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Romada Yugoslavya aley
hinde nümayiş yapıldı 
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Roma, 28 (A.A.) - Yugoslavyanın Lubli
yana şehrinde İtalyan aleyhtan beyannameler 
dağıtıldığından İtalyan talebeleri tezahürat 
tertip etmişlerdir. Tezahüratta faşist federas· 
yonu umumi katibi birkaç söz söylemiş, hi!ibir 
hadise olmamıştır. 

Slo hava mey-1Romanyacfa y~ni ihti
nı tahrip edildi yat tedbırlerı alındı 

71 
, . • Bükreş tayyare meydanının etra-

Q" lltn dakı Alman taarruzu fına dafi topları kondu 
rı,. zayiatla püskürtüldü 
ra etk3rı Müttefikl~r Nor~eçe mütemadiyen 

~Umj y 8 S ·1 l<nıdr•. !~~-~-> ku~~;~e ~eiım. ueefm~ı-~k11eer~dinırr.~YN.~am.~sostmımom·nıtae -_ 
harbiye nezaretinden tebliğ e- J ~ 

~,llamaz ! dilmiştir: kasında kaycıa değer bir hadise Q Düşmanın Gudbransdalen va_ olmamı§tır. 
disindeki mevzilerimize karşı CEPHELERDE VAZİYET 
yaptığı taarruzlar püskürtül _ Stokholm, 28 (A.A.) - Müt· 
müştür. Diişman hava kuvvetle- tefiklerin Norveçteki mufavvakı. 
ri tarafından Adalsnese ve mu- yetleri, geniş mikyasta yapılacak 
vasala hatlarımıza karşı göste- birçok hareketlerin mukaddime
rilen faalivete rağmen yeni kı. sini teşkil etmektedir. Norveçte 
taat ihracına muvaffakıyetle faaliyet bir pliin dairesinde ecre· 
devam edilmiştir. Düşman tay- yan ederken müttefik hava kuv • 
yareleri Narvik mıntakasmda az vetlerinin ve harp gemilerinin 
bir faaliyet göstermişlerse de (Devamı S üncüde) 

·Macaristan 

Başv.ekil 
Dün Elazığdan Ergani

ye hareket etti 
Elağız, ~8 ( A.A.) - Dün ge

ce saat 23 te Elizığa gelen Baş. 
vekilimiz Dr. Refik Saydam bu 
sabah refakatlerinde lktısat Ve. 
kili, dördüncü umumi müfettiş 
ve Elazığ valisi olduğu halde o
tomobillerle Murat suyu üze
rinde yeni yapılan Pertek köp
rüsüne gitmişlerdir. Başvekil 

(Devamı 3 ı1nc;lde) 

r 
( a ı 
okuyucularına 

Olmez Eserler 
Külliyatı 

' 

Bükreş, 28 (A.A.) -"Havas,,: Romanya ge
nelkurmayı ihtiyat ve mürakabe tedbirlerini ar
tırmaktadır. Petrol kuyularının bulunduğu Bra
şov vadisinde muhtelif noktalara silahlı müfre· 
zeler ikame edilmiş ve ilk defa olarak bu akşam 
askerle muhafaza edilecek olan Bükreş tayyare 
meydanının etrafına da fi topları konulmuştur. 

SOVYETLER 
Baltık sahillerinde ve Alman hudu

dunda tahkimat yapıyor1ar 
l..onılnı., 28 (Saba.ha ka~ı rad. 

yo) - Sovyet Rusya Baltık deni
zinde Litvanya'daki üslerinde esas. 
lı tahkimat yapmaktadır. Aynı za
manda Polonyadakl Alman - Rus 
hududunda da mü.stalık<?m hatlar 
vUcude getirilmektedir. Hangoe a.. 

buraları tehlikeli mıntaka ilan edil
miştir· 

Sovyet Rusya bu tahkimatını ik. 
mal ettikten sonra artık Baltıkta 
Alman donanmasından çekinmiye
cektir. 

Tuna komisyonunun ,~ .. 
• 
1 

dası tahkim olunmu~ ve Baltıkta
ki ehemmiyetli Rus donanması bu 
nuntakade. toplanmı§tır. FinlandL 
ya kiirf Pıine mnyn dökülmU~ ve 

I.ondra, 28 (R!l4Jyo) - Rusya 
ile İngiltere arasındaki iklısadi mil 
zakerelcr inki.ııa f etmektedir. 1n _ 
giliz mahfilleri Rusyanın karar ve r 
mclı: zamanmm geldiğini beyan cL 
m~kt{>dirler . 

'ti 
kararlarına iltihak etti 

\t'r ~tının bah-
tnıdır? Yok B11dape§te, 28 ( A.A.) - Rcs. 

~~ 0~ lıır!hi tahrif men bildiriliyor: 
li:' laıı "'I\ hır şey de. 
il' ~~ta üzcr:inde Macaristan 17 nisanda Bel-
~ İdd;.1'•ebniyoruz. gratta toplanan Tuna konferan

\t ... doğru olsa sınm kararlarına bu kararları 
~'- ~ranıızların tamamlamak için tekliflerde bu. 
~ ıı; ııtemesi Al- lunmak hakkını rnuhafaz.ı. et. 

t ti ha)'ekete ge mek kaydile iltihak etmiştir. 
• lt.,it-e ~rruz etme- Bu hakkı muhafaza. eden 1fa-
~? FHL"imiL car hük\p··!!ti Tuna devletlerine 
\'01\ İyetli ciheti gönderdif; . notalarda kontrolun 
.ıe .. 1 Ribentropun bugünkü harbin deva.mı müdde-

ıı..._ toııjl elçilerini ve tince bütün Tuna devletleri ta. 
... ~•· •Yarak t"ca- rafından Tunanm 120 kilomet • 

Q~ttj • -
111)' rı_ı karşı ta relik bir uzunluğu üzerinde ya-

~~ elile bitaraf pılmasmı teklif etmiştir. Bu kı
rô'ıııa~11rnurniyeıini sım Moldavya'dan Turnucı Se -

e,,,Q~ "'ldadır. verin'e kadar Demirkapı bölge. 

vapurlar için mevcut inme, çık
ma tesisatını ihtiva etmektedir. 
Son ı.a.manlarda Tuna üzerinde 
vuku bulan hadiselerden sonra, ' 
Macar hükfımeti hiç bir devle -
tin münakalatta vukuu muhte. 
mel karışıklklardan zuhur ede • 
bilecek tehlikeler önünde inti.za
mın idamesi mesuliyetini deruh-
te edemiyeceğini zanneder. Me
suliyeti deruhte etmek mesele. 
sinden başka Tuna üzerinde scy
riscfainin hürriyetini idame me
selesi, Macaristan denize doğru.. 
dan doğrnya mahreci olmıyan 
ve denize ancak Tuna hattı ile 
çıkabilen yegane devlet olması 
itibarile Macaristan hükumeti L 
çin bilhassa ehemmiyeti haiz
dir. q ı 3 'Ü>ıci(de) sini ve Tunanın bu kısımında 

t\I( ü Mi ili K üm_e_nı_a_ç_ı a_r_ı_ 
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Qtasaray, f enerbahçe ve

1 

ltınordu galip çıktılar 
Beşiktaşla Altay 1 -1 be

rabere kaldılar 

Yüzde elli tenzilat ile 
alınabilecek 

Gazetemizin okuyucularına 
ucuz fiyatla kitap temin etmek 
suretindeki hizmeti her yerden 
takdir ve teşvik celbetmek· 
te devam ediyor. Hemen ka
ğıdı parasının üçte biri. 
ne verilmekte olan bu kitap-
ları edinmek için okadar büyük 
bir alaka ~örüldü ki, tahmin. 
den çok fazla zuhur eden bu 
rağbet neticesinde, kitapların 
bazılarının mevcudu talepleri 
karşılayamadı; bunlardan vak. 
tinde müracaat eden bir takım 
okuyuculara, Yakıt başka 

kitaplar teklif etmek zarure·. 
tinde kaldı. 

Bu arada birçok okuyucular 
da bu tertiplere (Dün ve 
Yarın) tercüme külliyatından 
da eser konulması arzusunu 
gösterdiler. 

(Dün ve Yann) tercüme 
külliyatı timdilik 67 ııı.ymna 
varmıı başlı başına bir kütüp. 
hane teşkil eder. 

4 sayısının mevcudu hiç kal. 
mamıştır. En salahiyetli ka. 
lemlerle fikir dünyasının şahe. 
serlerinden seçilip Türk kü. 
tüphanesine mal edilen bu ki. 
taplar, bu vadide yalnız teşeb. 
büs birinciliğini değil, kıymet. 
leri bakımından da birincilik. 
lerini muhafaza etmektedir. 

(Dün ve Yarın) tercüme 
külliyatının mevcudu azalmış 
olmakla beraber okuyucuları. 
mızın arzusunu yerine getir
mek için gazetemiz bu kitap
lara: 

Müteakip ıeo:i kupor.lar 
ile yüzde 50 tenzilat temin et. 
miı buJunuyo't'. 

üçüncü seri kitap kuponla. 
nnm dün sonuncusunu neşret
tik. Bu serinin kitaplarını çar. 
şamba günü öğle sonundan iti
baren tevzie başlıyacağız. ls· 
tanbullu okuyucularımız bir 
hafta zarfında, taşra okuyucu
larımız da on beş gün içinde 
kitaplarını almaları lazımdır. 
ı Mayıstan itibaren dördüncü 
ölmez eserler külliyatına ait 
tertibin kuponları verilmiye 
başlanacaktır. 

Tafsilat bir iki 
gün içinde ... 

Kuleli Lisesinde dünkü merasim 
Mektebi 

le re 
iyi derecelerle bıtır en

mükaf aflan dağıtıldı 

Mezun talebeler lstil.Zal Marşı sijylilyor (Yaz1sı 2 lncldc)! 

(jünlecin peşinden: 
zıwwwa '-' awwws zwwwa ~ ~ 

· Ingiliz hicvi 
tngiliz Hava Nazın Sir Sa- ı çcrsin~ namuslu bir_ a~amın e~ 

muel Hor ıöylediği bir nutukta ağll' bır hakaret telakkı ede.:cgı 
Alman Hariciye Nazırının ~si \3ir i.~na~ı gizliyor. . 
yetini §U suretle tarif ediyor: Çunku namuslu b:C"" adamın 
"Namuslu bir adamın inanamı· inanabileceği bir adam an~k na. 
yacağı bir adam''. muslu ~nsaooır; n<:~uıJ~ bır a -

Bu tarifin muhalif mefhumu damın manamıyncagı hır adam 
şudur: ''Namussuz bir adamın i.. demekle bunun tamamen aksini 
nanacağı adam''. mi ifa~e etmi§ oluyor? Y ~ks:' 

Dikkat edilirse bu ifa.denin in· V on Rıbentropun r.amuı telaldu 
gilizlere mahsus b:,,. hiciv mahi • sinde doğruluk mefhumunun ye
yeti kolay anlaıılır: lngiliz devlet ri yoktur .?ıu deme!: istiyo't'? Bu 
adamı Alman diplCl."llatırı Açık bir noktayı mu:>1•cın hir:ıl< yor. 

----••-IAml---~ tabirle zcmmctmiyor; fakat hiç HASAN KUMÇA YI 
bir hakaret ifade ebniyen ıöz i - · 



Mektebi 
lere 

. . 
ıyı dereceler.le bıtır en
mükafatları dağıfıldı 

Bu sene Kuleli Lise sinden 500 gencimiz 
mezun oldu 

K'Jleli askeri lisesini bitiren 
500 talebenin H::ı.rbiyeyc geçme. 
!eri münasebctile dün sant 15 te 
Çengelköyilndeld mektepte bil : 
yük meras!m yapılmış. mektebı 
iyi derecelerle bitiren talobe~e -
re mükafatlar tevzi edilmiştır. 

Merasimde vali ve belediye rc
i si Lutfi J{ırdar, İstanbul kuman 
dam general İshak Avni, ge. 
neral Hüseyin Hüsnii ve kain • 
balrk bir davetli kütlesi hazır 
bulunmuştur. 

Merasimden evvel vali ve J S· 
tıı.nbul kumandanı mektebin av. 
lusun:ia dizilen talebeleri teftiş 
etmiF.lerdir. Bundan sonra mek
tep müdürü kurmay albay Ek. 
rem Atasel merasimi açmış ve 
mezun talebelere hitaben bir nu. 
tuk söyleyerek kendilerini teb -
rik etmiş ve bazı öğütlerde bu. 
!un.muştur. Müdürün nutkuna, 
arkadaşları namına mezun talc. 
belerden Ahmet cevap vermiş 
ve ken::lilerini yetiştiren büyük
lerine ve muallimlerine teşek -
kür etmiştir. Bunu müteakip ls. 

ta.nbul kumandanı general İshak 
Avni mektebi iyi derecelerle bi
tirenlere mükafatlarını tevzi et.. 
miştir. Mektep birincisi Fehmi 
Urala bir altın saat. ikinci Ca. 
hit üstüner'e bir gümüş saat, Ü· 
çüncü Aliye bir kol saati ve dör. 
düncü Mustafava muhtelif he. 
diyeler verilmiştir. 

Miikafat tevziinden sonra ta.· 
!ebeler bir geçit resmi yapmış.. 
lar ve arkasından muhtelif spor 
mlisr..ba.kaları ve gösterişleri ya. 
pılmıştır. 'i\füsabakalarda kaza
nan talebe ve srnrf takımlarına 
da milkllfatlar tevzi edilmiştir. 

Bundan sonra davetliler mek. 
tebin büyük salonunda ha.zırla. 
nan bilfede izaz edilmişler, en 
son olarak ta askeri liseler ta
lebelerinin kara ve deniz spor. 
!arına ait bir film gösterilerek 
merasime nihayet verilmiştir. 
Mezun talebeleri tebrik eder ve 
bundan sonra da kendilerine 
muvaffakıyetler temermi ede • 
riz. 

