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niyeti tarihi 
Kopriilii 

...,..,,.., ... ~ .. GIC Ia iZAH lar 
ve OuZEL k1smJ ilive edil· 
mi~tir. Eser nelis bir Surette cildlen• 
mi4tir, Fiati 2 Lirad~r. 

KANAAT KiT ABEVI 

BERLiNDE ESRARLI aA v A Barb ~etin safha 
Gene fevkalO.de hir karar Trondheim ve cenubda Alman 

verileceji endi~esi var mukavemeti devam · ediyor 
italyan1n harbe girmiyec egi kanaati kuvvetlendi • 

Y eni bir Alman · Rumen ikt1sadi anlasmas1 
' . J • 

Reynaud'nun ltalyaya 
dair dostane nutku 

ingiltere de Rumanyadan 
petrol satin ald1 

• 
Bern 25 (a.a.) -Havas Ajansmdan: 

Berlindeki mii~ahidler, Almanyanm -hi<; 
olmazsa bu an i.;in- ltalyanm kendisinin 
yanJbal)mda askeri bir mudahalede bu
lunmasml i.imid etmemekte oldugu mi.ita
leasmJ serdetmektedirler. 

Bu mu§ahidler, ltalya tarafmdan AI -
manyaya yap1lan ve 20 nisan tarihinde 
Du<;e ile Fuhrer arasmda teati edilmi~ tel
graflarla sabit olan manevi mesai birligi 
Almanyada son derece takdir edilmekte
dir. Almanyada mi.itehass1s mehafil, bu 
mesai birliginin artmlacagm1 ve pek ya-Son Mussolini • Hitler miilakatma sah_ne olan me~.hur Brenner gec;idi 

ve iki !lef gorii!liiyorlar (Arkasa Sa. 5 siltun 4 te) Bergen limamna ve oradaki Alman barb gemilerine ingiliz bombar d1man tayyarelerinin hiicumu 

Kahraman dii$man -Alicenab dost ! geldir 
Simdi de s1ra 
• 
lsvece IIi 

Skagerrak'ta Alnt~n 
· gemileri batu-JidJ 

<;anakkale harbinin yddOniimii · miinasebetile c::· d' · k d d . d b' AI 
Mare~aiimiz ve A vus tralya • Y eni Zelanda b~~~ 

1
1ye a ar eniz e 16 In . man 

ogu MUf • lVliittefikler miitemadiyen ba umandanlari aras1 nda telgraflar 
' yeni kuvvetler ihrac ve sevkediyorlar 

Londrada~ki muazzam merasimde 
re=a ger telgraf haberlerinin Baltlk 
~ sahilindeki Alman sevkiyat ha-

mhklarma clair verdikleri ha
berler dogru ise ~imdi de taarruza ugra
mak masmm lsve~e gelmi~ oldugunu ka
bul etmekligimiz lazimd!r. 0 kadar ki 
~imdi yazmakta oldugumuz bu sahrlar 
y .... nn, obiirgi.in memlekette okunurken bu 
defa 1sve~i istihdaf edecek Alman istila
smm tasavvurdan filiyata gec;irilmesi saf
hasma intikal olunmu~ olmas1 bile ihtimal 
h.mcinde degildir. Bir hata digerini do
guracak demek olur. Askerligin me~hur 
kaidesi: Stra tejik veya taktik bir hata in
sam, ~ok kere sonuna kadar tashih oluna
m'lmak tizere, diger hatalara siiriikler. 
l skandinav yanmadasmda bu hadiseye 

Turk kahramanlar1 an1ld1 

~ahid oluyoruz. MISirdaki Yeni Zelanda ordusu kuman-
Deniza~m Norve~i bir baskmla i~gal dam General B. C. Freyburg 

Biiyiik Erkamharbiye rei~imiz 
Marei!ja) Fevzi (:akmak 

etmek hesabma yap1lan ve tatbikma gc-

~ilen planm esasmda hata vard1r. Fii
rer'in riyaset ettigi Alman kumanda he
yeti Norve~in t1pk1 Danimarkada oldu@u 
gibi Alman yJidmm taarruzu neticesinde 
Almanyaya teslim olacagmi tasavvur et
mekle hata i~lemi~tir. En fena ihtimali 
dii~iinerek Norve~in teslim olacag;m bile 
kabul etsek ingilizler ve F rans1zlar: 

- Norve~ kendi kendine teslim oldu. 

Ankara, 25 (a.a.) -Turk ve Yenize j leri kumandam General B. C. Frt"yburg, 
Ianda kuvvetlerinin Gcliboludc. kar§Ila§- Turk ordusuna tebligi ricasile, Tu:k . Ge· 
malarmm 2 S inci yiidonumi.i mi.inasebeti· nelkurmay Ba§kam Mare~« I F evz1 c;ak-
le, M1sudaki Y enizelanda seferi kuvvet· (Arkasa Sa. 5 siltun 1 de) 
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Ba,vekil $arka gitti 
0 halde bizce yap1lacak bir ~ey yok I D R f•k s d t I 

Deyip ge~emezler, muhakkak surette ' r. e I a y am pe ro min. 
None~ topraklan iizerinde Almanlarla • d k•k k 
yakapa~a usra~ular ve bunun i~in de bil- takasin a tet 1 at yapaca 
hassa deniz hakimiyetlerine ve hava faa-
liyetlerine dayamrlard1. 

