoktu. kısa}"ak moloz yığınlarından yu-
~ ~ tÜph dıleğin. Karakola götürecekler. Zavallı- caatla elde etmiş oldukları lngi· manlara azami derecede dikkat Şcl...-in içinde, bu yapraksız ve karıya, tepeye doğru kaçtıkleırı. 
; k kata e yok- nın bir sair filmenam olduğunu lizler gibi bütün dünyayı da etmektir. ağaçsız İstanbul şehrinin kaldı- nı gördüm. Tuğla harmanındaki 
"11'\ıi~~ır: Kıya. anladım. hayrette bırakmaktadır. İngiliz matbuatı Amsterdam i. rımlını Üstünde bile baharı gör- ameleler, durup ellerini gözlerine 
ı e benze- Penceremi kaparken son tera - Öğrenildiğine göre, Almanlar le Roterdamda yüz bin, Brüksel· mck mümkündü. Yani bahar ar- siper ederek etrafı aradılar. 
~ ' • nesini de i~ittim: işgalin ilk günlerinde Osloyu a. <le altmış bin, Anverste kırk bin tılc ~clıirlilerc bir realite değil· işte o zaman, yalnız insanın 
~~l'İ y ~ Entarisiz, aşksız, çiçeksiz, zami 3000 Alman askeri ile iş · Alman bulunduğunu yazıyorlar. dir. Bir h•yaldir, belki bir kış bahan ne kada}" ıwasa bulamrya-
~k,~ıa~~· 31 yıl Öksüz gibi kaldı üsküdarım 1 gale muvaffak olmuşlardır. Belgrad ve Bükreşteki Almanla . günü, c.-talık poyrazla ve tipi ile cağını hissettim. 
)t1~tıtıı1q ılan edil. \ Bu küçük kuvvet yüzer kişilik rın sayısı meçhuldür. altüst olurken bile gözümüzü ka- Artık ne çiçekçi camekaniannı 

\:_~liııd~ gefa·di. .küçük gruplar halinde ve mızı- ı payıp, bir pastahanede onu dü- süsliycn laleler, ne şadırvanlar. 
~~(ta .'°nrn Üs - kanın refakatilc caddelerde res - İsveç ile Amerika şünebiliriz. Biz şehirliler artık daki suyu canlandıran güneş, ne 
~ ı~~n ol~an Sifıl.nuetlec: mi gecit yapmışlar ve açık hava- arasında böyle mahluklar olduk! göğsü açılmış kız, ne çimenlere 
Ç"'J he.hrıyc · ...,,.. • da askeri mızıka muhtelif kon · Halbuki bahar oradadır. Şehir burnunu sokmuş çocuk, ne gii-
İltdııd pa~ııdır - serler vermiştir. Halk bu küçük Hava seferleri <len yüz metre uzaklaşır uzaklaş- neşlenen hasta, ne bastonuna da. 

Nitll.~tk~~i~~ndeso~~a-- Bu çukur ne v ak·ıı kuvveti selamladıktan ve tecrü - maz ba~lar. llk durakta otobüsten yanmış, sakin yürüyen ihtiyar, 
-~4Q' K be ederek memleketten kovmağa 1 k atlayac-ak geriye döndüm. Şehir ne bu papatya, ne bu · gelincik, 

~ ;ı 'J' tnı Yaank k ? muktedir olduğunu bile düşüne- yapı aca haricine çıktım. Önce bir takım ne de yeşil burunlarmı göster-
~< ~ll~i;~~ içt~~i kapanaca . memis ve askeri bandonun gürül konserve kutulal"ınrn, teneke ve miş tomurcukla}", yalnız adama, 
~ tdtbiy 1 sılın. tüsün~ kapılarak Almanlara Şimali Avrupada siyasi vazi- demir parçalarrnm birbiri üstüne b. ... harm hakikisini getiremezler. 

ı . !taldı atında da Bir ol:ııyııcımıu:ztlan aldığrnuz takviye kıtaatı alacak zaman ka. yetin gerginliğine rağmen, İsveç yığıldığı uçurumların, sonra kıp Pazar günleri şehir haricinden 
\t~~~ıiİ -au. fıkra bir mel:twpta bir yolun bu:::ak. zandırmış. Bundan sonra yirmi hava nakliye kumpanyası, Ame _ kırmızı çıplak bir saha üstüne dönen tramvaylarda yanakları kı.. 
~·~'" e !aır Hü- lafjıındaıı şikayet ediliyor. nakliye gemisinin taşıdığı asker- rikan hava yolları kumpanyası yıkılmış tuğla harmanh•nnın ara- zarmış kızların kucaklarındaki 
,: ~~ol'\ı~. neşrettiği lstanbultm şil.ayctc mcvzıt bir lerle kuvvetlenen Alman kıta la - ile bir anlaşma yaparak İsveç i- sında baharı a't'adım. kocaman penbe dallar bi'r hazin 
"l~'t • · ç.ol; 1ıolları olduğu mu1ıa1;kali:. rına karşı bütün mukavemet im- le Amerika arasında muntazam Şehre ve şehirliye küsmüş macCC"a! Apartım.anın avuç içi 
~ t SJr. fır. Gazete siitıoılarnula giiril- kanları zail olmuş. hava seferlerı· icrasını temın' et_ vah~i köpekler sırtlarda dolaşıyor kadar bahçesindeki erik ağacı, 

tal\ " GECE len bir okıı.1ıucu .<.~ ikıiyeti de lnkar olunmıyacak bir hakL )Rr. Ta uzaklardan insana durup Beyoğlunda akşamlan dolaşan 
le . miştir. k bak ~. ıı bir· Peıındc şüphesiz ki trk bir ki-~inin de. kat varsa, 0 da Almanların Nor- bir <Jaki a ıyorlar. Sorra bir- bir Rus kadınmın yaptığı ve sa-

~~ hi •ne misa. ğı1, btı yoldan ocçen 1ıir çok va. veçi işgal ile büyük miktarda Bir senedenbcri devam eden denbire kuyruklarını kısarak trn aldığım bir yapma ağaçtır -
\·.~ tt/kaç günü- taııdaşlnruı şil:ciJıctidir. petrol elde etmiş olmalarıdır. müzakereler nihayet bugünlerde kaçıyorlardı. vapurla geçerken Boğaziçi sırt. 
~·~11\ )(1:-;;~kti; fa. Bize yapılan ~ildiycti >t enlere- Son zamanlardaki nakliyat güç. sona ermiştir. Bu tarafın şehir haricinde de larmdaki kuytu nğaçlıklan ise 

_,.: l:.n ıni kaçı· M>ı tarafı ~': Galata<laıı Şi.~luı. lüğü dolayısile Norveçliler bü- Eğer bugünkü hadiseler mani baharı bulmak mümkün değil. şair Bed}"i Rahmi yapmış veya 
~ lari yaıa. tıe yokıı-Jıtna Ç,11."an ve ycııi as. yük mikyasta petrol stok etmiş. olmazsa iki kumpanya bu yazdan Nerededir? Yahya Kemal yazmıttır. Birisinin 

