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Batun1dan Varnaya taşınan 
petrollar 

Sofya, 29 (A.A.) - Havas: Rus petrolü. 
nün Almanyaya Bulgaristan yolu ile transit ola. 
rak nakli, bazı derece inkişaflaı t kaydetmiştir. 
Dört İtalyan sarnıç vapuru Batuma hareket ede. 
rek petrolü Varnaya getirmektedir. Bu petrol, 
Alman sarnıç vagonları ile ve Yugoslavya yolu 
ile Almanyaya sevkolunmaktadır. 
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Petrol miktarının ayda yirmi bin tona çıka. 
bileceği tahmin edilmektedir. 

nrveçte harp sahillerde, vadiler
.~e ve dağlarda devam ediyor 
U~tefikler ağır kuvvet-Tuna üzerinde 
rıni de ihraca başladı Almanyaya giden 2 vapur batırıldı 
~~1tnan denizaı usı ue dört Milll Şef Bulgaristan da Tuna üzerinde-
1'Ye gemisi daha batırıldı İngiliz ve Fransız ki kontrolü kabul elti 

~.~ıl<ı... safirlerini kabul 
"-.'ll!Qıı 4. llıd<ın b d 

Slovak hududu, 29 (A.A.) -
Havas: Çekoslovak ajansı, Bra.. 
tislava limanında Tuna üzerinden 
Almanyaya giden iki vapurun 
battığını haber vermektedir. Bun. 
lar hububat yüklü 500 tonluk 
''Prens Aleksandr" ile mühim 
miktarda reçina yüklü bir Romen 
vapurudur. Hadiselerin sebebi 
sabotajdır. 

Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar bil. 
kumeti, kendi aratisi haricinde 
kontrol icrası için zaruri olan mii. 
sellfih gemilere sahip olmamakla 
beraber Tuna nehrindeki seyri. 

~e~rruı.tı ( uyur u 

Ptui..:, !!9 {Un"ns:) - :for. 
vcçtckl hn rp sahillerılc, meli • 
lcrdc \ ' C dağlarda dc,·am et · 
mcktediı·. Gudbrand ve östcr· 
dal varlilcrintlc mUttcflklcr 
Almanları durdurmağa mu · 
\"nffak olmuşlnrdır. 

Miltteflklcr cvvem N'orvc<:e 
hafif kuvvetlerini yollamışlar. 
dı. Bu kunetıerin vazifesi ke. 
şif yapmak vo Norveçlilerle ir
tibat temin etmekti. Bu kere 
ağır kuvYctler NorYec;e ihuc; 
olunmaktadır. 

Italyanın Berlin 
sefiri değiştirildi 

Vatikandaki 
Berline 

setir Alfiyeri 
gönderiliyor 

Roma, 29 (A.A.) - Vatikan 
nezdindeki İtalya sefiri eski halk 
kültürü nazırı Dino Alfieri, Ber. 
nardino Attoliko'nun yerine ltal. 
yanın Bertin sefirliğine tayin e. 

dilmiştir. Attoliko da Vatikan 
nezdinde İtalyayı temsil edecek. 
tir. 

Roma, 29 (A.A.) - Havas: 
(Devamı ~ ünciıde) 

Bomonti fabrikası 
çalışmı,qa başladı 
Bira fiyatlarına zam yapılmıyacak 

IY.ln Bommıtideld bira ziyafeföıde bulunanlar (Yazııı 2 ncide) 

Romanya elçisi de 
lnönüne veda etti sefainin kontrolüne iştirak etme. 

si için Macaristan tarafından ya. 
pıla teklifi kabul etmiştir. 

l
~nkara, 29 (A.A.) - R'°dsL 

cumhur İsmet İnönü bugün 
saat 16 da Fransız, saat 7 de 
İngiliz büyük elçileriyle, saat 

ı 18 de memleketine avdet et. 
f mekte olan ve veda için gelmiş 
1 bulunan Romanya büyük elçi. 
ı sini kabul buyurmuşlardır. 
l Her üı;: büyük elçinin kabu. 

l lünde Hariciye Ve~ili Şükrü 
Saracoğlu da hazır bulunmuş. 
tur, 

Beyoğlü dairesindeki 
dünkü evlenme 

............................. ................... . 
Dnn Beyoğlu ev 

lenme memurlu • 
ğuııdıı. enteresan 

·..a..:.s .... ~- --· --·,·---·,~- · -· ııır nlkAlr kıyılr mııtır. ı.:a .. ıuupa.. 

( V a k 1 t ) şada oturan ve 
qanbazlıkla geçi-

k 1 
nen Emin isminde o uyucu arı bir gençle Bayc.n 

. , Safiye isminde 
Olmez Eserler bir kııwn evıen-

Külliyatı mlşlerdlr. Emin a-
nasından yıtnm 

Du .. n ve Yarın vUeut olarak doğ. 
muştur. Ellerini 

Kitap serisini yu·· zde ayak glbl kullana-
rak her tarata 

· elli tenzilat ile gitmektedir. son 

alabilecekler zamanlarda evlen-
meye karar ver

Gazetemizin okuyucularına miş, kendi sem. 
ucuz fiyatla kitap temin etmek tinde oturan u.a-
suretindeki hizmeti her yerden yan Safiye ne Uç 

takdir ve teşvik celbetmek· ay evvel nişanlan 
te devam ediyor. Hemen ka- mı~tır. DUn nişan 
ğıdı parasının üçte biri. ıııa.r ve iki tarafın 
ne verilmekte olan bu kitap- ailesi otomoblller-
ları edinmek için okadar büyük ıe Beyoğlu kay-
bir alaka görüldü ki, tahmin. m:ıkamlığma gel-
den çok fazla zuhur eden bu mlşlerdlr. Damat 
rağbet neticesinde, kitapların siyah elbLc:e gly-
bazılarmın mevcudu talepleri miştl. NikAblan 
karşılayamadı; bunlardan vak. kıyıldıktan sonra 
tinde müracaat eden bir takım iki evliler şen şa.. 
okuyuculara, Vakıt başka tır evlerine dönmüşlerdir. 

kitaplar teklif etmek zarure. 
tinde kaldı. 

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

Yü"tuin peşinden: 

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

Müteakip seı:i kupor. Jar 
ile yüzde 50 tenzilat temin et. 
oıiş bulunuyol". 

ttçüncü seri kitap kuponla. 
rının evvelki gün sonuncusunu 
neşrettik. Bu serinin kitap. 
tarını yarın öğleden sonra 
tevzie başlıyacağız. İstan. 
bullu okuyucularımız bir 

hatta zarımda, taşra okuyucu
larımız da on beş gün içinde 
kitapların1 almaları lazımdır. 
1 Mayıstan itibaren dördüncü 
ölmez eserler külliyatına ait 
tertibin kuponları verilmiye 
başlanacaktır. 

Tafsilat bir iki 
gür.. içinde ..• 

-- ._ .......... aws z:wwwz ı._ı awwws ~ 

Darülfünundan mezun 
ayakkabı boyacısı 

Merhum Kemalettin Şükrü ha. 
yatm garip tecellileri içinde yetiş. 
mİf bir gazeteci tipi idi. 1914 har. 
binden ıonra gelen mütarekenin 
ilk zamanlarında Ali Kemal maa. 
rif nazın iken Sultan Mahmut 
türbesinde nezaret binasının kar. 
şmnda bir sıc-a ayakkabı boyacısı 
bulunurdu. Bir gün bunların ara. 
sında töyle bir levha görüldü: 

"Darülfünün mezunu ayakkabı 
boyacısı!'' 

mU§tU. 
Hakikaten maksadma da nail 

olmuştu: Ali Kemal nezaret bina. 
smın kar§ısrnda b:ı:- darülfünun 
mezunu gencin ayakkabı boyacı. 
hğı yaptığını halka göstermemek 
için kendisine bir vazife venni~ti. 

Kemalettin Şükrü "Darülfünun 
mezunu ayakkabı boyacısı" ;ev. 
hası ile yalnız kendi halini maarif 
nezaretine arzctmiş olmayordu; 
aynı zamanda Ali Kemal siyaseti. 
nin Türk milleti için hazırladığı 
istikbali de tasvir etmiş oluycr: -
du. 

Osmanlı darülfününundan çık. 
mış olduğu halde kendisine göre 
bir resmi vazife alamıyan Kcma. 
lettin Şükrü Jllat'r:-if nezaretinin 
dikkatini ce!l>etmiş olmak için bir 
çare dü,ünmÜf, nihayet bu çare. 
yi nezaret binasının karşısında 
çalışan ayakkabıcılar arasına bu 

~-----·-------'~ kıyafet ile oturarak ba~ı ucuna 
böyle bir levha asmakta bul. 

Fakat Ali Kemal bu levhanın 
ifade ettiği birinci manayı anladığı 
halde ikinci manayı bir türlü an. 
lamak istemedi. Milli mücadele 
siyasetine enael olmak için elin. 
den gelen her şeyi yaptı. 

HASAN KUMÇA YI 

• 

.. 
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iSARETLER: 

Yirmi beş yıl sonra ... 
Büyük harpte müttefiklerin 

Geliboluya yaptıklan ihraç hare. 
ketinin 25 inci yılı dolayısiyle 
Yeni Zeland ve Avustralya ku. 
mar.dmları ile Marefal Fevzi 
Çakmak anmnda telgraflar teati 
edildiii ıibi Pariate de sefiri.mi. 
zin hazır bulımduğu merasim ya. 
pılmııbr. 

25 ıene evvel karır karııya 
harp edenler bugün yanyanadır. 
lar. 

Niçin o ırün kar§ı karşıya icli. 
ler? 

Niçin bugün yanyanadırlar? 
Dün oolan karıı karpya koyan 

sebep ne ise, bugün de yanyana 
getiren 8miJ aynı ıeydir. Şüphe. 
aiz biz bunu ancak Türk mille. 
tinin kararlan ve hayati bakı. 
mandan mütalea edebiliriz. 

Hükümlerimiz ne mücerret bir 
takım sebeplel'İn tahliline, ne de 
tarihi hadiselerin münferit insani 
psikolojisinin ifadesi olan sempa.. 
tiler ve kinlerle izahına dayana_ 
cakta. 

Çünkü ınillet bir vakıadır. Ve 
bütün hakikati biz onun menfaaL 
leri çerçevesinden hesaplanz. 
Dünyada mÜceITCt bir hak ve a. 
dalet meAcüresi henüz mevcut 
değildir. Hayal ile uğraımak bel. 
ki güz.el bir ıeydir. Fakat canlı, 
kuvvetli ve halk vasfını her 7.a. 

man üzeı-inde taıryan halkın saa_ 
deli, "YVhğı inandığının: yegane 
hakikattir. 

nın ilk ve son eseri, hayatiyetinin 
timsali sadece bir kelime ile hü. 
lisa edilebilir: lstiklald~! 

Hareket noktası istiklal olun. 
ca, arbk diplomasi münasebetle. 
rinin sempati veya nefret ile izah 
edilemiyeceği kendiliğinden mey. 
dana çıkar. 

Harici siyasetini istiklalini ko. 
nımak için bir organ telakki eden 
devlette artık, hissi '->ir mahiyet 
alan sevgi veya kini hiç bir zaman 
bir siyaset faktörü olamaz. 

iptidai kavimlerin bile komıu
Jariyle olan münasebetlerinde is. 
tildal manbğı sevgi veya nefret 
yerini tutar. Onun yerini kütle 
menfaati itıal eder. 

Bunun içindir ki, 25 sene ev. 
vel karıı karşıya harp ettiğimiz 
kütlelerle bugün niçin dostluk e. 
diycc-uz, diye sorulacak sualin 
cevabı gayet basittir: 

Dün istiklali konımak için 
harp ettik, bugün istiklali koru. 
mak için aynı insanlarla dostluk 
ediyonız. lcabederse yanyana 
harp edeceğiz. 

Dünkü düşmanlıkla, bugünkü 
dostluk arasında görülen tezad 
sadece §dele aittir. istiklalini 
korumayı bilen millet bunu konı. 
mak İçin istediği metodları kul. 
lanmakta serbesttir. Dün için 
düşmanlık, val'hğı korumanın bir 
metodu idi, bugün dostluk aynı 
esasa dayanmaktadır. 

SADRl ERTEM 
Halk saadetinin, millet varlığı. . -------------

IY eni yapılacak ithalat Eminönü Halkevinde 
birlikleri konferans 

Muhtelif madent C§ya tüccarla. 
rı ile, farmaloğlar dün Ticaret 
Vekaleti başkontrolörlüğünde top 
Janmışlar, kurulacak yeni ithalat 
birlikleri hakkında görüşmüşler • 
dir. 

Konservatuvar 
imtihanları 

Konservatuvar imtihanlarına 
mayısın on altısında başlanacak, 
haziran başına kadar bitirilecek.. 
tir. Bu sene mektepten 1 S talebe 
mezun olttea~w. 

Şehir bandoeu da yarından iti. 
barca §Chrin muhtelif yerlerinde 
konser vermeye ba~lıyacaktlr. 

Eminönü Ha.lkevinden: 
30 Nisan 1940 salı günü (bu. 

gün) saat (17.30) da evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda lstan. 
bul üniversitesi edebiyat fakülte. 
si profesörlerinden Bay Ahmet 
Hamdi Tanpınar tarafından: 
(Tanzimat edebiyatı) na dair bir 
konferans verilecektir. 

Bir şamandıra kayıp 
Karadeniz Ereğlisi limanının 

ağzında bulunan bir şamandıra 
koparak kaybolmuştur. Alakadar. 
Jar vapur aihiplerine ihtiyatlı bu. 
lunmalannı tavsiye etmiJlerdir. 

93iC", illi nolda, : 

Dilimizin belası 
''Tan" gazetesinde dün oku

duğumuz "Çirkin bir Jaübalilik,, 
yazısı elbette ki hüsn.Uniyetle 
ya.zılnu.ştrr. 
Yabancı bir devlet reisini hicv 

mahiyetinde bir maııtrume mek.. 
tep talebeleri ve halk arasında 
uzun zamandanberi elden ele d<r 
la.ştırılıyor. Manzumedek.1 imza 
ta.nmmış bir eair imzası.. 

Bunu yazan gar.ete ~u da 
ilave ediyor: 

da. herhangi bir propagandaya 
sahne olduğu yolunda daha kö. 
tü bir prol>agandaya. ip ucu ver. 
mek olmuyor mu?. Dahası var: 
El altından uygunsuz şeyler neş 
redenler aleyhine elbette emni
yet müdürlüğü tahkikata b~la
mıştır. Bu yoldaki neşriyat o 
yoldaki tahkikattan zabıtanın 
elde edeceği neticeleri güçlüğe 
uğratmak ihtimalini taşımaz 
mı?. 

1 şin en acıklı tarafı. cahil bir 
lCüfilr~ tarafından yazıldığı Matbuat kanwıuna ilavesi is.. 
muhakkak olan o satırların al. tenen fıkra henUz kanun haline 
tında da, -şimdi kendisini mü- gelmediği için biz de bir ;urnal 
oof 04 edecek ooziyettc bulun. telakki edilmiyeceğini bilerek a.. 
~ıyan- çok maruf bir şairimi· çıkça. yazabiliriz: 
zın ım.zasını qörmemizdir. Bu O kanuna her konan yasak, iş
Tcüfürnamenfn no mak.!atla olur- te böyle hep "hüsnUniyet,, ile 
sa okrun, e'Zden ele dolaştırılma. yaprlmış takdirsizliklerin aksi 
sı ne kadar çirkin ise, bir sanat tesiridir. Ne çare gazetecilik 
nümmıesi imi.J qibi, mektep ta- "top yek11n harp" devirlerinde 
lebclerinin ellerine geçmesi de, mahiyetini değiştiriyor. 
o derece manasızdır. '11alebelc- ı 

~!~ f::,hiJıı t~{;lbi~~~:!n~~: ~~~!!.1.~.?:.~~-~~.~~~-~!-.~~-~~. 
Zarı, zararsız ııc hoş görebilcce- ' 
ğimi3 bir sanat tekikkisi sayı. 
lama:: Sanata ve sanatkara, bu. 
suikastın kimi1ı tarafından ya
pıldıi;ını bilmiyoruz. Falrat nıek
tep tale'bclerinin körpe teldkki. 
lerile, ve emekle yaratılm~ sa
nat şöhrctlerile ttlu orta oyna,. 
mok hakk-ının da kimseye veril. 
mediQini sanıyoruz! 