Filhakika Almanya i~in Norve~i i~gal 
te~ebbiisii, karadan Almanyaya biti~ik 
alan ve askeri hi<; bir tertib ve tedbire ma
lik bulunm1yan Danimarkanm istilasma 
benzeyemezdi. Norve~. Almanyaya gore 
deniza~m bir yerdir. Deniz yollan kesilir 
veya mii~kiilata ugratihrsa Almanyanm 
Norve<; seferi suya dii~ebilir ve herhalde 
~ok ciddi tehlikelere maruz kahrd1. Al
manyanm taarruza ba~lamadan alm1~ ol
dugu bi.itiin tedbirlere ve tertiblere rag
men nadise bu ~ekillerde tahakkuk etti: 
F azla olarak Norve~ Alman istilasma 
boyun egmiyerek kendisini miidafaaya 
k1yam edince vaziyet biitiin biitiin vaha
met peyda etmi~ bulundu. 1skajerak bo
gazl kat'i bir emniyet altma almmam1~ I 
olduk~a Norve~ seferi muhakkak surettf 

YUNUS NADI 
,(Arkas& sa. 3 sutun 3 te) 

Ba§vekilimiz Dr. Refik Saydam, ikhsad Vekili Hiisnii ~akula 
bir tetkik seyahatinde 

{Talaifat 3 iincii ~~hilede) _ 

hava taarruzu 

akim kald1 

ingiltere de, komiinist ve 
nazilere kar'1 'iddetli 

tedbirler ahyor 
Londra, 25 (a.a.) - lngiliz Amiralli4 

dairesi ve Harbiye Nezareti, a§ag1daki 
mi.i§terek tebligi ne§retmi§lerdir: 

«Miiteaddid di.i§man tayyareleri, dun 
ak§am ge.; vakit Scapa Flow i.izerine bir 
hiicum te§ebbiisi.inde bulunmu~lardir. Bir 
tarlaya iki bomba du§ti.igu gori.ilmii§ ve 
bir di.i~man tayyaresi, hic;bir muvaffakiyet 

( Arkas' Sa.. 3 autun 1 de} 
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Bitaraf 

buhran 

iilkeler 
• • 

ge~1r1yor 

Bel~ika kabinesi ~ekildi, 
Holanda ihtiyat tedbir-

lerini artD"Iyor 
Bri.iksel 25 (a. a.) - ~el~ika kabinesi 

bu ak~am istifa etmi§tir. 
Briiksel 25 (a.a.) - Milli Mi.idafaa 

Nezareti, dun bir takim ecnebi tayyarele
rinin Bel~ika arazisi i.izerinde u~mll~ ve 
bunun iizerine tayyare dafii bataryalann 
harekete ge~mege mecbur kalm1~ olduk· 
lanm bildirmektedir. 

Belfikanrn askeri vaziyeti 
Bruksel 25 (a.a.) - Katolik partisine 

mensub ayan azasmdan Crockaert, Soir 
gazetesinde Bel~ikanm malzeme ve asker 
bak1mmdan vaziyetini tahlil ederek diyor 
ki: 

cBel.;ikada 30 bin kilometre murab • 
bl\1 arazi iizerinde sekiz milyondan fazla 

( A,.kM, Sa.. 5, autun 3 te) 
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Emir Abdullah 
Tiirkiyeye geliyor 

Amman 25 (a. a.) - ,Sarki Erdi.in hii
kumdan Emir Abdullahm Turkiyeyi zi
yaret edecegi bildirilmektedir. Emir Ab
dullahm bu ziyareti pek muhtemel ola -
rak maylBln ilk 15 inden soma vuku bu
lacak.hr. , 

Londra 2 5 ( Hu-~~-~··· 
susi) - FransJZ do·l,:'~:ir.,it:~~:~ 
nanmasma mensub 
harb gemileri dun 
ak§am Skagerrak'ta 
iki Alman Mkliye 
gemisini batumt§lar
du. 

Bahriye Nazm 
Campinci, Meb"usan 
Meclisinde, F rans1z 
filosunun iki giin ev
vel de Skagerrak' ta 
Alman deniz kuv
vetlerine hucum e- 111111il'r-.ll!tUM 
derek bir torpito, bir 
avizo ve bir tahtel
bahir batumaga mu
vaffak olduklarmt 
bild irmi§tir. 

N orve~te kara 
muharebeleri 

Londra 25 (Hu
susi) - Norve~in 
muhtelif kistmlarm
da bi.iti.in gi.in 1 muha
rebeler olmu§tur. ~i
malde, muttefiklerin 
Trondheim uzerine 
yi.iri.imesine mani ol
mak i<;in AlmanlaJ llfi'.,WI._, 

tarafmdan sarfedilen 
i.imidsiz gayretler a· Hit""'"'"'~~"',. , 
kamete ugramJ~tJr. ===...:I 
Steinkjer'in 15 kilo
metre §imalindeki 
kuvvetli mevziler el
an mi.ittefiklerin e. 
lindedir. 'Almanlar 
T rondheim etrafmda 
(Arkas1 S.a. 5 Sil. 5 te) Biiti.in Norvec cephelerinde son harekab gosterir harita 

Cepheden ilk mektob 

Hududdan Elverum'a 

Alman tayyarelerinin bombarthmanmdan son,ra Elverum i!jehrinden bir manzara 
. ~ (Y a;u~ §. nc' f..a_hilede) 

' ... . . • .· . . 
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TETKiKLER -DENEMELER 

tocuk mahkemeleri 
Bu giinkii cemiyetlerin kudreti, hi~ 

tiiphesiz, ki onlan viicude getiren ferd • 
lerin kuvvetine baghdar. Bize i~timai var. 
lak olarak ferdi veren ~ocuktur. Bu iti • 
barla o;ocuk, cemiyetin bir hiiceyresini 
le§kil eden bronoplazmadan farksazdar. 