'tlltarı . jalt(J çcurilcn l\ule dibi sol.ağı }erdi. Almanlar bu petrollan el- itibaren İsveç ile Amerika ara. B',: takım ağaçların üstünde tablosundan, ötekinin ıi:cinden 
tı~~ / 1. ancak "Şi§hmıc so];aqı" i:mıi 1·crile>1 }erine geçirmişlerdir. Bunl.ardan sındaki hava yolunun resmi kü. parça parça bir iki yaldız .. Bir iki kopanp ourayR asmışlar. Yoksa 
~ :' trınce ol- diğer bir sokal:fa. knte<lilir. l§te maada Almanlar Norveçte hubu. şadını yapacaklar ve bu şekilci: ye§illik ... I!u kel ve yan se't'sem böyle birşey yoktur! 

~~~tde ba§ka _ bu solaı!iın 'ıihnyctindc, haftci, bat, pamuk, kahve, tütün g~bi İsveç ile Amerika arasındaki me- çimenlerin üstündeki bu ortası Baharı şehir dıımdan ,ehir i -
~tr•itıı a ternaşn lJclki de bir çüpçiin'ii>ı bile kn7ın- kıymetli maddeleri de ele gcçır - safe 12 saatte katedilmiş olacak- sarı, kenarlRn beyaz çiçek midir çine taşıyan güzel lcrzlar istedik 

't "~ ~t&ela, ti- yabilcce{ii bir çulwr tam ild lm- mişlerdir. Bu maddelerden de en tır. bahar? leri kadar gülsünler, giine§ on. S t ~kll:dır ki en. çıtk mıdaııbcri kapamnarmşlır. aşağı bir senelik stok vardı. Bu göz alabildiğine aydınlık ların yanaklarını istediği kadar 
""~lııc t Yalarını a· Bu ·çıdcıırdmı koza bclcdiyc.<ii. Almanların stokları bitecek Bu şayanı hayret uçuşu tahak bu mavi gök, bu ıu. Bu şarkt kızadmııı. olıun yalnız adamın 

""')! rıırk b · l · k • kuk ettirecek hava sefinesi 70 'f 'tıh'...'ttt asını o. nirı ha en o mnrna.'i1]10 ını ·an vaziyete girince yeni bir memle. söyliyen kız mıdır bahc-r? .. Ken- baharı yoktur. 
~~it ~ndalyeye düşiincmi]/Drı1.::. Qünl.."ii l»li ot{): ket isgal eClerek bu ihtiyaçlarım ton ağırlığında ve yetmiş metre di kendime baharm bir yalandan, Kağıthane deresine varmıştım. 
~ tİiıt ••til1lhatte mobil geçit ueri ol.(lıt!İlmdmı tlo. kar~ılamaktadırlar. boyunda olan dört motörlü bir bir insan tahayyülünden ba•ka Otlar bütün hız.ile fııkınntşlardı. 
tı"~iy::eceıt bit 'lm/ı, o cfoarcla o!ımm apartı. Danimarkaya da Almanlar hi - tayyaredir. birşey olmadığını dü11iindüm. Ya:z: Ağaçlarda tek türk hal"eket var-
~t, alırlar ki man kapıcılarııım sö11lcdiklr.rinc le ile girmişlerdir. Kömür gemi- Tamamen madeni olan tayya- denizde yıkanan insanin mıdır? (Devamı 5 incide) 

1\>tıı" •ııt:~1eceğj ge- qöre, oııdaıt fnz1a ?to.moh!l Çıt· leri Alman askerlerini ve silah - redeki motörlcr 6000 beygir kuv 
'U.t.~cıld,/ giyini. 'kura batmı.'l, t'C tabı..'ltılc l>ır çoh }arını limanlara taşımış ve bun_ vetinde olup tayyareye saatte 
~.qjda iu inkar otomobil .-rahiplcrile şofiirlcri>ı lar birdenbire Kopenhanga ha· 330 kilometre sürat temin etmek 
s.,.~~ile-..[n '&...'lcağrn· canları ynnmı~tır. Bımla'.if?n bir kim olarak hükumeti elde etmiş. tedirler. Tayyare 6 bin metre ir. 

~ llt~la .. Papucu lcaçınm bc1c<liııcyc şıkaycttc !erdir. tifac\an daha yüksekten uçtuğu 
't 1'\ cb~

0rdükleri buluwlıtklarım da 7ıck yakın. Kopenhang ve Oslo hadiıtele - zamanlar saatte 450 kilometre 
ıtı -•ı al dan bifı'1ıot11::. d b' k d' ·~ ıyor - rinden alınacak ders, seyyah ve. kate e ılme te ır. 

GÖRÜP DUŞUXDÜKÇE ~ 
~~.,..,...,..,_,""'-,.._,..._V..,,_,J~ltl'V~.,, V~~ . 

iki bayranun bir-
~ ... ~ot'& !ıfcra);tauı::. Ac~~ bu .wtır_ 
\' L.-u. komşu ]ardan soııi'a. lm çııh,ır daha kaç 

,J .ftf' "0111 ~''tniz e:ı· saat yah11t daha kaç ay ka.Jxm-
tf',.(I ~ li L. i'or. l<' · - mıyacak? 

O';. 'd ~r ımısı 
0 ,'ti ~d:~. ~~· Hatta ,..,_ ~---""" 

Bir sahte define mü- leşmesindeki mana 
etııifl' lı.. ~ate •Yor; ••h. 
~ ~ )' l'llanaaını Otomobil aksamı 
~ ~'\jl\e ııt bulunamıyor 

~~bı~
0"1'"1.ll\ bir en- Son !?'Ünlerde pi'-·asada otomo. 

'lltk ı... tnahalle ~ J 

)~~iı' .. ~fnm bü. bil laı-tiği ve parçaları buluna • 
" ! mamaktadır. Bu ''tizden bazı 

.'ltniş ol- otomobiller muattal kalmıştır. 
tııı..,lt\j~11tırdirn, u. d k d k" d ka L~' ı Aynı zaman a ıyı a o~ e -
~ İl sokakta lan mallara d'l e!'kİ!<İne nisbct.. 

'l'cıı- t lıYatıdım: . t k • ,a· d le Ü<; dört mi~li fiyat ıs cnmc .-
? ~· g an... tedir. Bu mallar eskiden J;cldı-

l ~k:~t h~ ği ve o 1.aman malj\'~tleri ucuz 
:"'.'>! .. ıtı: il PCTı. olduğu irin ihtikar yapıldığı an. 
lıj lı, ha tyaz en- la~rlmal:tod1r. 
tı....>'tt- ' 8çık 't'c k t, ·· • ' ya - Şoförlf'r Cemiyeti bu iş hak. 
~~d r:ı\ar lı~r.~ bir kında tetkikler yamlması ic;in 
~~. İ~i &•~ı gidi· mınta 'rn ticaret mii!lürlüğün<' 

Çı lak~olıs, iki müracaat edeceklerdir. 
ıp tdiyo.-

')~~\ı 
\ 'iıii~0~d ~Yaz he. 

bo.. \ı, 
"\t•aıt 

~tı-~.~~'> al~ı: Bu 
. ıtıı · n, . • ~ r cın 
~ an:ıurn b. 
t k ır 
~ ~~, alına 

"1 t• an 
ll- . ' I'~ '""IJ•ı tA • 

de . artık arım; 
ıı~-ı 1htiyarı 
-\(,,

1 
~CÇtj tn. 

~. ~ ~~c~~harım 
~ .-cl'lh- ;lapta 
~·flçiçck larıın ! 

\l&k·· S12, 
}'crıı l.ıdarıın 

cııı cm b . 
~ t tıı u hisle 
~ıcr· C2ar1 
tıı ırn .. ll1. 
ıı.tb,d ~Ulüll1ser . li arıtn 1 , 
~\t tın 
1 1 tt); ;ntnrili, 

~'l\t lı>~ı •ki knt .. 
t~lı~"lllltıaştılar. 

~ •il ile ıyı .tut 
.,. i:cçıyor. 

I\' 
1 ıy() d 
ı:u r \ı. 

a\~ g~ .. r. 
hı; l tı " 1, 

Tanzimat hakkında 
konferans 

Bc11oal1t halkc.uin<len: 
ı - ?.fi. 4. 940 nerı::embe ~nii 

saat ıs,:-;o da evimizin Tepcba • 
~mdaki merkez b!nasmda hukuk 
fakliltesi doçentlerinden B. Hü
seyin Nail tarafından "Tanzimat 
devri ve idari ıslnhat" mevzuun. 
da mühim bir konferans verile _ 
cektir. 

s 

tehassısı yakalandı 

Eski paraları altın suyuna batırarak 
kinıleri dolandırmamış 

Zabıta Nusret isminde me!?
hur bir ı::ahte defineciyi yaka
lamıstır. Bu, senelerden.beri a. 
ran<lığı halde bulunamıyan çok 
kurnaz bir adamdır. Nusret eski 
gümüş mecidiyeleri ve diffe'er es. 
ki paraları altm suvuna batır· 
makta. bazılarını da asarı atikn 
şekline sokarak bir eski sandık. 
la toprağa gömmekte, sonra saf 
kimselere ve köylülere ~idcrck 
bir yerde define bııhındu~ınıı 
sövlemek suretile onların önürı~ 
de. bu paraları çıkararak bir c:ok 
dalaverelerle bu safdil adamlar· 
dan nara kooarmaktadır. !stan. 
bulda ve diğer muhtelif vehler 
de bövlece bazı kimseleri . dolan 
dıran· bu adamm bir defasındr 
zavallı birinin 4000 lirasını a1 

rlur1 :>nı., ... ,ımı"'br. 

Son zamanlarda Samsunda 
dolaşan I'\usrct bir kac: ~iin ev. 
vcl F'ehrimi7,e g-elmiş, Galatada 
indiği bir otelde altın suyuna 
batmla.n mecidyeleri bazı köy
lülere beşibiryerde diye satmış_ 
tır. Yapılan şikayet üzerine ya. 
lrn lan an Nusret dün emnivct 
müdürliiğiinc getirilmiş, seneler
den heri sürüp giden suçlarının 
tcsbitin~ başlanmıştır. 

Boğazda sb 
Dün akşam saat 18 den sonra 

"3oğazm Yeniköyden yukarı kı 
>ımlarında kesif bir sis başla -
mış. sis gittikc:e kesafetini art. 
tırdıi!r ic:in \'apur seferleri ge _ 
~; ' """" ilo ,.,,nrlahilmic:tir. 

M illi hakimiyet bayramilc 
çocuk bayramının birleş • 

mesi, 23 nisanı, iki katlı bi}" ne
'eye kavuşh:rdu. 
Dün, bir yandan duvar ve pence 

releri süıliyen bayraklar dalga· 
)anıyor, bir yandan da ıokakları 
bayrak gibi güzel. bayrak gibi 
ıüslü çocuklar dolduruyordu. 

Sabahın daha ilk ışıklal"ile, 
yolk<:' uyanmı§tı. Serçelerden, 
kırlangıçlardan önce onların cı. 
vıltılan havaya hakim oldu. 

ilkin birer, ikİJer, sonra beşer 
onar geçtiler. Yakıt ilerledikço:, 
onh}"ın da kalabalığı arttı. 

Siyah önlükler Üstünde beyaz, 
kolalı yakalrr·ın, katı yapı·aklı 
çiçekler gibi ne güzel, ne ger· 
gin bir yayılışı vardı. 

Kızların tafta kurdeliları, oğ • 
lanlnrın taranmış saçlan yanyana 
ne ho~ duruyordu. Bizim eski 
kaldırımlar, ne zamandır böyle 
ıiizel biı: gecitle SÜ!\lenmemişti. 

"Milli Hakimiyet,. ın burada 
siyasi manuını, mütekamil hü
viyetini, idare sistemleri içinde • 
ki yüksekliğini tahlile ne lü. 
zum var. 

Onun ne d:mck 

}'11 c~bahanm. 
Olapta. es Ni.saıı Çocuk nayramı miiM scbctile dün verilcı• 'cğ'!ence1er (len iki göriıtiü.§! Maksimde Ço cuk1ar bal.osu t•c G•ı'"f,.""rrı11r7a 

yavrularm 1•f'rrNıii lı;r mii.~fJ 

önümüzden akıp giden cicili, bi.. 
cili çocuk ırmaktan da biliyor. 

Ben, daha çok mitli hakimiyet 
bayramının çocuk bayramile el
ele vermesindeki büyük mana 
üstünde durmak istiyorum. 