--------------------
Diş doktorları arasında 
mesleki bir münakaşa 

Dişler nasıl temizlenmeli ? 
Son günlerde 

diş doktorları 
arasında dişle
rin ve diş etle. 
rının bakımı 
hakkında ente 
resan mesl~ki 
bir mlinakaşa 
açılını~ır. öğ. 

iiıl~·~~~~~ rcndiğimize 
1:m~~ ...... .;....,,..,,__,__,d göre bazı dok-

Dr. Ali Azmi torlar, diş et
lerinin korunmasında ve dişlerin 
temizlenmesinde diş macunlnn
nm hiç bir rolll olmadığını id. 
dia etmekte.dirlcr. Bu mesele et.. 
rafında ilk tanmmL5 diş doktor
larımızdan ve Erenköy sanator
yomu diş doktoru Bay Ali Azmi 
Suralın fikirlerini yazıyoruz: 

"- İnsanların gUnlilk mühim 
vazifelerinden biri de dişle
l'ini temiz tutmaktır. Yaşadığı
mız kollektü hayatta· bir insa. 
nın dişleri ne kadar güzel ve te. 
miz ise, cemiyet arasında yek. 
diğerine kaI'§I olan alaka ve sa. 
mimiyettc oynadığı rolU de o 
kadar mükemmeldir. 

Fakat insıırun yalnız dişleri. 
ne itina etmesi kfıfi değildir. 
Dişlerine bakarken diş etlerini 
de ihmal etmemesi gerektir. 

Muhtelif diş kliniklerinde yap 
tığım çalışmalarda hastaların 
ekserisinin cila eti iltihaplarına. 
müpteHi olduklarını müşahede 
ettim. Bu suretle de mildaf aa 
kudretini kaybeden diş etleri if. 
raz ettikleri toksinlerle vUcudiln 
içerisine nUfuz ederek bazı has
talıklara yol açmaktadırlar. 

D4; fırçalarmm mekanik ve 
diş macunlarmm 8İmik tesiratı 
iltihabın artmasına vesile olur. 
Sert fır<-.aların ağız içinde amu. 
di ve ufki hareketleri netice.. 
sinıde, dişleri çevreliyen lllsati. 
nin çekilmesine ve dişlerin hari
ce karşı mukavemetinin azalma. 
&ı h8.disesine sebep olur. 

Dis macunları ise, terkiple. 
rinde dişleri beyazlatmak için 
kulln.nılan muharri.~ elem.anlar 
di§ fırçalarının zararlı faaliye -
tini arttırır. Bu hal di!1 eti ilti. 
haplarında. mühim bir rol oyna. 
)nn P<>rtantrelerin çoğalmasına 
oebep olur. 

Halk arasında diş macunla -
rının mikroplnrı öldürücü has. 
sa.ya sahip oldukları kannatleri 
mevcuttur. Halbuki bu kannat 
tıı.mamile yanlıştır. Diş macun. 
la.rmdaki kimyevi mevadın mik
ropları öldürmesi şöyle dursun, 
diş etlerinin mukavemet derece
lerini azaltarak mikropların da. 
l>.a kolaylıkla faaliyete geçme -
lerini temin eder. Tnbiat en kuv 
vetli bir tedavi amilidir. 

Oksijene gelince; o da köpür. 
me hassa.sındıı.n dolayı diş etle.. 
r i arasında toplanan mikropları 
ancak harice cıkarmalc vazife. 
sile mükelleftir~ 

Bununla ber<ll>e.r sözlcrimd->n 
sa.km di~ etlerinin ve di !erin ih. 
mal edilmesi ve teınizlenm"!lleı:-i 
anlaşılmasın! Bundan maks::.t 
dLs temizliğinde ifrat dereceye 
giderek etin korunması kı;<'<'1 P
ı,n1n Çtznıı:} olduğu huıiurlıı :ı.c 
l""ama.k ve netkede \"Ücudı.i :_on. 

.ra.rdan korumaktır. Yoksa diş 
etlerınin ve dişlerin temiz tutul.. 
ması hıfzıssıhha kaidelerinin 
en başındadır. 

Dişleri ve ağzı temiz tutmak 
için takip edilecek usul; fırça 
yerine parmakla dişlere masaj 
ve diş macunu yerine diş etle
rine vo dL]lere hiç zararı olmı. 
yan sabun köpüğüdür. Sabun el. 
de köpürtüldüktcn sonra, ağza 
alınır, parmakla diş etleri içe
risine ve dışına gii7,elce masaj 
yapılır. Bilahara. alınacak suy
la çalkalanır.,. 

Erzincana dönen 
felaketzedeler 

Şehrimizde barındırılan Erzin. 
can zelzele felaketzedelerine zi -
raat işlcrHe meşgul olmak için 
yerlerine dönebilecekleri bildiri!· 
miştir. Bunların yol ve diğer bü
tün masrafları hükumet tarafın. 

dan ödenecektir. Fakat hUkfune· 
tin bu milsaadesi üzerine şehri • 
mizdeki 1500 felaketzededen an
cak 20 si yerlerine gitmiştir. Di. 
ğerlerinin imar harekdlerini bek 
!edikleri anlaıılmaktadır. 

Mühendis Mektebi tale
belerinin seyahati 

Yüksek mlihendis okulu tale -
beterinden 40 kiıitik grup mcm • 
lcket dahilinde tetkik seyahati 
yapmak Uzere dün Anadolunun 
muhtelif vilayetlerine kollar ha· 
tinde ayrılarak hareket etmiıler· 
dir. 

Sürpagop mezarlığı 
satılacak 

Dedikodulu bir muhakemeden 
sonra Ermeni mütevelli heyetin. 
den belediyeye ~eçen Taksimde
ki Silrp A.gop mezarlığının bir 
an evvel parça parça satılığa ÇL 

karılması kararlaşmış, vali ve 
belediye reisi Lfı.tfi Kırdar bu 
husustn alakadarlara emirler 
vermiştir. Bu sahadaki arsa tak
simatını yapmak için mezarlığın 
ortasmdıı. Harbiye caddesine mu. 
vazi olarnk asfalt bir yol yapı
lacaktır. Bu hususta hazırlıkla -
ra ,.e toprak tesviyesine başlan
;mştır. Arsalar ~oroaharda sa. 
tılığa çıkarılacaktır. Burasının 
beledıyeye bir milyon liradan 
fazla bir varidat getireceği tah· 
min edilmektedir. 

Arkadaşını bıçakla 
yaraladı 

Gazi yo!-.uşunda oturan Nedim 
ile ::.r: :::. C: rc.-ı Kadri kadın mese
!e3:ı · ::, b:ribir!eri!~ kavgaya 
cut .".11 · ı-. clay:ı 1: yiyeceğini 
r.nlr..\·:ın k~d,..i b.ça~ı çekerek 
Ncd mi so! bo·~i.ir..ıicn ağır su. 
r\.'tte vr'": ı:ı~,. .. tT .... Nedim has
t.a.."leve ka1 lırT1mu;. Rndri kanlı 
bıçaf.ile yrıkalanmı"tır. 

tik tah~!c~kf~~a giren Bakırköyde sayım 

Dün say~m _yapıldı denemesi hazırlıkları 
İlk tahsil çagına. gıren çocuk-

ların tesbit edilmesi için her yıl • • • "' .. • 
bir sa~m.~~u yapılmasına ka.. Vah muavını Haluk dun bJr 
rar verıldıgını yazmıştık. Bu yı-
lın sayımı dün yapılmıştır. Ev. k f d • 
velce hazırlanan fişler bütün ev- on erans ver 1 
lere mahalle mümessilleri tara. 
fından dağılmıştır. Aile reisleri 
bu fişlere 7-16 yaş çağında bu· 
Junan çocuklarını kaydetmişler. 
dir. Fi~ler saat 17 ye kadar ev
lerden mahalle milmessilleri ta. 
rafından toplanarak bu işle moıı 
gul olan ilk okullara gönderil-
miştir. İlk okullarda öğretmen. :. 
!er g-elen fişleri gözden geçire -
rek yanlışların tekrar düzeltil . 
mesi için yerlerine iade etmir; -
lerdir. Tasnif işi bugünlerde t:ı. 
mamlanacaktır. 

----<>----
Şehrimizdeki 

ecnebi artistler 
Çarşamba gününe ka

dar hudut haricine 
çıkacaklar 

Memleketimizde bulunan ve 
sahnede oynamadıkları halde 
yalnız konsumasyon. yaparak 
barlarda ve diğer eğlence yer • 
lerinde çalışan ecnebi artistle
rin hudut haricine çıkanlmala.. 
n kararlaştırılmış ve kendileri
ne bu hususta tebligat ya1'Il • 
mrştır.Yukanda da anla.'3ıldıgma 
göre bu karardan sahnede çalı -
şan ecnebi s:ıruıtk3.rlar istisna e. 
dilmiştir. 

Memleketimizi terke<lecek ar
tistler 1 mayıs ç~ba gUnil .. 
ne kadar hudut haricine çıkım§ 
olacaklardır. Bilha.ssa son za -
manlarda memlekctlmi1A) gttlen 
Macar artistleri tamamen gide. 
ceklerdir. Esasen küçük sanat
lar kanununa göre bu şekilde cc. 
nebi kadınlarının çalışma.'3ma 
müsaade yoktur, bu karar da 
kanunı.m sıkı blr surette htbl. 
kile al~ka<lardır. 

Maarif Müdürü Anka· 
raya gitti 

Maarif Vcldlliği ders yılının 
bitmesine pek az zaman kaldı
ğından okulların ders kesimi ve 
imtihan zamanlarını tesbit et. 
mek üz.ere hazırlrklara baş!a.mış
tır. Bu hususta \'ekfiletle temn.s 
etmek üzere Maarif mü:ii'J·a 
Tevfik Kut dün ak~ An!.n ~ 
raya gitmiştir. Maarif müdtirU 
Ankarada üç gün kalacaktır. 

Galatasaray lisesindeki 
müsamere 

Galata.saray lisesinin fransız. 
ca müsameresi dün saat 15 te 
mektebin temsil salonunda ya .. 
pılmrştır. Talebeler, !ransızca 
muallimleri Larume'nin sahne -
ye koyduğu Moulier'in "Tabibi 
aşk" ve Jül Rome'nin "Amebe,, 
piyeslerini temsil etmişlerdir. 

Müsamerede talebe velileri ve 
kalabalrk bir davetli kütlesi ha. 
zır bulunmuştur. Her iki piyes.. 
te de baş rolil oynayan Mukbil 
Özyürek ile diğer rol alan Me
lik Tekili, Fikret Öğüncü, Ali Rı. 
za Keseli, Cavit Sağlar ve Ali 
Enver çok muvaffak olmu~lar ve 
alkışlanmışlardır. ~ 

Almanyadan dönen 
talebemiz 

Almanyadaki talebelerimizden 
İrfan Tolun "Türkiyenin sanayi· 
l~mesi" mevzulu bir iktısadi tez 
vererek muvaffakıyetle tahsilini 
bitirmiş ve dün şehrimize dö;ı · 
müştUr. İktısadt bakımdan Al -
manyanın aleyhine olan bu tez 
~iman profesörlerinb §ikayetle. 
rıne rağmen takdir edilmiştir. 
Gel~n yolcuların anlattı6rına göre, 
Almanyadaki ecnebiler de aynen 
yerli Alman halkının olduğu gibi 
bir çok kayıtlara tabi tutu1::nuş -
!ardır. Radyolarile ecnebi i:sta3 -
yonlarını dinlemeleri, hariçten 
gazete almaları yasal: etlilmi~tir. 
~-

Bir şoför yar~ln.ndı 
Şoför İsmail Hakkının i<larc • 

sindeki 2532 num'.\ralı taksi dün 
Bebekten gelirken v«tman Van
gclin kullandığı tramvaya ~arp -
mıştır. Tak:;i:ıin ön kısmı tzma • 
n:en parçal::r.mış, §o:ör göğsün · 
den tehlikeli surette yaralanmış· 
tır. Yaralı Hakkı Beyoğlu has· 
tanesine kaldırılmr§tır. 

Vali muavini 1Ialtl7:. NihalizaTıat verir1:cn 

Teş:inievvelde yapılacak o!an r yapıl~sı~.ı lW:~lu kılm~ştı~" Bu 
umumı nüfus sayımı hazırlıkla - Bakırkoyluler ıçın de bir ımtihan· 
rına başlanmıştır. Bu münasebet- dır. Bu imtihanda muvaffak olu · 
le önümüzdeki pazar günü Bakır. nacağına en büyüle delil karşım -
köyünde tecrübe mahiyetinde bir da bulunanların gözlerinde gör • 
nüfus sayımı yapılacaktır. Buna düğüm gençlik, heyecan ve ala -
hazırlık olmak üzere dün öğle - kadır.'' 
den sonra Bakırköy Halk Partisi Vali muavini pazar günü her 
merkezinde bir toplantı yapıl · Bakırköylünün evinde bulunma · 
mııtır. Toplantıyı vali muavini tarını rica ederek sözlerini bitir 
HalQk Nihat açmıı ve gunları miş ve belediye muamelat müdti
söylemiştir: rü Ziihtü Çubukçuoğlu nüfus sa. 
"- Arkadaşım Zühtü Çubukçu yımının nasıl yapılacağını, hal -

oğlu sayım l}akkında etraflı ma· kın ve memurların varifelerini 
lfımat vereceği için, ben sadece anlatan bir konferans vermiştir. 
sayımın ehemmiyetinden bahse - Sayım gelecek pazar günü sa· 
dcccğim. Bu tecrübe sayımı için bah saat 8 de baıhyacak, öğleye 
Bakırköyün seçilmesi, biraz da kadar tamamlanmasına çalışıla -
Bakırköylülerin taliinden ileri caktır. Halk sayım müddetince 
gelmiştir. Kasabanın kuruluıu, evlerinden dışarı çıkmıyacaklar -
derli toplu olması, sokakların in- dır. 
tizamr tecrübe sayımının burada 

Darüssafaka'nın 67 nci. yıldö· 
nümü dün .kutlandı 

• 

Darü.Jşa/ak4 son fttnıf talebeleri bir araaa 

Darüşşafakanın 67 inci kuru -
tuş ytldönümü münasebetile dün 
okulun Fatihteki binasında bir 
kutlama töreni yapılmıştır. Tö • 
rende Vali Lutfi Kırdar, Polis 
Müdürü Muzaffer Akalın, okulun 
eski ve yeni mezunları hazır bu· 
lunmuşlardır. 