Kuvvetli bronoplazmalardan miite~ek
kil uzviyet nasal kuvvetli olursa, kuvvetli 

niyet, c;ocugu cezalandarmaktan ziyade 
onu 1slah etmege, korumaga, ona neza
ret surveiller etmege matuftur. Biitiin bu 
tedbirlerle •slah1 mi.imkiin olm1yan suc;lu 
c;ocuk, mahkemeye verilebilir. Suc;lu t;o· 
cugu muhakeme eden mahkeme, dii;:er 
su!ilulan muhakeme edenlerden farkh • 
dar. <;ocugu mahkeme eden hakimin, di

ve giirbiiz ~ocuklar. 

dan yeti§en ferdler 
de kuvvetli ve giir
biiz olurlar. Bu mii· 
tearifeyi, esash bir 
hakikat olarak ka. 
bul ediyorsak, ~ocu• 
gu giirbiiz, mazbut 

;tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll= 
gerlerine nazaran da
ba rahim, daha §e
fik bulunmasa, c;o -
cuk haleti ruhiyesinin 
muttasaf oldugu te -
mayiilleri, zaflan iha 
ta edebilecek kadar 

I Safaed~;ZK~ranak~• I 
=tullllllllllllltlllllltlllllltllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll= 

ve cemiyete faydah bir unsur olarak ye· 
ti§tirmek mecburiyetindeyiz. Zira fay • 
dasaz ve gayrimazbut ferdler, cemiyet 
i!;in hirer felaket ve sefalet amilidirler. 

Bu gun Tiirkiyenin her tarafmda ~t> • 
cuk bnyrama kutlulamyor. Bunlan yap • 
makJa ~OCUga kar§l oJan borclartmiZI (j. 

demi§ sayilabilir miyiz ~ .. Hi~ §iiphesiz, ki 
hayul .. 

Bu gun miihim ve bizim i!<in heniiz 
hakir olan hir mevzua temas edecegiz I 
Cocuk mahkemeleri ve au!ilu ~ocuklara 
aid muhakeme usulii .... 

F erdin cemiyet arasmdaki k1ymeti, o
nun i~timailigile ol!<iiliir. Cemiyete muzu 
her unsur, gayrii~timaidir. Binaenaleyh, 
ferdi cemiyete faydah yeti~tirebilmek 
i~in onun it;timailik vasaflanm kazanma -
ami teminle miikellefiz. Cemiyet arasm
da gayrimazbut ya§ayan, hns1z, katil bir 
ferd, cemiyete muzardar. Binaenaleyh, 
gayriic;timaidir. Cocugu bir cferd~ olarak 
cemiyet arasma bnakuken onun ic;timai 
bir varhk oldugunda asia §uphemiz kal
mamahdar. Biiyiiyen, yeti§en, giirbiiz fa
kat bir ~ok suihallerle cemiyetin ba~ana 
muaallat olan c;ocugun, bir y1landan far. 
ka yoktur. 

Coeuk, i~timai bir varhk oluneaya: bir 
cferd~ hiiviyeti kazanmcaya kadar muh· 
telif hayatlar ya§ar. Bu hayatlarm heyeti 
umumiyesi, ferdin eemiyet arasandaki 
rengini, vaafam tayin ederler. 

Daha heniiz re§id olmayan bir c;ocuk, 
ya yaradahtl itibarile ve yahud muhitin 
kotii tesirleri altmda suc;a ve yahud suc;
luluga miitemayildir. 

Su~ antropolojisine gore, yaradah1lan 
itibarile vah§i, ha§in, muhteris, hilekar 
o;ocuklar vardu. Bunlar psikolojik ve f,z. 
>olojik te§ekkiilleri dolayaaile suo;lu ol • 
maga namzeddirler. Atavizmin bu tarz 
au!ilu o;ocuklar iizerindeki tesirleri inkar 
olunamaz. 

Cemiyetin, baza ~ocuklan suo;lu yaph
ga da variddir. Y a thga yer, yedigi kastnen 
belli olmayan bir t;ok t;ocuklar vard1r, ki 
en iptidai ahlak kayadlarandan mahrurn
durlar. Renkleri sapsan, avurdlan birbi
rine yapa~akhr. Y erlerden topladaklan 
izmaritleri it;erler. Aralannda ellerine ge
t;irdikleri paray1 sigaraya, it;kiye, esrara 
'lierecek kadar dii§kiin olanlar vard1r. ln. 
:z:abat altma ahnmtyan, korunmayan, ee • 
miyetin tekamiil icablanna gore haz1r • 
lanm1yan bu c;ocuklar her zaman it;in bi. 
rer tehlikedir. Aile, arkada,, mekteb, 
meslek ve orf ve adetlerin kotii ve mt-nfi 
teairleri bu gibi ~ocuklan daha tehlikeli 
birer unsur yapabilir. Bu c;ocuklar1 kuru
mak, onlan 1slab ederek cemiyete fay -
dah bir unsur haline getirmek devlet bor. 
cudur. Biiyiik caniler, buyiik aerseriler, 
umumiyet itibarile kimsesiz, bak1malZ c;o· 
cuklardan yeti~mi~lerdir. 