Cumhuriyet idaresinin, bu iki 
bayramı bir &"Ünde birleıtinnesi 
tesadüfi değildir. Ruhu semaları. 
mızda, hayali gönlümüzde ve se
si içimizde ebe<liyen yaşıyan 
Büyük Ata, onlardan bahsettik. 
çe, her §eyin, vatanda, ve yarı
nın tarihindeki her yerin çocu • 
ğa ait olduğunu söylemi§, her 
varlığı, inkılabın her parçasmı 
onlara emanet ctmi§lİ. Büyük 
1 smet lnönü de, bugünkü yavru
ların mesut taliini belirttikten 
sonra: ' 
"Doğru sözlü, temiz yürekli, 

vatan için kahraman ve fedakar, 
çalı~kan ve bilgili olrnağa çalışı. 
nız. Ancak bu ahlakla ve vatan 
uğrunda canınızı feda etmek üJ. 
küsü ile, birbirinizi severek 
Türk adını göklerde tutabilirsi. 
niz ... 

Diyor. 
Milli Hakimiyet, yüksek bir 

rüşdün mükafatıdır. Bu yükı;ek 
rüşde yalnız kılıçla, kan ve ih -
tilalle erilemez. Yıkılan bir tah. 
tın harabesinden bir ba§kası 
çıkabilir. Devrilen bir tac, bir 
gün yine başka bir kanlı başa 
konabilir. Cemiyetin içine, hal
kın ruhuna inmiyen inkılaplar, 
topraklrr:" üstünden sel gibi gelip 
geçerler. 

Cumhuriyeti çocuklara, genç -
lere yani yannın adamlarma e -
manet edenlerin haklan \"8r. On. 
lar, tarihin ibretle dolu yaprak -
h:r.ındaki tehlikeyi ıezmişlerdir. 
İnkılabın bekçileri 11.ra11nda, ço • 
cuklar yer almazlarsa, inkılap 
lamam olmaz. 

1 şte iki bayramın birleşmesin· 
deki büyük ve güzel mana, ben. 
ti? budur. 

Hakkı Süha GEZGiN 

\ 



2.f NiSAN 1HO ~ d' or ~i: 
Alman donanması kumandanı 1 Zelz~I~ f elaketz~- Almany~~ın B_altık 1 lngillerenin eski Bahriye ~azırı ıy ~~I~ p 

Amiral Rider kurşuna delerının ~~stah~ıı sahılı_ndekı "Alman milletim mu · ı Q6 

d. .1 d. ? hale getırılmesı tahşıdatı d d w IOP edeC~~ 
iZi I . (BaştarafııincidcJ rsa.~taratııincideJ mey anın a mag ..;c.ı) w( 

hükumetin ve Kızılayın yardı_ dırruın ettiğini yazmak küstahtı_ • se•• ~ "'" 
Fransızca Lö Jurnal gazetesi. mına ihtiyaç gösteren ınfüdan ğıncla bulunuyorlar. Almanya as J.J<mdrn, 23 (,-l.A.) - Dini cina.yctlerhUt ı.iid fı 

nin Züriht.eki muhabiri Jorj yüz bin vatandaş frr.-zcdilirse kerlerinin şerefinin kırılmasına bayram münasebcti!e Londrada mın ,•eya e!!Crl 1 
Blur.ı yazıyor: bugün yedi yüz bin ile bin lira tahammül edemez.,, tertip edilen ziyafette blr nutuk grupu~U~ t;f8fıt1 \ 

Cenubi Norvecteki askeri ha. nrasrn::la bir para anrfedil:yar, ele. Alman propagandacısının söy. söyleyecek olan Çörçil mcşguli. bir rrı~ı.ı: cillYct.;.cl · 
rekatın inkifaşuu çok yakından mcktir. Elde mevcut ynrdım p:ı.· lediği hu sözlerin ne mana ifade yeti dolayısile hazır bulunamı • dilen 1 )liiJ.'1 b r 
takip etmek icap eder. rası ise 4,5 - 5 milyondan ibn - ettiği malumdur. yaca~ından dolayı telgrafla iti- Alf!!

11
" rlJSırıd11 1i 

Berlin zimamdarları, ls\•cc rettir. Nihayet b:?ş, altı ay için· 1.ar etmiş ve yerine ziyafete iş. millctı .a terıiyor· ,utd 
hUkCımetini icabı halinde mütte- de bitnıit olmaı;ı lazım gelen bu Stokholm, 23 (A.A.) - Af. tirak etmiı:; olan eski bahrive na. tHmek ~s ter.ııı} 
fiklere yardım etmek vaadinde para snrfedildikten acnrn yeni tonblacl gazetesinin Kaunasdaki zm Duf Kuper kadehini lngil - likeli .~;~ 111Jlft~~ 
bulunmuş olnuı..kla itham ediyor. tahsisat bulmak bugünkii şrr.tlnr muhabiri bildiriyor: terenin şan Ye şerefine kaldıra. miUetı;-~ 111 ıı "~ ı 
Jar. Aynı zamanda İsveçlilerin iç.'.r:clc imkansız bir şeydir. Onun Almanlar Baltık d~nizinin Al. rak demiştir ki· Jıvııcngı ·t1erle ) 
limanlanndn bulunan Alman gc. için zelzele mıntnkasından uzak_ man sahillerinde bilyül: askeri Bugün muharebeye gitmiş o.. zahiri vaı mıılli~J 

k .f tmi 1 h J kl k 1 • g-ı·ı·ız. onu _..ıece • milerini tev ı e ş o malarıru )aşmış olup §İmdi y<'r<lıın ile ya· azır ı • ar yapma tadırlar. Al- an genc;lerin heyecanı acı bır (ıp eu ,, 
ve limanlarında bulunan ecnebi §İyan felaketzedelerin bu yardım manyanın başka taraflarından tehev\'Ür ve aı .ı:uııun, sarsılmaz dıı mnğl ·ıının ''\lr~ 
gemiler mUrettebatmın sahile pnrası tiil emel iği znman kendi :Memel arazisine ve doğu Prusya bir azmin tevlit ettiği heyecan- A.lınSJ1Jcfalar ~ b r 
çıkmalarına mUsaade olunma - yurtlarına knvuşmuş \"e kendi 1 sına mühim miktarda kıtaat ve dır. Bugün dudaklarımızın ucu. bir çok bre }lıC ~ 
masnu iyi bir gözle karşılamı .. kendilerine yaııyacak 1Jir hale ı mühimmat gelmektedir. Bu li- na gelen cümle şudur: Faka~ 0 ~ri t~.( 
yorla.r. ı;elm!ş olmaları lnzımdır. Aksi manlarda bulunan ve şiddetli ne· Bundan böyle. hiç bir milletin gilnşk~a:nere cc~et u' 

Berlin mahfilleri bu tedbirler takdirde zelzele felaketzcdele. zaret altında tutulan sivil ahali dünyayı harp içinde boğmasına mdcıki kadar rır 
hakkında şunları düşünüyor: · rindcn memlekette i,siz, guç~uz uzakla~tırılmak üzeredir. müsaade edilmivecektir. t r 

~~f!ı!~IE~~j:~~~ . 1Jcr;;71~ 1~:!.~·,,c~~~:;;::~.~~"·" ~~~~" 2~:;~iX~~ı;•;;;ı!~~ ~;~·;:,'c1?~1:~~· ;~c~cf:d;~;~_ OAs\T,upoadda dekhşeı· t Ate"V,·lmit eadenn mda.meışnl ,~z 1a1~ı 
lalan mevcut olması hasebile l:ıınıaııdanı Ş h ld ·ık . 1 k f 1• k hu! olmakla beraber, Almanya ya 

1 
• ~ 

_, Alın 1 u 8 e 1 1 ~ 0 ara c el komsu Baltık memleketleri Al- (; ' ~(l.lnız an ~ilerinin sveç mıntakasmdan kış içinde nlına. ~ • 1 n 
li.nınnlarma. gelebilmeleri mum_ gelmjş olanları ve Norvcçteki J k • f . manlar tarafından kendilerine b8 8 
kilndiir... nazi k•talarına hazırlanmakta ~:k a:vcı:d~l~~~n ,~~~et:li bı~rle~;; karşı hicbir hareltette bulunma - 1er1· . u·· S Su·· bO m det' 

Hitler Alma.oyası lsveç demi- olruı akıbeti ewelden ke!=fetmiş 1 • . yacağına kani oldukları için hiç· 
rin.in de cazibesine kapılmışbr. yere yer eştırılmiş olan \'atan. bir endişe göstermemektedirler. 
1yi haber alan mahafilin ileri olacak. daşlnr.ı tekrar kencii yurtlanna . k'd~ ~I• 
sUrdn;;.;~ kuvvcuı· ı·htimaUere na_ Acaba amiral Rider kurşuM.. göndermek mesclcd ,•a"rdır. Ni- Helsinki, 23 ( A.A.) - İsve. (Baş tarafı 7 iııcide) Skajara .. j b' 

~.. mı dizilmiştir'? Bu ihtimalin ha_ ı · · d b · · dd F. · be" 
zaran Hı'UcrBrenner go··ru··şme _ kik 1 san ve mayıs ay nrı ıçın e u •'i çın muka eratı ınlandıya siya Paris. 23 (.A.A.) _ İngiliz hare .oıı 

at o mnsmı kimse istemiyor. b. · ·ı b·ı· b d 1 k • h r·ı· · k · ı cl ıJ• 
Sinde Du,..,.. 1·ıe ıı..ırıı·kte kararı""'- l\" h k ıtırı e ı ırse u vntan a§ ar §!n. sı ma a ı ının nazarı dik atmi kıtaatınııı.. Xorvoçin cenubunda. ,. -:ı l r:o 

1""'" v ._ ıu a kak olan bir şey varsa .ı· h. 1 · 1 · 1 · 1, 1--' ti 
t ,.._...,1a. oldugwu nıı:~·~ ''alnız 1·ık d . . aı mu ıt erme c hasnt ış erıne celbetmektedir. ki Norve" mevzilerini takviye ..rev 'Vorr-• 11ıı 

....... :ır ., ~uu1 J o o. amıre.l Riderın ortadan . · 1 B 1 h. '" 1' • d •osll t 
kısmmı ikmal etmiştir. knybolduı?u ve nrtık kumandan- kyetışmı~ 0 urlakr:

1 
. un arfınd ır Almanların Norveç ile <'l:ı..ı ~ttiklerini, Paris askeri m.ahafL holrn ra. yr"lc b0g.1

3 ı 
Amı·raı n:~-r l•"pı·s m: olundu?. lık f . . f w ısmı zıraat ve a ctı tara ı n an li, bugun·· tevit eylemektedir. ··re S'-"J3şall" ,·ııer . .n.x~ "~ • Va.7.e esını i a etmedigidir. münakalelerini temin ve Lütün .1 ,,. .. 

Bütün Berlin halkının son Bazı kimseler amiralin Ber _ bu sene gefrilecek hnrmnn, ol'ak -Botniyada yolu serbest tutm-~ İngilizlerin bu cepheye muva. ~~ cenoP _..111t•~:.!uı 
gilnlerde kendi kendilerine sor. r d k. Pl Ue . h . . makinelerinin işlemesi İ§İnde salatlanna büyük bir ehemmi. ~ d 11 ıw g•r 
dukl . :ı..· ın e ı oe nsı apısanesın - kullanılmak üzere •İmdiden ye - üzere isveçte sevkülceyş noktcl.. "\Mt verı·ımektedı"r. sadüf e : .. ı.Iİ)'e .• r~':.ı 

an mühım uır sual var: de olduğunu diğerleri de nmira- " larını alacakları zannedilmekte- ,,~ ve ....... ,. "ı,c· 
Amiral Ridcr ne oldu? lin Ma.gdeburg kalesine kapatıl. tiıtirilebilir. Küçüle ya, ta annsız. d. Stoklıolnı, 23 ( A.A.) - Trond h arp .erıer1 re 
Bu··yu··k "'""'1 • ...,l Rı.der ner,....:ıo?. d w • bahası:t kalmı 11 olan ve kendi ır. heinıin 110 kilometre kadar ce- ı·ız destr0?ı ... uıı• _ .. •.. ~ ıgıru. bır Ü"Ünc\i kısım da ami. "' Al la b.. 1 b" t bb'. d ııı ... 