İstiklal marşından sonra Da • 
rU~şaf aka kurumu başkanı Sabri 
Meriç Darüşşafakanın kısa bir ta 
rihçesini yapmıştır. Bilahara o -
kul talebelerinden Esad, Atila o. 
kul hakkında yazmış oldukları 
birer şiiri okumuşlardır. 

Bundan sonra srrasile eski me. 
runlardan Arif Karadeniz, ve 
Gündüz Nadir eski okul hatıra· 
larrndan bahsetmişlerdir. 

Okulun talebeleri tarafından 
verilen bir konaerden sonra mi -
safirler Darüşşafakanm meşhur 
yemeği olan fasulya, pilav ve h~ 
şaf ziyafetine davet edilmiştir. 
Öğleden sonra da Beyoğlu Halke· 
vi temsil kolu tarafından ikizler 
piyesi temsil edilmiş, okulun hah 
çcsinde spor müsabakaları yapıl. 
mış. yıldönümü samimt bir hava 
içinde ne~cli geçmiştir. 

11 vapuru yapacak fir- Yirmi yıl evvelki Vahıt 
manın mümessili geldi ················································ 

29 Nisan 1920 
Dcnizyollarrna ait 11 vapuru 

i~ edecek olan İngiliz Swan 
Hunter firmasının bir mümessi. 
li şehrimize gelmiş ve Ankara
yıı. gitmiştir. Tam salahiyetli o. 
lan bu mümessil Ankarada yapı
lan müzakerelerde bilhassa va. 
purlsrm teslim müddetleri üu
rlnde çıkan ihtiltıflan b!lllede
ce.k ve siparig mukavelesini im
zalayacaktır. 

Riyaseticumhur 
orkestrası geldi 

Şahrimizde dört konser vere
cek olan Riyaseticumhur orkes
trası dün akşamki Ankara tre. 
nile şehrimize gelmiştir. Orkes
tra aza.l:ı.rı Haydarpaşa. gann • 
da ş~hir namına konservatuvar 
erkanı \'e diğer zevat tarafından 
karşrlanmıştır. Riyaseticu.mhur 
orkestrası ilk konserini bu ak
şam ve diğerlerlnl de 1, 3 ve 5 
mayıs geceleri Saray sinemasın. 
da Yerecektir. 

Caddelerin Tenviri 
Divanyolu, Alemdnr, Sirkeci cadde. 

!eriyle oehrin 18.ir mahallerine kona
cak elektrik lAmbaııı için Elektrik 
ıtrkeUyle Şehremaneti oirkeUer ko. 
mlserll#i arasında Uyu§ulmuıtur. 

Elektrik l&.ınb&larmın mahallerine 
konulm&SDla yakında ~lanacaktır. 

Pazartesi! Sah 1 
29 Nisan 30 Nisan 

21 Reb.evel ı 2~ Reb.,.veı 
Kuım 174 Kasım 176 
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ada nasıl karşılandı? 
1~lkun hakiki .hedefi 

Oslo hava 
tahrip 

meydanı 
edildi 

(Daş tarafı 1 incide} j me\·zilerini muhafaza. etmek-
himayesinde karaya yeni kıtalar tedir. l ngiliz keşif koHarı bir
ihraç edilmektedir. kaç esir almışlıır~ır. nugrans-

Halen Norveçte üç cephe teşek dal ovasında Kuvam mmtaka
kül etmektedir. Şimal Narvik cep sıııdn. Almanların ınUttefik 
hesinde Alman kıtalan muhasara lrnvYetlere karşı yaptıkları bir 
edilmiştir. Bunlara yiyecek ve taarruz ağ"ır zayiatla ,geri pUs
silah göndermek imkanı kalma _ kUrtUlmliştUr. ~e · t k r~ «;ı uyus urma mış .. 

l'<'i.) -:s ~ 
oıı R·be u sabah. !illere ihtiyacı olduifunu, sözde 
llıı d' 1 

ntrop'un Kisling hükumetinin, başlıca 
~ h(! 

1P10rnatıarm Norveç limanlarının baskın su -
~ k011Yanat ve bir rctile ve haitalarca vapur am _ sey· . 

aıı~ ının do - barlarında bekleyen kıtaat ve 
~ tneşgu1 ol- malzeme ile iş~al edilmiş olma. 
Qelc!si . sının Almanyanm mesuliyetini 

F~illldasdıy?r ki: 
1 
haykırarak isbat ettiğini yaz -

~tro 1 hır fare maktadır. 
'%bııP a~cak bir Nevyorl•, 28 ( A.A.) - Riben 
~~bin 1~ kı bu ya- trop'un nutku Amerikalıları ka
.'<41~1 • altık ka. tiycn ikna edememiştir. Ameri_ 
~~ trı "e ınütte - ka radyolarının dış politika hak
'-""11Ya İl a.thar olan kında tcfsiratta bulunan başlıca 

t >..tına e harp ha.. münekkitleri bu nutuktaki i7.a
"'ı.:•tiııd n milletine 
"~ h: e olan nazi 

teııır!SSettikleri sı-
~l'd~ 
~!ı sura Vesikalar 

Ilı-, ~·· :~e rcd ve 
~~krun h üku _ 
~ .\! aksüıamel 
~_hu1kınYanın a
~lrıtı met mer _ 

c'll-: a.tdan bir 
J~. 

ıııanııır b" be 
~. ır -

' ''A. 
Olar lrna.nyanın 

Jlırcıralt kalmakta 
''an. • 

et Ve 'nk· 
~ ı ısan 

~~ a~Yanın göz 
~ aiıaati gös. 
n ~a 
~i ~1Yor: 
:r. edefi tsveçi 

~ d' 
lıı-. ~şUnrnekl · · 

""<!tl' e ıyı 
!\,l'ııadık ın'in, N'or 

1 eırıes· çal lsveçle 
:.,~ahllld 1 sveç se
;·~a sıa lsvcç -
·~ fetala.nan AL 
~ıııde ııa vaziye-
~a~.., ve diğer 
: IQ. "a lsv""c etl' ~ -:. 
~!"lütte~~ tak _ 
b~~ ~ Ikler ta-
"~ <le nr:a kendi
~ ~'!lltii !llır rnede. 

>: <ldır sıne derhal 
'(~ . 
~g 

~~!e 11~tesi baş~~~ 1Yor· 
~~Yoneı·b. 
'(. ~1111 h ır bc-
,,, h~~~ d~ber ver 
~ları ıplomat. 

~ı. . a dolu bir 
'1ı ıi' 

~-:' ~l'~f lorn_atıara 
, ~~ arı 'i kıtabmı 
~ ~\'si~Pıl~ış bir 
~:~, edıvor. 
t~l'a n, ıtıütte -

\. ,~:ere~van ver_ 
'.ı'-. 'ne de de_ 
~f\ ......... 

Başvekil 
(Baş tarafı 1 incide) 

avdetle yeni yapılan memleket 
cüzzam hastanelerini tetkik et. 
tikten sonra umumi müfettişlik 
binasında bir müddet meşgul ol
muşlardır. 

Başvekil öğle yemeğini dör
düncü umumi müfettiş g-eneral 
Alpdoğan'la beraber vcmiı;ler ve 
saat 17 de Erganiye hareket eL 
mişlerdir. 

Kitap sevenler 
kurumu 

Halkevine iltihak etti 
Ankara, 28 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre adliye vekili 
Fethi Okyarın himayesinde te -
şekkül etmiş olan kitap sevenler 
kurumu heyeti umumiyesi dünkü 
toplantısında Halkevine iltihak 
etmeğe karar vermiştir. 

1939 ilkteşrininde teşekklil et
mış olan kurum bugüne kadar 
devam eden mesai devresi zarfın
cla Ziya Gökalpm ''Türkçülüğün 
esasları" ve Ahmet Hikmetin 
''Çağhyanlar" adlı eserlerini bas 
mış ve yaymıştır. 

Berlin radyosunun 
bir yalanı 

Kudüs, 28 (A.A.) - Filistin 
makamlarının Nedi Musada Mev 
liıdu nebevinin tesidini menettik
leri hakkında Berlin radyosu ta -
rafından neşredilen yalanların ter
sine olarak Omer camiinde bü -
yük mevlüt okunmuş ve Elaskar 
camiinde okunan ır.evlCı da rad -
yo ile neşredilmiştir. 

\iA ······ '~ : .......... . 

ı;~ derdini 
~ek büro 

Kislingin çevirdiği 

\ d~d.h, .... 
~~ lıj ıl\e tun !U-

~ ll t ~l~~e~ ~· 
l\rıııl' t, utı. 

~. tdl'.. lfl bir za 
1) .~•ı it • -
lı~ e ~~ erı çevri_ 

\ ~i l'tl)e\' k bir yol. 
s;Lf>ltll~ Çıkar. 
''\'°İtıe ~ularının 
~ıı-.>'dııt11 r~şı bir 

\!.;• Çe A.it alaka iş. 
·'~tı ~ebil ll\akarnta. 

~ leı-· l'llek · · 
t h ı «er ıçın, 

\.'q i il h Çeve içe. 
~' tı~ '-l>at'areketiyle 
S'tııı e•i? ..• 
~~I\·· 

~t ~~llkl'~.i }'Üzdc 
t llJ.ı'll '.''~i'ıttur. t ~~İiti tık~Yctlc.. 

11' ~l'eu 2°1"\ilür. 
• t,. e k .. 

, ı •t!ı- \>ak anıı:ı~ 
' \>• q~ ti o!:a 
'>~ ~lllk~ kendi3 i 
~~ c~liı-, t~ctcci_ 
!)~~ .. '%lli . 

' il)' · Zın dik 
!!ot ·tt-ı:-ıc topla: 

~'tıl'\ıdıı 
"~ tl'j vtı doğruya 

?, bil' b··dcrdj ile 
Uro ihdaıı 

manevra 
Pariı1, 23 (Radyo)._ Bir İsveç 

gazetesi Almanların N on•eçi iş
galleri hakkında şayanı dikkat 

• malümat vermektedir. Bu gaze -
teye göre Norveç kukla hüktımc
ti ilk reisi Kisling 4 ni!;an tari -
hinde Oslodan tayyare ile Berline 
gitmiş ve llitlcrle görüştükten 
sonra 6 nisan tarihinde yine tay
yare ile Oosloya avdet etmiştir. 

Kisling bu seyahatte Norveçin 
işgali meselesi hakkında I-Iitlere 
iT.ahat vermiş ve Norveçin işga
linin bir askeri gezinti şeklinde 
olacağını temin etmiştir. Fakat 
hadiseler Kislingi yalancı çıkart· 
mıı:tır. 

batı gizlenmiyen bir şüphe ile 
karşılamışlardır. Münekkitler 
nutukta ileri sürülen vesikaları 
şüphe ile karşılamakta mütte -
fiktirler. }.;n salahiyetli spiker
ierden olan Elmer Davis daha 
ileri giderek "Alman makamla
rının istilfı ettikleri her memle
kette Almanyayı hem.et ettiren 
vesikalar bulmasının çok garip 
bir şey olduğunu,. söylemiştir. 

Amerika gazeteleri de bu hu. 
susta tamamen radyoda ileri sü
rülen fikirdedirler. 

Bir Alman aske
ri tayyaresi 

Ribbentropun nutkunda 
söylediği 

Vesikaları Balkan 
merkezlerine 

dağıtıyor 
Biikrc~, 2H (A.A.) - "lln

vas,.: Bir Alınan askeri tayya
resi BUkrcş tayyare meydanı
na incrcl{ ıntitcaddit Alman 
şahsiyetleri tarafından karşı
lanmıştır. Tayyare ıııiltcaki
ben Sofyaya hareket etmiştir. 

Bu işin mahiyeti meçhul ol
makla beraber umumiyetle iyi 
malüınat \'eren bir kaynaktan 
öğrııniJdi~ine göro tayyare diin 
Ribhcntrop tarafından haber 
verilen \'CSikalnn getirmiştir 
ve tayyare her naıknn merkez
lerine bu vesikalardan ikişer 
nüsha verecektir. 

Şehir 

izmirde 
Otelinin inşasına 
başlanıyor 

İzmir, 28 (A.A.) - Belediye 
tarafından inşa ettirilmesi mukar 
rer olan şehir oteli bu sene yapıl 
mağa başlanacaktır. Bunun için 
lazım gelen malzemenin bilhassa 
demir aksamın temin edilmesi i -
şi kolaylaştırılmıştır. • 

Şehrin büyük bir ihtiyacını 
karşılayacak olan bu binanın im· 
kan bulunursa bu sene itmamına 
da çalışılacaktır. Gene belediyenin 
Basmahane civarında inşa ettire
ceği merkez halinin inşasına ta
lip çıkmamak yüzünden vukubul· 
makta olan teehhürün de bertaraf 
edilmesi için etütler yapılmak -
tadır. inşaata talip çıkmaması bi
na planındaki bazı aksamın inşası 
için mevcut zorluklardır. Beledi
ye bu kısımların tadili mümkün 
olup olmıyacağını tetkik ettirmek 
tedir. 