Suc;lulugun vasif ve mahiyeti ne olur
aa ohun bu giin Tiirkiyemizde nekadar 
suc;lu c;ocuk vard1rL. Bunu kat'iyetle kes
tirebilecek vaziyette degiliz. Ba§vekalet 
lstatistik Umum Miidiirliigii tarafmdan 
netrolunan latatistik Yalhgmda boyle bir 
rakamR tesadiif edemedik. Ancak ne~ro
lunan bir tetkike gore 1931 aenesi Tur
kiye hapisanelerindeki 24,000 malakOm. 
dan 19 32 ai 14 - 18 ya1 arasmdaki ~o
cuklardu. ( I} 

Cezadan maksad, ihlal olunan hir bak. 
km ciamani veya nakdi bir tavizle tamiri 
oldugu kadar, cezasm1 ikmal eden mah
kiim iizerinde de bir intibah temininden 
ibarettir. 

Daha heniiz re§id olm1yan bir ~ocugun 
i§lemil oldugu au~tan dolayJ verdiiHmiz 
ceza, matlub olan neticeyi temin etmekte 
midir) 

T etkik edelim. 
Bu giinkii mevzuahmiza gore auc;lu 

~ocuklar i~in hususi mahkemelerimiz ol
madagl gibi, mabkum t;ocuklar i~in de 
kanunun tarifi daireainde 1slahhaneler 
yoktur, 

Muam eemiyetlerde hakim olan zih -

tesamiih sahibi ol • 
mas1 icab eder. Bu itibarla suo;lu c;ocuk
larm mi.itehass1s hakimler tarafmdan mu. 
hakeme olunmasa lazamdu. Diger taraf
tan su!ilu c;ocuk hakkmda verilecek hii -
ki.im, cezai tenkil repression penale ol • 
maktan ziyade, bir tedavi ve bir terbiye 
mahiyetinde olmas1 gerektir. Su!ilu t;ocu
gun mii!<temi heyet halinde muhakeme 
olunmas1 onun ruhi hali iizerinde c;ok fe
na te!tirler yapabilir. Bu itibarla sut;lu ~o
cugu miinferid hakimlerin muhakeme et
meleri lazamdu. Diger taraftan suo;lu c;o· 
cugun ne gibi hallerde tevkif olunabile. 
cegi her medeni memleketin mevzuatm
da gosterilmi§tir. 

1Ik t;ocuk mahkemesi 1899 senesinde, 
Birle§ik Amerikanm lllinois devletinde 
tesis edilmi§tir. lngilte{enin hemen he -
men her biiyiik §ehrinde juvenile Court 
nam1 verilen c;ocuk mahkemeleri oldugu 
gibi, lngiliz miistemlekelerinden Kana -
dada, Y eni Zelandada ve hatta M1sarda 
bile ~tocuk mahkemeleri vardu. ( 2} 

Bu giin hemen hemen biitiin memle -
ketlerde hususi !<Ocuk mahkemeleri var· 
du. Bu giinkii Adliye kadromuza gore, 
su!ilu t;ocuklar ic;in miistakil hirer mahke. 
me tesisine imkan olmadagm1 biliyoruz. 
Ancak 1906 senesinde Fransada ve 1908 
aenesinde ltalyada yap!ldtgl gibi birden 
fazla ceza dairesi olan mahkemelerimiz
de, suc;lu o;ocuklan muayyen ve miinferid 
bir hakime tevdi ederek bu i§te bir ibtl • 
sas viicude getirmek miimkiin degil m1. 
dir~ .. 

Ceza kanunumuzun muaddel 55 inci 
maddesinde, on be§ ya§ml bitirmi§ olup 
da on sekiz ya§ml ikmal etmiyen mah -
kum t;ocuklara aid hapis cezalannm hu· 
susi ceza evlerinde veya biiyiiklere mah. 
sus ceza evlerinin hususi kasamlannda 
c;ektirilecegi yazahdtr. Kii~ti.ikler i~tin hu -
susi ceza evlerimiz yoktur. Hapisanelcri
mizin bu giinkii vaziyeti on sekiz ya~mt 
ikmal etmiyen mahkum c;ocuklar ic;in hu. 
ausi kmmlar tahsisine gayrimiisaiddir. 

Cerek atavizmden dolaya insiyaki bir 
surette ve gerek cemiyetin kotii tesirleri 
saikile tesadiifi olarak bir suet i§leyip 
mahkum olan c;ocuk, Islah1 hal etmek 
iizere sokuldugu hapisanelerden daha 
miitekamil bir hustz, daha kanh bir cani 
olarak t;akmaktadu. Binaenaleyh, her ne 
pahasma olursa olsun hemen, miitevaza 
fakat temiz c;ocuk 18lahhaneleri viicude 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

T etkikimizi bitirmeden diger bir me -
seleye daha temas edecegiz. <::ocuklar ta
rafmdan i§lenen suc;larla; baza kiic;iiklerin 
iffetine tevcih olunan ciiriimlerin gizli tu
tulmasal ... 