S U :\.. :k " hallerine brrnkıldı<rr takdirde ge. man nn oy e ır eşe u. nubu s"rk·ısı·nde \"e lsv...,.. hudu.. 11· b·ır e . .\ ua ~ıcr es soruyor ve Ber- raliıı Berlinin aarbmda Brande- 0 •• B Jt ~ ht 1 A la el ~ ~:» d r /ı" 

l ıı.. ı· ·· - 1 ,.. l'inmelerine imki\n bulunmayan su a ıgın ana arı 0 an a n dundan 30 kilometre ötede bu.. et~ı.cte 1 
• .. -:ı ( 

ın ·uu sua 1 çozmege ça .ışıyor.. burg yanındaki Gocrden kampı. "" adalarının kontrolii meselesini ... - ""' ı 
dolaşan şayialara göre Alman na. sUrüldüğü'nü ileri sürmekte. felaketzede çocukların vaziyet· luıun Boros'dan alınan haber .. Stokholl11~~1ı1il'_r1 donanmasmın şefi İskandinav dirler. lerini esaslı surette tayin etmek tekrar ortaya çıkaracaktır. lere ~öre Andalsnes'den Bom .. ç ~ ş 
memleketlerine taarruz pldıuru Bunlar hep ihtimaldir. Hnki- lazımgclir. öyle ümit ~diliyor ki, Finla.ıı- baas'a giden ve Gudbremsdal • gün İS~;ri işiti1=1'1~ 
k&bul etmemie olduğundan tev_ knt olan söylediğimiz gibi ami. Hlilnsa zelzele felaketinin mil. diya ile 1sve~ vaziyetin haklı den geçen demiryolu kamilen top ses bııtLıfl d' 
J..~ olunmu.~. ralin ortadan kayboldu~'lldur:, li bünyede husule getirdiği ya· kılacağı bütün tedbirleri alac.ık- müttefik ve Norveç l;ıtaat'mın Sahildel1 atcŞ c ~ı 

BUyük Alman amirali Rider Uç haftadanbcri hiç kimse ami. raları sr,.mak için uerek devlet, Jardır. elindedir. ıc1arında 0i!Jl1t 
lman doııa.ruruısmm başın~ raı Ridcrl göpnüş değildir. gerek millet mümkiin olnn fe.. Diğer taraftan şu da ehemmi- Bütün şimendiferler ve yollar açı {arlc e. ıı• 

dakarlıkları yapmış ve bir takım yetle kaydediliyor ki, Alman do. muhafaza altındadır ve Alman- vapur da af111 gotıl 

İ ngil i z ve Alman do-· 
-nanmalar n ı n zayiatı 
ı,ondrn, 23 (A.A.) ·Alman- ~ini knybotmiştfr. Demek olu

l B mUthlş znylnta. uğramamıs yor .ki, hıgilu~re 827 harıl ge
dahi olsa. idi, lnglliz fllosunuu misinden l 7 ı::lııl zayi etmiştir. 
falkiyetl, harbin lıaşındanberl ı Buna lnvnlphıdi'yl ele ıırn c et. 
kaybettiği l 8 cemisl lle hemen mek gerektir. 
hemen yine katlycn mliteessir Duna mulrnlıil Almanya, iki 
olmazdı. safıhnrp l•ruvazl.lrllndcn her ı. 

llnlbukl Almanya büyük kisini, Gnelsenau ve Sharn
nııkyasta. gemi knybetmiş, llU- horst'ı, Uç cep krurnzlirlinden 
yUk Britanyanın kun·ettse de. ikisini G raf Rııcc \ c ~dmiral 
nfz inşaat pltı.nının tatbiki sa· Scheer'i, iki nğn· ltru\·azörden 
vesinde mUtcmndiycn artmış. her ikisini HlllhC'ı' 't' torpllle
ur. lki donanmanın mUtekabli nen diğerini lrnybctmlştir. 
zararları şudur: Bundan başkn C ı.ruvnzörden 

İngiltere: 16 safıharı> zırhlı- dördU lrntırılmış veya ağır ha
sından birini Royal Oonk'ı, ye- sara uğrutılmış, <I & ılestruycr
dl tayyare gemisinden lıfrlnt den de 8 i Narvik·cıe olnınk U
Coura.geous'l kaybetmiştir. ln- zere 12 torplto hnhrılnııştır. 
giltere mnllk oldu~u G'.! kruv~ Nihayet 1>ek {:ok deniznltr, 
zördcn hiç birini zayi etmemiş nakliye, iaşe ve saire gcnıllcrf 
nı fakat lSö destriyerden 10 batırılmış wyn hnsarn u~ntrl
unu ve fiS denizaltıdan dn. be- mıştır. 

iptidai maddeler mukabilinde Japonya 
!Romanyaya harp ınalzemes i verecek 
IJükrcş, f3 ( A.A.) - !yi ha. 

ber alan mahfillerde beyan edil. 
diğine göre, J n.ponya, Japon es
li:b.asına mukabil Romanyadan 
iptidai maddeler ve bilhassa pct 
rol almağı teklif etmiştir. 

lktısadi mahfillerde iki mem_ 
lcket a.rasmda. muntazaman miL 

badele yapılmasını temin için 
r:.om.anya hUkfımeti ile bazı bü
yük Japon tröstl rı arasında ya_ 
kında müzakerelere başlanacağı 
na dair verilen haberlerin teey
yüt etmediği beyan cdılmekte _ 
dir. 

yardım tedbirleri almıştır. Fakat nanmasının zayıf düşmüş olması lann demiryolu üzerine para. • zaman ıer de >' 
bu tedbl.rler muvakkat ceylerdir. · · k t.. §Ütle kıtaat indirmek teşebbüsü tayyare ıı ti 

y lsveç denız uvvetlerinin C-,ııctn - t .1 k" k 1 t bardıt118. ı ı 
Devam edemez. Etmesine imkan mi yetini dolayısile arttırmıştır. a.mamı e a ım ·a mı§ ır. Bof11 1 rinıfl 1ı 
olrnat1ığı gibi mntllıp ela değildir. Stokholm Tidningen muhabi - et taY>'3cr~r~fat1 c . -~ 
Şimdi istenecek şey bu muvakkat A K ~"jniq, bildjrdiğine gör" Bomba- r -1..•}er uY~ 
t ><d'-: ı "h t .... k f 1~ f)1_ ~rrıı· .. a .. aa~a demiryolu kolunu tahril > Ci-1'- ;r ,. ,,,.. ere :nı aye ve.ır e:ı a· te 'idi. ,,'2 {~ 
}{cucdelerin hallerir.c göre bu. ~ elınek için paraşütle inen biı· rk "" r 
lundukları yerde müstnhsil birer Müttefikler yanında Alman müfrezesi imha ed.ilmi~ Ne"Y

0 is"cÇ.ğııı' 
vatandaş mevltiine gelmiş olma - har be girecek tir. raclr 0

) ~ıdiri10~ t•~ 
ıannı görmektir. İngiliz Tebliği dundan dıt11• . 

Asım US 1''evyo1 k, fS ( Sabalıa kal"§'ı LoMlra, 28 ( A.A.) - Ha.rbiyo Jiz ~~;an de~, 
------------ radyo) _ Nevyork Hcrald Tri- nezareti asağıdaki tebliği neş - ıodaltı P 
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Y ·· k k h bUn gazetesi Amerikanın harici retmiştir: !karargah ti u SB arp siyasetini inceleyen bir makale Müttefikler. Norveç kuvvet - terdir. rÖ'~ ~ 
neşretmiııtir. Bu makalede ez- Ierile müştereken ask-eri9 hare. bOtılbll ıııifıı' ~ 

kolls?.yı· toplandı cümle şunlar yazılıdır: k:ita de\'am edivorlar. }30 et dltl" 
.... Cenupta Nor.:,....merıo beraber ~""t dt"','11tıır•f111 Amerika her ı:-,eyden CV\"el v~ - • 

Paris, 23 ( A.A.) - Resmi harbe yakın bir i~tikbalde karıs. askerlerimiz Alman tazyikin tngilir;le 1dır· -ıt 
tebliğ: ınamağa g-ayret etmektedir. Fa. mukaYemet etmektedirler. • lbalannıa5 ·ıiı ı-~0~ 

Yüskek harp konseyi 22 ve 23 kat Amerikanın harbe girmesi Trondheim'in şimalinde kıta. piit1 l11ı13r,ıc ,ıc 
· da p · k. · · t ı şart olursa Amerika müttefik - atımız mukabil taarruza geç~ . de uÇ oJıı1 t 

nısan arıstc se ızıncı op an· ve bu hareketi şiddetli bir mü- üı;erın bC)'arı., .. ,ııı~ 
tısını yapmışt1r. lcr yanında yer alarak ve rnüt_ 1 1ş ~···· )., 

1 .flal. t.efiklerc lıer t·ıı·rıı··ı nıaı·ı ve ·.·~- sademe takip ctmiıstir . ....az ı f1'l ı,e)'. e _kf 11..-ilterc'-·i """mber!avn. ı_ ,.,, M·· f'kl · N J 13ıı ··sıı ıv 
faks~ Çörçll. Ifoı bclii'a temsil keri yardımda bulunacaktır. utte ı erın orveç· dır. 1 idi: r ftl'~ 
etmekte ve bu şahsiyetlere Sir· Bundan sonra Amerika dUn - teki muvaffakiy,etleri yaı;ı 1 

p.er0?
0

-or\c 
Ronal Campbel. Sir Aleksandr YO. sulhumın hazırlanması ,.e rut· t> ıctı! . dlin . t . . . . Paris. 29 ( A .ı1.) - Röyter n- 1"fı.

0ye edİ~;ı •. ' ,,ıı ... ıı~ 
Kadogan. Sir Cril Neval, Sır yn mzamının esısı ıçın ça. · b·1d· · , .•.. • il"" 

Jıaı:ıcaktır. Jansı ı ırıyor: bof11baıa .. '?. tS' ,. f 
Dudley Pund ve Sir F.Amund !>"-"" Bura mcıhafilinde Nl)rvcçtcki 

1 
a 1--' ıe\c ~ 

1ronsid refakat etmekte idı. harekatın müttefikler lehine bir Lo11"r .. ;0f\'eçeçı ı 
Fransavı Hcyno. Daladyc. Polonya başvekili. Polom·a hü· cerc ·a tak· tu-· k t• - 1 .. 101"' • 1 

.1 kfı ~ n ıp e gı ·arıaa ı var. y o) rbi z-.: .. ,eııp \ot 

Kamoinçi. Lorent Eyn:ı.k temsil met. ordu ve milletinin halen dır. Diğer taraftan, ls·ıcc; askc- ıarı ı;a c;ı.ıÖ".ıııô•r 
etmekte ve bu şahsiytlcrc Leger, teşkilatlanmak ü?.ere olan bütUn ı i mahafilinde lsYeçin iıkıaetin. ba§ıayıp0 ~(1' ..-iÔ'ııs9 
geneı al Gamelin. amiral Darlan, kaynaklarilc milcadcleyc ıievam den mdişe edilmektedir. Nor~eçı ıcadıır Ji,rtııtı' 
general Vülmcıı.. genrral Bolç ve nzminde olduklarını konseye te. Vnziletin. lskrındin:n yada ya. şehrıııe (jtl tı"ı.. 
Korben ı ı>fnkat etmiştir. min eylemiştir. kında inkic:af etmesine. y-aııi Al- ınuş.ıadred~irroltl ~ı 

Polonyayı general Sikorski vo Yüksek konseye bu gayretleri mantarın lsveı:e taarruzu veya k 1•· ı· 
Z:ıleski, :'\orve"i ise Paristeki ilham eden fikir YC ruhu ziva. 1·1ıa.ç hare' t• 1 · t" de 

1 
J ı:i • -. d ., .<e ı yapma a~ına ın ı. dedir. 

1
.110e ,ı ~ 

sefiri temsil etekte idiler. esile takdir ederek Polonyanın zar edilivor ve bu hususta hum. •f118 1 ııtt , 
Müttefiklere taahhUtlcrini za. müşterek davaya olan hizmetini malı biı: faaliyet s::ırfe<lildiği o sI0 şı 11os tı"ıııı<~ 