O kilfürnamcyi ortaya süren
ler bu satırları okuyup elbette 
:'vah, vah; ne vapmrşız!., deyip 
insafa gelecek değillerdir. Gaze
te tahmin ediyoruz ki o im.za.nm 
sahteliği üzerine dikkati ceL 
bederek bir masumiyeti müda_ 
faa fikrindedir. Giizel. Bununla 
beraber bu yolda uydurma man
zumelerle kanunların menettiği 
bir hareketi el altından yayma 
teşebbüsleri karşısında hassa.tan 
genç zümreyi uyanrk tutmak .. 
Bu da g\17.cl. Fakat bunun bir de 
''acaba neymiş?" diye umumi 
merak hasıl eden cephesi yok 

1 

mu?. 1 
HattA lıldisenin bu şekilde 

izam edilmesile mekteplerimizin 
ı.. j rünmez bir taknn eller altm- 1 

30 Nt~AN 1 OZO 

Mülkiye mektebinin 
maarife raptı 

MU!klye mektebinin maarite raptı 

için bir kanun IAyiha.sı lınzırlanmıştrr. 
Bu ıa.yiha ŞOrayı Devletçe tetkik edL 
lcrek maarif ve dahiliye vekA.leUeri_ 
nin mUtaıA.a1armm sorulmuı: ıuzumıu 
görUlmU§tUr. 

~ -> 
~ 
<( 
..... 

Salı Çarşamba1 

30 Nisan 1 Mayıs 

2.ı Reb.evel 123 !leb.,."eı 
K1.$1m 17~ Ka~ım •7R 

\.akltler Va.ati Ezani \.'a.ıatl Ezanı 

Ollneeln 
do~1,,1 '5 00 9 M 4 58 9 53 

Öğlo 12 11 :S OS 12 11 15 06 
İkindi 16 02 8 09 16 02 8 ~7 
Akşam 19 o• 12 oo 20 o:s 22 oo 
Yatst 20 41 l -i3 20 49 l 44 
lmııa.k S O:S S 01 a 04 1 159 

istanbul ·Mudanya Bomonti fabrikası 
hattında 

Yaz tarifesi yarından ça/ışml.l/ll başladı 
itibaren tatbik ediliyor -... 

p:~~~eri :~!s::na iifb~'l;:~ Bira fiyatlarına zam yapılnuyacak 
tatbike başlanacaktır. Yeni ta. . 
rif l 1 h ·· ·· d ·k· Bır kaç senedenberi muattal 

e er e er gun aynı gun e ı ı b. ald kal ·h t lnh · 
taraftan diğer tarafa gidip gel- ır h . e ~ ve nı aye ı. 
mek kabil olacağı gibi bilhassa sarlar ıdaresı ~af~d~ satm 
tatil günlerini Bursa halkı lstan- alınarak tekr~r bır~ ımalı~e baş 
bulda ve İstanbul halkı Bur:sada J Iıy~ Bomontı ~8:brı.k~ı dun ga-

. b'I cekt· y · tarif ·ı ?.eticelere gezdirılmiştir. 
geçırc 1 e ır. enı . .~ 1 e! Esk. şirket fabrikanın imti 
Istanbuldan pazartesi gunlerı . 1 

0· . • 
t 13 salı gu··ru · t 13 Fabrikanın 1 tane bıra dinlen-

saa .. • . 
9 50 

erı saa ' sa. dirmeğe mahsus tanklardan bir 
lr günlen • • ç~~n:ba, per - kısmını sattığı için şim.dı aza. 
şembe ve. c~a ~len saat 16, mi istihsal yapılamamaktadır. 
c~~sı gunlerı saat 14, pazar F b ·kan 1 Otane bira dini n-
günlen saat 8,30 ve 19 da; Mu- .a n m e 
d adan ısta b 1 rt . dırme tankı kalmıştır. Bunlarla 

any n u a cuma esı k ed 3 ·ı 600 b' 
günler!. saat 15 ·· 1 · anca sen e mı yon ın 

· pazar gun en lit b. · t·h I d·ı b·ı k 8,30 ve 1845, pazartesi günleri . re ıra ıs ı s8: e ı e ı. e~e • 
8 30 da vapurl kalk cakt tir. Fakat fab.nkanm ıstıhsal 

• ar a ır. kabiliyeti bu mıktardan çok faz-

Kasapların kullandık
ları kaba kağıtlar 
Kasapların dükkanlannda et 

satarken kullandıkları ve sonra 
sardıklan kaba kağıtların 30 
gramdan 70 grama kadar ağırlık. 
ta olduklan belediye tarafmdan 
yapılan teftişlerden anlaşılmıştır. 
Dün bütün belediye şubelerine 
bir tamim gönderilmi~. bu kaim 
kağıtların menedilmesi bildiri!. 
miştir. 

Yugoslav koro heyeti 
yarın geliyor 

Yugoslavyadan şehrimize kon. 
ser vermek üzere geleceklerini 
yazdığımız Yugoslav demiryolları 
memurlarından mürekkep koro 
heyeti yarın sabah şehrimize ge.. 
lecekler ve saat on yedide Tak. 
sim abidesine çelenk koyacaklar. 
dır. Misafirler perşembe akşamı 
saat 21 de Beyoğlunda Fransız 
tiyatrosunda Beyoğlu Halkevi 
sosyal yardım şubesi menfaatine 
ilk konserlerini vereceklerdir. 
Eminönünde yapılacak 

muvakkat köprü 
Galata. köprüsünüa &rinönü 

tarafının yülÇseltilmesine ağustos 
başında başlanacaktır. Köprünün 
bu kısmında ameliyatm devam et. 
tiği müddet zarfına inhisar etmek 
üzere muvakkat bir ahşap köprü 
yapılacaktır. Bu köprünün inşası 
münakasaya çıkarılmıştı. Talip 
çıkmadığından belediye tarafın. 
dan yapılacak ve ağustos başına 
kadar tamamlanacaktır. 

İncili Çavuşun mezarı 
meydana çıkacak 

Divanyotunda Firuzağa camii 
yanında İncili Çavuş'un mezarı. 
nm etrafına düşen iki dükkanla 
bir evin belediye tarafından is. 
timlakine karar verilmiştir. Bu 
muamele bittikten sonra bunlar 
kaldırılacaktır. 

Tüccarların bir dileği 
Ziraat Bankasının yalnız iki tip 

tiftikler üzerine avans vermesine 
karşı tüccarlar şik!yetc başlamı'9 
!ardır. Tüccarlar Ticaret Vekale
ti tarafından standardize edilen 
bütün tipler üzerine avans' veril. 

ladır. Bunun için Fransava bu. 
günlerde 55 tane yeni dinlendir
me tankı sipariş edilecektir. 
Harbe rağmen getirilmeleri te • 
min edilen bu tankların bir kıs
mı Ankara, diğer kısmı da ls • 
tanbul fabrika.sına. konulacaktır. 
Bomonti fabrikası bundan son
ra senede 10 milyon litre bira 
istihsal edebilecektir. 

Bir iki ~e kadar piyasaya 
Bomonti fabrikasında imal edil. . .. • . V• • 

m.iş ta.7.e bira çıkarılacaktır. Es- J Bmı mulcha.,s~ı .ıma? ettıgı bi. 
ki Bomonti şirketinin bira şişe. rayı ıçıyor 

leri ölçiller kanununa uygun ol- . . . 
ma.dığmdan Kisarna maden su.. k.aradaki ıma.ltm d.~ Bonornı f a.b 
yu §irketi tarafından satın alm- rikası imalatına gore yapılma -
mıştır. inhisarlar idaresi Anka. sı kararlaşmrştrr. ~u suretle An. 
ra biralarmm şişelerinden mü - kara ve. t.~bul bıraları ~er. ci
him miktarda Paşabahçe şişe hetç~ bırıbırınden farked.ilmıye. 
fabrikasına sipariş vermiştir. ce~tır. 
Bomonti biraları da bu şişelere Diğ'e rtarafta.n bir çok mad • 
konulacaktır. Ankara ve tsta.n • delerin resimlerinde yapılan zam 
bul bira fabrikalarında aynı u- lara rağmen bira fiatla.rma zam 
suller ve aynı cins iptida.t mad _ ya.pılmıyacaktşr. A:r. ispirtolu iç. 
delerle i.mallt yapılacağından iki kilerin ha.Ik ara.smda. daha çok 
fabrika mamulatı da aynı kali- rağbet görmesini faydalı gören 
tede olacaktır. Ankara ve Bo • hU:ktı.metin bu kararı her taraf
monti biralarının evsaflan tah- ta memnuniyetle karşılanmış • 
lil neticesinde tesbit edilmiş, An. trr. 

' · Han~ kirasmr arttıran~.Butgat. 

Milli korunma kanununa muhalif 
hareketten tecziyesi istendi 

Milli korunma kanununa mu. 
hali! olarak Tahtakaledeki ha
nının eski kirasına yedi lira z:ı.m 
eden ve buna ait bonoları kira. 
cıya imza.la:tırken cürmti meşhut 
halinde yakalanan Bulgar teba
ası Komandaref'in asliye dör. 
düncü ceza mahkemesinde görü
len duruşmasına dün de devam 
olunarak müddeiumumi muavini 
mütaleasmı okumuştur. 

Muavin suçun sabit olduğunu 
anlatarak maznunun milli ko • 
nın.ma kanur..unun 30 uncu mad 
desi delaletile 5S inci maddesine 
göre cezalandırılmasmı istemiş. 
tir. 
l\fuhakeme, lfom:ı.ndarC'f'in mü 

d1faasını hazırlaması icin ına • 
yısm ikinci gününe bırakılmış -
tır. 

Zorla kız kaçır anların muha
kemesi yapılıyor 

mesini istemektedirler. uahmutpaşada. hır· fabrı'kada. · A f l il .m. dısini fabrikasında beklememi 
. 8 a t Y~ ar çalışan 18 yaşında Bedriye a- ve çıkınca. kaçırmamaı söyledi. 

Taksımden Harbıyeye, Sultan. , dında bir krzı, akşam ili.eri işten Şoför Ta.biri tuttum. Biraz 
ahmetten Beyazıda kadar olan çıktıktan sonra arkadaşlarının sonra Bedriye ablası ile görün
tramvay yolu ile Sultanahmet ve yardım.ile ve bıçakla tehdit ede. dti. Ablasırdan ayrılarak, otp
Be~azıt meydanları tramvay ida. rek. zorla otomobile atıp Cibali- mobilin kapısını açtr, içeri gir. 
rest tarafından asfalt olarak yapı. dcln evine kaçıran Enverle ar _ 1

1 
di. Kendis.iııe ne bıçak çektim, 

lacaktır. kada.~lannın muhakemesine dün ne de zorladım ... 
Dikilen ağaçlar i!t!nci ağır cezada başlanılmış - Şoför Tahir de, arabasına psı-

Son zamanlarda tstanbulda tır. rayı veren herkesin b"nebilece. 
3520 çam, 1175 selvi, 3500 akas. ~uçlu En;·er:. . ğini. En~·crin R"'<lriyeyi ~.orl:ı }~~-
ya 3500 meyvalı ağaç dikilmi~. ~ Bedrıye ıle be~ aydanbcrı 

1 

çırmadıgmı. bıçak tn çc;cme~ıgı. 
tir: ~vışıyorduk. Nihayet evlenme • ni söylemiştir. Duruşma şnhit-
Sırrı Bellioğlu hakkın· ge .karar verdik. Fakat kızın ~i- l~rin ça.ğmlması için ba~ka bir 

d ki hkik 
lesı her nedense bana vermek ıs. 1 güne bırakılmıştır. 

a ta at temedi. Bunun üzerine kız, ken-
R,ejsicumhura, Ba§vekilc, Ve

killere, mebuslara, prof~örlere 
ve askeri makamlara hükumetin 
siyasetini tenkit edici ma.hi. 
yette mektuplar gönderen eski 
Kocaeli mebUBu Sırrı Bcllioğlu 
hakkında. askert mahkemece ya
pılan takibat devam etmektedir. 
!ş henüz tahkikat safhasında bu_ 
lunduğundan mahkemeye intikal 
etmemiştir • 

Sırrı Bellioğlu sivil makamla
ra mektup göndermek suretile 
işlediği suçtan dolayı da adliye. 
ce takibat icrası icap edip et
mediği ayrıca tetkik mevzuu ol. 
maktadır. Ancak, askeri malı -
keme hükmünü bildirmedikee bu 
cihet hakkında mUddeiumÜmi _ 
likçe takibat yamlmasına \·e ken 
disinin müddeiumumiliğe celp ve 
isticvabıro imkan görUlememck
tedir. 

Darüşşafakaya kızlar 
kısmı il§ve ediliyor 

Öksüz yavrulara şefkat l·u
vası ve aynı zamanda onları 

ist.ikbnle hazırlamak ,·azltesl -
ııı üzerine alan DarUşşafaka 
lisesinin kuruluşunun 67 inci 
yıldönUmU evvelki gUn kutlan. 
mıştı. Memlekete bUyUk hiz • 
metlerde bulunan ve sayısız 
mflncvverler yetiştiren bu mu 
essescnln daha verimli olma -
sı için Vekillik tetkiklerde bu· 
lunmaktadır. 

Mektebin varidatına UAve • 
ten verilecek tnh :: lı:>atl:ı. oknln 

bir de kızlar kısmı llAve edil. 
mest dUşUnlllmektedir. Bu ta.. 
savvurun pek yakında tahak • 
kuk etmesi beklenmektedir. 

Çok yerlndc ynpılacnk olnn 
bu lltıve binlerce öksUz loz 
yavruyu istikbale hazırlıra -
cnktır. Du hususta okulun iş· 
lerlle meşgul olan olcutma 
kurumu idare heyetlle temas -
lara .geçilmiştir. 

Netice ders yılı başına ka .. 
dar balleclllecektir. 



~i,.''2inti: Eski Amerika cumhurreisi 
~iti raQbef ne tarafa ? Huver diyor ki: 
~k~~~~a: - lar. FAı nihayet bir iki sineması '' p o 1 o n ya ·, s t ,· k 1 a" l ı' 

ı. au ıye var. Yeşilköyün üstü açık sinı?-
"ti'le( ' leylek· ma.sı gibi değil. Fazla olarak 

~:~~?a~~;ae: Yeşilköyde old._uğu g-ı.· bi herkes tekrar dog"' acaktı r,, "il' :ın·· · sırada rahat oturmak için evin.. 
~bir UJ~~. sa- den minder tacımaz Bakırköy 
"lll'Jcii zuntü ve Yenimahalle evleri daha u • ı . · 
t~·· Ilı leylek cuz . .F'akat burada müstakil fW .. r\~\ŞO~k: 29 (.\. A.) - Polonya ı ı:;ıı ?·on dolar olarak tahmi~ edildi-
. ~a~ hcburiye: pek az. Ev E"ahipleri yazın e\'in hukume!ının devlet nazırı general gını ve bu paranın Amerıkn ile 
( ~ erhang· b' 'k ' od - .. b .. 1 · · HallPr tar:ıfmdan terlib edilen bir Fransa arasında taksimini teklif 
., " k" · a u resmınde bir nutuk irad e en ettl~ini söylcmislir· ~ ,. btcb"rı'yet'ıı. ır ı ı asma sıgışıp o ur erını k b 1 . d _ 

•• b~' bu··'l·u'"k ıraya verıyorlar. 1 • ır "" J Bu sene Adalara da pek fazla eski reisicumhur Huver, ezelim e Hatib, Amerikanın fazla erznkı-
lldeı:ı tıU~ ls_ rağbet varmı~. Burası da 7.ehirli demi:;tir ki: rıı \'ereceğini ve Frnnsnnın da bu 
tı:aı~arıdarı gazdan tesirsiz kalan yerlerden- - Müstakil milletlere zulüm erzakr nnkletmcği taahhüd edece-
ır, ~·ah Çevri· miş. Erenköy civarında iki Ü<; yapılınağa devam ettikçe devamlı ğini ilfı.ve rylemiştir. 