Maraşta yapılan sayım 

Maraş, 28 (A.A.) - Dün şeh· 
rimizde 7 ile 16 yaşlan arasın -
daki çocukların sayısı yapılmış -
tır. Bu sayım neticesinde köy ve 
kazalar hariç yalnız Maraşta, 
tahsil çağındaki çocuk adedinin 
2348 kız ve 3568 erkek olmak 
üzere 5916 olduğu anlaşılmıştır. 

Dünya efkarı umu
miyesi aldatılan1azl 

(Baş tarafı 1 incide) 
Hakikaten Norveçin işgali te -

şcl.flüsü eski dünyadan başlıya. 
rak yeni dünyaya kadar her ta -
rafta bitaı·af memleketleri:ı ve 
milletlerin gözlerini birdenbire a· 
çan bir hadise olmuştur: Alrnan
yanrn harp gayesi ilk mcr:-halede 
Avrupayı, ikinci merhalede dün. 
yayı istila etmek olduğunda kim
senin en küçük bir şüphesi kal -
mamıştır. Yirmi dört saat için -
de bütün Danimarka ile Norveç 
memleketini işgal etmek için ha
rekete geçen bir devletin aynı 
zamanda ırk ve üstünlüğü naza -
riyesini bütün milli siyasetin.! 
rehber: yaptığı düşünülürse "Ci · 
han Cermen imparatorluğu'' kur
mak için çalıştığında asl5. tcred. 
düt edilemez. 

Nitekim Norveçin İşgali Üze -
rine İsveç, Holanda, Belçika 
memleketlerinden başlıyarak bü · 
tün Balkanlarda şiddetli emni -
yet tedbirleri alınmağa başlamış, 
hatta Amerika memleketlcc-i bile 
Almanların Norveçten sonra iz. 
landa adasını İşgal ederek yeni 
dü-nyayı tehdid edeceğinden en· 
<lişcler göstermiştir. 

Şimdiye kadar Avrupa işlerine 
karışmaktan son derecelerde kc,·· 
kan bazı Amerikalılar arasında 
artık müttefiklerle birleşerek Al
manyanın ihtiraslarına karşı gel. 
mekten bahsedilmekte olması bu 
endi~elerin en açık bir delilidir. 

V ersay muahedesinin bağla -
mıdan kurtulmak iddiası Alman· 
yaoın ''Cihan Cermen İmpara
torluğu'' kunnak planını örtmek 
için kullandığı bir vasıta ve bir 
bahanedir. Nasıl ki bütün Çekos. 
lovakyayı işgal etmek için südet 
Almanlal"ı davası, bütün Lchis -
tanı oı·tadan kaldırmak için de 
Danzig ve korido'r meselesi bir 
vesile yapılmııtlır. Eğer Almanya 
bütün Lehistctnı ortadan kaldır -
mak yerine taarruz hareketlerini 
yalnız Danzig ile kcc-idor saha -
sına hasretmi~ olsaydı belki bu. 
günkü harp meydana gelmiyc· 
cekti; çünkü bu takditde Alman -
yanın sadece Versay muahedesi 
huducfu içinde haklarını kurtar -
mak için uğraştığı anlaşılacaktı. 

mıştır. Müttefikler piyade kıta. Bu mrntakada .Alm:ın tazyi
larmın faaliyetine donanma da ki devam etmektedir. .Alman 
iştirak etmektedir. tayyareleri mlittcfiklerln mu. 

Merkez iki mıntakaya ayrılmış Yasala. hatlarını ve üslerini 
tır. En karışık ve mühim harekat tazyik etmektedirler. 
Namsos mıntakası ve Trondhaym Narvik mrntakasında kayda. 
fiyordu mıntakasında yapılmak- değer bir şey yoktur. 
Uıdır. ~füttefiklcr Namsos ile VESTJORDEN CİVARINA 
Trondheım arasında kain Stenk- MA YN DÖKÜLDÜ 
jner'e kadar ilerlemişlerdir. Lonc'r.a, 28 (A.A.) - Amiral .. 

Mü~tefikler şimal ve ş.:.rk isti- lık dairesi, Vestjorden ve civa~ 
kametınde tahaşşüd etmektedir. na mayn döküldüğünü ilan et -

Cenup mıntakasında Lilleham- mektedir. İngiliz ve Norveç deniz 
mer müttefiklerin kontrolü altın· makamlarından talimat almadan 
dadır. Müttefikler Almanların id. buralarda seyredecek vapurların 
dialarına rağmen cenuba doğru uğnyacağı kazalardan kimseye 
ilerlemektedirler. Bu t~şehbüsün mesuliyet terettüp etmiyecektir. 
muvaffakıyeti iki tarafm buraya OSLO HAVA MEYDANI 
~etireceği takviye kıtaatına bağ- BOMBALANDI 
lıdır. Stokholm, 28 (A.A.) - İngiliz 

Havas ajansının muhabiri Al - tayyareleri Oslo hava meydanıru 
man kumandanlığının müttefik - şiddetli bombardıman ederek talı 
lerin kon~r~lüne rağmen Oslo fi~ rip etmişlerdir. Birçok Alman ~Y. 
yorduna~ ıkı vapur Alman asken yareleri hasara uğramış, bazı tay; 
çıkarmaga muvaffak olduğunu yareler de ağaçlara çarparak bir 
hatırlatmaktadır. Bu vapurlar met haricine çıkarılmışlardır. 
kullanılmayan hatlardan geçmek Alman kumandanları hava mey 
suretile Osloya gelebilmişlerdir. danını genişletmek ve Skeje, Ber .. 
STEl.NKJEıt AL~1ANLARDA zfiord ve Fredikstad mıntakaJi .. 

J,on<lra, 28 (A.A.) - Norveç rında yeni hava meydanları tesi.. 
b~:;;lrnmaııdanl.ığmın .. tebliğine si için Oslonun bütün belediye 
göre Tron<lhJem be>lgesinde amelesini seferber etmişlerdir. 
Alman kı.talan. Stelnı.ı:j:.r'i iş- Norveçteki Alman komiseri ia~ 
gal et~ıışlcrdır. llu bolgede şe vaziyetinin Norveçte pek va.. 
Norvec;lıler 1 ngiliz ve Fransız him olduğunu beyan etmiştir. 
kıtalariyle teşril<l ın csat et
mektedirler. 

Şimalde, !\arvik bölgesinde 
Aluıan kıtalarr tecrit edilmiş
lerdir ve ancak havıı yoliyle 
yiyecek alabilmektedirler. Bu 
bölgede !ngillz bombardıman 
tayyareleri bazı Alman tayya
relerin! dUşllrmliş ve bazıları
nı da inmeğc mecbur etmişler
dir. 

KUV MIDA ŞiDDETLİ MU_ 
JIAREBELEH. OLUYOR 

Jıondra, 28 (A.A.) - İngiliz 
harbiye nezaretinin b\ldirdiği
ne göre Stciıık cr'in şimalındc
ki mıntakada her ikl tararta 

.Yedi Suriyeli hakkın· 
daki idam kararı 

Kahire, 28 (A.A.) - Ahram 
gazetesinin Beyruttaki Fransız 
mahfellerinden edindiği maluma
ta göre Şam divanıharbinin 7 Su
riyeli nasyonalist hakkında verdi
ği idam karan kati değildir. Mah 
kumlar Suriye Başvekiline kar§I 
ibir suikast tertip etmiş oldukları 
için geçen temmuzda tevkif edil· 
nıişlerdi. Yirmi Suriyeli de dev • 
Jetin emniyetine karşı suikast 
:tertip etmek suçu ile aynı zaman 
da tevkif edilmiştir. 

insanlığın şif ası 
·nerede? Bu defa Danimarka ile Norve.. 

çi işgal eden Almanya bütün 
bitaraf memleketler efkarı umu - Arada sırada Avrupa merkez. 
miyesinin birdenbiı:-e İngiltere ve !erinden bir ses yükaeldiğini: 

Yeryüzünde kandan ürken, gÖz 
ya§ır\a acıyan, haksızlıktan titre. 
yen, namusa değer veren insan· 
lar, bütün bu vicdan kıymetleri· 
ni.rı. topuna birden yuha çekenle .. 
rin kurbanı olmaktadırlar. Fazi
leti aptallıktan ba§ka bir teY ıay. 
mıyanlar, dün verdikleri ıözü, bu 
gün çiğniyorlar. 

Fransa tarafına döndüğü·nü gö· - Dünya haritasmın yeniden 
rünce telaşa düştü; şimdi Nor _ çizilmesi lazımdır:. 
veçten ders alan bu memleketleri Denildiğini i,itiyo-ruz. 
tekrar uyutabilmek gayretile pro. Bu, belki birçoğumuza, siyasi 
paganda faaliyetlerine girişili - ihtiraslann bir izi gibi görünür. 
ycc. Fakat artık bu gaytetler bey- "Dünya haritasını~ yeniden 
hudedir. Gören göz klavuz iste • çizilmesi" sözleri içinde, birt:akmı 
mez. Almanyanın iptida Versay devlet, millet, vatan renklerinin 
muahedesinin esaret zinciı-lerin _ silinmesi, kılıçla alındıktan sonra 
den kurtulmak dediği, sonra Al - temelleri ecdad kemiklcı:-ile per _ 
man milleti için hayat sahası a - çinlenmiş, alın terile ıulannuş, 
dını verdiği davanın esası Alman- emekle dağları bağ edilmiş top· 
yayı bütün <lünya memleketleri - rakların başka ellere geçmesi ma
ne silah kuvvetiyle tahakküm e· nası var gibi görünür. 
decek bir mevkie getirmektir. Yine başka bir Avrupa merke. 

Almanya küçük milletlerin zinden: 
haklıı:-ını ve hayatlarını kendi - Zulüm, beşeriyetin mÜ§te
hakları ve hayatı gibi mukaddes rek düşmanıdw.. Ona karşı yeni 
tanı.chğını fiilen isbat etmedikçe, bir mukaddes cihad açmak zama. 
işgali altına aldığı yerlerden çe· nı gelmiştir. 
kilerek milletlerin istiklaline ria- Sesi yükseliyor. 
yet edici bir zihniyet içinde ya_ Dünya haritasile, ''zulüm'' e 
pılacak anlaşmalar hududuna dön- karşı mukaddes cihad birleşince, 
medikçc yalnız lngilterenin ve işin rengi değişiyor. Bu sözlerin, 
Fransanın değil, bütün insanlığın doymaz ihtiraslardan değil, yer 
düşmanı olmakta devam edecek - yüzünü yaşanılmaz bir hale ~o
tir ve bütün dünya efkarı umu - yan vicdan, akıl ve kalp eksiğin. 
miyesi onu bu hüviyeti ile göre. den bil" şikayet olarak söylendi-
cektir. ASI MUS • ğini anlıyoruz. 

Her dilin ata öğütleri için.de 
istediği kadar yalanı yeren. ya• 
lanın ömürsüzlüğünü ıöyliyen 
hükUınetler bulunsun. Bun]ann 
hiçbiri, gerçeğin kendisi kadar on 
lan korkutmuycr. Birini öldürüp 
yerlere serdiler mi. Ellerindeki 
kanı mazur göstermek için: 

- Canım, zaten ölecek deiil 
miydi? .• 

Deyip geçiyorlar. 
Makyavel: 
- Gayenin ulviyeti, kullanılan 

vasıtaları mubah kılar! 
Demiş ve yaldızlı, 11rmalı 

"prens" nin içine bir kaplan yü -
reği koymuştu. 

Asırlardır, her siyasi dalavere
nin sonun~a mezarlıklann geni§
lediğini gördükçe ona lanet ede -
riz. Fakat, eğer bugün ''Makya. 
vel", ba~ını kaldırırsa, çırakları
nın kendisini milyonlarca kere 
geçtiklerini görecektir. 

"Yalan", artık kötü bir 'ey de. 
ğil, zafer arabalarının Öncüsü sa
yılıyor. Hem artık yalana zekanın 
da hrr.candığını görmüyoruz. A
nadoludaki zelzele faciasını Türk. 
İngiliz - Fransız ittifakının n-ltİ
ccsi olarak göstcrmcğe çalııan 
ahmaklar bile var. 

••• ? 
-........ ....... ı 

Il<'~tmlerlmtz<len 1Jlrl Anıulolnyn ~<'ynhnt~ çıknn :;\liihen-J riyor. Ynlmz 11okka.bnz1 seyrNlcnl<'l'in ÇO~'lmu kiicüklcı·cl,en zl
dls l\lel~t.ebl tah•ht•Icrlııl, di~~ıi de -.:ocuk haftası miiııa~t'lıctilo ya.de büı·iikledn tc~kll.cttiiJ;l göl'lilib'or. 
Gülluı.no ı>arkın<lA tertip cdilon eğlencelerde hokkabazı Jl:Ö!te-

Hiç yüzleri kızarmadan bun • 
lan söylüyorlar. Ortalığa alıcı 
gözile bakınca, yeryüzünde bü
yük bir değişikliğin gcf:çekten ıa.. 
zım olduğunu biz de anlıyoruz. 
Büyük, kurtarıcı bir ıımeliyata 
hakikaten lüzum var. İnsanlığı 
manevi kanserler gibi saran bu 
kirli, bu mikroplu urlnn kesip a
tncak ameliyatı dört gözle bekli-
ycıruz. 

Hakkı Süha GEZGiN 



. ..._ .... 