manmda ifaya ve menfaatlerini sena ile yfı.deylem•ştir. söylrniyor. rnıntak~~;liıctt 01r. 
her türlü h:ı.smanc icran.ta karşı Fransız İngiliz \'e Polonya Askeri mahafil ln .... ilizleriıı. ıilerle .. prf.llt<t11 .rfl; ~ 
müdafaaya imkan vermek ma 1t~ Bıu;vekilleri Paristeki Norveç Lcbli~lerindcki sÜkünEti tasvip tarı Y" . et ıcdtıcı•J 
sadilc halen mütt.Pfik hükumet. sefirini, Norveçin müstevlisine etmekle beraber. müt~.efiklerin aıı~ .... )< 11ır, 

k kr 1 . 13u v ..ıar'" '' ıt 

M " f "ı talya harbedemez terin dikkatini çeken siyasi ve :nr~ı a. yedın~i Hıı_konun sevk 1 _\!on·eçteki muvaffakıyetlerini .... ve ".,.ıet ~'" 
İ 1 h Şe askeri bütün meseleler hakkın. \C ıdaresınde g-osterılcn kahrn- şöyle savmaktndırlar: hay•·· tefı,.. ,, 

(l1as tarafı 1 ınnclc) da umumi noktai na1.ar teati e- manca muJl"avemet kareısındaki 1 - Alman tayyare istasyon- ıarı f11~:5iı: bir .4 
( B~ tara/ı ı incide) ı Aynı makalede Musso!ininin dilmiştir. h.ayranhklarını hükümctinc ib. !arı muvaffakıvetİc bom bardı • ve uını ı' ~ 

:mektepler talebelerinden seçilen ı t.ereddüdil şöyle izah edilmekte. Harbin umumi sevk ve idare. ldg etmeye dnvet ctmielerdir. ma.n edilmiı:tir. tadırıar· d8~ 
yavrulardan mürekkep bir grup dir: sine müteallik bütün meseleler • Norve~ elçisi, müttcfık hü_ 2 - Almanlar hava faaliyeti. ıf1 
ha.şiarında Çocuk Esirgeme Ku. Eğer Mussolini şimdi tered- gömen geçirildikten sonra, her kumctlerın Norveçe yaptıkları ni ~cvşetmişlerdir. tf ~ rtı ~I' 
rumu erkanı ne muallimleri ol. diıt ı:rösteriyorsa bunda haklı _ halde müttefikler arasında fili yardımdaki sürat ve müessirlik 3 _ ~lüttefik kıtaat .Norvec;· "(;& rP'~ , 
dUğu halde Çankaya köşküne dır. Cünkü mütt~ik donanma _ bir teşriki mesai teminine ma. t~~ d~la_yı .h~ku~c~in.in te ek - te karaya ihraç edilmiştir ve ~ 
ğldcrek C~huITcisi İsmet İn~- ıar tlalyanm açık denizler ve di- tuf ~·eni kararlar \'CrilmiFtir. ı kurlcrını bıldırmıştır. bu ıhraç hareketi norrral suret. Çei6 .JıJ1',ııtt' 
ı:Une ecvgı v~ saypılarını tcyıt ğer kıtalnrla olan münMCbatını te de\·am etmektedir. 

11
e J ... b' / 'c f~ar etmışlcrdır. .. .. tamamen kesebilecektir. Aynı , -~ 4 - Norveçe ihrac eriilen kuv Iya. e•· 

:Millt ~.ve ~yan !nonu yav zamanda ltalyan sahilleri bom. SA R A y \"etlrr muvaffakıyetle ve önce- jta )1erfl 
ruları bUyuk hır şefkatle karşı. bardımana tamnmen ac;ık ve den tesbit edilen plan mucibin· Ja.rı ~ (il 
lamı~lar ve kendilerivle ayrı ay. memleketin simnl kısmı da ko. Yarın Akşam Sinema5ı ce ilerlemektedir. t ~ .,,~r· .L ı:ıkndar olm l d - "= • 1,•clg';}1ıd' 1r111

• tY • rr au.ı. ... u~ ar ır. .. .. . lay<'a iP,gal olum.bilerek vazi. ,, - Bu muvaff akıyetlerın en 11 # • 
Çocu~ıarm Çankaya koku zı- yettedir . ., SACHA GUITR Y - LUCIEN BARROUX mühimmi. 1ngilizlerin osıo, Ha. reŞtexı "'ılıı~µıı C' 

yaretlen esnasında Başvekil ------------- J \ CQ1 .... , 1 l "''L' J)l"I ...,., C J)lw 20 1, mar ve E !Yerum'dald Norveç 'fllJUl;.,dıteg''·~1., ~'fr"' doktor Refik Snydamla. Harici. de kutlandı. Çocuklar bu sabah ' ı-.. .ı "-H'J • ~ . nA ·ı 'c ~er ' •rnn ız Yıldızmı mevzilerini takviye etmiş olma- .....,elJ'C5~~=- ~lıd111·-.11, .,ı;" 
yo Vekili Şükri.i Saraçoğlu da Atatürkün muvaltkat kabrini Xl ll J..ıOl'lS den il i · •APOLYOXr\ Jrndnr lı>.rıdır. ••· b\.I .,.,.DIY f'"d" r v· 
Reisicumhur refakatinde bulun_ ziyaret ederek bir çelenk koy - 5 Asırlık Frnnsız Tarihinin Muhteşem Bir Snfhnsr ... Krnı. ln~iliz kıtalarının, cenubi da l>S

1 
ol 11 ' 

makta idi. dular. Saat onda biltlin mektep. !arın Aşıkane Hayatlarını ... POMPADORUR'u .... DU BAH- Norve~e de her h a lde vardıkları tt.al}~ petr 'st-'° 
:Mektepliler müteakiben Bil - )('r Ulus meydanında toplandı • RY'yl. .. lhtllfıli ... lmperatorluğu ... Tns\·lr Eden ve müttefiklerin ya.kında Nar- dınd ...,ıı.Jle'~~ıvi ..... •0r 

iık Millet Meclisi reisi Abdili. lnr. Ab!deye çelenk koydular, ş A N z E L 
1 
z E vikteki Ya.ziyeti tenvir edecek- ~~d;~ııJtıı r:~or:ı. ~t 

nalik Renda ile Mareı:;aI ~"'cvz.i nutuklar ve tıiirler söylediler. . , . ler i söylenmektedir. Diğer ta - arPpııS ıı;tıı' ı.ıf 
Ça.kmağı da köşklerinde ziyaret Geçit resmi yaptılar. raftan Paris maha.fili, Norveçc ~etli ol~3tfl1%., etmişlerdir. Buraya gelen haberlere göre dair ola rak Stokholmden gelen hemen 

1 
..... ::ı~' er 

Ankara, ~3 (Husu.<Ji.) - Milli Milli hakimiyet ve Çocuk bay- ı Mııht.cşcm, Zengin, J~uv, etJI \'e J.1h mnmlyct ll haberlerin ihtiyatla. teinkkl edil· kurtar• ·~){liri 
hnkim!yet \'a Çocuk bayramı ramı memlekette pek büyUk bir r,ahö erhulc '.l'ıı:kdtuı ·t;dlyo1·. ·· mesi lilzumunu hatırlatmakta - .0nıo 
~hlimizdc derin bir gevinc icin trzahiira'.• ı kutlanmıştır. •••••••• ..,•••aıllllliımlil•-.ıliilliialıiiammllllİ~ 1 dır. ne 

1 



~ Alı· r o ............ , ara -
'6e'!.~~ i 1 Eski başpehlivanımız Amgrikalıyla ilk defa!» güreşmek 

............... : hakkının kendisine ait olduğunu iddia etmektedir 
l~lro ·ıç; d b. 1. t 

0 
Somalı Fethi de Dinar-

. ıfl 0 ır ıya r lıgı defi etti 
~li• '------o,---

ltıa / evlenme işte 
~ •• buna 

~ltı tı:ııosunun en 
,~ bir ~1Yle ınaru t 

t11s1 il afta ev,·eı 
t ~ 6 lllşanıan-
~ in ır 
~ tıyat:Şnnıanmas1 
~ ettııı 0dıır. Vaka 
c·~a ŞtJr: 
v.~ ltöJo t 

,
111 

ar \1 r orı ti-
~ 'ttacı ayld'in hir 
b nına •r. 

tıı O)tltı t 3te erdiı;ı 
~I btre Ylrıu ı l.ıti 
t 

11 tırı deHıtanıı 
"e 8a ayc.r. Ku-
10c:ct61~ışın aktr ıs 
~teuea gidiyor. 
ııı or kt başlıca 

derLer 

Bir kaç gUn evvel Nevyork 
profesyonel serbest güreş şaın. 
piyonu Cak Şeri'nin orta Av .. ~. 
pa.da bulunmasından bilistüade 
lstanbula gelerek Tekirdağlı 
HUseyinle bir müsabaka. yapa -
ca.ğmı yazmıştık. 

bun matbaamıza gelen eski 
başpehlivanımu: Kara Ali Cak 
Şeri ile güreşmek ha.kkmm ev. 
vela kendine ait olduğunu söy. 
!emiştir. Okuvucularınuzm da 
hatırlıyacaklanna göre Cak Şe
ri bir kac sene evvel festival 
mtiriasebetile yine şehrimize da.. 
vet edilmiş ve o vakit hastalı~ 
nı ileri süren Tekirdağlı kendi. 
qi}e gijreş tutmamıştı. O zaman 
Ca!c ~ri ile Kara Ali pehlivan 
~reşmiş ve berabere kalmıştı::-. 
~u sebcn!e Ali oehlivan Cak Şe
ri ile ilk güreşmek hakkrnm 
kendisine ait olduğunu iddia et
mektecUr. Kara Ali diğer ta.raf. 
tan Tekird:ığlmm yersiz saydığı 

bana ait olabileceğini ileri sürü. 
yor, ben de bu hakkı kazanmak 
için Hiiaeyinle arzu ettiği za. 
man ve yerde müsabakayı kabul 
ettiğimi gazeteniz delaletile ken 
disine bildiriyorum . ., 

Diğer taraftan Türkiye pro. 
f esyonel ı-erbest güreş ikincisi 
Manisalı Halil ile genç serbest 
gilreşçilerimizden Somalı Fethi 
de matbaamıza gelerek !JU iddia. 
la.rda bulunmuşlardır. 

Dinarlı Mehmet meşbur Bul
~ar nehlivanı Feriştanofu mem. 
lekctimize getirmiştir. Önümüz. 
deki hafta.l:ı.rda Dinarlı ile Fe
riı;tanof Bursada. tertip edilen 
müsa bakalar<la karşılaşacaklar. 
dır. ~vfa.nis:ı.lt Halil de Türkiye 
ikincisi olması doJavısile bu 
pehlivanla ilk defa kendisinin 
gürec:;mek istediğini, ileri sür. 
mektedir. 

~ deıı~~ınıştı. 
/Ilı g1, nıı. gUzcı 
·ıe., l{'"o "' <I ' r,. mu-
rı~~or Olayı kcııdl-

1 
bir teklifine de şu şekilde cevap 

··~·-·~~,,~,-~ vermektedir: 

18 ya~ında ve 92 kilo sıkletin
de ~enç btr pehlivan olan Soma~ 
h Fethi de DinarlM defi ctmek
t~dir. Bir cok serbest amatör 
göre§Ierde Tlirkiyede iyi dere -
celer alan bu sren~ Dinarlmrn 
kcndisile ciddi bir güreşe tutuş. 
tu~u takdirde muhakkak galio 
e:elece~ini hatta bu i~ için 200 
lira. koymıt~ı gö?.e aldığını ileri 
sürmektedir. 

' "tQ~' ııonra Ame
'11aıı01<lu~u gibi 

~e"le Soruyor: 

fn{.::·~~ ·~ayrn .. C'ci ile "- Tekirdaih Cak Şeri He 
t. •lca~.ı :.:~t.-~.... gUreşmek hakkını şu şekild<? 

aıı "lllr tnlsiniz? 
~ ~l'IYor· 

t:._n11 1 • 
'.~eu ıı-.111 
t, 1 ıxı111 z kanat-
~, fız\nıt Ed-

~ Uç~ 
~ '11 ene en·cı 
·~~tı~e\erck 1 ngl-

t.. lt "1ne iltihak 
"1\ıı_»e.r~ı 

'lta gazetecl-
b tııı buıunmuş. 
bı ~d'1n 

t.~~ ~ey 0~"lenmelc ~. bu tnasa ge
>t~ r ~u\>\r kararı boz. 
~~~da ~etı1<ur. Mis 
• ~,>'~tır a'dnm Ed
"~ \!ı b. 
\t1!Q~ de~~I Fransız 
~ı. ar l<e tiye vazi