1 ~ dera· Ut Yı - oda me\'simlik altmı;. altmış beş bir sulh ol:lmaz. Polonya milleti AYANDAN KlNG'lN 
~. ın~s~ear'ılaer- liraya kadar. Yalnız bütün bu zulı.im görmüıı. evleri ve ı;;ehirleri Sö:ZLBRt 
~"o, semtlerde bir tek şeyden ~ika • tahıib edilmiştir- Fakat büyük bir Nevyorl<, 29 (A.A. ) - Ayan-

~ \1 '~kıt da yet \'ar: Si\Tiı<inek .. Geçen sene milletin maneviyatı mahvedilemez· dan King, bir nutuk irad ederek 
~·ııı e luks ha· o ·ı !la.,. ı. l Yeşilkövde ele. Ba!urkö\'c1e de nun i~tiklalı \'e büyüklü;;ü tekrar nazı eri be~eriyeti esarete mah_ 

tıe 1 htiya.ç miithiş ·bir sİ\Tİı<inck akını gö - do*2c:ıktır .. , 1 kfım etmek suretiyle medeniyeti 
l 

0 Ur~ ol- rülmüş. Bu ~ene va ktindc mücn- Huver. Polonysı.nın ihya~ına yar- 1 ilk haline irca etmek istemekle 
a10 ırı dele edilirse halk rahat edecek- drm için lazım olan meblağın 30 ittiham etmiştir. 
tal'fis:ıyfiye tir. 

· C Yclerd * * * Jtı. eç\'.'n e 
"be 11eıı b Sene 

b.11i ~sene 
ır ı.at 

başı ~ 
t1ıı,ıl~~I gün· 
~ llbuı b'r Yaz1 
~tarı ır tay-
-~~e~ ZE!hirli 
~ ~ li:ı oldu. 

, oa e Bo· 
'''·ı~ ıı b" "'I er k ırkaç 
~e' t>~~be _ 

uogazın 

.~ı 
• ~"lJl l!ayfiye 

11.. ıcası h' 

Trende hC'm ~e'den. hrm de 
nakden münasin bir C\' bulama
dan dönen bir İstanbullu ile ah
bap oldum : 

- Ev bulamadıffeım ic;in hiç 
de üzülmüyorum. Çünkü narla'.{ 
bir fikirle dönüyorum. Eu fikri 
buldu~um:ı nıe.mnununı... dedi. 
Bu buluşunu ~övle izah etti: 

- BüvüC'ck bir cadır alaca -
caıtım. Bıı hafta ca~ım Floryayı 
isterre ora~·a konukhyacağım. 
Deni7-den bıkhm mı. ver elini 
Alemda~:ı. Okmeydanının nesi 
var ~anki? 

Trabzon hapisanesinden kaçmak 
is.tiyen iki mahküm öldürüldü 
Trabzonda çık:ın ''Yeniyol'' 1 diyarım baş parmağını ııan:a -

,gaz<'tesinin 2i n isan tarihli lıyor, bu suretle dışan fırlı -
nlishasınrlnn şu haberi naklen YHn lz;rnt nöbetçi jandarmanın 
alıyoruz: 
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A lmanyanın Norveç1csini istemi -
. . d . ;ır. Bu ahmak 

zıyclr~e aır: di.buslara gö-
- Baba bır hırsız tuttu ecek, itiyat -
- Al da gel oğlum! k değiliz. Ha 
- Gelmiyor. pek güzel _ 
- Bınk da eel! Doktor, tiz 
- Bırak-mıyor. 'jına gc t imck 
Hem tutmuş, hem tutulpınız, ve bir 

• * • ~p:m ı:eyler 

I
• talyan gazeteleri nu.fena olur zi-

ma!ialcleri sıkla§tırr . . 
· Hepsinde de: "İtalya ı-.cı. bır ş~rup 

b. • ı , • ı· ı ı E _,ktıfa ettı. So 
ın c.ı ı::ıc n .a nmaz ... • · n .. M t .. 

1. • ı y - 1. uzere a yo 
ıyoru7.... apacagımızı rt B' .. d 
'b' .. 1 . ı. ır mu -

gı ı soz er. l l d 
Acaba ne yapacaklar0 e .. ~_e t urup 

• 17 JJUw .. u o omo _ 
nı7. · · . . .. sözleri söyle-

Vaktıy le bır koyc gelen 
ahaliye kar~ı yük~k. ı:ımel değil mi? 
atıp tutmaya, tehdıtkar u ailenin inki
vcnneye ba~l~.mış. u söylememiş 

- Falan koye kada'I:" tab' t bük' 
-· H b' h ıa m g:m. emen ır ayvan istemiyen bir 
yınıT. Hazırlarsanız hazırlıbcti hüsran
y oks~ bu ~ö!dc de, öbüı vde her şey 
yap,t_ı.ı:ı~ gıbı ~a~ar~; dm ediyor. Ser 

Koyluler duşunmu~lcr{radı arasına. 
hayvan b:.ılmuş ve seyyahı .; yaşında bir 
mişlcr. Dilediği J;öye göt~·. rahibe ol -
ler ve orada sormuşlar: ala b ir gi-

- öbür köyde ne yapmıştrnı.ıarm ar-
- Hayvan istedi.rn; verm:dın baş. 

tuzundan sonra yapılması mu -
karrer olan çocuğun doğumu i
çin, karı koca, aıtı senedenberi 
her nevi tedbiri kaldırdıkları 
halde istcnilea netice bir türlü 
hasıl olmuyordu . 

Ev, git~de artan bir mateme 
g iJmülüyorclu . 

Konstnnsla dostluk rabıtaları 
yruıileneliberi, lfada.m Anjelen. 
Pariste işi olduğu zamanlar, ba_ 
zı defa arkadaşının evine uğrar
dı. Gene böyle b!r gün, i'ki ka. 
dm ba.şbaf;a ka1mca, :l\tadam 
Anjc-!cn hıgkırıklarla ağl!yarak 
bütün elemlerini ort:ıya döktü. 

- Ah! bilseniz ne büyük bir 
yeis içindeyiz! Bir çocuğumuz 
olmasuu bu kadar iştiyakla is
tediğimiz halde arzumuza nail 
olamıyoruz. Bu hususta. mura _ 
dına erenler bizim çektiğimiz a
zabı tahayyül edemezler. ZavaL 
Jı koca.m beni hii.la eski aşkile 
seviyor. Fakat iyi anlıyorum ki, 
bu felikctimizin sebebini o ben
de buluyor. Kalbimi parçalayan, 
beni yalnız başıma. saatlerce ağ. 
latan budur işte! Bu kabahat 
ne~ bende olsun! Kabahatin 
hangi tarafta olduğunu kim ta
yin edebilir? Lakin bunu ona 
söyliyemem. Belki o zaman ke. ler. Bunun Üzeı·ine yaya yürü

düm, demiş. 
İtalyanın da bir ''yürümek'' 

sevdası ,,.,. amma ... 

:ı derinden çıldırır. Hem de bu sı
"~et ralarda. gözleri iyi görmüyor! 
icabel tçlınizin büyük sıkmtısı yetmi. 

• * • "'lrmuş gibi onun da mütemadi-
11\(.)}'d" 1 ıç 
. ~~r ur. Da· 
J· arı" 
~!erin ı at-

'h:"!lllt tne!I. 

Bir hafta, on gün de orada 
kaldıktan sonr:ı, gelmiı;kcn şu 
kağrthane\'e de uı.anavım de
mekten beni ldm meneder. Bun
dan iyisi can !:a~lığı. Soğuk rÜ7-
garlar e$mcğe ba.5laymca ça<lr· 
rımı katlar. evce~~izı nı e dönerim. 

Pazartesi giiııü cezaevincleıı 
kaçmak lizcrc dışarı çı_knııya 

muYaffak olan iki nıahküııı 
zabıtamız tarafmdan •·ıtur!" 
emrine itaat etmediklerinden 
dolayı ültliirUlmUştiir. Bunlar
dan birisi :::illrmcncnin Gorgor 
köyünden meşhur eşkiya Piri· 
dir. 

Pliııden tlifeğini almak için 
sag- omuzuna c,:iviyi sokuyor 
Ye tlifeği alınıya mu,·affak o _ 
larak arkadaşı Piri ile beraber 
J\:irıdinara doğru kac,:ıyorlar. 
::-.:öbetc,:i Bartınlı Mustafa ya • 
ra.laıımasın:ı. rağmen hemen 
bir tUfek tedarik ederek nıah- B azı gıda maddele'rinde eko
kümları takip ediyor. nomi yapmaya, daha doğ_ 

8 azı tednabZW1 duruşu yuvamıza 
Karşısın; boş!~, öyle bir kasvet 

d. - · · 1 d ·or kı, tarif edemem! 
· "'cek • bu yıl 
't \e · Bunu 

le b~\1ler, ki~ 
lt~~ tetkik_ 

gutn bir 
ı.teıen 
~~}°İiııı·~ahiye 

d ·recek llzü ye· 
•to . 

r ~~ rdtırn . 
1 llıe .• a
.~l'! ı birçok 

İçimden bu yrni ahbaba: 
- Allah akıllar ver~in, diye

medim. Çünkü bu bıılu~ onda 
bir fikri Rnbit haline ~elmi!':ti. 
Adamcağız belki de haklı. ls _ 
ter misiniz, yeni bir moda çı· 
karsın?. 

"Nil' AZ/ AllJfET 
··e teıe~akıın. 
lııa on ~e· Ç k 

~'tı~~rı~~d~: ocu sayın1111111 
~lı Vetnıış, Bu netı"celerı" 
tıı, ~ı sar ala-

~İiıe aıtrnara Ç l 1 d d ~~labil Yeri a ışma ara ün e 
daki ecek _ devam edildi 
l.a~·a <J küçük İlk tahsil çağında bulun:ın ço-

'a den t edik • cuklarm sayısını tesbit etmek Ü. 
~ :ı-ti}'e 0 Prak. zere cehrimizde evvelki rrun bir • olu ... ~ 
; b;r ~?kun"'c,:e· şayım yapılmıştı. Sayım elrafm-

e "ı da henüz kati bir netice alına _ 
c~ı. .nler,-ne 

~ı.11tıı.1 mamı~tır. Kaza maarif memur-
'1lh ş, l(U- lukları kendi mmtakaları dahL 
~1.h.?<lilecek 11 .. 11~ !inde: yapılan sayıma ait fişleri 

...... ,.,._ .. ~~~Yoru tanzim ederek iki gün içinde ne-
• ·•rıı .. m. ticeyi kültür direktörlüğüne bil. 

~ < l~ı ~Otdij_ direceklerdir. 
•ııı%r. g~~ece --o---· 

Iİ<lı.ıru Çunkü B · k 
~ıııeı-ii llabah ır gen~ iZ 

~ı.:.~u e hile ~ 
"'UUııu ~tntin Banyodan çıkarken 
d §Öyle mangala düştü 

r t.-, ta "<:i"ı... Fatihte, llaydartla oturan 
t hl _giıj '\ll'iUnü· 
;~111e rahat_ ı;; :rnı; lnrında :.'\ledih:ı ııdında 

ı....~ rıa.tı vuku· bir t;enc: l\ız. en-el ki sabah 
,· ıııtlır l'c! ısı ol- ban,roya ~irnılş, çıkarken ka. 
.~ı~ \- liiç p pı linllıır. lııraktığı maııgala 

tek eşilkö/: ı.:nrııarak ic;ine dllşmli:;ıtiir. 
\t~iıı· kusuru Çıplak bulunan kızın giiğı;li 

.. ~i~ıel kadar tchll!celi sur ... ' tte )'anmış, ye _ 
atlı su tişı>nler kendisini hastaneye 

~· ~te.,,. kaldırmışlnrdır. 
~a(j llırrıi 100 -- .(>----

~;~1tıt, e~ bu_ Gureb:ı hastanesine 
~~ rı tırva· t• ·ı 1 "ld" ~ aı-a ~Yleri ge ırı en yara ı o u 

f'ilıu~11rılar ~!: Başında ağır bir yara olduğu 
~ to' nurada halde Çatalc'ıdan Gureba hasta
~ ~"-. sadece nesine getirilerek yatırılan ö _ 
~ 'dır0kuııu \·e mcr adında biri dün sabah öl • 
\ ll oİ \'az a miiştür. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Piri ile birlikte ıu seneye 

ın ah k (ı m izzet cvvclld gU n tı _ 
rnş olmak lizere berbe r salo _ 
nıına ı.;iriyorlar. Piri tıraş ol -
cln;:\'u sırada birdenbire sıtma -
~·n. yakalandığını söyliyerclc 
ha~ gardiyanı ldnin almaya 
gOnderlyor. Bu suretle kapı a· 
\ılınca izzet, ba:;; gardiyanın 
kilitlemek istediği kapıyı iti _ 
yor, gardiyan kapatmak isti -
yor ,.e izzet U<'U y:ıssılanmış 

ve siniltilnıiş hir çid ile gar-

Top oynarken 
öldürülen çocuk 
Sultanahmet meydanında fut

bol oynarlarken arkadaşı 16 ya
şında Refeti çakı ile yaralıyarak 
öldüren 17 yaşında Sıtkmın mu_ 
hakemcsine dün ikinci ağır ce
za mahkemesinde devam olun -
muş, !3ahitler dinlenilmiştir. 

Şahitler Refetin ölürken, kcn· 
di kendisini kazara vurduğunu 
söylediğini. bilahara çevirerek, 
Sıtkı topun sırımmı keserken e· 
li kurtuldu ve çakı karnıma baL 
tı, dediğini söylemişlerdir. 

!\1ahkeme, doktor raporunu 
sarih bulmadığından doktorun 
bizz:ıt mahkemeye getirilerek i
fadesir.~ müracaata karar ver
miş. ve duruşmayı başka bir g"Ü· 
ne bırakmıştır. 

Bir kavanoz çay çalan 
üç buçuk ay yatacak 

Mercanda kahveci Mehmedin 
dükkanından kavanoz dolusu 
GaY c:alan Şevket adında birisi 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde ÜG buçuk ay ha_ 
pis cezasına mahkum edilerek 
hemen te,·kif olunmuştur. 

Tramvay idaresinin 
getireceği malzeme 

\· t·tı'ııvanı~: Ceset adliye doktorunca mua_ 
ı~~~r bu i 1 vene edilmi~. yaranın ne gibi bir Tramvay idaresinin ray ve ta. 

l~ dahlltasyo~ alet ile arıldığınm tesbiti için mirat işlerinde kullanılmak üzere 
~'lr:ıry a. İ"lor mor .... a kaldırılmıştrr. ihtiyacı olduğu demir malıeme 
~ lltı llclan ile: Diğer taraftan ömerin kimin Belçikadan temin edilmiştir. Da_ 
~a ~l'alaraaki tarafından yaralandığı hakkın - hiliye Vekaleti belediyeye bu hu_ 
~lln}k. Yiye- da Catalcada tahkikat yapılmak_ sus için akreditif açıldığın ·.l.ıiL 
~ a.rı daha tadır. dirmiştir. 

~rı· ---------------
~~ı~llla.b #1 

1 t "'lan alıenin 
~~ıı~a.Yfi\1 sonra 
' ~irı Je )'eri 
~ ".ar. c- Il'tah • 
t .bıri ınll~r Iki 
t h Uı-:aye. 
~ rt! k 
\t hre dadar o 

o ah · 
ı hıl'ıda,n a Ya· 
~ Çbir sonra 
~~ Ilı el" \'e'5ait 
r~ıı lS() c~t lir:ı. 
ı...:· d l•tuş 
>"tııı~ Ça Vırı · 

l.; t' hı~ tiryank: 
ı-.. "t-a,, ı_ 
. va ,, Ja gel· ...,,_ oıa J oıcuı 

'tı.tı. ta. 
""ttı tende 

Arl{asmdnn d:ı. jandarma rusu - td:>ii ölçüde yeyip içme_ 
kuvveti yetişiyor. Fakat Bar - ye - mecbur olmak, C'rldi~e veri. 
tııılı Mustafa 10 scııe\'C malı- ci bir ı;ey değildir. 
kum izzeti attığı bir kurşunla Jnğiltcrec"e te~ekkül etmiş 
Kindinar yolrnşunda yere se _ HASTALICA MANl OLMAK 
riyor ve ııoliı; Mustafa da Bar_ ÇARELERİNİ ARAŞTIRMA 
tınlı Mustafa. ile daha. ilerde 1 ENSTtTüSO direktörü Dr. S. 
giden eşldya Pirinin arkasın- Harris diyor ki: 
dan koşuyor ve Kiııdiıııırda "Yüksek veya aşağı bir YAŞA. 
"dur!" emrini diıılemlyen Piri MA MİYARI diye bir şey yok. 
atıla_n kurşunla ülclUrUlüyor. tur. Yalnız bir tek yaşayış miya_ 

Aı;ır ynralı olarak h~s~ane · rı vardır: Bu miyarın altında ya. 
ye kal~Ir!·ılan izzet de ıkı saat şamak, hiç yaşamak değildir, üs. 
sonra olınUştllr. tünde ya~amak sadece oburluk. 

tur ... O bir tek yaşamak miyarı 

Kazalarda yeni 
yapılan okullar 
l\luhte lif J;:azalarda yapıl -

makta olan ilkokulların bina 
rnziyct!C'rini tetkik etmek il ~ 
zere \'ali l\Iııavlııi Iialulc, be. 
!etli~ e reis muavini H.ifnt tet
kik gezile ri yapmaktadır. Ka
zaların okul durnmu t e tkik e· 
dildi~i gibi yol vaziyeti de göz 
den geç-irilmektedir. 

ise, vücudun bütün ihtiyaçlarına 
tekabül edendir." 