Daha heniiz §uuru taazzuv etmemi~ bir 
c;ocuk tarafmdan i§lenen sut;un aleni ola
rak muhakeme edilmesini dogru bulma
maktaylm. Re§id olm1yan t;ocugun yap -
hga suc;tan, herkesten evvel cemiyet, yani 
bizler mes'uliiz. Bizim mes'ul oldugumuz 
bir suo;tan dolay1 onun tabsiyetini le§lair· 
de hit; bir hakkamtz yoktur. 

Diger taraftan, bir t;ocugun iffeti aley
hine i§lenen suc;u, zab1ta vukuah olarak 
gazete siitunlanna intikal ettirmekte de 
isabet gormemekteyim. Magdurun iffeti
ne tevcih olunan taarruzda bizim ibma -
limiz vardar. Zira; cemiyette vatanda~. 
devletin velayet ve kefaleti altmdad1r. 

Safaeddin Karanak~t 

(1) Tiirkiyede Su~lu Cocuk. Hilmi. A. Malik. 
(2) Organisation de Ia Democratie. Paul Des

chanel. Sahife 184. 

latanbuldan lzmire ka~an 
yankesici 

Bir hafta kadar evvel Mac;ka caddesin
den gec;mekte olan Gayda admda bir 
Macar kadtnm para ~antastnt kaparak 
kao;an I 7 ya~lannda Lutfinin lzmitde ol
dugu ogrenilmi~ti. Lutfi, lzmirde yaka -
)anarak !stanbula getirilmi~ ve diin Miid
deiumumilige teslim edilmi,tir. 

izmir (Hususi) - lzmir Halkevi Ar komitesi, gec;;en cumartesi gunu, mii
zisyen Naci Giindemin idaresinde bir mandolin konseri vermi~tir. 30 gencin 
i~tirak ettigi bu konserde giizel par<;alar <;ahnml$, bilhassa halk melodileri 
c;;ok alkl$1anml$tlr. Konser, hoparlorlerle :jehre de yayllml$hr. Resmimiz, Vali 
Et~m Aykutun da aralarmda bulundugu dinleyicileri gostermektedir. 

CUMHURIYET 

( ve 
Siirdde bulunan 

petrol memba1 

ikbsadi mehafil bu habe
ri sevincle kar~Ilad1 

Siird vilayetinin Be~iri kazas1 dahilin. 
de Raman dagmda yapalmakta olan pet
rol ara~tlrmalannm miispet bir netice ve
rerek burada 1 042 metre derinliginde pet 
rola tesadi.if olunmas1 §ehrimizin iktasadi 
mehafilinde oldugu kadar halk arasmda 
da biiyiik bir sevinctle kar§alanml§tlr. 

Alakadarlar bilhassa iki nokta iizerin
de memnuniyetle durmaktad~tlar. Petro
liin bulundugu mmtakanm ~imendifer hat. 
tma yakm olu§u ve membam veriminin 
ikta adi bulunuoudur. Bundan evvel 
memleketin muhtelif yerlerinde petrol e
mareleri goriilmii§, hatta baza sondajlar· 
dan muvaf1k netice ahnml§, fakat elde 
edilen petrol iktasadi §artlara uygun ol4 
mad1g1 yani istihsali kaymetinden fazla ol
dugu ve nihayet di.inya piyasasmdan 
o;ok farkh bulundugu i~tin muvaf1k go • 
riilmemi§tir. 

Memleketimizin 19 3 7 senesindeki pet
rol, benzin ve motorin itbalah 125,000 
ton iken 19 38 senesinde bu miktar 160 
bin tona ve gec;en sene -heni.iz kat'i ra
kamlar elde olmamakla peraber. 180,000 
tona yiikselmi~tir. Ci.imrtik istatistiklerin
de hep bir arada gosterilen bu mayi mah
ru\<atm yiizde 50 sinin benzin ve diger 
k1smmm petrol ve motorin oldugu goz 
oniinde tutulursa petrol ve benzeri mad4 
deler ithalatlmazm yiiksekligi ve bunun da 
gittikc;e arti~1 iizerinde dii§iiniilecek bir 
mevzu te§kil etmektedir. Bilhassa Avru
pada harb dolay1sile petrol ithalatmm 
mii§kulata ugradag1 §U mada boyle bir 
kaynak bulunu§u c;ok sevinc;lidir. 

MOTEFERRIK 

Y eni meclis binaam1 yapacak 
mimar 

Biiyiik Millet Meclisinin yeni binasma 
aid projeleri hazarlayan mimar profesor 
Clemens Holmeister bu sabahki semplon 
ekspresile Cenevreden §ehrimize gele -
cektir. 

Profesor, Rio de ]eniro valisinin da • 
veti iizerine, bir miiddettenberi Brezilya
da bulunmaktaydt. Mumaileyh RiQ. de 
]eniro ~ehrinin imanna miiteallik mese ~ 
leleri tetkik etmi§, bu hususta icab eden 
projeleri c;izmi§tir. Mimar, bir kac; giin 
!stanbulda kald1ktan sonra, Meclis bina. 
smm in§aahm tetkik etmek iizere Anka • 
raya gidecektir. 