l~ı Yn son yap 

serşmit tayyaresini dUşUrmllş, 
fakat kendbl de elinden ve ba. 
c·a~ından yo.ralanmıştı. 1ngil1z 
tayy:ıreclsinin tayyaresi ateş 
nldığından l.:dg~r Kej'n ııara
şUtle l\1ajlno hattı gerisine at
lnmaf;a \"O bayatını kurtarma
ğa muvaffak olmuştu. 

Bu htıdi~edcn sonra on gt\n 
izin alan Erl~aı· Keyn bu tati
lini müstakbel karısının ailesi 

1 
yanında. getirmiştir. 

Mnamafih güzel nişanlısına 
rağmen .genç tayyareci tatilden 
hoşlanmamış, cepheye dönmek 
arzusunu göstermiştir. Gazete
cilere arzusunu şöyle anlatı
yor: 

- 1nslliı .hava ordusunda 
bir başç-avuşa bile Uc tayyare 
dUşer. ~imdi ise bu niabet da
ha tok nrtmı~tır. Onun ic;ln he
mP.n cepheye dönmek lstlyo-

.\tnı 

~~ll ~·;·· ~mr ama k 
d..:}ıı,. 
\..~l ~~ • .! fı>teüdc) layan amelenin avuçları P.tnl P~ 
~:"~11 bulur. nl. Aiaçltr budanıy~r. Bar pen· 
~ Ilı, hilınem ! cerede yan çıplak b'! kadın, ~o. 