Bu vaziyette, makul bir had ü. 
zcı-e olmak tartiyle, herhangi bir 
gıcla ma.ddesini vesikaya bindir. 
mek bile bizi korkutmamak la7.ım 
gelir. 

;. * * 
G eçenlcrde gazeteler bir süt_ 

çün:ln gÜğümü içinden a. 
yakkabı çı!<tığını yazıyordu! 

1gını an ar a, . .. d .. t ts . gun en gune a ız _ 
gelır. Aynı sohbe, _çmı "th" b' 
~·- 'd .. k 'U. IZI mu ışır 
~ıgerı e soze arışı, yor. Halbuki ara _ 
< er. ~en anlan:ııyor.s~·· olsaydı OllıUn .• _ 
§ın soylemck ıstedıgı o'\ y~ _ 
budur." Ahı Yarab 

Bu gibi fuzuli müdahale l • .. ~IZI fe~ 
bma - ıırasma gö'"e - ne ı:ibı 
bir ceza tayin etmek lazımgddi. 
ğini gösterebilecek bir fıkrn İfİt. 
tim. 

Ad."\mın biri, verilen bütün na. 
sihatJara rağmen işini giicünü bı. 
rakıp, yeni paralar kazanmftk &eV

dasiyle bir maccnya atılmışken 
parasız kahr ve halinin berbatlı. 
ğına dayan:vnıyarak bir ıu·kııdafı. 
na telefon etmeyi dÜ§Ünür: 

- Alo ... Dostum. sen misin. 
- E vet. 
- Aaman, iyi ki seni buldum ... 

A7.İzim! Ben ııkıdayrın. •• Burada 
tamamen paraaız kaldım. Bana • 
elli lira gön.derebilir miıin? 

- Sözlerini anlıyamıycrum, 

(Lı(ff r.n !ın.hifcııi r.euiriniz) 

Lise talebesi arasında 
dolaşan şıır 

Lise ve orta okul talebeleri a
rasırıJa tanınmış bir şairin im_ 
1.asını taşıyan bir şiirin dolaştı
ğı diinkü Tan rafikimiz tarafın_ 
dan vazılmakta ve siirin Nazım 
Hikmete ait olduğu ima c<lıl
melde idi. 

"Artistlik,, bu mu 
demektir? 

r-.ıaarif müdürlüğü okul idare_ 
!erine tebligat yaparak talebe 
arasında sıkı bir kontrol yapıl
masını bu gibi !;İirleri okuyan 
talebeye okul talimatnamesi hü
kümlerine göre ceza verilmesini 
bildirmiştir. Di~er taraftan müd 
dciumumilik te vaziyeti tetkik 
etmektedir.• 

Şi~lide yeni bir ilkokul 

H emen bütün gazetelerde ye_ 
ni bir hadisenin ye\· aldı_ 

ğını görüyoruz. 
Barlarda, şurada, bı-r.·ada bir 

takım kadınlar vannı~. Bunlar 
müşterilere p3ra harcatıp çalış_ 
tıklr.·ı müesseseyi kazandırarak 
geçiniyorlarmış. Yap tıklan şey, 
düpedüz "konsüm:uyon'' culuk; 
fakat sıfatları ''san'atkar ! ". 

Bir zavallının geçim dü:ıyasını 
yıkmak davasında değiliz. Onlara 
yuı·dun kapılarını kaparken ce 
bir vicdan sızısı duymayoruz. 

Çünkü bu geçim dünyası, niha. 
yet cilve satışının arşasın<!an baş. 

Şi~lide bulu~ .. -ın eski bir süva- ka bir şey değild·.-. Macar ova_ 
ri kı::Iası Mahye Vekaletinden !arından, Cermen şehirlerinde;ı 
belediye tarafendan satın alına_ akın akın gelen bu yosmalar, ela. 
rak ilk okul hn !ine soktılmasm:ı. ha az uyanık yerlere gidebilirler 
karar verilmi5 \'C bu hususta ve geçinmenin yolunu bulabilir_ 
hazırlıklara başlanmı~ttr. Bina lcr. 
önümiizckki ders vılı biı.c:ma ka- Yl!karda onlan ülkemizden çı. 
dar okul haline getirilmiş ola _ ı.~ı·ırken hiç bir azap duymadığı_ 
caklır. ı rr.ızı söy lecliın. 

Evet, çünkü onların tuttuklan 
geçim yolu, ba~kala'l:"ı, hele genç. 
lcr için uçurumlarla dolu tehlil<c. 
Ji bir geçittir. Daha mektep çağı_ 
tu atlamamış delikanlılar, bunla
nn güler yüzlerine, yalen peteği 
dillerine kapılarak; prı·alarını, 
sağlıklarını kaybediyo'rlar. Sonra 
da aileleriyle bozuşuyorlar. 

Bu, Öyle .derin bir cemiyet ya. 
rasıdır, ki görülfr, hissedilir, fa. 
kat kanuna uyırun bir ili\çln kökü 
kazınamaz. 

Birinin geçimi, bir başkasının 
y1lcımı halinde görünürse, bunu 
kim, meşru bir kazanç, bir yaşa. 
mak hakkı olarak kabul edebilir?. 

Sonra, eğcC' "konıümıuyon" 
culuk bir geçim vasıtası, bir ka. 
z3nç kapısı ise, bunu neden kendi 
yurtta~larımızdan ba~kalarma ve. 
relim? .. 
Dünyanın her kö§esinde, he'r 

medeni memlekette yerliyi koru. 
ıııak, yerliyi refahR kavuıh:rmak, 
yl!rdun nimetini yurtta§& ayır. 
mak, kilnuna girmiş bir usuldür. 

Biz de bundan başkıı bir ıey 
yapmıyoruz. Meseleye bir sanat 
hadisesi cibi bakmak yanlış olur. 
Gerçek ıanatk;darın Ycıtanı hü. 
tün cfünyadır. Yer yüzünde hl!r 
üll<e onlara kucağrnı açu. Yalnız 
<le:!iğim gibi sanatkar hakikaten 
sımatkar olmak ?rtiylc. 

Gelişi güzel harcanan ' 'atliıt'' 
:o.özünün arkasında bizi kıymet 
bilmezlikle suçlu gösteren b:ı:.- ko. 
ku duyufabilir. Onun için bir bar
da, bir lokantada veya gazinoda 
müşterilere para harcatmakt.n 
başka gaye gütmiyen, başka ma • 
rifeti olmıyanla'ra ''artist" sıfab. 
nı vermiyelim. lrırnaz • Sivasta f3 Nisan giittü ypaılan mera.simde mel.:tepliler; ve Trakyada Stı1oğlıı köyiine giden Edirneliler HAKKI SÜHA GEZGiN 
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---------- kongresi toplantısı 
Y 1. r m ,. beş y 1 I s (vya sergüzeştine ba ladı. Hindistanın parçalan-

'Cri. mayn tarlaları yüzün. 
ıyrıca başka zararlara uğ. ması tetebbüslerini 

Büyük harpte mütteliklerin 
Geliboluya yaptıkları ihraç hare. 
ketinin 25 inci yılı dolayuiyle 
Yeni Zeland ve Avustralya ku. 
mar.danlcıı:'ı ile Mareşal Fevzi 
Çakmak an11nda telva.flar teati 
edildiği a-ibi Pariat:e de sefirimi. 
zin hazır bulunduğu merasim ya. 
pılmııbr. 

nın ilk ve son · reddediyor 
timsali aadec:e Alman denizaltı 
lasa edilebilir • ki· · · 

Hareket n,..>ır na ıye gemısı 

ca, utrk dip batırıldı 
rinin ıempat . 
edilemiyeceğ•dra, 29 (Hususı) - San. 
dana çıkar. t tipi bir İngiliz deniz tay. 

25 sene evvel karır lcarııya 
harp edenler bugün yanyanadır. 
lar. 

Niçin o ı-ün lcM'şı lcaqıya idi. 
ler? 

Harici siy. Norveç sahillerinde devri. 
nunak için ı,yifesi görürken Meserşmit 
devlette artı:iı:>i bir Alman tayyaresini 
alan sevgi venüş~ür. . 
bir siyaset ner bir Sanderlant tayyaresı 

Niçin bugün yanyanadırlar? 
Dün onlan kartı karııya koyan 

sebep ne ite, bugün de yanyana 
ıetiren amil aynı feydir. Şüphe. 
siz biz bunu ancak Türk mille. 
tinin kararlan ve hayati bakı. 
mından mütalea edebiliriz. 

iptidai ka, r:ıorvcç Fiyon!nda tesad~f 
lariyle olan ,.:>ır ·Alman denızaltr gemı. 
tiklal manbğı bomba ile batırmıştır. 
yerini tutar. c, 2.9 (Hususi) -:- _Alman.. 
menfaati İfgal~ıy~ kuv;vetlcrını n~kl:-

Bunun içinc"lılerı SkaJarakda yenı bır 
vel kartı karşıt uğ~amış!ar ve . mühim 
kütlelerle bug'ermışlerdı~. Danımarka. 
diyCC"Uz, diye md adası cıvarında 3000 
cevabı pyet fbir Almcın nakliye gemisi. 

Hükümlerimiz ne mücerret bir 
takan sebeplel'in tahliline, ne de 
tarihi hadiselerin münferit insani 
psikolojisinin ifadesi olan ıempa. 
tiler ve kinlerle izahına dayana.. 
cakbr. 

Diin istikJmıs olduğu tesbit edilmiş. 
harp ettik, bıYİat henüz mu;ı.yyen de. 
mak için ayn 

Çünkü millet bir vakıadır. Ve 
bütün hakikati biz onun mesıfaaL 
leri çerçevesinden hesaplanz. 
Dünyada mücen-et bir hak ve a. 
dalet mefküresi henüz mevcut 
değildir. Hayal ile uğraşmak bel. 
ki güzel bir ıeydir. Fakat canlı, 
kuvvetli ve halk vasfım her za. 
man üzerinde taıryan halkm aaa. 
deti, nrlığı inandrğımız yegane 
hakika.ttir. 

ediyonız. v~<nan nakliye gemisi 
harp edecegu 

Dünkü dür batırıldı 
dostluk arar , h . 

d • ...ı.dra ıu <A· A·} - Ba rıye 
sa ece ~ · d' t bli~ edil • ti k ,retın en e g mw, r: 
~~Y1:cnidcn üç Alman iaı;e gemisi 

1 
ıçı~tınlmıştır. Son iki gün zarfında. 

anmak_ 1n ·ı· 1 - ·· ·1 13 akli d" -5 gı ız mı\'azoru ı e n ye 
uır vapurunun batırıldığı \'Cyahut ağır 

meo'. ha.sam uğrntıldrğı hakkındaki Al-em man iddiası tamamen :.sılsızdır· 

Halk saadetinin, millet 'ı,~y.are ııc 
• k .viye mliCreze· iY enı yapılaca devam eyle ... 

birliklerim hava kuvvet.. 
Muhtelif madent cenuptan mü~~e • 

rı ile, farmaloğlar .viye ~ıtalarr go_n • 
Vekaleti başkon•••C mfmı olmak ıçin 
lanmışlar kur.6ayrellcr sarfetm.ekte 
birlikleri ·,,A l oglliz tayyare clafı ba: 
dir. t!ryalan, Alnımı tayyarelerlnı 

~;ok yüksekte ucmaya mecbur 
ej.·ıcrnekle Ye Alman tayyare. 
teri , lıu suretle lıUcumlarmda 
hedeflerini ıyi s eçememekto .. 
dirler. 

Loadra, 29 (Hususi) - Stok. 
holmden gelen haberlere göre AL 
manların Stenikjcr şimalindcki 
taarruzları muvaffakıyetsizlikle 
neticelenmiş ve Almanlar bu mat. 

• takada miihim zayiat vcrmi~ler. 
dir. 

60 Alman esir edilmiş 
Stoldlolm, 29 (A.A.) - 1sv~ 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Aalesund civarında esir edilen 60 
Alm2n askeri, Aalesunla getiril. 
miş ve mekteplere yerleştirilmiş.. 
tir. 
Müttefikler nasıl asker 

ihraç ediyorlar 
Londra, 29 (A.A.) - Yeniden 

İngiliz ve Fransız kıtaları sali • 
men Namsos'a ç(karılmış ve Ste. 
inkjer mıntakasına sevkedilmi§. 
tir. Steinkjcrin §imalinde şimdi 
kuvvetli İngiliz, Fransız ve Nor .. 
.J'c~ cüzütamlan bulunmaktadı4 
'{eni kayaklı müfrezeler hareka. 
ta iıtirak etmektedir. 

Alman tayyareleri Namaos ~ 
rini tamamiyk tahrip etmişle~ 
clir. 

3 haftada 28 Alman 
gemısı batmış 

Londra, 29 (A.A.) - Bu ak. 
şam Londrada öğrendiğine göre, 
sekiz nisan tannindenbcri 28 Al .. 
:man. nakliye ve levazım gemisi 
batırılmıştır. Bu gemilerden baı.
ka diğer on gemiye de torpil isa. 
bet etmiş ve b\lnlar da pek muh. 
temel olarak batmıştır. Ayrıca 
Maine vapuru da mürettebatı ta. 
rafından batırılmrştır. Alman s~ 
firi kuvvetleri. Almanyanın İs. 

do•tum. Ne dediğini i~idemiyo. 
vum? 

- Bt·r~.cln pek sıkıda kaldım. 
Cehimdc hiç para yok, bana elli 
lire gönderebilir misin diyorum. 

- Hay Allaa müstahalnm Yer. 
sin. hir tek sözünü bile anhyanu. 
ycwum. 

- Bara.da.. .• pek._ sıkıda. .. kal. 
dun, diyorwn!_ Cebimde ..• mcte. 
lik yok. nana-. elli lira_. gönde. 
t'ebilir misin? 

- Yine anlıyamadım do3tum. 
Her halde Lclcfon battı bozuk .. . 
Öyle değil mi-. Alui takdirde .. . 

Bu arnhl: telefon merkezindeki 
luz arnya kanşarnk: 

- Telefon h11ttrnın hiç bir bo. 
zukfucu yoktur, diye haykrnr, 
konupn zatın ne scylediğini ben 
'Pekala i~itiyorum. 

Bunun 'üzerine telefonu anla. 
maz \iJi görünen adam: 

- Pekllla öyle ise, da-. lstedi.. 
gi eni lirayı da ~ötüriİJ> sen verir. 
:ıın ••• 

Hammon ismindeki İngiliz balıkçı 
vapuru batmış \'e Larvud balıkçı 
g~ine de yangın bombaları isa
bet etmiştir. 1ki vapurda da in A 

sanca hiçbir zayiat yoktur. 

Finlandiya körfezi 
tehlikeli mıntaka 

BB'l'liıı, 29 ( A.A.) - Alınan 
hükumeti bu gece radyo ile bil;. 
tün Ahnnn armatörlerine yap
tığı bir tebliğde Finlandiya kör
fezinin tehlikeli mrntaka haline 
geldiğini bildirmiştir. 

Norveçte ha va faaliyeti 
.ı. ~oneçte bir noktadan bildirili· 

yor: 29 (A.A.) - Dün gündüz 
Engcsct uzerinde Alman bomöat' 
dıman tayyareleri le r rıgiliz avcıla· 
n arasında bir kaç muharebe vu
kubulmuştur. Bergm ile Trond· 
hayın ara mda yan yol olan Ale· 
sund \'akınında birkaç tayyarenin 
düştü~ü gfirülmüştür. Ke~a Al· 
man tayyare!eri müttcfıklenn kı
taat ihraç ettiği Molde limanı üzt 
rinde büyük bir faaliy~t göster· 
mişlerdir. Mo!dc, Andalsı!c:iİn batı 
şimalindedir. 