19 may1s haz1rhklari 
19 may1s Cenclik bayram1 hazulakla • 

rma devam edilmektedir. Merasime aid 
program! tespit etmek i.izere lise ve orta
mekteb miidiirleri mayasm be§inde Maarif 
miidiirliigiinde bir toplanh yapacaklar -
dar. Bu sene merasime 1 0 bin talebe i§ti
rak edecektir. Bunun 5 bini Fener sta • 
dmda, miitebakisi de T aksim ve Seref 
stadlannda §enlik yapacaklardu. 

lzmir Belediye reis mua vini 
§ehrimizde 

lzmir Belediye reis muavini Suad 1940 
enternasyonal fuarile me§gul olmak i.ize
re Jehrimize gelmi§tir. izmir Belediye re
is muavini diin baz1 temaslar ve ziya

retler yapm1~. bu meyanda Mmtaka Tica
rot miidiirii Avni Sakmam ziyaretle bir 
miiddet gorii~mii§tur. Bu ak§am izmire 
donecektir. 

IKTISAD 

1talyaya hurda demir ihrac 
edilecek 

italyaya hurda demir vererek muka • 
bilinde ihtiyacamaz olan mamul demiri 
almak iizere bir anla§ma hast! olmu§tur. 
Bunun it;in hurda demir toplama !§me 
ba§lanmak iizeredir. halyaya ilk particle 
I 0,000 ton hurda demit ihrac1 miimkiin 
goriilmektedir. 

Hiikumetimizin evvelce hurda demir 
ibracmm memnuiyetine dair verilmi~ bir 
karan vard1r. Bu memnuiyetin yalmz bu 
i§e miinhas1r olarak kaldmlacaga anla§al
maktadar. 

Y erli ~orablar 
Corablann snf yerli ham maddelerle 

yap1lmast mevzuunu konu§mak iizere diin 
Milli Sanayi Birliginde c;orab sanayii er -
bab1 bir toplanta yapmi§tlr. Bu toplantlda 
Siimer Bank Cemlik Sungipek fabrikas1 
Ba§Q1.iihendisi Osman da haz1r bulunmu§
tur. 

T oplanuda, yerli filo§larla yapalan tec
riibenin verdigi netice tetkik olunmu§ ve 
bunda ba§hca iic; mahzurun goze t;arptaga 
goriilmii§tiir. Bunlardan birincisi parlak
lak, ikincisi elastikiyet ve U!<iinciisii de bii· 
kiim meselesidir. Fakat bunlann izalesi 
miimkiin goriilmektedir. Diinkii tetkikler
de ilk tecri.ibe kiifi §artlarla yapalmadigl 
ic;in daha geni~ bir tecriibe yaptlmasma 
karar verilmi~tir. 

Rumanyaya gidecek ticaret 
he yeti 

Rumanya ile ticaretimizin yeni §ekilde 
tanzimi ic;in yarm Rumanyaya bir heyeti
miz hareket edecegi ic;in Rumanyaya ib
racat yapan tacirlerimiz diin Mmtaka Ti
caret miidiirliigiinde bir toplanh yapml§· 
lardar. Mmtaka Ticaret miidiirii Avni 
Sakmanm riyaseti altmda yap1lan bu top
lanhda heyetimize verilecek baza doku • 
manlar iizerinde gorii~iilmii~tiir. 

D1§ Ticaret daires: reisi Servet Berkinin 
riyaseti altmdaki beyetimizin bu gun §eh· 
rimize gelecegi umid edilmektedir. Heye
timize tiftik ve yapaga tacirleri namma 
Bahri Kmacmtn i§tiraki takarri.ir etmittir. 

Memleket Haberlerl 
Otomobil lastigi 

Memleket ihtiyac1na 
gelecek kadar kafi 

verildi 
Memleketin muhtac oldugu otomobil 

lastiklerini tedarik etmek barb dolay1sile 
esash bir mesele halinde oldugundan ala
kadar makamlar bu mesele i.izerinde 
ehemmiyetli surette me~gul olmaktadar • 
lar. Diin Ticaret Vekaleti Ba~kontrolu 
Hakk1 Nezihi Erksonun riyaseti altmda 
otomobil lastigi ithal eden firmalar mii
messilleri bir toplantJ yaparak bu mevzu 
iizerinde elde edilen neticeyi tetkik et -
mi~lerdir. 

lcttimada, memleketimiz ic;in senede 
40,000 otomobil lastigi lazam oldugu ve 
bu miktardan fazla sipari§ verilerek bu 
sipari§lerin en yakm bir zamanda mem. 
lekete gelmesinin temin olundugu mii~a
bede edil~i~ ve lastiklerin emin kaynak
lardan tedarik edilmesi itiba~ile bir teh. 
likeye maruz olmadaga da tespit olun -
mu§tur. Bu itibarla ba§lamak iizere olan 
otomobil lastigi buhram tamamile zail 
olmu§tur. Alakadarlar ancak bir ay lt;m
de bir darhk olsa bile bunun bir ay son. 
ra tamamen ortadan kalkacagml temin 
etmektedirler. 

Hatay vapuru kaptan1 
isticvab edildi 

Osman kaptan 

Tevkif edilen Hatay §ilepinin si.ivansa 
Osman Kaptan, diin Emniyet miidiirlii -
giine getirilerek ifadesi almml§hr. Osm~n 
kaptan, Si.imerbank ic;in seliilozik madde 
almak iizere Kostenceye gittigini ve iit; 
gun bekledigini, fakat getirecegi madde. 
nin teselliim i~i geciktiginden Kostence -
den Hayfaya kereste nakliyesi ic;in ya ~ 
p1lan teklifi kabul ettigini ve bu i~ten ls. 
tanbul Liman reisliginin de malumat1 ol
dugunu soylemi§tir. 