~
~~~ ~ı>e"· dasmın camlarını oguyor, ogu· 

'l\ Çİf 1" kuytu yor. 

~ 
• ~ t, hangi 

\:'_ ~~d'hurıa, 0 Y aldııh, ağaçları budanmıJ, 
~~ •rler, Ben camları silinmiş, kaldınn~lan te. 
ıl_'l\ "il ~~lı adet.ı mizlenmi •. yıkanmış şehrın ~r~· 
\ll°' ~>lı"~- Çİınenle- ıundan akan nehir üstüne but~~ 
~ ~ ~dı _ bir ltııın k:..·ini, pasını almış go. 
~~ Yorum. türü)'or. 

R~Si:'>c:~ ..... •ebebini Bütün memlelıet b:r şenlik i 

~ '- ....... Fakat rinöc, ne belediye fenerlerinin 

~ 
'dı..~Qilir· >" e 

>111..~ nn: De . dire!del'inde bir kanı çıunul', n 
~ı 'ft..~llt?" bahan otobüslerin boyalan döküJmÜ§, 
ıf.."' ~al Y alnı% a.. ne de bir budanma.mıt ağaç... 

~.ı·"il'ı' tnu? Yal --•- d ~il t..-'--rı Ilı ,.. Baharı t.t"amaK eg • pea,,no 

\. ~ ~ 'd -.ardır. getirmek laznndır. Şehre bahar 
'~' ~er'n:= türistler gibi gelir. Uç gün, bet 
~ ırı~ Yilzü, i'Ün kalır. Fakat bir oeyler bıra. 

~ ~tında YÜ· kır. Bu bir ~eyler P•'" olmasa 
~ ~ bile neşe, zevk, ömür.dür. 

~~ ~!~~ )'attığı Şehre dönüyorum. Güneı §8· 
'h.~e "-"llh ~nn kır ıaktr. Dünya yıkanıyol'. 

\~~-,~ khi~~ ~dbin Fakat bugün yol boyunca 
,,~i·~ 'il 1~İndeki dükkanlann camlan kirli, ıü. 

lı:.', ~~l'dij~~ts:ı \'C müklü; kahveler dumanlı, tram • 
. ~ htt"nü his - vaylar kirli, in.anlar durpn ve 

~ ~~t' ~ı.- nctesizdi. 
ili~.i ~-~~~~- Bereket ba.zı kuytu ve tenha 

'l1' "'2~ -_--•wuc. yerlerde b',·birinin beline elini 

\ 
' ha!ka bir sarını§ in5anlar vardı. öteki yal. 

bı.ı 'nızlann bulamadığı bahan onlar· 
I~ da içlerinde hissedip bilmiyerek 

\'ltı )>orun:ı Öy- baharı zamanmda bulabilrnitler. 
&t.~I bi di. 

~ •,~~ı:ı: r gazete T•ksim bahçeye daldım. Ba· 
\~'lı ~titıd har, uyumuf, bir bebeğin gözbe. 
~~ ~. 't.- ~. diye • beğinde •.• Köpl'Üye vzr:dırn. O.•· 
~lth ~ d küdan seyreden ıerseri neşeli ı -._,'ıı; ilk ,e, ııiper. 

? \'c;ı~eii ko- di.Bahar lıtanbula başka yerler· 
\ı~ ı~?ttal Yon. . 
ıj ı..:~-C\ı:.. 8~n de olduiu gl>İ bir ıu hücumu \ ,ı. -ıuıı~. anla _ şeklinde değil, ~ek tük s.eli1.or. 
~"' ~ do:ı ·· Ziyani yok gelsm de, denuyelim. 

\k llf uyo - Tek tük cehneıin. 
lt ~'~~t.ı-ıtl bir IAL• k l l l' '4l ı " ""lir Şehrin bütüıı apı an açı ım. 

\' ı e ~erke;~ Y cdisinden yetmişine kadar, ba. 
\"; ~~t Cıirıe Yer bar geldi çocukleı-, diyelim bil' · 
';:\ ç~. u. klarl~ birimize. Tahtalar ve camlar o • 

Kıılıun! Direkler yaldız:lansın! 
•ılaniyor, Otobü&ler boyansın! Tr.ımvaylar 
ı •"-·a, 1 b d ' A 1ao. __ • , a-uu yıkanım! Ailaç ıı.r u anıın. -

ı .... ~ .. •t1°l • ' •r11ı, - mrn. 
Yaldız.. Sait FAiK 

bana terkedebileoe~nt bildirdi. 
~~vvela kendisile bir müsabaka 
vanmamı ve ı.>avet mUsabakada 
..,..ıı1in ~el!r .. em ancak o zaman 
Cak Şeri ile güreşmek hakkmm 

Donku maçta 
Demirspor Galata.sarayı 

3 - 2 yendi 
Ankara, :?S CBuSWll) - Galatasa. 

ray ile Ankaranm eıı kU\'VetU taknn. 
Jnrmdan blrl olan Deınlrapor buıtın 

Z3 Nl!!lall ıereflu. 19 M.ayı11 Stadında 
bir huıuşt karııla,m& ;yaptılar. 8tad. 
da ıo bine yakın Hyircl vardı. Daha 
evvel Galataaaray ve Ankara teka. 
Utıer1 kar~ıla§tılar. Maçı S - 2 An. 
kar:ıhlar kau,odJ_ 
İhtlya.rlarm oyunundan 10Dra uıl 

maç bafladı. Oyun hlSh bqladl ve 
kısa bir ııama.n zartuıda ııerUeıtı. 

Dcınlrspor bir mQddııt eonra da. hL 
klmlyeU ele aldı. Gıı.latuarayWar da 
çok iyi müdafaada. bulunuyorlardı. 

Demlnpordan Orhan uaktan çek.. 
Uğl bir gütle ilk goJU yaptı. Galata. 
Mra.ylılar mukabil bUcuına geçUlene 
de biraz aonıa Orhanm 1k.lı:ıc1 bir ıu. 
tU ile lklncı golü yedller. Fakat ha
kem bunu ofaayd saydL Bundan ııon_ 
ra oyun kısmen Guatasara.y lehine 
döner gibi oldu ve neteldm hQcumta. 
rm sıkl:ı..ştırılma111 neUcmnde GUndllz 
ve SUleymanrn ayaklarlylı bir gol at. 
tılar. Galatasara.ylJlar haUuıı m.Uda... 
bale.ini tcabettlncık derecede favul. 
lU oynuyorlardı. Demtnpor da ayni 
ıekilde hareket edince caıat.aııara~dan 
Enver eal<aUo.narak dıtan çıkanldı. 

Devre 1 - ı beraberlikle lıiltı . lklncl 
devreııın ilk C:aiUkal&rınd& GUndUzün 
a;yaği:, lı G~tll.! ray Udncl ~olllnU 
yaptı. Demirsp~r bu devrede iki gol 
daha çıl<ardı ve bu suretle ın~ 3 - ~ 
ltaaand.J. 

Hırvatlar Macarlarla 
karşılaşacaklar 

Hırvatlarla Macarlar 2 mayu~ 
tarihinde .Budaneştede ka.r,tla. ~ 
şacaklardır. Aynı gUn bu iki 

izmitte s~or 
hareketleri 

lzmit, (H1Utl.8i) - lzmit bu 
hafta bUytik bir spor günü ya.. 
şadı. Biltün İzmit halkı bu ha
reketler ve neticeleri ile çok a. 
lakala.ndı. Vaki olan davet üze. 
rine ı;ciırimizde bulunan Bursa. 
güreı;ı- takımı ile ı;ehrimiz ~üreş
. çileri arasında biti serbest ve 
diğeri da Greko.Romen olmak 
üzere iki ka.rşıla~a yapıldı. Ne
ticede gerek eerbest ve gerek 
Greko.Romen takmıları arasın. 
da yapılan müsabakalar ikisi sa
yı hesabile \'e 12 si tuşla olmak 
üzere İzmitli güreşçiler tarafın. 
dan kazanıldı. 

Bütün müsabakaları kazanan 
takrmmuz S:xıen Terbivesi u. 
mum müdürlüıfünce doğrudan 
do~ruya Kırkpmar J?Ürcş müsa
bakalarına iştirak ettirilecektir. 

Lik Maçlan 
Lik ma.çlarma bu hafta da 

. veni stad:vomd:ı devam edilmiş. 
tir. Birinci müsabakayı İzmit id. 
man yurdu - Gölcük takımları 
yapmışlar ve idman yurdu h!l. -
kim bir ovund:ın sonra bu maçı 
3--2 ka1..anmtşt.Ir. 

Ak\·eall - Adap:t7..'.l.t'l id:n"n 
vurdu miisabn.kr ... r;mda. Adapnzar 
lıiar gclmedii:"inden Akyesil 
hUkmen (!tı.liP cclmUıtir. 

Gelcr"k h:ı.fta GölcUk ile Ak. 
yeşil takmılan karşılaşacaklar. 
dır. 

memleketin B ekipleri Zağrepte 
bir maç yapacak!ıı.rdrr. 

Bu maç muhtar Hırvatların U. 
çUncU resmi maı:ı olacaktır. H1r. 
va.t!ar ilk maçlarını Zağrepte İs
viçre ile yapmışlar ve dört sıfır 
kaz:mmışla.rclı. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

'00 ton kUJ'fGn alııınak. 

Tahmin cdileı:ı bedeli "136.000,, Ura olan (00 ton kul'fllll Aıker1 Fabri
kalar Uınuro KUdUrlUfil Merkez Satm&lm& Komlıyonunca 26/4/940 Cuma 
gUnQ saat H de PllZarlıkla lhAle cdUwıkUr. Şart.name (6) lira (80) kunıı 
mukablllnde koaliayondan verilir. Taliplerin muvakkat olan (80:50) lira ve 
2400 numaralı kanunun 2. ve 3. ma~delerindekl veııalkle komisyoncu olma.. 
dıklarına \ 'O bu toıc alAkaclar tUcc:a.rcıan olduklarınıı dair Ticaret Odası voai. 
Jtıuıllo mezl<Qr g1lD vı saatte komayona mUracaaUarı. (3065) 

ıiı 'İl ıiı 

Tabınln edilen bedell 98000 ura olan 830 ton bamızı uot Satıpuannda 
Askert Fabrikalar Yollamasmdıı.kl Satınalı'!la Komisyonunca 30/4;/940 Salt 
rUnU aaat H de pzarlıkla aatm almacalttır. Şartnameırl 490 kuru§ muk&. 
bilinde komtayondan verUtr. tsteklUerln 6150 liralık ilk teminatının mak. 
buzu veya banka teminat mektubu ne 2490 aayılt kanunun 2 ve 3 llncU macL 
delertııdekt vesaikle btrllkte me:sk~ gUn vesaatte komisyonda bulu.ıım&lan. 

(3128), 

• • • 
1009 Ton (lubuk \ 'Cfa Parça Halinde KW<Urt Almacak 

·tahmin edilen bedell (200.000) Ura olan yul<arda yazılı 1000 ton kU
klirt A.sker1 Fabrikalar Umum MUdUrlUfü Merkez Satınalma Komisyonunca 
ao r:ıaa.n ı~o Salı g1111n saat U,30 da pazarlıkla ibate edilecektir. Şartııo... 
me (10) lira mukabllfnde komisyondan v~riıtr. T&llplerhı muvakkat temi. 
ııat ohı.n (11.2MI) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeld ve. 
aalkle komisyoncu otmadıkl&rm& n bu !tıJ• allkada.r tüccardan olduklarına 
dalr T!C:ent Oduı vesik&Cl• m.tslnlr ~ ,.e ea.att.a kom!lyona. müraca&tle.n. 

l (3244) 
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iki eene geçti, ve bu iki sene 
içinde Matyö ile Maryanın dahn. 
bir <:ocuğu o:du. Bir kız. Bu de. 
fa ailenin yeni bir uzuv kaz3.n. 
ması üzerine yaylanın garbında 
kalan bataklıkların hepsi çiftli
ğe ilave edildi. O vakte kadar 
su nebatlarının istilasından kur. 
tulamamış olan bütün o batak. 
lıklar şirrili bereketli mahsul
lerle donanmıştı. Bir çok yeni 
kaynakların mecraları kurak 
bayırlara doğnı çevrilmekle o. 
raları da milmbltlenmişti. Mali. 
kine geni~ledikce para hareket
leri ehemmiyet kesbediyor, tasa 
ve dUı;tinceler artıyordu. Maa
mafih bidayette yapılan borçlar 
ödenmişti, ve artık peşin para 
ile iş yap!hyordu. 

Meydanda bir tek ı·eis. bir 
tek F.ahip knlmıstı; ve onun da 
biricik emeli bu m:ı.likune için. 
de büyiik bir aile kurmak ve işi
ne. evlatlarından başka. hiç bir 
şerik almamaktı. Onların her bL 
ri için yeni bir tarla fethediyor, 
küçücllk halkın:ı. bir vatan ha. 
zrrlıyordu. Bilahara çocuklar
dan bazıları, içtimai vaziyetle. 
ri icabile dağılışsalar bile, ge. 
ne ailenin temelleri orada kala
caktı. Hem de bu def n, yaylanın 
son kısmının da malik!neyo il. 
hakite, ~iftlik ne bliyilk bir in. 
kişafa mazhar olmuştu! Şimdi 
daha. bir Gocuk doğabilirdi. Bu 
topraklardan onun da rv.kı çı
kardı. Hele son kaynaklann 
mecralnn a.çılarak umum batak. 
lıl<i.ar kurutuldu.ktan sonra, mü. 
tealt!r> ~nenin ilkbaharında, o 
~eniş saha baştanbaşa bereket
li mahsullerle be7.enince ne muh. 
teşem bir manzara meydana 
çıkmıştı! 

difer yoluna kadar uzanan ca
yırları satınalmakta bazı müş. 
küUıt vnrdı: orada: iki tarla a. 
rasında, değirmenci Löpayöre 
ait bir arsa mevcuttu. Değir
mencinin bu nrs3.dan hiç istüade 
ctme:liği halde bunu sırf haset 
yüzünden satmağa razı olmıya. 
cağını bildiği için, Matyö çift
liğini daima garp tarafından bü. 
yiltüvordu. Sege.n meseleyi öğ. 
renince krzdı, köpürdü, Löpa
yöre meram anlataca~nı ve bu 
işe mUdaha.te ettiği gün o tar. 
layı hiç pahıuırna alacağını söy. 
lcdi. Hatta yeni satışlara ait 
mukan•lenamenin akdinden ev
"el de~irmenci ile görüBÜP an. 
l:ışmak istedi. 

(Daha ı•ar) 

24.4.940 Çarşamba 

12,SO Proğram ve memleket saat 
ayarı, 12,se Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 12,:10 MU%lk: Muhtelif şarlu_ 
\ar, (Pl.), 18,SO - H MQzik: Kllçük 
orkestra. 18 Program ,.e memleket 
s:ı.ııt ny:ın, 18,0:S ?JUzlk: FD.8'11 heyeti, 
18,M J.fUzlk: Okuyan - Mahmud Ka
nndnş, 19,10 Memleket s:ıat ayarı, 

ajans vo meteoroloji habcrlerJ, 19,30 
Koou§ma (Oıı politika. Mdiselerl ı, 
19,45 Mllzlk: Çalanlar: Hakkı Der • 
man, Şerif içli, Haatın Gür, ı-ramdi 
Tokny, D:ısrl Üfler. 1 - Okuyan: 
Sndi HO§&eS, Radife Ertm. 20,15 Ko
DU§ml\ l Çocu:c Esirgeme Kuru:nu ta
rafmdan), 20,SO Temsil, 21,80 Mtlzlk: 
Rlyasetıcumbur bandosu. 22.1:5 :Ueın_ 
leket sant ayan, ajans haberleri, zi
raat, e.sham, tabvildt, kambiyo ve 
nukud borsası (fiyat), 22,3~ Mllzlk: 
Cazband (Pl), 23,25 - 23,80 Yıı.rmki 
program ve knpanıa. 

M:atyö bu işleri yapmakta 
iken, diğer ta.raftan Maryan da 
çocuk doğurmak ve yetiştirmek.. 
le o büyük eseri tamamlıyordu. 
Marvan, yalnız çiftliğin dahili 
if]lerile uğra.san hünerli bir yar
dımcı değildi. O, pcresti~e lft.yık 
sevimli bir kadın, doğuran ve 
emziren müşfik bir ana, evlltla • 
rın~ irfan, zek! ve ahlak ver. 
meğc çah§an bir nıunlllm, bir 
mU.rebbi idi. Çok doğurmak he~ 
men de her kadının elinden ge. 
len bedeni bir istidattan başka 
bir şey de,ği!dir. Asıl marifet ço. 
cuklart iyi yetiştirmek için rn.
zım gelen mezivetlcre malik ol. 
maktadır. Maryanın en ziyade 
iftibannı bais olan şey. çocuk.. 
!arma daima tatlrlrk ve mülıivi
metle söz geçirebilmekti. Onla. 
ra kendini scvdinnek kafi gel.. 
mişti. Güzel yüzü ve halim ta- ı 
biatı s:ıyesindc umum ailenin • .. . . -~ 
mabudu olmuştu: her istedi~i i 9-oz.lcr:ı ~·a~~· su ıle çıkmaz • 
yapılır, her sövlediği dinlenirdi. } .. ırpıkl~r~ dol:~z. 
Ve hem de, gaileleri gitgide art.. Ter~ıbınde~ı ~~LS~MIN 
makta olan sekiz çocuğu arasın_ cevherı sııyesınde kırpıklerı bcs. 
rfa. vazifesi pek kolov değildi. ler ve uzolır. Siyah, lacivert, 
H.-r İ'jtc olduitn gibi. onları bü- kumı-nl, yeşil, rcnkleriııin bıı· 
viltmC'ktc d"' intizama. son dere. kı~t ki füsunkar cazi.bcııi n> nı 1 
r,e riayc+ r:de::-di. RürUl:lcr, ne. ha. ı: ttir. 
zn.ret vaziff'-ini b"yük kard~~ - •..:-.""""'_,_;ıı:a,,_,_..., ___ _ 
lerc verir. hcr~irinin çoğm:ı gö. ..-,.._-_________ .,. 
re h:ıklarım b•ldlrlr, ve cümlesi -
Uzerinde hakikat ve doğruluğun V A K / T 
lıükllm sürmesini temin etmek 
suretilc en müşkUl vaziyetlerden 
muzaffer çıkardı. On altı yaşın. 
da oJan iki?.ler, Blcz ile Döniz, 
ve on iiç :vaşınn varması yakla
şan Ambruaz artık bir parça 
baba idaresine gcçmi~lcrdi. Fa. 
kat on bir yaşında Roztlan. iki 
yaşında J,,uize kado.r, biribirie. 
rinden ikiı:cr yaş farklı olan Jcr
ve, Klcr, Groguar, ufak bir sürü 
~bi daima Maryanm etrafını 
kuşatıyorlardı. Bir çocuk azrcık 