Birinci sınıl köşesi: 

1 Hayvanların dil' 
' Kanarya: 

Kollanm san sarı. 
Kırlangıç: 
Toplmım böcek arı. 
Leylek: 
Sıcak yerlerde gezerim. 
Marti: 
Denizde çok yüzerim. 
Tavuk: 
Cıd gıdak, gıd gldak. 
Horos: 
Sabah oldu, Ct"ken kalk. 
Tavus: 
Güzel renkli tüylerim. 
Papağan: 
lnsan gibi söylerim. 
ördek: 

'Gözlerim yerde, ııuda. 
Kartal: 

, Gözüm piliç, horosta. 
Çaylak: 
Serviye yuva yurdum. 
Serçe: 
Büyük olmak dilej'im. 
Kumru: 
Osküdara gidelim. 
Gece kuşu: 
Gccclct"İn çocJğuyum. 
Bnykus: 
Ben ne taJihıiz lm!um ... 

Cykü - ... 

Rüz 
Rüzgar bir gün kırlardan, çi.. 

çeklerden, çamlardıın, ormanlar. 
dan topladığı güzel kokuları et. 
rafa dağıta dağıta gidiyor, tatlt 
tatlı esiyordu. 

Bü}i.ik bir önem veren sivri si .. 
nek, onu görmüş, boyuna bosıına 
bakmadan: 

- Püf ... Püf! 
Diye gülmüş. Kahraman rüz. 

gar: - "Belki bana değil'' diye 
aldırmamış, yolunn devam etmiş. 
Fakat sivri sinek arkadan daha 
~iyade r.ülmiye, eğlenmiye babla
n11ş. 

Rüzgar, kendine mahsus bir 
ustilnlükle ve soğuk kanlılıkla. 
yavaş yavaş geri dönmüt. sivri 
sineğin önüne gelmiş. Hiddetle 
sormuş: 

- :Sana mı gülüyorsun? 
- Evet sanal 
- Benimle mi eğleniyorsun? 
- Evet, seninle 1 
- Bana mı küfrediyorsun? 
- Evet, sana! .. 
Kuvvetli rüzgar, bu ufacık siv. 

ri sineğin bu derece kafa tutma. 
sına evvela §aşmış. sonra acı. 
Jlll§, şöyle konuşmaya ba~lamış. 
lar: 

- Ne cesaret! Sen deli mi ol. 
uun? Ben bir kere eser&em sen 
parçalanır .. bi rtarafa çarpar, he. 
men ölürsün l 

- Ben mi? 
- Sen! 
- Gülerim ;;klına 1 Ben lıir 

U'1JMlya başlar. 6enin karşına Çt
kanam, buralarda duramaz, u. 
zaldara kaçar gidersin! 

-Ben mi? 
- Evet tıenl 
- Bu cünniınle heni kaçıra. 

caksın ha? 1 
- Cürmümü beğenmiyor mu. ı 

sun? Senin hiç cürmün yok ya! 
- Ben rüzgarım. Ciirmilm gö. 

rünmez, hızla estiğim, fırtına, 
born, kasırga olduğum zaman en 

YAZ/SIZ HiKAYE: 

ııus 

Horoz ile tilki 
ınasah 

Bir tilki bir gece, 
Dolaşmış sessizce, 
Dağlarda bağlarda, 

Şurada burada, 
Avını aramıli, 

ll er yanı tara mı;? . 

Bu imamı, kalmı aç: 
Uyumuş dalmış aç .. 
Sabahleyin erken, 

Yakın köyden derken, 
Jhıymu:!I horoz sesi, 
Sabah c!lnemesi.. 

Köye doğru koşmuş. 
Bakmış horoz ccşmu~. 
ötüyor durmadan. 

Kendini yormadan. 
Horoza demi~ bak: 
Bir kanacl çırparak, 

Ötüp gezme böyle. 
Derdin nedir söyle? 
Haydi al alayını, 

Amucanı dayını, 
Çattı sabah namazı, 
Tanrımız olsun razı. 

Beraber katılalım. 
Vakit. namaz kıtal '!'. 

* * * 
Horoz: Köpeği kaldır. 
Meşhur imamlardandır; 
Deyince kurnaz tilki ... , 

Sayamadan bir iki, 
Oralardan kaçarken. 
Dört nal ayak açarken,~ 

Nereye böyle ayol? 
Tuttun sen bir uzun yol. 
Biz de katılacaktık. 

Hanlya lhıacal<tık 
C~maatle JJir n ınaz. 
Doğrusu boyle öTma.z"".':. 

• • 
Dönerek kurnaz tilki, 
Uzaklardan dedi ki, 
Bozulunca abdestim, 

• Ben bu ige peıettim. 
• • • 

Horoz ötmüş kukuku, 
Kalkmış alaydan korku; 

~ 

Tarih Konuları: . , n 
Selçuk Türklerı. 
sanat ve medenı 

HiıyUk Selçuk lmperatorluğıı 
1 'ı ndcn 1rnlan ımnnt cscrlcı. 
ı·ı ı Jhns a hu ırnııntln en yUk 
f.ı ı. lılr kısmı olan minıarfnln 
ııınhsulleri ol<lııkı;n nzuır. 

Bununla bernlıer, bu mab
ı ut eserler 1'ilı'I( ruhunun. 
Tnı·k ıevk ve saııatiniu bu sr-
ı:'l ıırdn. ne ekildo kendini 

·~· ıstcrdlğini aıılnmnk mUm-
ldlndUr. 

Tilrklet'. hAklm olduklal'ı 
•ııomleketler!n yerli sanat urı-
ıırlarındaıı <la istifadeyi ih
ıuul ctınedllor; fnltat vUcuda 
setirdlklerl sıınnt cscrlerlndc 
n1lllt zevklerini Paıılı bir ru
rettc yaşattılar. 

üzeı·ıcriıulcki kufi yaı ı ı ılc 
yazılmış kitnbc lcrden, on lıl
tlm:i 'lsırdıı.. 'l'Ur~lç_r tanı.fnı
dıın yııpılclı~ı ı;örlllcn ve biı· 

• kuleyo h~nzıye ıı Hndkiln'daki 
meşhur türbe bu sana.tın eu 
c-Uzel örncklcrindan blrldll'. 
'rürk mimarı lıu cscıri yaratır-
1'eıı, llhaııımı. 'l'Urk nşiretlel'l 
arnaındn en ıınrlnk inki~afmı 
bulmuş olan di8cr inc<ı ve zarlf 
bir saıınttnıı, h:ılH•ılık vo do
kuma~ıhktaıı nlımştı. 

Ziya Vehbi AL TORK 

a sinek 

Hııdkltıı tlıroQ~inde, en pnr
lnk 1ııkişarıııı 'l'llrl{lerde bul~ 
muş olaıı dokumacılığın en 
akıcı ve ince ınotiflerinl vücn
dn getirmişti . Hlc şüphesiz l>l 
bunun iı;in de, rrur1c ırkının 
zengin hn~·ali ve yaratıcı rueıı 
H\ııındı. 

Selçukiler dc\'l'inıleki TUrk 
mimarisinin dit;-cr güzel bir ese
ri de Tus şehrlııdcld l ruam Ga
zali Tl\rbesilllr. 

kuvıvetli, en ağır şeylt'r karşım
da catrr çatır yıkılır. 

Koca denizleri biribirine katış. 
tırır. Nehirlerin akışlarını değiş. 
tirir, dalgaları yerinden oynatır; 
balta girmemi§ ormanları çayır 

bi~r gibi yerlere sererim. 
l - Püf, püf, püf ... Beni korıtu. 
!ta.ma:ı:sın 1 Ben kızarsam seni bir 
ıyaparım, bir yaparım ki!.. 
! Diye, sivri ıinek öyle olmıya. 
cak lafüu söylemiş ki anlatıla~ , 
;mu. 
ı O vakit rüzgar, yine hiddet. 
:1enmeden, ona küçük bir ders ver 
,mek istcmiJ, biraı hızlanınca ta. 
,bii sivri sineği önune katmış: 
• - Buv, buvl 
! Tesadüfen bir çatının önünden 
/geçiyorlarmış. Sivri sinek can 
!korkusuyla bu çatıya atlamış: iki 
\kirişin arasına giılenmi~. yine : 
: - Püf. püf. püf! 
1 Diye rüzghla eğlenmeye baş. 
·lamış. Rüzgar kızmış. daha hızla 
. esmis: 

- Buvv, buvv! 
Daha hızla: 
- Buvvv, buvvv ! .. 
Sonra daha hızla: 
- Buvvvv, buvvvvv ! .. 
Fakat. kiritin arasına iyice sak 

!anan ıivri sineği, bir türlU yerin .. 

llu ııahc~er ele bugUn bir ha. 
rabe halindedir. Bununla bern
lıcr, mi liılp şekliıulelcl hu M
nauııı Ustlinc üstUvnnt bir cem
hcr Yasıtasiylc oturtulmuş o
lan kubbesi. saclc, ıitız Uslubi-
lc, birçok Jrnvinılerin \izerinde 
btıkimiyetini kurmuş olan I•'a.
tilı bir kayruin, TUrk lrn\'minin 
vakur ruhunu en yliksclt bir 
surette aıılntmalctadır. 

Sclçuldlcr devrindeki TUrk 
saııall, :-lelı;ııl\ oğullarının in. 
ltır:ıziylc ortndnn lcallona<lı. 
LJi);)kis asırlnrca dc\·nmlı bir 

den sökememiş. Hiddetle fırtına 
olmuş. sonra kasırga, bora, niha. 
yet tayfun olmuş, ba~lamış çatı. 
yı sarsmaya! ... 

Artık gülmeyi bırakan sivri si. 
nek korkusundan, yapt:ğı hare. 
ketten af İ:!ltcyecek yerde: 

- Terbiyesiz rüzgar, ne olu. 
yorsun? Yoksa bana bir fakirin 
çatısını mı söktürteceksin !.. d~
miş. 

ö. s. 
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~ _!:!ndelETi1 ~~~~ ~ rliQIJi~.I). ~ ttııyen, de.. efendilerine karşı da sadakatle & cm -

~~i~~~ ~~~t;~~~~~~::~~:~:,~ Mı·ıı.A.ı Ku·· me maçların.a du·· n Istan-s: bil ~!1!.,~rs.un Mösyö Pago genç kıra !evle.ali. 
~ ~ <>ldkumc:ıır. de iyilikle muamele etti: 

~~~~~~~ rlmke~~::z~~Ii!~:·Br~~~~:: bul ve Izmı·rde devam edı·ıdı· oer tön r. çenleri azami süktlnet ve münı. 
· . ~ it deren. bir kün olduğu kadar katiyetle bana 

tö1gedl!Vvetlıdir. anlatmanıza ihtiyacım var. Bana 
~ğr e tu~. vcrecetinll mal\imat belki de 
ti -.e :zaa~~rd.e sevgili Rojcnin hayatmrn kurta. 
~ 1 goril. :rılmaaına yardım edeçektir . 

. berabe Genç kız büyük bir ge.yret sar. 
bclJr· r olıun !ederek sustu. Kızarmıı rlS•l•riıli 

.lıelliltl 1 d~ hak. mendiliyle aileli ve efendiıhıe va. 
Jıil \lııı gonJUm kayı şöyle anlattı: 

-.lr 1/eden, i. - Mutad olduğu üzere Mösyö 
~e~: Sa.ade. Roje ile birlikte gezmeye çıkmış. 
1~1• 1y~ru111.. tık. Lan caddesi ile Bolonyo or. 
1( 1 ıçın öy. manı arasındaki bulvarda gezL 

O, lstanbulda: Galatasaray - Gençleri 5 -
Fenerbahçe Muhafızgücünü 3 -1 yendiler 

izmirde: Vefa Altınorduya 3 - 2 mağlup, Beşiktaş - Altay 1 - 1 berabere 
~Cdi yorduk. Roje fevkalade neşeliydi. 
~ ~:o~~un ki Çember çeviriyordu. Ben de ken. 
~~~aı agor~ek. disini gözden kaybetmiyordum .. 
t ~ d sabı gö. Vaziyet normaldı. Fakat biraz 
t~ttr ~tuınuz aonra havanın kapanmakta oldu. 

. /\~ Şı~dilik duğunu gördüğüm için Rojeyi ça. 
? rk gıtme. ğırarak eve dönmemizi söyledim. 

)b'tet il . . Yolu uzatmak için Faş cadde. 
::ı')le g·~ bırlıkte sini tercih etmiştik. Dofen ka

dıtarıU:cl bir pısına geldiğimiz zaman ' birden. 
: a kalır. bire yanımızda bir taksi durdu, 
"llb;ı. ö~ı ihtiyar bir kadın indi ve yanıma 
"'Cer g eye ye. yaklaşarak benim Matmazel Jo. 
. be~t 12.30 zet olup olmadığımı sordu. Tabii 

"ar.~ ~bekl7. b~raz hayret ettim, fakat "hayır" 
' ger bır dıye cevap vermeye bir sebep 

\.... bankaya görmedim. Bunun üzerine ihtiyar 
~dr \> kadın sizin müthiş bir kaza geçir. S !ıarJ SOnr~ i. miş olduğunuzu, madamın çocu. 
,~t et ettı. ğu alıp eve getirmek üzere kcn. 