. Emniyet miidiirliigi.i, Osman kaptanm 
1fadesini gozoniinde tutarak bu giin ge • 
minin seyir defterinde baz1 tetkikat ya • 
pacakttr. 

1 Karisina k1z1p evi 

yakmak istemis 
' 

Bir fabrika bek~isi bu su~· 
tan muhakeme ediliyor 

Kasden yangm !ilkarmaga te§ebbiis 
mevzulu bir davaya aid muhakemeye; Is
tanbul lkinci Agarceza mahkemesinde 
ba§lanmi§tu. Muhakeme edilen, Bey • 
kozda Yahkoyiinde oturan Beykoz Kun
dura fabrikasmda bekc;i Mehmed <;aga
tayd•r. 

Tahkikata gore; Mehmed (agataym, 
kans1 Miiriivvetle aras1 ac;1km1§. Miiriiv. 
vet bir gece kom~uya gitmi§. 0 gece izinli 
bulunan bekt;i. kansmdan oc almak iste
mi§, bu k1zgmhkla saat yirmi buc;;ukta giz
lice eve girmi§, iki l!ilte arasma kundak 
koyarak yatag1 tutu§turmu§ ve derhal 
evden c;•kma§. Ancak, yangm daha ba§
langacda iken kom§ulardan Havva tara
fmdan goriilmii§, biitiin mahalle ayaklan· 
ml§, etraftan yeti§ilmi§, ate§ sonduriil -
mii§. 

Bekc;i Mehmed <;agatay; mahkemedc 
§UnJan soyJedi: 

- 0 gece ben fabrikadan izinliydim, 
ama yangm t;lkt1g1 zaman evde yoktum. 
0 saatte Beykozda a§<;l Bekirin di.ikka • 
mnda yemek yemi§, Nikonun kahvehane
sinde kahve ictmi§tim. Yammda ba§ka. 
Ian da vard1. Masum oldugumu bunlarla 
ispat edebilirim. Karam, bazan ge!iimsiz
lik gosterirse de sonra gene uzla§ar, tek
rar iyi gec;iniriz. Ona kaz1p da beraber o. 
turdugumuz yerde yangm c;akarmak ak -
hmdan bile gec;medi. Ev, kiradtr, yatak 
yorgan ve sair ev e§yasl, hep benim rna· 
hmdn; karamm olan e§ya, c;ama§lr, en • 
tari ve saireden ibarettir. 

Mahkeme; kans1 Miiruvvetin, kom§U 
Havvamn ve Mehmed <;agataym dinle -
nilmesini istedigi §ahidlerin o;agmlmas1m 
kararla§tuml§, muhakemenin devamml 
mayts ayma barakmal}hr. 

KOLTOR ISLER/ 

llk tahsil ~agmdaki ~ocuk· 
larm say1m1 

llk tahsil c;agmdaki t;ocuklan tespit et. 
mek iizere yapllacak sayam oniimiizdeki 
pazar giinii icra edilecektir. Buna aid 
biilten ve cetveller Maarif miidiirlugii ta· 
rafmdan bastmlarak Maarif memurluk • 
Ianna gonderilmi§tir. Bu cetveller cumar
tesi giinii her eve tevzi edilecektir. Aile 
reislerinin dolduracagt varakalar ' pazar 
giinii toplanacakhr. Kazalarda ve koy 
lerde say1m1 idare edecek heyetler set;il
mi~tir. Bu hususta miil}kiilat ~takaranlara 
cella verilecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Kasimpa§a deresi 

kapatdacak 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K1rdar ge· 

t;enlerde Kas•mpa§aya gittigi zaman, balk 
kendisine miiracaatle Kaslmpa§a deresi· 
nin i.istiiniin kapatllmasma rica etmislerdi. 
Vali, bu hakh mi.iracaati nazan dikkate 
alma§ttr. Mezkur derenin §imdilik Ka -
Slmpa,adan Y eni~ehre kadar olan kasmJ· 
mn kapatalmasa it;in bu seneki Belediye 
biitc;esine 160,000 lirahk tahsisat vazedil
mi~tir. 

ve Kas1mpa~ada halk hamamlar1 a~IId1) 

• 

Dun a~;Ilan hatnamlardan l;liri 

Haz1rhklan ikmal eJilen Balat ve Ka
sampa§a halk hamamlan diin, torenle a
c;alma~ur. Merasimde Vali namma mahal. 
li kaymakamlar, lstanbul vilayeti Sahbat 
miidiirii Ali Raza, Belediye S1hhat mii • 
diirii Osman Said, Belediye, Sehir mec • 
lisi erkam ve matbuat miimessille1i ha • 
zar bulunmu~lardar. 

Her iki halk hamam1 da bu giinden 
itibare~ fakir halkm yedi but;uk kuru~ 
mukabilinde yakanap temizlenmesini te • 
min etmege ba~layacaklardlr. 

Halk hamamlan, icaba halinde giiniin 
yirmi dort saatinde de, a<;;tk bulunduru· 
labilecektir. Bu hususta icab eden tertibat 
almml§tlr. Balat ve Kas1mpa§a halk ha. 
mamlarartda, y1kanma tertibata, hemen 
de birbirinin aynadar. Bu hamamlarda 
y1kanmaya gelenlere yedi buc;uk kuru~ 
mukabilinde sabun, pe§temal ve ortii ve
rilmektedir. 