kanatlanıp sürüden avnlrnca he. 
men bir diğeri yerini alıyordu . 
Ve bu sefer, bu iki yılın sonun. 
da Maryanın doğı.:rduğu doku
zuncu evl:ida Madclen ismi ,.c. 
rildi. Maryanm loğusalığı pek 
kolav geçti. Matyö, kansının a. 
fiyet ''e neşesinin avdet ettiğini 
~ör<lüğii g-iin. bütün keder ve ız
tırnnlardan bir kere daha mu. 
z.-ıff er <:ıkmış olmanın \•erdiği 
coşkunlukla onu kucakladı. 

Matyö ile Seı?en arrunnda sıkı 
iş rabıtaları teessüs etmi~ti. Sc. 
~en. artık mil.şteris!nden teklif 
bile beklemeden ona yeni arazi 
satmağa calışıyor ve hat~ geri
de kalan iki yüz hektara yakın 
orman \'e çayın bir kalemde 
satmak için ısrar edivordu. Pa. 
raya çok ihtiyacı vardı. Elveriş. 
li şartlar gösteriyor ve tenzilat 
yapmak teklifinde de bulunuyor
du. Fakat Matvö kabul etmedi. 
Bidavettenbcri ·kcr.rlince kurmuş 
olduğu plandan ayrılmamak a. 
~mkA.rlığmı ~österni. t~lerini 
iktidarı nisbetinde ve ihtiyaç 
gördilkqe geni~letccekti. Aynı 

• r.amanda. şark cihetinden tıimen. 

Gazetede tıkan blltUn yazı ve 
rcslml,.r1n hukuku mahfuzdur 

AUOSE TAl:.lFE~I 

Memleket ?>frm!eket 
ıc;tnde dışında 

A~ lık U5 1 S.'f (lr. 
:ı a)'lık 21i0 42.i .. 
6 n~ lılı 475 820 
l yıllılı IHJO IGOO ,, 

r arlfcden Bnlkıın Blrll(;I lt;ln ay_ 
da otuz kuruş dUşUIUr. Posta birli. 
ğlne strml ven yer!P.re ayda yetmlı 
beşer kuruş zammcdillr. 

Al•one kaydını bildiren mektup 
ve telgraf llcrctlnl abone parasının 
posta \•eya banka ile yollama t.c· 
rctinl idare kendi 1\zcrlne nlır. 
1 ürkh'Pııln hrr poııtn mcrkC7.lncıe 

\ '.\Kll"a nbonc yazılır. 
4-dree dtğlştlrme ncretı 25 Kre. 

ll.A ~ il< 'H~TLEHI 
ı ı carct tltmlarmın santim • sa

urı aondn:ı itibaren llAn sayfala. 
rıııd:ı 40. ıc: sayfalarda 50 lmruş, 
dllrdllncu ıınyfad:ı ı: ikinci ve tl· 
çüncUdc 2: birincide 4: başlık yanı 
l<P!lmece ~ ıtradır 

P.UyUk: cok Cic\•nmıı. 1'llşcl1 
renkli ıuı .• verenlere ayrı ayrı in. 
dlrmcıcr yapılır. Hesml llfuılnnn 
santim satın 40 kuruştur 

l'l<'n-1 l\lnhl~'(·tte <.lnuyan 
KU~Uk 111\nlar 

Bir defa 80; iki cıcfnın 50. Uc; de. 
faS1 65. dört dcfnsı 75 ve on defası 
JOO kuru;jtur. Oç aylık lltın veren
'.?rlo bir ttetası bedavadır. Dtirt sa. 
tırı gec;en lltınların fazla satırlan 
beş lturuşlnn besap edlllr. 

Vakıt heın doğrudan doğruya 
kcııdl idare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orbanbey haoıııda KE
MALEDDlN lREN bla ~ 
f'liyle 11An kabul eder. (Bltronnn 
telAlonıı: 20SSIS). 
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Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa KuruJuş 
hıilıi 1915 
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ıstanbul 

i 1 
Belediyesi 

n ı arı 

Belediye Mıı.tbaası için lüzumu olan kAğıt, mukaV\'a, mUcellid be::J: 
merdane tutka1ı, mUrekl:ep vesaire kapalı zar! usullyle eksiltmeye l~onuL 
mu;;tı.:r. Tıı.lımln bedeli 7295 lira. ve ilk teminatı 547 lira 13 kurufitur. Şart. 
nameler Z:ı.bıt ve Muamellt MUdUrlJğü kaleminde görUlecektlr. lhale 2/5/910 
Pe.~embe gUnU saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplcı1n uı~ te. 
mlnat :nakbuz veya. mektupları ve 94.0 yılına. alt Ticaret Odıısı vcslkularile 
2490 nuıno.ralı kanunun tarl!atı çevresinde hazırlayacakları tekli! melttup. 
lannı ihale gUnU aa.nt H de kadar Dalmt EncUmene \'ermeleri. (303!)) 

* * * 
Taksim BclE'dlyc Gazinosu Bodrumunda yapılacak inşaatla diğer t::ı.zı 

mUtcferı1k i§ler kapalı zar! wnıuıc eksiltmeye konulmu.,tur. Keşi! bedeli 
297GG Ura t5 kuruş ve ilk teminatı 2:32 lira tS kuru~tur . .Mukavele, cks!IL 
me, bayındırlık lşierl umumi, h!lsust ve fenni §artnamclcrl, proje ke~lf hU. 
Ul.saalle bunn. mUte!crrl diğer evrak l49 kuru~ mukabllındc Fen işleri mil. 
dürlllğUnden verllecekUr. lhnle 2/5/940 Per§embe gilnU saat 15 de DaJm 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihaleden 8 gUn cv,el Fen l.5lerl mUdUrlUğU.nc mUracanUa nlncakları .cnnl 
ehliyet Te 910 yılma alt Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kaııunuıı 
tarlfııtı çevresinde hazırlıya.c:ıkları tekli! mektuplarını ihale bUnU saat H de 
kadar Dalmt Encllmcnc vermeleri. t2825) 

Tahmlu tık 

bedeli teminat 

513,46 • 38,IH 

·141,l>O l0,G4 

G2,00 {,()5 

12 00 0,90 

.243,00 lS,23 

388,00 20,ıo 

32,00 2.40 

G00,00 45,00 

• • • 

I<"atihte Hasan Halife mahnlleslnln Ocn't1J E:Okağındn 

117 lncl adada 4.5 kapı No.lı \•e 25'i,73 M.2 snh:ı.lı ıı.rsa, 
I<"atilıtc Has2n Hnli!e mahnllcsln!n Ocnldı solrnğmda 
117 inci adada 45 kapı No.lı ve 70,D:J M2. sahalı nrsa, 
Sultruısellmde Şchresml mn.lrnlleslnln Hüseyin Remzi 
soluığmda 40 mcı adada 37 knpı numaralı \ 'C 41.:l4 
metre murabbaı sahalı arsa, 
I'ntlh yangın yerinde Klrmastl mahallesinde 75 inci 
adada 6,32 metre murabbaı sahalı arS3, 
l"atlh yanı;ın y~rlnde Klrmasti mahallesinin Dnrüşşe. 
faka sokağında l.'i inci adada 25 No.lı ve G0,8-i l\12. 
sahalı arsa, 
Fatih yangın ycrintle Klrmastı mahallesinin BaşmU. 
ezzln L>arUşşe!eka sokağında 75 inci adada 25 No.lı ve 
64,7G metre murabbaı sahalı arsa, 
Fatih yangın yerinde Klrmastl mnhnllesincle 75 inci 
nd:ıda 21,01 metre murabbaı sahalı arsa. 

Aksaray :iangın yerinde :ı..ıtmar Kemalettin mahallesi. 
nln AzimkAr sokağında 26 ıncı adada 71 kapı numaralı 
ve 33,50 metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmln bedelleri ile ilk teıulnııt mlkdarlan yukarda yazılı arsalar satıl. 
mat tl7.~re ayn ayn açık arttırmaya konulmu§bır. Şartnameler zabıt ve Mu. 
nmela.t ı.m•mrıuğU kaleminde g .r Jlccektlr. lhale 26/4/910 Cuma gilnU 
saat 14 ~e Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ille teminat mıı.l:buz 
\·eya mektuplan ile ihale gUnU muayyen saatte D:ı.l01t EncUm,,ndc bulun. 
ınaıara. (2881) 

1 ılen iz Levazım Satınalma Komisyonu i Anları 

4000 U.llo Yün Fanllıl lpU~l 
2000 Kilo l'lin Çorap ipliği 

Tahmln bedf'll 

11.800 
5.600 

17.103 130.i.CO 
1 - Yukardtı mıktar, cins ve teminatı yazılı iki kalem ipliğin ıG Ni3alı 

!)40 tarihinde kapalı zartla yapılan mUnakasasına talip çıkmamı' oldu!un 
dan l~bu iki kalem iplik 29 Nisnn !>10 t:ı.rihL'le ro.ııtlıyan Pazartesi gtlnU sac-. 
11 de pazrırhkla alınacaktır. 

:! - tik teminatı 130~ lira olup, ;ıartnamesl her gün komisyondan pa. 
rasrz olarak alınabilir. 

3 - 1steklllerln 2490 .sayılı kanuntla yazılı vesa.lkle birlikte b::lli gUn ve 
11aatte Kasımpa§ada bulunan komisyona mUracaatııırr. (3163) 

• « .. 

ı - Tahmin edilen bedeli (6354) lira olan ôJ.8.000 kilo sabunun 10 Ma. 
yıs 9!0 tarihine raslayan Cuma gUnti saat 11 de kapalı zarna eksiltmesi 
rapılacaktır. 

2 - llk teminatı (4761 lira (5:51 kuruş olup prtnameal her glln komiı. 
yondan alınabillr. 

3 - tsteklllerln 2400 ıayılı kanunun tarlfatı d:ıhlllnde tM::lm edeceltlerl 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir 1aat evveline ka. 
dar Kasımpa§a<lıı. bulunan komisyona vermeleri. (:l262ı 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Keıılf pld.n ve 11artnamesl mucibince idaremizin Clball !abrlkas. 
tran.sformııtılr binası inşhatı l~I nr;ık eksiltme usullle !hale olunacııktır. 

II - Keşif bedeli 7846,11> lira, mu\·akkat t'!mlnatı 588 46 liradır. 
HI - Eksiltme 2/V /940 Peı·~emoe ~unu saat H te l{.abataşta Leva.::ım 

ve M!lbayaat Şubesindeki Alllll Jeomlsyonu:ıda. yapılacaktır. 
IV - Şartnamesi sözU geçen Levazıırı Şube:ıl Veznesinden 39 kuruş mu

kabllınde alınabilir. 

V - İsteltlilerln ekslltme için tayin olunan gün ve ııaatte şartn:\menln 
tFJ fıkrasında yazılı vcııalk ve % 7,5 bUvenme paraalle birlikte mezkfJr ko. 
misyona mUracaatı:ı.rı. ( JOSl) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneklerine uygun ve bir m etresine Uç yUz elll bir kuru~ 
kıymet biçilen on dört bin metre erat kaputluk kuma, ve bir tanesine bin 
kırk ııeltiz kuruş kıymet blçllcn beş bin battaniye ile bir tanesine Uç yUz alt. 
mış beş kunı11 kıymet kesilen dört bin kilim htzaalnnda gösterilen gün ve 
sıı.atte kapalı zart uııullyle satın n.hmıcal:tır. 

2 - Battaniye şnrtnamesl 245 kaputluk kumaş şartnamesi 2:;2 kuruş 
kar§ılığınd:ı ve kilim §llrtnamesl de parasız olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Her Uç ekslltmeye girmek iııtlyenlerln hlzalarınds gösterilen ilk 
teminat makbuz veya bruıkıı. mektubu lle §artnamede yl\zıh belgelerini en 
geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komlsyoruı vermlt ol01alan. 

Cinsi ilk T«>mlıınt 

ı - Kaputluk kumaş 
2 - Battaniy' 
a- KWm 

3686 
3870 
109S 

(2681) (1:568) 
t!ıale gün ve saati 

23/4/940 Per~embe ıo 

25/ 4/ 940 Perşembe 14,30 
2j/'fHO Peqembe 18 

. 

ıstanbul Levazım 

Komısyonu 

15 Ton KAj'ıt Kırprntısı. r& 
4 Araba Ollbre.. aktrt· ,lıısır'A 

Yukarda yazılı klğıt ve gübre aatııac ı.,.ev.-ıJll ıJtfo ~:-_., 
~5/4/940 Perşembe gUnU saat H de Tophanede deli 150 ~~ 
comlııyonunda yapılacaktır. KAğıdrn tahmin ~breter 5i1Jelt, 1~ 
curu,tur. Katı te:mlnatı 23 liradır. Klğıt ve g teklllerl!I J İ 
•.ratbaada görüIUr. Pazarlık lçln belit aaatt.e ı. (gOO ~ 
eri. ...--' ' • .; 

* * * u•- '- .J Jıklll .rt ıtl S" ı 
ııoo adet kafes sandık satılacaktır. pazar ,ı.ıııırtlrı· ~/ı 

t;embe gllnU saat 14,30 da Toph3nede Levazı: eşY• -.e t"" 1,ır 
yonunda yapılacal;tıT: Sandıklar Salrpazarınd )tOpı!S)"O~sasJ 
görUlUr. 1ııteklllerin temlnatıarlle bellı a:ı.att• 

• • • 
A.det ' 

l 
S00,000 l\Uçl\k Kopça. tıııtfl ~. I' 
200,000 B:lylik Kopça. klB el<!ıı ı.ııı,ıııı ~ 

Yukarda mıktan yazılı kopçtıl:ırm pazıır'~Jllırllgi ~r· iJ.ıı' 
.,embe gUnU saat 15 de Top:1:ınede Levazrrn rı oıatıl ~ 

· ı ve sıı ıcoıtl 
nund:ı ~apılncaktır. Kopçalar, beyaz. sıya 1 atte so51 
nablllr. tsteklilerln nUmunelerile beraber bt'lll 

118 
( ~ 

"' * • ııı• t~ -' , P~rıı r1ır 11 .,,. 
12,000 metre çamaşırlık bez alınacaktır. ııı _ııııi ııı'-" 

d [.,eVazı l< tt Perşembe günU saat 15,30 da Tophane e urs. il 
1 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2760 ıso-6 -~ 
NUmunesl komisyonda görUlUr. _.ııs ,ıı_;.ı 

• "' * ... ,1tı ' .. ~ 4?·. 
·ıd b .... ~ i1" " Beheri 1S3 metre ltlbarlle Uç yUz aıtrnış 1 eksı:tıı> ıılıt'' ııı'; 

muhtelit renk makara alınacaktır, Pazarlıklll ığı sııtı11 l<"' 
ıaat 14 de Tophanede İstanbul Levazım Arnlrl rUı elti ~~ 
yapU&c&ktır. Tabınln bedeU yirmi bir bin yedi~11,-ond• (,,ıs 
~mjnatı Sf.63 lira llDkurıı~tur. NUmun ıerl k0 ~ 
ı·ealkalarile belli aaatte komisyon& gelmeleri. ,ırıtJI 1 t) 

* * * ııııd• u ,, 
2000 metre kadar 8 veyıı 7 mtıınıetre kllı.ııılı rtesl ~r· ıtl' 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/4/010 p:,:da ,ıı gl1l 
hanede Levazım Amirliği Satmalma KomlsY0 ( 

temlnatlarile belli saatte komisyona geııneıert. ~J}' 
• * * ı.tır· f ,p ,.-

1111ac• ,.,ı ,.d 
200 adet inzibat eratı için kol bağı a anede ı.e~ 

1
,-. 1' 

29/4/940 Pazartesi gUnU saat 14,30 da Topb deli 100 ~ıSl 
alma komisyonunda yapılac:ıktır. Tahmln be ( 
liradır. NUmunesl komisyonda görUIUr. 

* "' :;: 
Adet 

430 Uara,·ans trunlrf· ,.,,,.ı. 
HS Çaydanlık h\ndrl. ~t dlP ~-- ;, 

S Bilyllk kauı.n ~lrf ettıtfl~ 
3 Hehıane U..nlrl. 1 tyılır 'f'!y'D u'#'.. 

1 eme:ı d' ,.,,p 
Y•ıkarJ:ı yazılı d!lrt kıılem bakır ma z 15 15 

1
,r I:" tlP 

hkl:ı eksiltmesl 29/4 940 Pazartesi gUnU saatt r İJş1'1r ... ıPııe 
ak ı · l•""' ı .\.mlrli~i Sııtmalına K.omlsyonunılıı. yapııac örUıur. (514 

kapıda Uvazrm A.mlrll~i yiyecek anbarınd• g ı.O 
rile teııı sn.a~te komlııyonıı. gelmeleri. ~ ' ,.S 

• • • ,,911tınesl .:otP : • .t 
Jdıı e.~ •,. ,)I', 

H.!l33 kilo kendir alınacaktır. pıı.zarlı 
5 

!J1lllıııı tı tıl' 
nU .&..".at H de Tophanede Levazım Amirliği ~ ıeııııı1;_cte 

0 
/ 

lacaktır. Tahmin bedeli 51:>2 lira 19 kuru~. t<rlan .,etti csJ 
wue tur. '.:l:Umunesl Komisyonda gö:1.11Ur. ıste 

mclerL 

Tı-zgı\hrn 1111111 
Elektrik motörlU torna tczg!hı .. 

•' 

Ün! vers:ıl freze teı:gdhr 
plAnya te7.gfthr 
demir testere tezgAhı 
Makkap tezgAhı 

tı&n 
B"voğlu Blrincl l)ulb Hukuk HA.. 

klrnllğlnden: 

940/13·12 
Jozet Oclrtyenm Beyoğlunda Tom. 

tom Çukurbostan 2/ 4 No.lı apartI
manda Habip Bay Abuşar aleyhine 
açtığı davada: Müddeialeyhin lkamet
gAhmm mcc,:hullyetlne mebni mahkc.. 
mcce füi ay mUddeUe llMen tebllğat 
lcrıuıma karar verilmiş olduğundan 
muhıı.k~me günU olan 2-i/6/940 sa.at 
13,SO da mahkemeye bizzat veya blL 
veka.'e gelmeniz tebliğ' makamına ka
im olmak tızenı UAn olunur. -(82112) 