>. ıırun on beşe disini yolladığını, benim de başka 
,"b~ telefonu bir otomobille derhal doktor Bu_ 
~,lhane . renin muayenehanesine gitmekti. 
\ ~ ll&i lta:~~?e ~.u. ğimi einretm!ş. olduğunu söyledi. S ~lttt 1 1 Mos.. Madam ve sızın hakkınızda öyle 
~da §~~ ~erhla doğru mahimat veriyordu ki ya
~ ının ka. hancı bir kimse olma.ama ihtimal 
'~ lt!lcanı. veremedim. Muhakkak aileden 
\. . tttajld il~. gö. bir kimsedir diye düşündüm ve i. 
~ e ınusta. çim~ en ufak bir şüphe bile gir_ 

'') tdtri:n . medi. 
~~r. · Dırek. Bunun üzerine bir dakika bile 

-~tt Ancak kaybetmeden emirleri yerine ge. 
~. edebile • tirmeye bagladım. Fakat dokto. 
\~ile .. run muayenehanesine gelince 
~ . \'ah ıoyleyin hayretler içinde kaldım. Çünkü 
tııa.ı~ttıdiıtı Ut.. '! ~k, böyle öir kazadan haberleri bile 
\ ~· gelınm. olmadığını söylediler. 

ef0tıu Korkumdan ne yapacağımı bi.. 
· ıtlttı .. k~.padr, lemedim.. Eve gelince Madam, 

~'et bira!\ obur ta. Rojenin gelmemiş olduğunu söy. 
\.-: :ı telaşlı, ledi.. İşte mösyö benim bütün bil. 
~t\ı? 1" diklerim bundan ibarettir." Nf ~tı akat ne Ve genç kız yeniden sıcak göz 
'~ değ;n1.ak her yaşlan dökmeye başladı. 

dil '<>nr
1 dı. Mösyö Pago düşünüyordu. Va. 

b'_Qtıu1~.. Umum kaları çok güzel anlamıştı .. 
~n-u. - Bana bu ihtiyar kadını ta. 
"'ld.irci:''' telefon rlf edebilir misiniz? 

\~ Jl~~? .. 1' (Daha var) 
:~to tel' · 
~, tcıcr~!land!:·. { 

~ :d~.~.:: l: JJ t)... • ] 
S '<>tıı agoYu di. 

ı.. tıs }'ordu. 29.4.940 Pazartesi 
.'llt~ l'lrıcı M · · .. 

il ile osyo 
~d· :Yerinden . ·,ti l}'e kadar 

• r-,.;~l. Sararmıc 
·~er· :r• 

ltı lllde nor. 

1 

12.30 Program ve memleket ıaat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha. 
berlerl, 12.M: MUzlk: Muhtelif şar. 

kılar (Pi.) 13.30/H.OO .MUzik: Karı.. ~:~, -.ü ~Cakları 
~i:''<tt tit/Udu asa. §ık mUzik (Pi.) 18.00 Prôgram ve 

l\lilli kiline deplasman maçla_ 
rına dün de Kadıköy stadmda 
devam edildi. Müsabakaların 
başlama saatine kadar stadı bin
lerce meraklı doldurmuştu. 

G.S. - Gcnçlerbirliği 
Günün birinci müsabakası 

Galata.saray - Gençlerbirliği a
rasında yapıldı. Hakem Ahm~t 
Ademin idaresinde .oynanan mu
sabakaya takımlar şu kadrolar. 
la çıkmışlardı: 

Galatasaı ay: Osr.ı.an - Fa· 
mk Adnan - Musa, Enver, Eş
fak' - Salim, Salahattin, Giitı
düz, Bıwuri, Bülent. 

Gençltrbirliği: Rahim - N'!. ... 
ri, Ahmet - Halit, Basan, Mu· 
nir - Selim, Selim., Ali, Ali, 
Mu,stafa. 

Oyuna Gala.ta.saraylılar başla
dılar. Da.ha U.çlincil dakikada 
Gündüz bütün müdafileri atla -
tarak Galata.sarayın birinci go. 
lünü yaptı. Bu ya.ptıklan gole 
rağmen Galatasaraylılarda. bir 
fevkaladelik yok. 7 nci dakika
da Gündüz çok gilz.el bir fırsat 
kaçırdı. Bu aralık Gençlerin de 
bazı fırsatlar ka.çrrdıklan ·görü
lüyor. Dakika 10. Gençler sağ 
müdafii kendi kalecisine pas 
vereyim derken kendi kalesine 
bir ~ol yaptı ve Galata.saray i.. 
kinci aayısm.ı bu suretle kazan. 
dı. 

Ankaralılar iki gol yemeleri
ne rağmen bozulm.adılar. Bugün 
dünkü oyunlarına nazaran daha 
iyi oynuyorlar. Nihayet 15 inci 
da.ldkada. Saliha.ttin Buduriden 
aldığı bir pasla. ve bomba gibi 
bir şiltle Galata.sa.rayın üçüncü 
golünü de attı ve devre netice 
değişmeden 3--0 Galatasaray 
lehine bitti. 

lK:tNct DEVRE: 
Oyuna Gençler başladı. Dör -

düncll dakikada Gala.ta.saray 
kalesinin önü kanştL Fakat 
Gençler istifade edemiyorlar. NL 
hayet beşinci dakika.da Gündüz 
Buduriden aldıiı bir pası iyi 

• 
~ -O l}'ordu. memleket saat aynrı, 18.05: Mllzlk: 

~ ~~ Ylc Lüsyen, Radyo caz orkestrası, (Şef: lbrah!I:" • 
~~1i ~ldtla Özgllr) 18.40 Konuşma tÇocuk Eslr-~~ ~tl r ... 
\~~~~clı:arak bir geme kurumu tııra.tmdan), 18.1111: Ser. 
•· 'tııı; .·~ best saat, 19.10: Memleket saat ayn 
\ 11 ~ilt~ıi .tehdit rı, Ajans ve Meteoroloji haberler. 

~ ~ hıssedi. 19.30: MUzlk: Piyll.'la şarkıları, Ça. 

\ t~ b" 
ı.. l!j ır §ey an. 
'il> ~Ot 
~ 'lln? 

!anlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 1zzet. 
tin ökte (Ya11t Ttınbur). Okuyan 
MUzeyycn Senıır, 20.00: Mllzik: Ma. ~~' ÇıJcı 'Rojeyi s·· ÇOc~rdın mı? lntya hallt UlrkUlerl, Malatyalı Necati 

~ ~hoıllıu k oynar. ve Sııdi Yaver Atamnn. 20.16: Konu~. 
~to b~tur. ma (Fen ve Tabiat Bilgileri), 20.30: 
ıJ Oldır~enbire .._ u MUzlk: Çn.lant:ı.r: Fahire Fersan, Re. Gündiı.zün atlığı gollerden biri 
. ı,..tır4d gu iki 

U~ "\;lr ı, O da !lk Fenıan, RC§ad Erer, Veclhe. 1 - kullanarak bütün Gençler müda. 
, ~: 181nr bilek. Okuyan; Muzaffer ltkar, Semahat, filerini atlattıktan sonra Gala· 
~~_iö}'le bu Necmi Rıza, 21.15: MUctk: Senfonlk tasaraym dördüncü golünü de 
~ ~eı J' na MUzik (Pi.) Takdim eden Halli Bedii attı. Galatasarayltlar 4-0 vazi-

htr~~ O:zet ne. Yönetken. 22.111: Memleket saat aya. yette oldukları halde çok tem -
1. L'..llı, •• bıtt.. 

0 
da kinli ve idareli ownuyorlar. , k' n, Ajans haberleri; ziraat, Esham - Zaman zaman Sallha.ttinle Sa. 

~ llirJca Tahı.ilA.t, Kambiyo - Nukut bOraası lim ver değiştirerek dördüncü 
ı ttı sıttaıç eınir (Fiyat). 22.30: Mllzlk: Cazband (Pi.) bir İnuavin vazifesini görüyor • 

'~dıt~nı. Bü. 23.25/23.30: Yarınki program ve ka.. lar. Bu suretle sakat olan Musa 
\:~ti Çrkar _ panı~. ile Faruğun aksaklığı ortadan 
\."fltt tt f ------------- kalkmış oluyor. 

L • , "'r~ren kiti. Bugün Gençlerde bir durgun-
"OJ~ ~ltta' sonra luk var. Oyun sUratsiz. Bir ara 
~~ tutabi. FEKONDITE Ankaralılar bir kaç muhakkak 

~~tı, tutarak gollük frrsattan istifade edeme-
~:• t eve diler ve bu vaziyet devre son. 
ı~, ~ettiÇekı.. Tekrikamız, yazımızın çokJu. larma kadar aynı şekilde devam 
~ ~t~ ğundan konamamııbr. Ö:ıür di- etti. Dakika. 39. Gündüz geriden 
~ 'U dt biaıe1 Jo. leri2:. aldığı bir pasla Kaleci de dahil 
")\j' ç r genç 1 bütiln Gençler müda!ilerinl at • 

~ bi;t.ığuydu .• -. ......... ._.,.__.._ti lata.rak Gala.tasa.rayın beşinci 
sevgi ve golünü a.ttı ve müsabaka netice 

~.-~:..8 

Fenefbahçeyc 3.1 maijlup olması na rağmen [jii:~cl bir oyun 011. 
nayan Muhafız glicii takımı 

tan istifade eden Nacı sıkı bir 
şUtle Fenerbİıhçenin UçUncU 
golUnU de attı. Ve devrenin 
bundan sonraki kısmı her iki 
tarafın da kaçırdığı birçok fır
satlarla geçerek müsabak& 
3 - 1 Fenerbahçenin galibiye
tiyle bitti. 

K. B. 
F enerbahçe B-Akınspor 

1\Iillt kUme maçların.dan ev .. 
vel 1'"enerbahçe B takımı ilo 
'.Akınspor takımı arasında yapı 
lan hususi karşılaşmayı Akın .. 
sporlular 2 - 1 kazanmışlar .. 
dır. 

lzmirde: 
İzmir, 28 (H118UIİ) - Bu• 

ıgtin yapılan milli küme maç. 
larının birJnciei Altınordu Ue 
Vefa arasında yapıldı. Vefanın 

değişmeden iki taraf m karşı -
lıklı akmları arasında 5-0 Ga
latasarayın ga.lebesilc bitti. 
Fn.-~ü.i 

Sıra güniln ikinci mU.c:ın.baJ<a. 
sına. gelmi~i. Ha.kem Nuri Bo
sutun idaresinde oynanan maça 
talmnlar dünkü kadrolarında bir 
kaç değişiklik yaparak aşağıda
ki ~ekilde çıkmt~la.rdı: 

nayan Melih Rebiiden aldığı bir gayretli fakat sistemsiz oyu .. 
pasla Fenerin beraberlik golünü nuna hAkim bir oyunla moka.
yaptı. İki dakika sonra yine Me- bedele bulunan Altınordulular 
lih önü boş kaldığı halde çok ilk devreyi 2 - 1 galibiyetle 
güml bir gollük fırsatı heba. et. bitirdiler. İkinci devrede, ta
ti. Bu arada her iki takım ka- kımlar karşılıklı olarak birer 
lecilerinin de çok güzel kurta- gol daha yaptıklarından maç 
rrşlar yaptığı görülüyor. Muha.. 3 - 2 Altınordunun lehine ne
fızlılar kale önünde bir türlü tlcelend1. 
müessir olamıyorlar. lkinci karşılaşma Beşlktat -

Nihayet 34 üncü dakikada yi. Altay arasında idi. tık devresi 
ne Melih bütün Muhafız milda- ı - o Beşlktaşın lehinde biten 
filerini atlatarak Fenerin ikinci maçın ikinci devresinde bera
golünü de yaptr ve devre 2-1 berliğl temin eden Altay. bU-

Fcnerba1ıçc: Cihat - Faruk, 
Orhan - ômer. Esat, Lebip -
Ifüçilk Fikret. YG§ar, Melih, Na. 
ci, Rebii. 

Muhafızgücil: Fethi - Ab. 
durrahman, Fethi - Necabet· 
tin, Cihat, Ahmet - Turgut, Şa
hin, Rıza. lbrahim, Turhan. 

Fenerbahçe lehine neticelendi. tun oyun mUddetlnce hAklm 
lJUNCİ DEVRE: . oynamasına rağmen sa.hadan 

Oyuna Fenerliler başladılar. ı _ ı beraberlikle ayrıldı. 
Muhafız muavin hattında ke- Beşiktaş. Altayın tehlfkel! 
silen bu ilk akından aonra hücumlarına karşı koyabllmek 
Mu~afızlıları mukabil akında için Hakkıyı da mUdafaaya. aı~ 
görüyoruz. MuhafızgUcU bu mak mecburiyetinde kalmtf
devre çok ,gUzel çalışıyor. Bil. · lardı 

Oyun Muhafızlılarm. sUra.tli 
bir hücumuyla başladı. Dk daki
kalarda Fenerlilerin bir üstün. 
lük kurduğu görülüyor. Fakat 
bu çok sürmedi ve oyunda te -
vazün hasıl oldu. Dakika 10. Mu
hafız solaçığı Turgut geriden 
aldığı bir pası iyi kullanarak sı
kı bir şiltle Cihadm plonjonuna 
rağmen Muhaf IZlll yegB.ne sayı. 
smı cık.a.rmağa muvaffak oldu. 
Beş dakika sonra bir Fener hü
cumunda bugün çok güzel oy -

hassa kaleci Fethi çok güzel · 
kurtarışlar yaparak mUtema- ----o-_-_ L-_-_ -'-· 
diyen alkışlanıyor. Dakika beş. Barutgücü aamumaa 
Melih yine bir ara. pas aldı, Bakırköy Barut.gücil taımm. 
mUdaflleri atlattı, fakat Fethi Borzkurt ile karşılaşmış, Banıt
ayaklarınn. kapanarak güzel B. ta.kmılarmda 7--3, A takım.
bir kurtarış daha yaptı. Niha. larmda da 5-1 gibi açık fark. 
yet 15 inci dakllrnda Muhafız !arla gelip gelmiftir. 
kalesi önUndeki bir karışıklık-

.. .............. - .... _________ ____.... .. _. ............ _ ...... -----· 
Sporda ihtikô.r / 
Yazdık, yazyyoruz ve yine yazacağız. Futbol m~larmda 

JbtikAr meselesinden şimdiye kadar binlerce <lefa bahsettik. 
Fakat Ron yapılan Ankara - İstanbul karşılaşmalarındaki 
stad ücretleri meselesi bizi yine bu mc\-zua aydcto mecbur etti. 