·one!:te bir noktadan bildirili
yor, 29 (A· A.) - Asker \'e mal
zeme nakline mani olmak için Al
man hava kuvvetleri tarafından 

yapılan bütün hücumlar de!edil
miştir. Her gün muntazaman nak
liye vapurları gelmektedir. Halen 
Norveçte mühim miktarda müttefik 
krtnatı ve malzeme bulunmakta
dır· 

~tol,holm, 29 (.\. ı\·) - Stok.
bolnı radyosu bu geceki neı:riya. 
tında, Voss'da bir Alman a~kerl 
tayyaresinin düşürüldüğünü. üç 
tayyarenin de inmeğe mecbur edil
diğini bildirmiştir. 

Spiker, diğer bazı tayyarelerin 
de çok muhtemel olarak dü§Urül
mü~ ve fakat henüz bu hususta 
kat'i malümnt almamamış olduğu
nu ilave eylem~tir. 

Hambro Ribentro· 
bu yalanhyor 

Pa l'i;;, ::m ( ~ahn ha ka ı·~ı ı·ad 
.}o) • Non r ç <l r vlet nclaını 
l\Hisyn H n ııı hro bir A ınc ı·ik an 
ajnn~ ına ' ermiş olduğ ıı ht>ya • 
ııatta 1 n !!i lte ı<'ııiıı değil, fa -
kat Alııı ıuı) anın Xorvcçi i:;;g-al 
hazırlıt.ları ~ apıııı 5 olduğunu 
Ye · !l nis:uı!.un çok ü.alıa c\·
'\'Cl Norveç llınanlanna demir
lemiş olan ticare t gemilerinin 
anbarlarmdaıı Alman as l>erle· 
rinin çıkmış olduf'uou bildir -
nılş ve Ngneçi11 l~gnliorfe Xor 
veçtt> Almnn kon tılll Neld:ının 
idaresinde hazırlnııdığını iHI. • 
Ye r>dcreli: 

" Bu adam efir olarak gön 
derilcliği zaman ka.bul edilme -
mc.ısl için hllkümeti ikaz etmiş 
tim. Bu aclam umumi harpte 
bir denizaltı gemi .. ine kuman· 
ela etmekteydi. Handaki Mı -
ylık ) angın sıralarmda bu n • 
<lam Ha,·rda bulunuyordu. 
HUkQmeti ikaz etmekte fıak -
hydrm. 

1'<.>nıl,tir, 

Domlru, 9 ( A ... t.) - Delhi· 
den bildirıliyor: 

Miistakil Hint miislüman kon
ferar.sının komitesi dün iltifak. 
la bir karar ~ureli knbııl ı.'<.lcrek. 
Hint müslün11nları birliği re;_ 
si Cenah tarafındDn yapılan 
teklif kııbilin<lcıı Bindistanın 
siyastcn parçalanmasını i::,tilı -
dıtf eden her türlü teŞcbbüsü red 
detmiştir. 

Karar suretinde llindistanın, 
heyeti umumiyesi muayyen coğ. 
rafi ve siyasi hudutlar istediği. 
onun ırki \'e dini ne olursa olsun 
bütün vatandaşların miişterek 
yurdu olduğu kaydedilmekte ve 
müslümnnların du I:Iindistanın 
diı{er sakinleri ~ibi mcsulij·etle. 
l'i olduğu \'C memleketi nistikla
li irin fedakarlıklara katlanma -
Jari lazım geldiği kaydedilmek _ 
tedir. 

isveçte 
Müdafaa istikraz 
tahvilleri satılığa 

çıkarıldı 

Stokholm. 29 (Radyo) - Mil. 
li müdafaaya tahsis olunacak 
dahili istikraz tahvilleri bugün 
!sveçte satılığa çıkarılmıştır. 
llk olarak kral Güsta v çeyrek 
milyon kuron kıymetinde istikraz 
satm almış, kralı takiben varis 
prens 150 bin kuronluk ve oğlu 
da a vrıca yiiz elli bin kuronluk. 
tahvil satm almışlardır. Ayrıca. 
kral :ıilesinin almış oldukları 
tahvillerin tutarı da 1,!5 milyon
dur. 

Bir çok ticari teşekküller de 
istikraz tah\'İllerindcn satın al
m~lardır. 

lsveç gazeteleri milli müda _ 
faa.ya ~arfedilecek olan bu isti~ 
raza bliyük bir chemmiret at -
!etmekte ,.e memleketi ateşten 
kurtaracak, ~ehirleri ha~a taar
ru.zlarından koruyacak olan bu 
paranın yalnız lsveç ~nginleri. 
nin yardımile elde edilcmilece -
ğini beyan ederek bütiin memle
ketin bu istikrn7..da bir hissesi 
~llllQ,SJ ic:aı> ettiğiiıi ileri !sür • 
mektedirler. 

f{foldıolnı, f!9 ( A:.ı.) - İsveç' 
milli nıiidafna istikrazınm emis4 

yonuntm ilk günü olan bugün 30 
milyon kuron için suskripsiyon 
yapılmıştır. 

İngiliz- İtalyan tica
ret müzakereleri 
Yakında Romaya bir 
lngiliz heyeti gidecek 

Lo111/ı"u, 29 ( A .A.) - Röyter 
ajansının resmen öğrendiği~ 
göre, Lcml Halifa.ks İtalya bü~ 
yük elçisi Bastianini ile iki 
memleket arasındaki ticaret mü 
na...<1ebtleri hakkında görüşmüş
tür. 

Jn_g-iliz - ltalyan ticaret mü. 
nasebetleri hakkında mart ayı. 
nm bidayelir.de inkıtna uğrayan 
dostane görü~melere tekrar baş 
!anması bu görüşmenin mevzu
un u teşkil etmi~ir. 

l'a1 is, 29 (SabaJıaa~ ko.rlJt rad 
yo) - Londradan gelen haber. 
lere göre bir lngiliz iktısat he
yetiniıı yakında Romaya !!İtme
si lmvvetle muhtemeldir. Bu he. 
yet ltalya ile Jngilt&re arasın .. 
daki iktısadi münasebetleri ge
nişletecek olan bir anla~mn için 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Kısa Anhara haberleri: 

* Belçika hUk\ımeti tzınir 
fuarıırn iştirak edeceğini res· 
nıco hilllirmiştir. 

* Peşte pnıınyıı·uıdaki pa,· -
yoıı.uıuuz Lnkdirname alnı1:;;.tır. 

-K· Gllınrllklorde ikinci sınıf 
nıiifeltiş Suphi Oka)· Haydar .. 
p:ı.şa glinırlığli ınUdlir!Uğfüıe, 

müfeulş Nar i Selik lzmir ih
racat ı;Umrlik miidUrlUğiine 
mll!cttiş Rtikneltln Birce .An· 
talya g!lmrQl' mtldilrlUğUne 

ta~ in P.dilmhlcrtlil'. 
* Ylik k mlihendis mekte

bi son mıf talebe inden 40 ta. 
lebc ile 7 muallim bugUıı geL 
diler. Ankara barajını gezdi -
ler. tattlrkün kabrine, Zafer 
Abide ine çelenk koyac:ıklar · 
dır. 

* Tiraret Veklleti n.ıcmlc • 
ketimlıdcn burrla demirleri L 
talyaya ibraı; ile yerine mamul 
demir iclhalinl kararlaştırmış, 
bu işe Zlraııt Rankası memur 
~dtlmfştlr · 

.\ıık:ını, :!U (.\ •• \.) HUylik 
Millrt Me ·!isi hu U ıı Dı-. Maz· 
har Gcrnıcntıı ha knıılığıııcln 
toplanarak matbua t ka nunu • 
nun bn1.ı fıkralar ilfh esi uc alt 
kanunun ıki ııı i mtıza.[, <.' rrsini 

~·npnıı ı;;t ır . Mtıteal<ibc n ınliza • 
kcr<.'~ illL' gC'ç il f.' ıı ' e rrs nıi dal -
reler H' nıtlessı.:S C'lf•d cı de\'lete 
aıt iılare \ 'C ş irkctl C' nlr ıııen:ıfii 
ll lll1lllll~ C'~ C h;idirıı ı tntl ı'SS~e • 

l <'nlc buluıın <' ,ılc rıaldl \asıta · 
lrı'r:ı miıted :ıır lrnııuııa !' k lfiyi. 
lıa tizcrıııdı lıin:ok hatipl e r söz 
alını ; lurdır . Mıwıulrns layiha -
ııııı gcı,;eu toplantı rılıııcla mll
uı l:cn' ı; i cs ııa srndn n~ rflmi ş o· 
lan takrirl e rle c nrünıenc iade 
edihrıi ı;ı olcluı:;uııa ı ş~rct eden 
hatipler hu tııkrirler \ e umumi 
heyl1 tte izhar edile n arzuya uy 
guıı olarnl< bütçe C'JH'ilmeııin • 
den teşekklıf <•dilıni~ bulunan 
ıwmis) onların uzun tNkikler 
son ıı ıı da. nı rdı ldn n esasi arı i . 
zah <'ylcmiş lerdlr. 

Hatipler cııdinıcııi lıılfılıara 

lııı l'Saslnrı lıir tnrıı fa lıırn lrn -
ral< Jftyihnyı olduğu gibi umu
mi heye te se\ ketmiş olnııısınm 
izr..lıını istemiş ler \:C nakil va
sıtalarının tnl:~ hl ıııtiraknlıcsi 
ve tasarrufu llzc rindn i şrarla 
durnıuslardır. EııcUmcn na · 
ııııııa. ,·~rilen izahatta eneilmc. 
nin dahili ıılzamıı:ııne ve tan. 
nıUle göre yC'tıid cn hir kanun 
ıaviluısı hazıl'lannıal\ hus usun
d~ kendis ini s:ılfthi yc>ttar hu! -
maın15 olduğunu lrnydcylcmiş 
ve ınflzakeı·clcrc ınc ,·zuıı teş • 
kil etlen ııoktai n:ıznrlara lrnr
~ı ccvaıı verer<'lı: umumi heye. 
tin hal< Pili o ld uğ11 ıı u hl 1 di r -
miştir. \'o ınUzaltcrcler sonun • 
da Hıyih:ı n ııı en·<' ir i' verilmiş 
olan karar daiı·csinde 'e Llitçe 
mUzak<'rcsiııden C\' \'CI intacı 
zımnında cnelinıcnı> r,t>rlyc ve· . 
rilnı csiıı c nlt takrir r e ye lrn -
nularak kabul cclilnıiştlr. 

.ı lcclis ça.rşamha. r;Unii top • 
!anacaktır. 

Riyaseticun1hur 
orkestrası 

Dün gece ilk kons~r~pj 
verdi 

"'~" ..... ~ ...... '.I' , ... 

niyascticumbur filarmonik 
orkestrası !:onser \'~rmek üzere 
pazar günü Ankarada.n şehrimi· 
ze ..... elmistir. İlk konserini dün o ~ , . 
akşam saat :!l de Saray sıne • 
masıucla vermiştir. Orkestra 
şehrimizde kaldığı müddet zar. 
fmda dört konseı· verecektir. 

İlk konser ümidin fevkinde 
bir alaka görmüştür. Şef Er
nest Practorius. tık olarak Lud
vig Betofen'in üçüncü Lconore 
uvertüıii çalınmıştır. Konserler. 
de pek az çalman ve her defa • 
sında yeni hazırlanmı5 bir parça. 
hissini veren bu uvertür şiddetli 
alkı§larla karşılanmıştır. 

Ferdi I•'on Ştotzer tarafından 
solo poyano olarak Betofcnin 
beşinci piyano konsertosuııdan 
çalman parçalar da büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. 

Bundan sonra konserin ikinci 
kısmına ba.5lanrnr. tır. Program 
üzere bu kısımda Joban Brah
ms·ın 1 inci fensoniden ve Vag. 
ner RŞı,r'ın Tanhavzcr operası. 
nın uvertürü c;nhnmıştır. Diln 
akşamki konserde çalınan par
çalar sanat eserlerinin en de -
ğerlilerini tc.5kil etmektedir. 

Riyaseticum.hur filiırmonik or. 
ke.strası, memleketimizin en bü. 
yük orkesta ihtiyacına karşılık 
verecek bir mahiyette te§Ckkül 
etmiş ve her gün de bu sahada 
büyük varlıklar yaratacağı sa
llat tekniği ile ilerlemektedir. 

tKonserde vali ve beledive rei
si doktor Lütfi Kırdar, • parti 
!başkam Fikret Sı!ay, konsen·a
tuvar hocaları Ye bir çok musi. 
ki severler bulunmuştur. 

İtalyanın Berlin se
t iri değiştirildi 

( Ba!J tcırafl 1 hır.ide) 

Alfieri'nin 1 tal yanın Berlin bü. 
yük elçiliğine tayini 1talyan gazc. 
teleri tarafından, Roma ile: Ber. 
lin arasındaki münasebetlerin, t. 
talyan • Alınan ittifakı çerçevesi 
dahilinde, inllişafı ic:in mühim bir 
hadise olarak scl~anmaktadır. 

Roma gazeteleri. Alfııcri'nin 
Bcr:linde birçok sağlam dostlukla. 
ra malik olduğunu tebaruz ettir. 
mektc ve Alfierinin Berlin büyük 
elçiliğine tayini Alman • İtalyan 
tesanüdünü dam. ziyade fazlala~ 
tı:.racagını yazmaktadır. 

--·~ 
Bulg·~r Hariciye 

zırının beyaf13 

·' l{omşularımızı ehdit 
bir tehlike görmı 

• seniıt ~ 
Sofy11, .:!9 ( A.A .) - Bulgar kım a)-ıırı ' 

gnzctecilerinin organı olan "Ga- olnıdtrıniı. 
zeteler ga1.ctesi., neşretmiş ol: ya~ ıe ve JJJ 
duğu hususi bir nfü:hatla ye.nı ıer~UI (it 
Başvekil Filof'un bcvnnatı vnr- ka ıl o!Sll 
drr. v md 1.;:ı <;OJc 

fütŞ\'<'kil Filof, ezeiimle de- a.ı nıerııle 
· t' k'. kan ........ 1111 

mış ır ı . d n ınuu--
Hükumct ile parliımenlo ara- e ınc 

smda, bugün o kaual' elzem olan k.nnbiitiiJl _:.,.
ve teşrii faaliyeti l:olaylaştıı an rı, nf atjeJ'ııı;;:;,. 
emnivet ve ahenk daima mevcut nıe r aıcin 
olagelmiııtir. Parlamentonun, bu bal ı,,cti 
seferki içtima devresinde müza- de 'iıa\·~ 
kere edeceği kanun projeleri ~- ınat k 
rasrnda ezcümle, ihtikiufa miı- kltO~ ~ 
cadele kanunu da vardıl'. sulh ıar 

L"oı11!i:~ Hariciye nazm 1 'opov dn. ay- .ı.. b.- ~tAI 
m gazeteye beyanatta bulunmuş. yakll1 ·"t1ıb'Y1 
demiş.tir ki: Faka!· ı~~ 

Si"·aset \'azi.veti. harbin <!t- disiıı• ~aJJ 
,J - tan J3ıı :.....ır 

şında bulunan \"e anlaşmazlıga sı ol:ıfl"" 
sürüklenmemek ıdn daimi su. aza· · r:ıfl 
rette "":t'-'ret eden °bütiiıı memle· yeti11

1 
Jll fJ 

h J kallı~r ...... ,.dl 
ketlerin vaziyetine müşabihtir. Jıklı ıtwb·ıl 
Bitarailar tarafından olduğu ka- rekcttc 
dar muharipler tarafından da 
takdir edilen ve üzerinde hiç 

Ribentrop' un tilki 
siyaseti 

( Bmt tarnfı 1 ıııcidc) 

doğrudan doğruya Lehistan hu. 
dutları içerisine 'inr.cleri için 
yardım vaadcdiyorJu. Bir halde 
ki Lehi~tnn Almanya ile olan hu. 
dutları üzerinc1c ar.keri istihkfun .. 
im yapmaya b:Je lüzum görme. 
ycr·du ve kendisine hnrici tchli. 
kenin ancak Sovyetler birliği hu. 
dudundan gelebileceğini diitiine. 
uk 'bütün tahkimat faaliyetlerini 
bu tarafta teksif ctmi~ti. 