Geçen seno Milli Küme m~ları başlangıcında stadyum 
ücretleri Beden Terbiyesi Umnın Müdürlü;:'..>ii tarafından bllA· 
J;:aydüşnrt 25 ve 50 kurnş olarak tcsbit edilmişti. Du karardan 
sonra bu seno İst.anbnlda yapılan Milli Kiline maçlarının ilk 
haftası, evvelki giin ve dünkü m~larda düholiyenin yine 200, 
ıoo ,.o 50 kuruş olarak tcsbit efüldlğlni giirdiik. 

Devletin \ "O belodlyclerin eğlence yerlerinde funnıenin 
menfaatini gözeterek birçok fcd,n.kiirhkln.ra mukabil , ·crgiler
tlcn tcnziUit yaptığı bir smıda, l\lllli ırnmc maçlarını idare eden 
tsta.nbnl organizasyon komitesinin, )1nc memleket için birçok 
faydalar beklenen spor sahalarında fiyatı bu kndar· fahiş bir 
hadde çıkarması, memleket sporuna vurulan en büyük bir 
darbe olsa. gerektir. . 

J{]üp idarecilerinden mürekkep olan organizasyon komi
tesinin yaptıj(ı diğer bir hata ela şu şekilde tecelli etmektedir: 

Bir hafta. evvel yine ayni stadlarda tzmirll sporcular İs
tanbul takımları ile karşılaşmışlardı. Un maçln~dn.n evvel te
lefonla aldığımız bir haberde o knrşıaşmalıırda stad ücretleri
nin 25 ve· 00 L..""llnış olarak tcsblt e<Uldiğini illln etmemiz bil
dirildi. Diz do bir hıüta. evvel tesadiifen yapılan bir hatanın 
tasbllıini gö.nlüğümüzden memnun olarak derhal bu fiyat ten
zilini ilin etmiştik. 

Fa.kat no yazık ki on·elld gün '"c <liin fiyatlcrln yine eski 
hadde çıkarıldıAmı göriince ilk hn.fta bir yanlışlık eseri ola
rak tellikkl ettl~imlz fiyat yükRekliği, stad kapısında binlerce 
meraklı gibi bizi de sukutu hayale uğrnttr. 

1 
Aliikadnrlar<lnn bu fiyat tercffilünün ~ebeblni sordoj;,~-

muz zaman aldığnnız ce,·ap şu oldu: . 

1 
" - Ne yapalım, Ankara - lstanbnl maçlarının ehemmi-

yeti birinci dercce<lo büyiiktür .• , • 
Bu zo,·nta soı·arız. Ayni müsabaka bak ve ı:.'lfatlarmı haiz 

İzmir sporcuları da neden ikinci derecede haizi ehemmiyet 0-

luyor ela, İ!-itanbul ve Ankara sporcuları dnha ehemmiyetli. 
Bu ze,·n.t hangi sn.lRhiyctlo bu hiikmü verebiliyorlar? 

BecJcn Terbiyesi Genel Direktörliiğü , .c <li~er nlılkadar 
•ı makamlıu'<lan rica. ederiz. Topa diizğün \-Unın birkaç (s(iziim 
ona. amaför! !) futbolcu;nı ellerinden knçırmnmıık için fazla. 

1 para tediye etmek gnyc l ' C düşüncesiyle hareket eden hn zcyn. 

1 
ta ,-erilen sn.Hlhiyeti geri alsınlar. 

Du memleket sporu namına en büyük kaznn<:larımızdnn 
1 biri olacaktır. KAZIM BERKME:S 
: _______________ ._ .................................... ___. ... . 

Ankara muhteliti 
Atinaya gidiyor 

Ankara muhtelltl önUmttı .. 
deki ay içinde Yunanlıtana 
giderek Atlna muhtelltl il• bir 
mUsabaka yapacaktır. MUıa
baka tarihi 18 Marı• olarak 
kararlaştırılmıştır. 

Ankara at yanılan 
Haber aldığımıza ıgöre An .. 

kara. ilkbahar at yarışları 6 
Mayısta başlıyacak ve dokuz 
hafta devam edecektir. 

Basketbol maçlan 
Basketbol maçlarına bugün Be 

yoğlu Halkevi salonunda devam 
edildi. Kurtuluı ve Beyoğlu ıpor 
birinci tak:ımlan araamda yapılan 
ille müsabakada Kurtuluş yetmif 
dokuza karp 19 la galip geldi. 

Galatasaray • Kartal takımlan 
arasındaki ikinci milubakada 
Galatasaray 49 a karp 34 le mü. 
sabakayı kazandı. , 

Profesyonel 
güreşler 

Tekirdağlı 
Kara Ali 

Güre§inde ihtilal çıktı 
Profesyonel güreş mUsaW&· 

larına dün Taksim stadyomunda 
başlandı. Sahada üç bine ~ 
seyirci vardı. Seyirci sayısı gıt
tikçe arttı. Bunun da sebebi yı.. 
kılmakta olan kmımdan içeri)le 
gözcUler komnuma rağmen bir 
çok kim.senin bedava girmesiydi. 
Dk olarak Ma.nisalı Omerle Ali 

(Lti.tfen 3ahifeyi çeutriftfz) 



W&i#M* e LE ~, 
F O S F A R S O L , Kanın e n ha yati kısmı olan kırmızı yuvarla cıktan taze liyerek çoğal: Tatl: ittab........ ~ 
V ücu de deva.nl ı gen ç lik., d inçlik verir . Sinir ler i canlandırnrak asabi buhranla n, uyk . ıuzluğu gidenr. M. ~ 
b:ızbrda, ba r sak tembelliğinde, T ifo, Grip , Za t ürri ey t:, Sıtma nekahat le r in e, Bel 2evşekJiğİ ve adeoıl '..,d 
k ilo a lmak ta şayani h ayret faid e lee- t emin ed~r. ı1tf'' .. · 

. E J(API, .. 
FOS FA R S O L'ün diğer bütün k u vve t şurublanndan ü~tünlü ğü DEVAMLI BiR SURETT 

KA UVVET iŞTAH 
IŞTlHA TEMiN ETMESi ve ilk trn lla nanlarda b ile tesirini derhal göıtennesidir... ua 

şurubu Sıhhat Ve 1<a 1etinrn resmi müsaadesını haizdir. HER ECZANEDE BULUN 

Devlet Demiryoltan ve Linıanlan 
iş:etme Umum idaresi ilanlan 

lluhnmmen bedelleri ve lsiml .. rl aşağıd:ı yazılı 5 gurup tezgl'lh 14 ıfi/l94l 

SnlJ günü saat 15.30 d:ıo itibaren ayrı uyn \'C knpnlı zarf usuıu ile Anka. 
rnda idare blnn.<ımd:ı satın aıro:ıcaktır. 

Bu işe glrmelc lstıyenlerin her tezglhın "'znsmcın yazılı muvakkat le. 
mlnııtıarı ile ka"lı.ınun tayın ettiği vesikaları ve teklifierlnl nynı gün snat 
14.30 a kadar Komisyon Relsllğinevermelerl IAzımdır. 

Şartnameler p:ıriı.sız olaral; Ank:ırad:ı Malzeme Dnlresinde llaydnrpa. 
şa'dn TC'sellUm \'C Sc\•k Şefl,ğ- ndcn dn~tılnc:ıktır. ı 317~) 

l\Jııhammnı .M:ıval•knt 

Te:r.-;i\hın ismi 
motörlU torna tczgt.?ıı 

bedeli tem inalı 
Elektrik 4800 LlrR 360 Lira 

" .. .. 
" 

ünlvC'rs.ıı !reze tez:;O.hr 
., pltınya tczgllhı 

,. demir testere tC'zgAhı 
,, Makkııp tezgtılıı 

4850 .. 
::!3!30 ., 

!!50 " 
790 •• 

Açı k eksiltme ilanı 

363 i5 ., 
li6,25 

" il,25 .. 
5!> 25 

Y cşilköy Tohum lslah istasyonu Satma 
ve Satınalma Komisyonundan : 

Yeşllköy Tohum ıslah istasyonu için ynptınlac::ı.k 19!lS Ura ke:;lf bedelli 
elektrik tesisatı 4 Mayıs 1940 Cumartesi günU saat 10 dn Beyoğlu lstıkltı.I 

caddesi ..,J9 No.lı b!mıi'l lıscler muhasebect'lcilnde toplan:.ı.c=llt l\omlsyon ta. 
rafından lhnle eclllmek Uzere ckslltıncye konulmuştur. Mukavele, elrnlltme, 
umumi !ennl tartnıımelerl. p~oje keşif hilll\Sası tohum ıslah lstasyonu mu. · 
dUrlUğUnden Ycjjllltöyde p:ırasız olar.ık verilecektir. :Mııvakkat teminatı H'iO 
lırndır. l.steklllcrln tn az bir teahhUtt~ 1000 liralık bu l;;e benzer iş yaptığına 
da'r idarelerinden almış olduğu veslk:ılnrn lstınndcn tstanbul vll~yetlne mu. 
racaatıa eksiltme tarlhinrlen S gün evvel alınmış ehliyet ve 19ıQ yılına a t 
Ticaret Odası vesikaları lle muayyen gün ve saatte komisyona mUracnatıarı. 