Net..ice ne oklu? Cck0$lovakya 
Lehislanın da yarc!ı;ııı ile par~ 
landıklan sonra Almanya Varıo• 
va hüklımellne karşı ol..'111 dostluk 
t&'.Vl'ıİiı c'le"•i\t'ircfi.'' Çünkü artık 
nazikt· icin Lehistnn vasıtaıiyle 
elde edikcek biı· menfaat kalma. 
mıştr; biliıkis bundan sonra Le. 
histanın ortadan kaldınlması da. 
vasına sıra gelmişti. Nitekim ipti. 
da Danzig ve koridor adı ile mey .. 
dana atılan mesele Lehistanm 
SoTyctler birliği ile payla§ılması 
~ekline girdi. 

Bu defa en hakuz bir taarruz 
ile Ncı:-veçlilerin ıncmleketine sal. 
dıran Almanların asıl maksatlal'l 
şimal mıntakasmdaki İsveç de. 
mir madenlerini ele geçirmektir. 
Bir taraftan Norveç toprakların. 
da müttefik askerleri ile çarpı§ır. 
ken ve diğer taraftan lsveç hu. 
dutbrım geçerek maden mınta. 
kasına doğru ileı·ilemtk isterken 
bu maksatlarını gizlemeye çalışı. 
yo»lar. Böylelikle İsveçlileri!' 
müdafaa hazırlıkkcını gevtctc:bı. 
Icceklerini umuyorlar. Onun için 
Alman hariciye n."\zırı Von Rib
b:ntrop birkaç gün evvel Berlin. 
de bulunan ecnebi elçilerini '\·e 
gazetecilerini çağırarak N c11veçi 
işgal etmek mesuliyetini mütte. 
fikler üzerine yükletti. Diğer ta
raftan verdiği beyanat ile Alman 
gazetelerinin daha düne ka.dar ls. 
vcc aleyhindeki en ağır neşriyat. 
lar'inr unutrr.ak bu memleketi bi. 
taraflık kaidesine tarnamiyle ria.. 
yet gösterdiğinden bahis ile met. 
hetmeye lüzum gördü. 

Her halde Alman hariciyesinin 
höyle İsveç hakkındaki vaziyet~· 
ni değiştirerek takdirkar bir dıl 
kullanması sebepsiz değildir ve 
bu sebep belki de ağzrndaki p~Y: 
niı·i kapmak için karganın sesını 
metheden bir tilki siyasetidir. 

Fakat bu arada hadiseyi j:zah 
için ikinci bir haber geliyor. SU 
rivayete göre Almanyanın l~v~e 
karsı olan hareketlerini değııtır. 
mes~ine ve Yon Ri'.>bentrop'un bu 
memlekete kal:-!• bir bitaraflık 
mükafatı vaadetmesine 5C'::kda .. 
~ a başka kaynaklardan gel etlte.' 
dir; yani bu vaziyet Sovy er 
b. ı·-· . Be 1in h!!L:..-tiıte kar-ır ıgının r uau ..... 

şı yaptığı bir ilttar ile ~ •. ~ 
bnlunmaktadsr: SoyYetleT bir IS 
Baltık sahiDerin~e AbnaDY::;' 
daha fazla nüfuz mmtakası b·~ 
etmesine göz yamanuyac:afnw ~. 
d~ştir; Abn..ıya da buı;'U;° ;· 
zerine lneçe karşı siyasetitu • 
ğiştirmeye mecbur olmvıtı:r. 

Hi.diseniıa bu iki türlü tel•~ 
den hanıi&i doğru? Araların A 



S -VAKiT 30 NiSAN 1940 ~ 
tıı~~"a;:--··-·-·ı Ti bette ilk defa elek lri k, 
~~~--..!telefon tesisatı yapılıyor 1 

FEKO 

~1lU.ld 
~dıııb - 4 -
"'~li( ~na çok ya§lı gö. - Oh .. Ne kadar dalgınlık et· 

,il İııdi~allıyordu da... tim .. Çocuklara ıcker getirmeği 
~~:· zaman buna unuttum. Zavallı yavrular, timdi 

""•"' sukutu hayale uğrayacaklar .. On· 
t' 12:t.. lıJak Güstav ka. ları hergün güzel ıckedemelere 
~de mor b' alı§tırmıştnn. 
~"io h ır zarf var Nitekim biraz sonra yanlarına 
~,~ zaman fev: gelen küçük Döniz ihtiyar kadın-

il\-~ lltağ a rağmen bu da şeker b~la.mayınca mütees,ir 
ı. ~ ~ .~~. elinden a. görünmüttil. 

0 U beyazlığı - Maamafih ziyanı yok .. Di -
~ ye ihtiyar kadın şözüne devam 
~U rı 0 kudu: etti .. Çünkü parkın antresindeki 

~. ,,tıı..._-~ be,.,, -
'1 

11 
~ J şekercide istediklerimizi bulmak 

\1,~l'ti ~bulunuyor ve mümkün .. Eğer mis müsaade c -
~ ~Ca.lc ecata mukabil derııe, küçük Dönizle birlikte gi· 

t ~ ttr. Fakat ma. de biliriz. Fakat bir şartla.. Ben 
ttthı/le benim ilk ihtiyar bir kadınrm, bacağım da 
~.ere fi &:etirmcdiniz, hasta, onun için ağır ağır gide -

b.IİtdCtı ra.tı arttıraca. ccğiz. 
·t llıil kı ınllyon de. 

b~t!ıa/b11 istiyorum .. 
~~de ilzırlamanızm 
l' İ~itı d but.unduğunu 

~ctlınl e sıze üç gün 
~lı_ılcı1c~ Bu §artları. 
1 Jc;ıı .~ bir daha 

\ tfcn i~~rernezsiniz ..• 
tolldcr- • tnektubum. 

ınız .• li ür:met. 

O~ . 'i e§it İskelet'' 
6ı ~ iti . • • . 
cı ltr l' 

\ lı'rtıLA.MAoı 
·~l he 
~~dcııb·ıe doğru Paris 

ıre 
b:. ~-- ita ınutad olmr. 
~ "1t:ş l'l§tı. Gazete 

, ~lt~Yor, avazları 
~ ~hı 1YorJardı : 
h~ı, h~ hunuai tabı 
tı:'~Qr ~uat tabı .• Son 

~sı irisin ortasın 
~ ~.U~ vakası da· srl. tılc yazıyor. 

l . '"<ltlttıd • 
it ~arı akı kargaşa -
~ı:ıhUıcr Yolctu .• Işıklı 
~.\ ~a er tncmurlan • 
~dU •Ur~r~tterine rağ· 

lıtıı)'o tuleri, maki • 
S\i!. t, ga .. t .. 
~'tı) .c e mu -

lti h~ardı. Köşe 
~ lı Uına uğra • 
~ ltia b 
~ en ttrı:n müthiş va· 

1 llıliıtcrn 1 malumat 

Miı Gregor bu teklifi kabul e. 
diyor. Böyle pyanı hürmet bir 
kadından neden çekinsin! .. Uste· 
lik bu kadın onun memleketini, 
Londrayı da mükemmel tanıyor. 

İşte bunun üzerine vaka ecre· 
yan ediyor. 

Görülüyor ki, haydutla, suç or 
tağı eski sert metodlarını deği9 • 
tirmişler, bu kere ba§ka tekilde 
hareket ediyorlar. 

İhtiyar kadın ile çocuk parkın 
parmaklıklarını aşınca hemen 
orada bekliyomıuı gibi duran gri 
renkte büyük bir otomobilin ka.. 
pısı birdenbire açılıyor ve içer • 
den çıkan bir adam ç0<;uğu ko • 
lundan tutarak otomobile sürük • 
lüyor. İhtiyar kadına gelince o 
ca çevik bir hareketle otomobile 
atlıyor. 

Böylece yeniden bir çocuk ka-
çmlmağa tcşebbils olunuyor. 

Fakat tam bu sırada, otomobil 
ha~ket ederken bir adam derhal 
çamurluğa atlıyor ve elindeki si
lahla §Oförü tehdit ederek dur • 
masmı emrediyor ve aynı caman· 
da düdükle imdad istiyor. Derhal 
bir polis ile park bekçisi yetişi -
yorlar. Bu vaziyet karşıtında ih· 
tiyar kadın otomobilden yere at
lıyor. 

( Da1ı.a tıar) 

[:IJ 
30.4.940 Salı 

.tıli~0 d tneı bir ka • 
~ biı: u.- Polis ile, 

~dııt .~ıle1eri titre- 12.30: Program ve meınleket aut 
~ ~d "Y c~il İ&ke • ayarı, 12.3~: Ajana ve meteoroloji ba.. 

~llıı htrlt cl~nın tafsi - berlerl, 12.50: ::Mu.ztk: Çalanlar: Fa.. 
~ ~U ltü ea~ alakadar hlre Feraan, Refik Feraan, Cevdet 
tço~ ÇUk Rojeden çağla, Fahri Kopuz. Okuyanlar: Sadi 

~ Yavrular da ka Ho;:ıses, Melek Tokgöz, 12.ISO: 1 - o_ 

1 
~o~ tııtc kuyan: Sadi Hoş.ses; Melek Tokgöz, 

\ ~~tl•t rca;ın tafsi - 13.30/H.OO: ::MUzik Ha!lt Kllz.ik (Pl.) 
~,, İla . 18.00: Program ve memleket aaat a. 
~ ~İıJilt rıs ailelerine yanı 1s.os: Mtı.zik: runa Ketty " 
· utlltq f>a.Çtnak isin Dcanna Durb1n'tn pllklan. 18.tO Ko. 

~ t btta &a Çıkmış o • nu§Dl& (Çlttçinln Saati), 18M: Ser. 
~liaıll' ~ugün bir beııt au.t, 19.10: ::Memleket eaat ayan, 

k >ı ~Uh clıne geçti. Ajans ve Meteoroloji haberleri, 19.30 
.._ li\Yd afaza etme • MU:ılk: Koro. ld&nı eden: ::M.-ud Ce. 

Pli; t~kit&~du kaçırdı. mil, ZO.llS: Kon~a (Çocuk Esirge. 
)~ \~a.t ını tenkit e· me kurumu tara!mdan), 20.30 MU. 
ıı ~d\t ete geçen en ztk: Fastl heyeti, 21.15: Mllzlk: KU.. 
tl~~>'ct ltaçırtnak her çUk orkestra (Şet Necip Afkm), Sop. 

d t12 Ua.Yllmaz. rano Bedriye Tllzün'Un 111Urlklle. 

~t~r'ıln;trı~, rhe·ı·mMeot~ .
1
00_ 22.ıcs ::Memleket aaat ayan, Ajans he.. 

oq ' .. ~ berlerl, zlraat, Eahaı:n - Tahvlllt, 
)~~d;rrnfrciloyrlarm Kambiyo - Nukut borsuı (Fiyat). 

\~bit, \' ll~a çıkar - 22.30: Mllzlk: Senfonik mUZlk (Pi.) 
12 Ctıı avrular gil _ 23.00: MUzik cazba.Dd (Pi.) 23.2~/ 

~ ~c ~ 'alsiı parkta 23.80 Yann~I program ve kapanıf· 
~il ~le.de 

1 bt,c i gonra tak • 
ç~:~abın~i!ru, tanın -

' ~ ~ı lt'~ Mösyö 
'~ l>"-tkt uçük arka -

Ct trıı t a •0Ynnrruıkta 
• tto ngıliı: .. b 

lb.. "Cd r Ço mure • 
<ıo:"l Ctt ~ t.ul;lan göz· 
"ıı\tl 01a.n ibn1ndaki ar • 
lf\~~a. ~Yar blr ka

L.~tf Cıine 1lllı§tı. Mis 
"lt~il it nazaran bu 
~~t ~ç tli~nu~rnuyordu. 
\\~ti\ \dın 1~vy7ı tanış. 
~~ \Q\tn tılız kızı -
~c Sok uzun hah • 

• \')c~or\tl\lar •cvdiğini, 
~ltlar1 ı, hatta to

ı ~ ç~ ll İ?i hulundut'U -
~' t'ıl~laralhakika ihti· 

t ~~·· karşı rok t S°' 'et \>c •• ~ 
11. lltoJ.at Uzerinde 

~;t hı: a bulundur 

t~'l''~ •o ~ llıc t ~lgan olan 
~ ~~ ~c ~ıliz kızınm 
,~~ baı; er zamanki 

Voleybol • Baıektbol 
mürıabakaları 

Bellerı Terbiye.l btanbul Ba1JNÜ 
VoleybOl • Ba. ketbol Aj:uılıfınclan: 

30/ol/1910 ll&lı güııU yapılacak 
mil~lıoka: 

SUlcymıuılye - Altıok aa&t 18. Ha_ 
kem Tuluğ Kember. Bu maçm gallbt 
kUme blrinclaldlr. 

S/6/11»0 cuma gtınll yapılacak mu-
qııbaka: 

Sarı küme blriııcW - Beyaz küme 
birincisi {Beylerbeyi) aa.at 18,30. Ha. 
kem NaUl M.oran. 

/6/1910 pazar gUn.U. yapllaeak ruU.. 
sabııka: 

San küme birJ.nelst • Beyu Jdime 
bldnclsi He kırmızı kUme blrincial 
{Galata.saray) snat H. Hakem Na1U 
Morv.n. 

Yan hakemleri: Tulut'! Kamber ve 
B. Temllb. 

NOT: 
ı - ::MUsabakalıır Galatasara1 ku

lUbU lokalinde yapılacaktır. 
2 - Saha kombeı1 Fetbl Dinçer. 

dir. 

Da.lai Lamanın oturduğu Ti. 
bet'in merkezi olan Laııo şehri 
modernle1mektedir. Bir İngiliz 
firmaeı Tibet merke:ıı:inde elckt • 
rikteaiaatı telgraf Tc telt!on hat. 
lan yapacaktır. 

İngiliz firması ilk olarak bir 
elektrik santralı tesis etmek işine 
başlamıştır. Bu münasebetle aant. 
ral ınaldnclcri ta§ıyan 1800 kasa 
Darjelinıten demiryoJu vasıtasi • 

le Lassoya gönderilmi~tir .• 
Bu kasalar Lasso şehrine g.e. 

!inceye kadar ba.ıan 4000 metre 
irtifaı bulan Tibet dağlarını a~ 
mağa mecbur olmuştut. 

Bu iş için Tibet hükumctil~ 
imzalanmıı olan kontrat pirinç 
kağıclı üzerine yazılmış clup al. 
tınad şu enteresan tarih varır: 

''Denizku~u senesinin, dördün. 
cü ayınm yirminci günü .. " 

1257 yeğenli kadın 
84 yaşında ve hiç Sakin köşesinde 84 Uncu se-

çocugu"' yok nesini ynşayan Madam Pole bir 
gUn bUtUn ailesini etrafında 

lçJnde yaşadığımız asır re- görmek zevkini duyacak mı
kor asrıdır. Fakat aşa~ıda bnh- dır? 
sedeceğlmlz rekorun aa.hlbl 
Amerikalılar değil, 14,ransız. Buna. pclt lmkfın verllnıcyor. 
ıardır. Fako.t bundnn dört sene evvel 

Rube de Oambetta caddesin- sekseninci senet devriyesi kut
dekl mUtevazl eyinde yaşıyan lulandı~ı zaman yeğenlerlndon 
Madam Pole - Motc'nin 125 7 Uc yUz tanesi hu şererıt gUne 
yeğeni vardır. lşin garibi 84 iştirA.k etmişlerdi. 
yaşında olan bu kadının hlc lşte mükemmel bir zürriyet 
çocuğu olmamıştır. misali. 

Fakat Madam Pole :Mote'nin ı--------------
kız ve erkek olmak uzcre yedi B f d d hl 
kardeşi vardır. Kocası da do- U sa er e e e 
kuz çocuklu bir &ilenin oğlu-
dur. tşte Madam Pohı Mote propaganda 
böyle muazzam bir ailenin or-
tasında. bulunduğu için 1257 • 
klşl kendlalne bala, teyze veya şek s p 1 r 
bUyUk hala, bUyUk teyze de-
mektedir. 

Filha.klka Madam Pole'nin A 1 
kardeşlerinin ceman 17 çocuk- m an m 1 ş 
ları olmuş, bunlar da evlene-
rek 186 çocuk dUn1a1a getir-
mişler, bunlardan evlenenle- Franıızea Pariıuvar gazetesin. 
rfn de 521 çocukları olmuş, bu de okunmuıtur: 
sonunculardan da 23 çocuk 
dUıiyay& gelmiş, ntha.yet bun
ların da son zamanlarda Uç ço. 
cukları dünyaya gelince, Ma
dam Pole'nln kardeşleri tara
fından elde ettiği yeğenlerinin 
adedi ceman 909 etmiş. Diğer 
taraftan kocasının da kardeş
leri evlenmiş ve 48 çocuk mey
dana getirmişler, bu çocuklar. 
dan 187 kUçUk dünyaya gel
mle. Te bu çocuklar da babala
rından aşağı kalmamak için 
19• çocuk yetiştirmişlerdir. 

btatlatik amatörleri bu he. 
sapları yapmca yek~nvn vcrdl
tlmiı ra.kama tekabOl etme
diğini görecekler. 

Fakat unutmamalıdırlar kl 
lzdlT~ eeJdllert mUna.sebetlyle 
aileden 81 ktşl tkl defa aayıl
m ıolardır. Haklkt rakam 1257 
dtr. 

Frankiurter Zaytung isimli 
Alman mecmuasında iki Alman 
profeaörU Şekspirin (meşhur ln. 
giliz edibi) Alman olduğunu id. 
dia ediyor ve ıöyle diyorlar: 

"Şekapir Alman balkı ve Al. 
man gençliği için daima bir kuv. 
vet kaynağı olmuştur. Filhakika 
Şekspir İngiliz toprağının çocu. 
ğudur. Jlf emleketini ve halkmı 
her s~vginin fevkinde görmüştür. 
Şekspir Tü.®rlar İngilter~ini 
sevmckteydi.. 

Otoriter metodlar ile idare e. 
dilmekte olan Tüdorlar İngiltere.. 
si rejim itibariyle bugünkü Al. 
manyaya fevkal.1dc bcnzerMkte. 
cir. . 
Şenpir bundan tam üç yüz el. 

1i sene evvel Cermen ruhi idea. 
linin en güzel ifadesini vermiştir. 

·- - ---- -=-~--- - -- --·- . -- - - ---- ---

lstanbul serbest güreş 
takımı seçmeleri 

Beden T e.-yeai latan bul Böl. 
geai Giiret Ajanlıjından: 

1 - Kırkpınarda yapılacak o. 
lan Türkiye ıerbeıt güreş birin. 
.:Uiklerine ittlrak edecek olan 
bölge takımını ıeçmek üzere 4.5. 
1!•40 çumartesi günü serbest gü. 
rtl acçıne müabakalan yapıla. 
caktır. 

2 - Bu milu bablara Mr ıilc.. 
Jette klilplerden yalnız birer gU. 
re§Çi kabul edilecektir. 

3 - Sikletlerde bir kilo tole. 
rans vardır. 

4 - Tartı aaat 18 • 19 arasın. 
da yapılacak ve müsabakalara aa. 
at 20 de başlanacaktır. 

5 - Müsabakalar Süieymaniye 
ıpor klübil salonunda yapılacak. 
tır. 

6 - Müsabaka hakcımliklerine 
Ahmet GUrkan, Vefik Gürkanlar, 
Sedat Şahin, Refik Bükülmez, Re. 
tat Tunçkol ve Hayim Biçer se. 
çilınişlcrdir. 

- :-.:oranın g-itmesini istemi -
yorunı. O kalacaktır. Bu ahmak 
Lüsinin göreceği kabuslara gö
re evimizi altüst edecek, itiyat -
!arımızı değiştirecek değiliz. Ha 
yatımrzm irı~iza.mı pek güzel -
dir... Rica ederim Doktor, e;i;r, 
bu krz.ın aklını başına gctimek 
için ne lazunsa yapınız, ve bir 
dah:ı böyle saçmasapruı ~yler 
uydurmasın, sonra fena olur zi· 
ra! 

Bulan teskin edici bir şurup 
reç:ctesi vermekle iktifa etti. So 
kakta, vedalaşmak üzere Matyö 
Doktora elini uzattı. Bir müd -
det sükut içinde el ele durup 
bakıştılar. Sonra Buta.n otomo _ 
biline binerken şu sözleri söyle· 
di: 
.- Nasıl, mükemmel değil mi? 

Bıra.z evvel size bu ailenin inki. 
ra:za .Yüz tuttulhınu söylememiş 
mıydım? ... Hayatı tabiatın hük 
~~nce yaşamak istemiyen bir 
ıçtımai heyetin akıbeti hüsran· 
dır. Bakınız. bu evde her şey 
yava,'} yavaş inhizam ediyor. Ser 
vet azalıyor, aile efradı ara.sına 
nifak giriyor! On iki yaşında bir 
kız, hayata küserek rahibe ol -
~ak istiyor! .. Oh ! Ne alii. bir gi. 
dış!... Bu bedbaht inSü.nlarm ar
zusu .dünyayı batırmaktan baş -
ka ~ır şey değildir. 
. .Ikı sene geçti, ve bu müddet 
ı~ınde M~työ ile Maryanın daha 
bır. çoc~ oldu. M.argarit ismi 
venlen bır kız. Bu defa ailenin 
yeni bir uzuv kazanmas; üzerine 
yayl!ıım şarkında Maröy ve Lil
bon ~tliklerine , kadar uzanan 
biltlİ;Tl ~oz:ı.!:ır malikaneye ek
len~. Çıftlıgın kanatları geniş.. 
ledıkçe kati muvaffakıyet ihti
malleri artıyordu. Artık ilk za
manların dar ve çetin er.dic:ele. 
ri kalmamıştı. Şimdi, sade<!~ §U
ur ve izanla yayli satın alınmış, 
ve çiftlik haricinde bir tek koru 
kalma.mı.,crtı. Matyö, bu koruların 
hem. odunlarından istifade et
mek ve hem de içlerindeki me
ralarda hayvan yetiştirmek 
maksadile oralarda bir çok yol. 
lar açtırmıştı. Şimdi o meralara 
sevkedilen davarlar fevkalade 
bir muvaffakıyetle yetişiyordu. 
Az .zaman içinde ahırların adedi 
çoğaldı, yeni yeni ağıllar yapıl. 
dı ve yığmlarla topla.nan güb -
reler toprağı son derece mah
suldar kıldı. Artık çocuklar mut. 
ta.s~l doğabilirlerdi. Onları bes. 
ı~rıp giydirmek için sayısız sü
rüler mevcuttu. Süt oluk gibi a
kryordlL 

Malikanenin büsbütün Mat ö. .. l' y nwı e ıne geçmesi için daha. bir 
parça toprağın fethi lazımdı: 
Şark cihetindeki kurak sırtlar. 
Bu parlak netice, ilk senelerde 
çekilen mihnetleri ve dökülen 
gözyaşlarını unutturuyordu. • 

tuzundan sonra yapılması nm -
karrer olan çocuğun doğumu L 
çin, karı koca, altı senedenberi 
her nevi tedbiri kaldırdıkları 
halde istenile:ı netice bir türlü 
hasıl olmuyordu. 

Ev, gitgide artan bir mateme 
g0mülüyor<lu. 

Konstansla <losUuk rabıtaları 
ycnileneliberi, :U.adam Anjelen, 
Pariste işi olduğu zamanlar, ba. 
zı defa arkad~r;mm e\ine uğrar
dı. Gene böyle b:r gün, i·ki ka. 
dın başbaşa kalınca, l\ladam 
Anj~!en hıçkırıklarla ağhyarak 
bütün cl0mlerini ortaya döktü. 

- Ah! bilseniz ne büyük bir 
yeis içindeyiz! Bir çocuğumuz 
olmasını bu kadar iştiyakla is
tediğimiz halde arzumuza nail 
olamıyoruz. Bu hususta mura. • 
dma erenler bizim çektiğimiz a
zabı tahayyül edemezler. ZavaL 
ıı koc.ını beni hala ~ski aşkile 
seviyor. Fakat iyi anlıyorum ki, 
bu felaketimiz.in sebebini o ben
de buluyor. Kalbimi parçalayan, 
beni yalnız başıma saatlerce ağ. 
latan budur i!Jte ! Bu kabahat 
ne bende olsun! Kabahatin 
hangi tarafta olduğunu kim ta
yin edebilir? Lakin bunu ona 
söyliyemem. Beliti o zaman ke. 
derinden çıldırır. Hem de bu sı
ralarda. gözleri iyi görmüyor! 
tçimizin bliyük sıkıntısı yetmL 
yormuş gibi onun da. mütemadi· 
yen mahzun duruşu yuvamızn 
öyle bir boşluk, öyle bir kasvet 
çöktürüyor ki, tarif edemem! 
Hayatımız günden güne tatsız _ 
laşıyor. Etraf nnw müUıiş bir 
soğukluk sarıyor. Halbuki ara. -
mızda bir çocuk olsaydı onun gü. 
rültüleri ve onun yaramazlık • 
ları ile şenlenirdik. Ah! Y arab. 
bi, bir çocuk için hayatımızı fe
daya. razıyız! 

Kon.sta.ns, hayretle arka.d8§ına 
ibakı:yordu. 
_ - Nasıl olur .dostum, sizin ça. 
gınızda sıhhatlı bir kadının ço
cuğu olmasın kabil mi? Ben 
öyle zannediyordum. ki, sıhhatli 
olduktan sonar çocuk yapmak 
her zaman mümktindür. Maama. 
fih bunun çaresi var. Her gün 
gazetelerde il!nlar okuyoruz. 

Madam Anjelen yeni bir hıç
kırık nöbeti geçirdi. 

- Beni, her §eyi söylemeğe 
mecbur ediyorsunuz... Maalesef 
üç seneden.beri her ilacı dene 
dinı. Altı aydanberi de Mirome: 
nil ~ağında bir ebenin tedavi. 
sine tabi bulunuyorum. Vaitler, 
teminatlar, istediğiniz kadar. Pa. 
kat elde biç bir netice yok .. Bu
gUn biraz daha samimi davran. 
dı. Ümidi kesilmiş gibi görün
dü. Demin gözyaşla.rmu bunun 
için zaptedcmedim. Aff edersi _ 
niz. 

. Ellerini kavuşturarak suzişli 
bır heyecanla. devam etti. 

(Daha var) 

Ve bu iki sene içinde, Matyö 
csertni tamamlarken, Maryan. 
karnında. bir çocuk bulunduğu 
~alde on dokuz yaşında ikiz o. 
ğullarmdan Blezi evler.dirmek 
ba.htiya.rlığnıa. ınazhar oldu. 
BJez, on sekiz yaşında gayet gü
zel ve sevimli bir kız almıştı •r~------.----·'"~• 
Genç evlilerin ta çocukluk za: VAK l T 

Uaz.ctede çıkan bUtU.O yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

ABOSE TARlFESJ 
Memleket lııfeıuleket 

içinde dışında 

Ali~ ~ l~ K~ 
a a)·tık ıııo cı~ .. 
fS aylık 47.5 820 ,. 
l ydhk 900 1600 • 
Tarlfedcn l:Jall<an Birliği için ay. 

da otuz kuruo dU9WUr. Posta birli.. 
ğlne g1rml ven yerlere ayda yetrnl9 
be§cr kuruş znmmedUlr. 

Al.one kaydını blldlreD mektup 
ve telgraf UcrcUnl abone parasının 
posta veya banka ile yollama ı.e· 

reUnl idare kendi llzerine alır. 
TUrklyl'nln her posta merkezin~ 

VAKIT'a abo•ıe yaulır. 

Bisiklet teşvik 
müıabakalan Beyoğlu halkevinde 

ınanmda. başlıyan bir taze çiçek 
kadar nezih ve pak sevdalarmm 
bu mesut neticesi herkesin kal. 
bini sevinç. ve ümitlerle doldur_ 
muştu. NıkaJı günü kil ilklil 