Dün ,e yarın 

tercüme külliyatı 
7 r.r.· ~crfrlen 

61 ·67 .7 kıtap 

61 Vikontun ölümU 

62 Lene it il. ı 

63 Liza 

64 Evlilik 

65 Gizli Pamuk harbi 

66 Bııans tarıhi 1. 

67 Scnyolbeos Avrupa 

(3181) 

~~~~~llı:-).(Tt'~"'~ 
Ahmet gfire<;ti. &kizinci dakL 1 ~~~~~fB~~~~~W;~ 
kadn. M uıısalı Ömer sahadan 

1 
çc.kildi. Kar:ı Hllseyin ile Pomak 
Mustafa be. :ıb~re kaldılar. Ham 1 
di ile l\.,srm Tafari ( ! ı bilre.<:
ti. Hamdi yenildi. v·ıu Marn 
ile fa~alı Ha.flin gürcş!eri çok 1 ........ ..,.,,,,""--" 
sıkı oldu. Berebare l aldılar. • 
Bunlardan sonr Tek'rda.ğlı Hü. 
seyin ile Kara Ali güreşti. Bun. , BE~TEBIR •<JT<I 

larm !ddinh güreş ynpucaklan f.;f6~~o~o~o~11':"~'"P~ ......... ~~r.~:: 
ilan o1 unduğundan seyırciler bü- '\ 
yük bir merak!a r;ilr<'~i takibe ı """" 
baf]ladılar. Kara Ali Tek~rdağlı-
ya. meydan okumasına rağmen 1 

ecnebi gUrc.'.ılerinde olduğu gibi 
hiç te atak güre~ıyordu. Hü. 
seyinin bir kaç sıkı tutuşundan 
sonra da minder dışına kaçma. 
ya başladı. tık on beş dakika 
gayet ağır bir surette yapılan 1 

---------·---

lıa.Tuclerle geçti. ikinci on beş 
dakik:ı.nın bitm~ine do:lııı Te -
kirclağlı Kaıa Aliyi sıkı bir kol 
ka.pışını müteakip yere vatırdı 
ve ıki omuzıınu yer getirdi. An-

us 
cak ~rücudünün yarısı aıc;arıda 
oldt~gun~nn hakem düdük çaldı. 
Tekırdaglı bu düdü"'.rü tus Ü7e. 
rine çaldığını 7.a.nncleıek- :ı.va_ 
ğa. kn.lktı. Ih!.~m ize bu diidÜıYü Heri< ese ıaıım olan 
dışarı çık~ld~rı içın çaldığı~ı. 1 
tuş o1madıgım eöyledi. Kara Ali 
de tuş olmafiı diye itir.:.zda bu
lundu. Du sureti' iki pehlivan a
rasında ihtjlaf cıktı. Halk ta tuş 
olmadı diye bağırıyordu. HÜ"""
yin s ha ~ tcrkcdiyordu. Önü:P 
geçildı. "Ben yendim, güre nıcm 

mühım eser 

Veni 
..:ı•ış \rri: \ .\!U 1 hll ıılH•vl 

artık,, diyordu. Onu kandırma. 

SAHiBi: AS!il.1 US 

ya çalışırlarken Kara Ali: "B ş 
pehlivan gUrcşten çekinirse ya
r.ık! Ben de gUrc.~cm,. diyerek 
saahdan ayrıldı. Onun da önüne Baı:;ı!dığı \'er: t' tı 1\ iT l\ l:ıtb'.lası 
geçildi. Yapma etme denildi. Fa
kat rrua olmadı. Netice olarak ta 
Tekirdağlı galip 1ıa.n edildi. 

Umum l'\cşriyatı ıdare eden. 

Refik Ahmet Sevcngll 

. ; " .. t t ,.. • .... .... • -'-·-.'4.o. ....... . 

1 AskEri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnıarı 1 
1000 Ton (,,':ıı buk \ e~·a Parça U:ıliııde Kill•Urt Alınaea l• 

'l'ahmln edllC'n bedeli l :.!Q0.000) lira olan yukarda yazılı 1000 ton kU
kUrt Aııkerl Fnbrlkalar Umum MildilrlUğü Merkez Satmaırna Komisyonunca 
30 Nisan 1910 Salı gUnU saat 14,~0 da pazarlıkl!l ihale cdllecektır. Şartna. 
me ( 10) llrn muknblllndc komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat lemi. 
nat olan l 11.250 ı llrn ve 2190 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerlndekl ve. 
s:ılkle komisyoncu olmadıklarına ve bu lşle aU1kaılar tUccardan olduklarına 
daır Ticaret Odası veslknslle mczkar gUn ve saatte komisyona müracaatları. 

* * • 
!!:t t-Oıı 1 m m. ltalınh~ında dr mlr saç lelıvıı 
:>7 ton 1,5 m m. lrn lınlıjt:nd:ı dı•oıir saç levhıı. 

2.; toıı 2 m m. h:ılı nlı C;ınd:ı dl•mlr saç levha . 
ı.; ton 2,5 mm. trnlrntııtınd:ı dı•mlr Hııç le \ ha. 
J.l t on 3 m m. kıılııılıjl" ııı d:ı. demir ııaç levha. 

\32HJ 

Tahmin ellilm bedeli l 45.560) lir'l olan yukarda yazılı be~ kalem rlcmlr 
saç levha Askcrl I•'nbrikıılar Umum MUJUrlU~ MerkP.Z Satınnlma koınis. 
)'Onunca 6/5/1940 Pnzartesl gUnU saat H ~e pazarlıkla ihale edılccektlr. 
şartmıme (2) lira ı2S) kuru:, nıuknl.ıil'nde !<omiııyonılan \'erilir. Tallp'erln 
muvakkat teminat olan ı ~4 ı; t Ura \'e 21~0 numaralı kanunun 2 \'e 3. :rıad. 
delerindı:kl ''esaikle komisyoncu olmaılıklarına ve bu l'.;le al!ıkadnr tUcc:ır_ 
dan oldulclarma dair Ticaret Od:ı.:ıt vesika.sile mezkOr gilıı ve saatte komls. 
yona mUracanUnrı.. 133361 .... 

Tabının edilen bedeli 45.000 Ura olan on ton ı'nlay Askeri Fabrikn!nr 
Umum .MUdUrlU*u Merkez Sntınalma komisyonunca 9/ 5 910 Perşembe gU_ 
nU saat 14 de Pazarlı~:lıı ihale cıll'cccktir. ~a!"tnamesl 22:; kuruş muknbL 
iindc komisyonda ver l!r. Mu\•nkltat. teminatı 33i5 liraclır. isteklilerin 2490 
l':o.lı kanunun 2. ve 3 Uncll marldelerl:ı.deki vesalkle komisyoncu olmadık. 

larınn ve uu işle nHlkaılar tilccnrd:ın oldukların~ dair Tlcaret OdnRı vesi. 
kalıırUc bıı Jikle me.-.ki.ır gUn ve saatte Jcomisyonda bulunmaları. ı 3421) 

istanbul Belediyesi 
ilanlaf'a 

' 

Keşif ilk 
bedrll fomlnnt 

4730,00 354,71'i Taksim kı~lıuımm ml'ydana nazır ol:ın kısmının hedml. 
818,90 6:';,!l3 Ortaköy dere~lnln Muallim Naci c:ı.dılesinde .Menbasuyu 

çeşmesi yanındaki 12 metrelik kısmının lıctonarme dö. 
ı;eme inşnsı l'IU?"etile knpatılma,ı. 

6::?00,00 4Gtl,OO Burgnzadasında Vo.pur lskeleııll~ Hnl kc\'I flrnııındsld 

Rıhtım inşa ve tılmlrl. 
ıce,ıt bedt'tıcrl ile ille teminat mıktarlart yukarıl::ı. ynzıtı işler ayrı ıı.yrı 

açrk ckıılltmeye konulmuştur. Ke,;if ve şartnameler Zabıt ve l\lıııımcl~t .Mli. 
dUrıug-u kaleminde görülecektir. lhnle 6/5/9 ıo Pazarte!ll günü ıoant 14 de 
Daimi EncUmende yapılacaktır. TRJlp!erin ilk teminat mal<buz veya mck. 
tupl:ırı ihaleden 8 ~Un evvel Fen lşleı i mUdUrlU~ne mllrac:ıatl:'ı nlncakları 
fenni ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesiknlnrlle ihale ırtınU mu. 
ayyen saatte Dnlmt Er:cUmtnde bulunmaları. !323()) 

ADEMİ İKTİDAR 
vca Bl:LCllEVO~KLiQiN • -1 

Tabletleri her eczanede bulunu r . 
P n .ta lıutuıu 12~~) Galıta, lıtanbul 

--------
isianbul Mıntaka Lim :ın Riy&s3tinden: 

Kaptan v~ makıni stlere 
6 Mayı.ıı 940 tarihinde lmtıhan:ı glreccl< namzetlerin ibrazına mecbur 

oldukları evrakı nıUsbllelerin:le noksanlık görUldüğUnden t,unl:ınn nihayet 
liç gUn zarfında olbaptal<l tnllm:ıtn:ımesinc tevfikan evrakı mil...bltenin bil. 
ıkmll.l rlyasetlmlz muamclM şubesine ibraz edemiyenlerln imtihana lmbul 
edllemlyeceklcrl bUdlrlhr. ı 3310 ı 

i nhisarl a r u uıı. 
m ü d O r-1 ırığ ünden : 

( 'insi r.llhtnrı 

~.lııh. n. 
Lira lir. 

3 7.~ trmln:ıt Cl'slltırenlıı 

Lira l{r. Şel•ll S!ıııtl 

8 No.Elektrlk knpsUIU 1.000.000 A. Si! 65000 - tilOO - Knp:ılı Z. U 

Santral Fi~ctı 10.000 ., Pazarlık ıı; 

6 m/m Flober Fl;je~I 25.000 .. ,, lü.30 
9 m/m çift şnrJlr 

flober fişeği ~5.000 .. 15.45 
Adi tnpn 6.000 ., lli 
Nl:1an fl~c~I 22 m / m 1.600 000 ,. ' rn.:ıo 

I - Şartnam~lcrl mucibince yu':'lr •·ı eh~ Y' mı' ''lr'an yazılı av m:ıl. 
zeme:ıl hlzaıannd!l gösterllı:n usulleri? ııs.t n ıılm:ıcaltlır. 

II - 8 numarn lmpslllUn muhnm•nen bedeli, muvalckat Uımln:ı.tr e'tsl!L 
me çel:ll ve ııaallerl hlnlnrındn ı;ö:ıtcrllml;Ur. ' 

HI - lfüı: lltme 15/V /!l.J.O Ç=.r ,:ımba gtln!i K:ibnl~ta I.evnzım ve mU • 
b:ıy:ıat §lıb•sindelıl Alım komisyonunda ytop:Jacaktır. 

l\' - Elektrik lt:ıpsU'll şartname• 1 Lcvaz.m ımb .. sl vczne::ln len ve 11-
mlr, Ankara b:ışmUdUrlUlderinclen :::40 kuru, mukab!lln:Je atınnbllecegi gibi 
dl~-er şartnameler parasız alınrıbilir. 

V - Kap:ı.lı zart ınUnıı.kıısasuın ı;lreceklerln mUhUrlU lckli! mektupla. 
rını k:ınunl vesaik!~ % 7,5 güvenme parası mal:buzu v.'.'!ya b:ın'ta teminat 
mekt~bunu ihtiva edece!< kapalı zarfüırm ihale gilnU C'k ııtme snntındcn bir 
s:ı:ıt e'vellno l<adnr mezkQr komisyon başknnlığ·nıı m:ılcb·ız mukabtllnJe 
VC'rtnc lC'"l ve diğer işlere gireceklerin de ı;c 7,5 gJ\•eıım" ı•arnlarlle birlikle 
mczkQr komisyona mUracaatıarı iHUı olunur. (:1203) 

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

1 
ıstanbul Levaz m 

Komısyonu ilAnıarı 
-. ... m::ıııı~üoı:mm~...;~------~~~u,

ı1< 1 blJI '""" jJ Echer! 133 metre itibar ile Uç yllz aıtmJŞ j(~ıııı:ıa--. ıııı' 
muhtelif renk makara alınacaktır. Pazarlıkla el~ ss~ 
saat 14 de Tophanede lstnnbul Lı!vazım Amiri uı eJJl ~ 
y.ıpılaeaktır. Tnhnıln bedeli yirmi bir bin yedl:ıııyoııdll ısJ-' 
tPmtnatı 3263 lira 99kuruştur. Nllmuneıerl l<O 
\•esika larjte belli saatte komisyona gcımeıeri. wıJ 

lfl "' ,.. ·""' ~ıı.rtı ı-1• ~ -
Su bahar kaz:ını tamir ettlr ilecekUr. p.ı ... ıır.t s-~--,..il 

Snlı gUnll ııınııt 15 de Tophanede Levazım Amir ~ati t~ 
vapılae:ıktır. Keşi! b<'d"ll 109 lira 30 ırnru~tur. ,.. ... JI .. -
• }\00llb"0 

ru~tu.r. Kazan Sirkecide Demirkn rıdn Asker 

* • ~ 

15.000 21 milimetre 'ı:erlt 
15,000 28 milimetre :erlt 
5,000 26 milimetre ferl t 
5,000 ~O milimetre ~erit. 
l ,000 EıO milimetre şeriL 1 uer 

Yuknrdıı. mıl<tarı yazılı ıarltlero verilen { 
4
1

0 saJJ 
dUtUntlen tekrar pazarlıkla ekıılltmesl 3 0/ */ll 0nuııdll 
•rophanedc Levazım Amirli~! Sıttınaıma 1<oml8Yll!'S 79 şıfl 
nln tahmin bedeli 8245 lira, kati temLnatı 1236 l 
belli saatte komL<ıyona gelmeleri. 

* * * J<O~ ,,. 
1500 adet bllyUk ve 3500 adet küçUlt b"Zt ~s.30 ~,,,,,. 

ı.l:la eksiltmesi ~O Nisan 9~0 Salı gUntl ~ıış . tıedell .. ~ ( 
hfll ' Il tOI""' S:ıtınalma Komisyonum.la yapılaenktır. Ta ·da g6 S 

natı 7i2 lira 50 kuruştur. Nümunesi Komlsyorı ~ 
* • • ıa erJIJ"'..rl' 

F' zarıııı s-~""' 
100 ton kireç knymnğı alınac:ıktır. \ını rlıgl ti fl"it' 

Curn:ı glinU saat 14 de Tophanede LevaT.ım tJ t~IJl~ ~ 
dn yııpıl:ıcıı.l:tır. Tahmin bedeli 25 bin Ura, kıl I veSİ~(S)f) 
namesi komlsyomh göril!Ur. l!lteklllerln k!Ulun 
misyona gelmeleri. 

• • • 
Ta!ı•nı n l;,•J il tık t en,lnu! ı 

fül <J L ira. Llm Kr. JC~~ 
ıııc 

--- -ı pcııı:e il"''' 
10.000 22.:;oo l<i37 50 A vrı.ıI' cnçet•lı it r>~-~ 
::ııco ;,5:;:; :;s ı 37 nrll ~ ). ,.,up• ff ,P:~ J1 
:; 000 4.300 322 50 yerli "'~cııc;etilC o ıl' 

15,500 kilo A \'Mt:>'l ve yeril olmak üzere artcsl ~ 
n:ıcaktır. Pazarlıkla e:uıııtmesl 4/:l, 910 currıa ıcoııı .,ıetlo 1 
hanc:!e İstanbul Levazım Amlı llği satınntrrı ge'lll (1 

ıııyorıs • .t, 
tstel:lllerin tcmln:ıtıarl\c bcJll saatte l<om • "" "'"".J 

* • * bU!I"' CU' • det oto ıttO .A 
Piyn'.le ve Atış okulun1a m~vcut bir a e.9 3 sif<!'.,pr_ 

altsnmı tAmir etUrilecel:ir. Pnzarlılth eıısUt.ııls ıcofll' 41 ll'.'.111 
. sv.tınııırrı ıııatı r' 

lG ~a Tophanede Lev~nm Amlrllğı • . k tc.ın s1 
Motıir tô.mlrlnln ke~.t ~ '2 lira 75 kurı.ı,, 11

80 
s• ıır~) 

Knröser timirinln kc~fl 72:> tırn, i'l< temin (5 
ı ::ır~ıı ı .r.ı:ııtep"sinue o:mıc!a görUIUr . . "' . 

Ade t. 

#~ 

z1.;.5M Wlç1'k kopı:·ı.. lltıt· ~..ıJİ 
o;,2.;o B<i~·iit< k orç3 . 1111!\o.c" dl >'j,) 

Yukarda mıkt:ırı yazılı ilci kaleın 1<opÇ~e µt\'.ı' ~ P" ,'1-' 
mc!ll i/5/ fHO Sıı.lı gUnU saat H de Topbo.ne Sl)'-stı t _ııl ıJ 

ne ... ~· re~ Kom!syonund:.ı. y:ıp:lacnktır. I~opçaJar • e!C uıe 
1
sf1',,&) 

liler·:ı geUreceklerl numunelerden bezenııın pv_.; 
r:ıe komlsyon:ı gelıne1erl. 11 tl"".ıJ 

• ., * ~.ıırıı~.n I' 
1< tır. f'!l" ırtıı'· 

B:r a..;t komple Ullc maklnc.<ıl alınaca .. ıJ11 f<..tn __.eti 
J ı,eva... • ıl ~..,., 

Cumıt glina ıınat 15,30 da Tophane c tııu'ile tıe • (Y' .,J 
yonımda yapılacaktır. 1steklılerL, temına pJ ~' 
meler!. I".&~ * >:: 9•0 y-

::t nr J/5. ' 1-
l'fal:llye okultınıt ait b'r hine!< MY"" t te1<lllerlll <§JD 

dıı. Topcularda. Atp:ıznrında aı:ı.tılacaJdır. 8 

muruna mUraca:ıtları . 