büyü.klil bütün ev halkı, elf erin
d~ çıçcklerle be!ediye dairesine 
gıderken, etraf köylerden bu şen 
kafileyi gönneğe gelenler ol· 
muştu. Za~n .. bazı tatil günle. 
ri, he:h~gı b~r köyün pazarına 
hep bırlıkte gıtmeğe karar ver 
dik1e:1 za11?a?, yolda, araba: 
beygır ve bısıkletlerile öyle bir 
~til ve kal~balrk yaparlardı 
kı, onların şcnlıklerini gören saf 
köylüler gülerek: "Or<Ju geçi' _ 
Y_or" derl~rdi. Yavaş yavaş bU
tUn havalı, adetçe da.ima art _ 
makta olan, ve sinesinde neşe 
sıbha~ ve kuvvet taşıyan bu me~ 
sut aıleyeye meclflp oluyordu. 

Adrcı değiştirme llcretl 2:1 Kr§. 

iLAN UURETLERI 
T!earet Utınlarmm 1&11Um • sa. 

tm aondD.!I itibaren ua.n aayfaJa.. 
nnda 40, iç ıayfalarda ıso kuru~. 
dördUncU aaytada ı; ikinci ve U· 
çU.OcUde 2; birincide f; ba§lık yanı 
kesmece • llrndır. 

rBNlen Tnbl7fl81 tst&nbul BöJgewl 
oı.nıcıet AJanhtmdan: 

1 - ~1940 tarlhine mUsadlf 
puar g-UnU bir tervUt mllabe.ka.ııı 
tertip oıunmU§tur. 

2 - Yarıt yolu: Toplc&px ile Slllv. 
rl yolu uzertnde gidip gelme JUret!l• 
100 k.llometred.lr. 

8 - Y&nf& tam au.t 9 da bafl&· 
nacaktır. 

4 - BirincJden 3 tııı.cUye kadar dı 
rece &lanlara birer m&dalya verile • 
c:ektır. 

G - KO§UCUl&nn muayyen vakitten 
yarım aut evvel hazırlanmıı olduk. 
lan halde )'Utl yerlııde haıır bulun. 
mal&ıı ve tsl.ınleıin1 hakem heyetine 
kayıt etUnnelert l&.ııındır. 

Eskrim müsabakaları 

Beyoilu Halkevinden: 

Evimizde eskrim müsabakaları 
yapılacaktır. 

1 - 5 Mayıs 1940 pazar günü 
sa.at 10 da süngü mübarezesi. 

2 - 12 Mayıs 1940 pazar gü. 
nü saat 10 da epe müsabakası. 

3 - 26 Mayıs 1940 pazar gü. 
nü saat 10 da kılıç müsabakası. 

Müsabakalarda birinci, ikinci 
ve üçüncülüğü kazananlara mü. 

Matyönün bu işe ilk atıldığı 
~anlar on~ bir amatör köylü, 
bır türeme çiftçi gözilyle bakan 
BO§enler artık latifeyi bırak _ 
mrşlard.ı .. Şimdi onun her rnuvaf
fokı~eti.~ı. ~kışlamağa ve hazan 
d~ çıf~ıgı zıyaret etmeğe tenez. 
~ e~ıyorlardı. Bu ziyaretleri • 
nın bırınde, Konstans c.ski mek
tep a~kadaş~ .Madam Anjelene 
tt;sadüf .e~~ştı. Esasen onu hiç 
bır vakıt busbütün unutmamış.. 
tr. 0? senıedenberi J anvilde yer. 

BllyUk; c:ok devamlı, kli§ell, 
renkli 111'1.ı verenlere ayn ayrı in. 
dlrmeler yapılır. Resmt lllııların 
ıantlm satın 40 kuruştur. 

1·1('.a·ı Mahiye~ {;lD1f1-
KUtUk ilanlar 

Bir defa 30; iki defası 50. Uç de. 
fası 6:1, dört defaBI 715 ve on detaın 
ıoo kuruııtur. Oç aylık ua.n veren· 
'erin bir '1efası bedavadır. Dört aa... 
tın geçen llA.nltmn f&!.la ııattl'lan 
bq kuruştan besap edJltr. 

llıti~11' ~lnıcğe baş -t lca.d l'lc konu -
ın telflşlana. 3 - Takımı.um )'Uk&rd& Juıb cQJı lturr ba1unmalan lbmıdır. Bulun _ 

v~ l!!a&Utrde Oalat.a11aray tolctltnde rnıyını taknn )lalrlrmt b~eT. 

klfat verilecektir. Müsabakaya 
iştirak edeceklerin evimiz spor 
ıu'b«:ıine müracaat ederek kaydo. 
lunmalarmı rica ederiz. 

lc~mış olup kırlarda. her çitin 
arkasında öpU~meğe doymayan 
Anjelenler, köyün ucunda satm
aldıkları bir küçük evde mesut 
günler geçinnekte idiler. Fakat 
bir 7..amanki ka~~ şuhlukla... 
rı kalmamıştı. Madam Anjelen 
otur. altr yaşma giriyordu. Ve o. 

Vakıt bem ::!oğrudıuı dofrUya 
keııdl ldnre yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orh&nbey hanmda KE
MALEDDiN lREN D&n Bllrosu 
•ltyle llA.n kabul eder. (Bü.rolıao 
telefonu: 2053~). 



Yeni Neşriyat 

Edirne tarihi 
(Edime ve Yöresi eski e!erleri se • 

venler kurumu) yaymI:umm 6 mcı 
ııı olmak üzere bruıtınlınıştır. Ya_ 
zan Osman Nuri Permeci: BüyUk 
lat'ada 500 sayfaya yııkm bir hacim 
te§kll eden eser Edime gibi bir neh-. 
rimizin bir hakkını yerine getirmiş 

oluyor. Kitap bir §ehrin maddl ve 
manev1 bUlUn geçmiş hAdlseıer içln_ 
deki mevkllnl, en oon elde edilmiş ve 
el~ vasikalara göre tebarUz et -
tirmekte ve bizde Edime aevglsini 
artırmaktadn'. 

Eser birçok resimler, haritalar, 
pl~l:ı. da yüklU ve aüslUdilr. 

Bu değerll esere vücut vermekte 
Umumt lıılllfelti§ General Kll.zım Di
rlldn himmeti meydandadır. Kendile_ 
rlno te§Ckkür ederek kitabın çıkbğı_ 
nı memı:ı.ımlyetıe bildiriyoruz. Ve her 
kUtUpbane için edinllmeslnl tavliye 
ediyoruz. 

• • • 
Sovyet Eı-ınenistanında 

Kahirede çıkan ve P.amgavar par_ 
llainin organı olan Arev gıı.zetesi 1 
ı:ılaan aayısmda Sovyet Ermenista -

d& "Talebe harp gruplan" başlığı 
.tında §U maltlmatt kaydediyor: 
Erivan ve LeninD.kandakl devlet 

muallim enstitUlerinde son zamanlar_ 
da maklneııtü!ek \'e yangın çlkarma 
"kundakçı" grupları teşkil edilmiş -
tir. nu gruplara. dahil oı.m birçok 
talebeler harp bllgUerini aUrnUo edin_ 
mektedirler. Bu talebelere harp bil· 
gllerlnl öğretme işi, Ermeni kıtaa • 
tından gönderilen Kızılordu mensup_ 
lan t.aratmdnn idare edilmektedir • 

• • • 
Osmanlı tarihi 

Gençler, ll:ıelller ve rnUnevverler 
ı~ Osmanlı 'lılrlhl hakkmdak1 bu 
eser M. Samih Nafiz Tansu tarafın
dan yazılmı;, olup Osmanlı Tarihini 
devir, devir bUtUn safbalarile hulAsa 
olarak gözden geçirmekte ve muası
rı buluna.n Avrupadan da bahsetmek_ 
tedlr. 

Osmanlı Bankasından: 
Bahar bayr.ımI münasebetlle, Os_ 

manlı Banknsmm Galata merkezi ile 
Ycnlcami vo Beyoğlu §Ubclerl 1 Ma
yıs D•O çıırı;amba gUnU kapalı bulu_ 
nacal;trr. 

( _ KAYIPLAR ) 

Zayi tasdikname 
1928-1929 senesinde Ferlköy Rum 

ilk mektebinden aldığını tasdikname

..................................... 
Ereğli Havzası 

Kömürleri Satış Birliğinden : 
S8i0 numaralı kannna mil.st.enldcn 2/12891 numaralı kararnamenin S 

sayılı karannı' göre te,ekktll eden 

,. Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR. 

Blrlllrt.en kömür almak 15t.eyen müstehllklerln 15 ınayu 1910 fArihine 
kadar tst.a.nbulda Topbanedo hk.-ıo caddesinde 28 numarada ve 15 ma._ 
yH OJ.O tarihinden itibaren do do~nıdıın doğruya. Zonguldakta SA.TIŞ 

BtRIJGt merkezine mUrncaat eylelJ1('leri !Azundır. 

KOMUR SATIŞ ŞERAtTI : 
1 - Kömür alıcdarmm kömUt' bedelini peşinen ödemeleri !Jlll'ttrr. 
2 - KömUrler Hanada F. O. B. olıı.rak ~lim edilttA'ktlr. 

Tf'lgraf adre!'ll: ZOSOULDAK
0

- SATIKÖ1'f0ıt ·Telefon: HiS 7..onguldak ....................................... 

Devlet Demiryoltart ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

1-5-910 tarllılnden ltlba.ttn: 

Sahiplerine ait ve idare malı sarnıçlı vagonlarla nakledilecek mayiatm 
ıuıgart hamule ve nakil ~artlarında tadllAt yapılmıştır. Sahiplerine alt sar
nıçlı vagonlarla nakledilen benzinlerin asgar1 13 ton olması kaydı kaldı_ 
nlmI§, aleltlmum nakliyatta vagon hacimlerini ifade eden rakamlar, ben
zin nakliyatında hacim rakamlarmm 0,70 ile hasılı zarbı ve ispirto, petrol, 
mazot, motorin, hamız (asit), makine yağı nakll)·atmda hacim rakamları
nın 0,80 ile hasılı zarbı asgart hamule tonu olarak tesblt edilmiş ve bu 
ııartıar hususl mahlyett haiz olan idare mali sarnıçlı vagonlara dl\ teıımll 
edltmlııtJr. Ha~ıılI zarplardak1 kesirlerin yanm ton ve daha fazlam bir ton 
sayılır. Fazla WsllAt için iıılasyonlara mUra.caat edilebilir. (1049) (3443) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığın· 
dan: 

Heybelladadııki okulumuz için iki matematik öğrebnenl almacaktrr, 
tsteklUerin dilekçe ile okula mUracaatıarı. (3372) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Şrtna.me ve matbu numuneleri mucibince 6330 kilo muhtelit cins 
mattxı.ıı. mUrekkebl pazarlıkla satın o.Imacaktır. 

II - Pazarlık 20-V-9'10 pazartesi gUnU sa:ı.t' 14 de Kabat&§ta leva_ 
zım ve mUbayaat ııubesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve matbu numuneler sözU geçen §Ubeden parasız alı
nabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte tekli! ede_ 
ceklerl fiyat üzerinden yüzde 7,5 gUvenme paralarlle birlikte mezktlr ko
mJsyonıı. mUracaatıarı llAn olunur. (3371) 

1 Deniz Levazım Salınalma Komisyonu ilAnları 

Bir eczacı alınacak 
Gölcük Deniz Fabrikalıı.n 1;,çi revirinde çalıştırılmak Uzere bir eczaı-ı 

almacak ve kendisine mahiye 100 Ura ücret verllecekUr. Talip olanların ls
tanbul Deniz Komutanlığına, Ankarada Deniz mUste~arlığma mUracaaUarı. 

(1916) {3368) 

BORSA ı o·· v un ve arın 

lstanbul Levazım Amirliği satmaı;--j 
Komisyonu ilanları _I 

22 kalem spor maızemesl almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/5/ 940 
Perşembe gUnU saat 14,30 da Tophanede Levazım Amlrliğl Satmalma ko
ml.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedell 1443 lira, ilk teıninatı 108 lira 22 
kuruştur. NUmunelerl komisyonda görillUr. {823 - 3359) 

• • • 
3 adet prea makinesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık ek. 

slltmesl 13.5.940 Pazartesi gUnU saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği 

Satmalma koml.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli U2S lira, ilk teminatı 
106 Ura 87 kuruştur. NUmunesl Tophanede 2. Na.it Dlklmevlnde görülebilir. 

(815) (3301) 

••• 
5000 adet yüz havlusu müteahhit nam ve hesabına alma. 

caktır. Açık eksiltme.si 2-5-940 Perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kuru.ştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda göriilür. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile belli saatte komisyona gelmeleri. (798) (3027) 

• * * 
Tevhid semerleri imalA.tı için 20.000 kilo siyah yağlı kösele ile 5300 kilo 

siyah vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6-5-940 pazartesi günü 
saat H,30 da Tophanede lst. Lv. Amirliği satmalma komisyonunda yapıla. 
eaktır. Köıoelenln tahmin bedeli 50.00G lira ilk teminatı 3750 lira, vaketenin 
tahmin bedeli 13,515 lira ilk teminatı 1013 lira 62 kuruştur. lşbu kösele 
ve vakete ayn ayrı bnyllerden de alınabilir. tsteklllerln bclll saatte koml.s· 
yona gelmeleri. (830-3449) 

• • • 
2000 kilo asit asetllosalisllik Türk kodeksine uygun olarak alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 6-~940 pazartesi gUnU saat H de Tophanede Lv. 
Amlrllğl satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedell 7600 lira ilk 
teminatı IS70 liradır. 1stek11Jerin belli saatte komlsyona gelmeleri. (832-3450) 

* * ~( 
30 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla ekıılltmeai 7-5-

940 salı gUnU ııaat H,30 da Tophanede Lv. Amirliği ıatmalma komisyonun. 
da yapdacaktır. Tahmin bedeli 1610 lira. 50 kuruş katı teminatı 2H Ura IS7 
kuru;,tur. MUtredat llstesi komisyonda görillUr. (834-3452) 

* * * 
Yetmıı ton koyun eti ve yirmi altı ton sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla ek. 

ııUtmesl 6-5-940 pazartesi gUnU eaat 15 do koyun ve 15,30 do. sığır eti 
Tophanede 1st. Lv. Amirliği satmalmıı. komisyonunda yapılacaktır. Koyun 
etinin tahmin bedeli otuz dokuz bin dokuz yüz Ura ilk teminatı ikl bin do
kuz yUz doksan lkl lira elll kuruş, sığır ctlnln tahmin bedell on bir bin yüz 
seksen lira ilk tenılnah sekiz yUz otuz sekiz Ura em kuruştur. Şartnamesi 
komı.yondt\ görUIUr. tstcldllerin kanunt vestkalarile komisyona g~tmeleri. 

(833-3451) 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonu ilAnları 
MUtea.hblt No.m ve Hesabına 418 Kalem ~luht.ellf Eğe Vesaire Alınacak 

Tahmin edilen bedell (18.609) Ura olan 418 kalem muhtelif eğe vesaire 
müteahhit nam ve hesabına A3ker1 Fabrikalar Umum MUdUrlUğü Merkez 
So.tmalma Komisyonunca 2 Mayıs 1940 Perşembe gUnU saat 15 to pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta. 
llplerin muvakknt teminat olan (1395) !ıra (68) kuruş ve 2i90 sayılı kıınu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komlııyoncu olmadıklarına ve bu ~le 
ala.kadar tUccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesika.sile mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3257) 

* * * 
l\IUtcahhlt Nam ve Hesabına 18 Ton Ferro Krom Alı:na.cak 

Tııhmin edilen bedeli (18.000) lira olan 18 ton Ferro Krom müteahhit 
nam ve hesabına Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğü Merkez Satmalma 
Kotnisyonunca 2 Maya 1940 Perşembe günU saat 14.30 da ihale edilecektir. 
Şartname paraJSız olarak koınlsyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1350) lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle ko. 
mlsyoncu olmadıklarına ve bu işle alO.kndn.r tUccard:ın olduklarma dair TL 
caret Ouası veslkaslle mezkflr gUn ve saatte komisyona mUracaatlart. 

(3256) 

• * * 
1500 Ton Nitrat Dö~tıt Alrııa.cak 

yi zayi etUm. Yenisini alacağımdan _ Ankara 
29

_4 _ 940 _ 
eskisinin hUJaxıU yoktur. Tercüme külliyat ı 

Tahmin edilen bedeli (235.000) lira altın 1500 Ton Nitrat Dösut Askeri 
Fabrikalar Umum mUdUrlUltll merkez satmalma komisyonunca 13/ 5 / 1010 
Pazartesi gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (12) llra 
(75) kuruş mukablllndo komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (13.950) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesalkle 
komlsyoncu olmadıklarma ve bu lşlo al~kadar tUccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesika.aile mezktlr gtln \'e san.tte komisyonıı. mUracaatlrı (3289) 

Knmbarn.cı l'lnkopulo Apartmanı , ~-- Ç E K L E R ---
nmnara 8 de Meri. (32168) 

*** latanbul liman dairesinden aldığım 
11/1703 numaralı liman cUzdanımı 

zayi ettlm. Yenisini çıkaracağımdan 
esklslnin hUkmU yoktur. (32167) 

sıucyman Erim 
• • * 

lran b3§ konsolosluğundan aldığım 
nUtus cUzdanmıı zayi ettlm. Yenisini 
çıkaracağımdan esklsinin hUkmU yok
tur. (32166) 

Serldz Klrkoryan 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 cü ıeri Kr. 
31 Rasin killllyatl IV 60 
32 Mo ta.f'ızlk 40 
33 1.akenacr 60 

34 Kadın ve sosyaliz:m 100 
35 Demokrlt 2e 
36 Dinler t.&rihl 125 
31 Filozof: ve aan&t 40 

1 titerlh (lnJUlz) 
100 Dolar (Aı!ıerikll) 
100 Fııvwz Franla 
100 Liret ,ttaı~a) 
100 bvtç.-e f'ruıJu 
100 F1oı1D (FeJemcıı..k) 
100 BaYfm&rll (Almao) 

100 BeJJ-' (Belçika) 
100 Dırabm.I (Yunan) 
100 Leva (Bul&ar) 
100 Çelloalova.,. kuronu 

5.2, 

H9.00 
2.964.7 
7.5950 

29.2725 
69.3575 

25.2391 
0.97 
1.8125 

100 Pczetl\ \b;>anya) 13.4.350 
100 Zllotl ( l.eblsta.n) 
100 ı•enr;ll (llacar) 
100 Ley (Romen) 
100 Dln· r (l'ur,ııılav) 

100 Yen (Japon) 
100 lsveç ırııroou 
100 Ruble n:t•ı.J '· 

27.1350 
0.625 
3 .5175 

35.0475 
31.005 

- Esham ve Tah~ilat -
Ergani 
Rlvaa-Erzurum 1 

19.10 
19.59 19.M 

•• " 2 19.G2 
.. " 3 19.62 
.. .. 6 19.62 

tş Bankası nama pefln 8.15 

1 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci serı 

Numara 

1 Saf o 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka. 

Borsa 

Kuru~ 

100 
100 
75 

JI. • ~ 

Mtit.eahhlt nav ve he<ı:ı.bma. 118678 kilo elektrolit bakrr alınacak 
Tahmin edilen bedeli ''83071,10" lira olan 118673 kllo elektrolit bakır 

müteahhit nam ve hesabma asker! fabrikalar umum mUdUr!Ultll merkez 
aatmalma komisyonunca. 0 - 5- 940 salı gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname ''4" lira "16,, kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan "5103" lira "56,. kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle ala.kadar tüccardan olduklanna dair Ucaret odası vesikasile mezkQr 
gUn ve ıaatte komisyona mUracaaUan. (3424) 

~7;5 ı ı 6 J. Rasin külliyatı l 
7 işçi smıfı ihtil!ll 60 

' Devlet ve tbtilll 
5 Sosyalizm Ereğli Kömür len işi etmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
g Ruht hayatta l~şuur 60 Ereğli KömUrlert ı,ıetm< ı KömUr Sah, Şubesinin bllflmum mevcudat 
9 Isfahana doğru lOO taahhUd:ı.t ve ınatUUı&tı bütün hulu~!• ' '" ,.ecaiblJle 3870 numaralı ka. 

10 
nunıı. müsknidl.'n 2/ 12891 numaralı kar:ı.mamt'nln 3 saydı karan 

J. Rasin kUlliyatı D 7:5 hlikmline göro tcşkll edilen 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
~ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
-ıeşin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
1ek Uzere dört taksite bağla-
nır. 

" Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne ı 
Oevredllmı, olduğundan ııtAkad:ı.rların her fürlü l~lerl l~ln 16 mayıs 

191-0 tarlhlndcn itibaren merkezi ZO~Gt'LDAKTA buluna<'ak olan adı 
geçen satı, birıı;::ıne nıUraca:ıt etmrlrrl. 

SAH!Bt: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaa.sı 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 