Hamamlar sthhi tekilde bir tak1m bol
melere taksim edilmi§ ve her bolme, bir 
§ahsa tahsis olunmu§tur. 

Hamamlar kaloriferle lsahlmakta ve 
ayn ayn borulardan get;en sacak ve so • 
guk sudan du§ l}eklinde 'istifade olun -
maktada. Hamamlarda, y1kanma miid -
deti bir saattir. Her §ah1s bu bir saat znr4 
fmda, hususi soyunma yerinde soyuna -
cak, banyosunu alacak, sabunlanacak, 
kurulamp hamamdan c;akacaktar. Bu 
miiddet zarfmda, \zerlerinde bit bulun
dugundan §uphe edilen vata;da§larm el. 

biseleri de, etiiv makinelerinde tephir 
edilecek ve fenni surette temizlenmi~ o
larak kendilerine iade edilecektir. Kapl
dan girerken, berkese iizerinde numaraaa 
olan bir anabtar ve elbiselerini koymaga 
mahsu~ bir torba tevzi olunacakt1r. 

Hamama gelenler, zincire bagh olan bu 
Rnahtan boyunlanna asarak, y1kanma ye· 
rine gireceklerdir. Her hamamm on bir 
ki§ilik hir mi.istahdemin kadrosu vardar. 
Bir bekim, daimi surette hamamlarda 
s1hhi temizlige nezarette bulunacaktar. 

Fakir olduklarana i•pat eden vatanda§· 
larla, Belediye temizlik i§leri amelcsi, 
bekc;i gibi kimselerden hamam paras1 a
lmmamasl kararla~Jmi~hr. Halk, grup grup 
hamama girecek ve bir grup icteride y1ka· 
mrken, diger bir grupun da soyunma ma
hallerine kabul edilmeleri miimkiin ola • 
caktar. Hamamlarm girit ve 91k1§ kap1lan 
ayn oldugu i!<in, izdibama ve karga!Ja
hga meydan vermek endi§esi varid degil
dir. 

Yurddat! 
Bir rnerakh hesab etrni§: 
Turkiyede sarfolunan elektriktcn yiizde 

on tasarru£ edilse, bir y1lda 675 bin liraltk 
komiir artanm§ 

Onun i~in, akhn daima elektrik diigme
sinde olsun! 

Ulusal Ekonomi ve Arttuma Kurumu 
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Siyasi icmal 
isve~in vaziyeti 

Finlandiya 
ve 

N orvec;te §iddetli muharebeler ce• 
reyan ederken biitun nazarlar 
lsvec;e c;evrilmi!f bulunuyor. 

Ciinkii Almanyanm Baltak sahilindeki li· 
manlarda ve bu denizin garb havzasman 
tam ortasmda olup sevkiilceyl} cihetinden 
biiyiik ehemmiyeti olan ve Danimarka i§• 
gal edildikten sonra Almanlann eline ge• 
!<en Bornholm adasmda yapalan hazarhk· 
Jar 1svec;in istilasa ic;in bir bal}langac say1l· 
maktadu. lsve!<in iizerinde Alman askeri 
tayyarelerinin mekik dokumakta bulun • 
mas1 hu zanlan kuvvetlendirmi§tir. 

Bugiin Londra ve Pariste en ziyade 
bahsolunan mesele harbin lsvet;e yayal· 
mas1 ihtimalidir. Maahaza F rans1z matbu• 
ah Almanyanm lsvec;i istilaya te§ebbi.is 
edecegine pek inanmamaktad1r. lsve• 
t;in demir madenlerinin yaza mahsus yo• 
lu olan Botni korfezinde heniiz buzlann 
c;ozulmemi§ olmasma ve Norveo;liledn 
beklenmiyen bu mukavemetini ve Rusya• 
nm siyasetini hirer sebeb olarak gosteri -
yorlar. 

Herhalde lsve~tin harb sahnesi olm1ya• 
caga anla§thyor. (iinkii Almanlar lsvet;in 
istilasmda bir mahzur ve engel gormemi~ 
olsale.rdt lngiliz donanmasmm faaliyette 
bulunabilecegi bir denizin otesine ordu
lar gondermek gibi tehlikeli bir yola gir· 
mezler ve denizde belliba§h bir tehlikeye 
maruz kalmaksazm 1skandinavya yaram
adasma emin bir cihetten yani cenub• 
dan ve cenubu §arkiden girmi!l olurlar• 
d •• 

Almanlan deniza§m harekata icbar e
den sebeb Rusyanm siyaseti ve evvelce 
Almanya ile Rusya arasmda yapalan bir 
plan olmabdu. Bu plana gore Rusya Es
tonya, Letonya ve Litvanyada serbest 
kalmt§hr. Buradaki limanlara ve bunlara 
miintehi demiryollanna, aevkiilcey§ nok· 
talarma Ruslar vaztyed etmi§lerdir. Al
manya burada kendisini alakadar edecek 
bir mesele buakmamak iizere asulardan· 
beri bu iic; memlekete yerle§mi§ bulunan 
yuzbinlerce Balhk Almamm Prusya eya
letlerine goc;ettirmi§tir. Fa kat lskandinav· 
ya ziimresinden say1lan Finlandiyaya 
Rusya aym muameleyi yapmamt§t!T. AI· 
d1g1 yerler hudud tashibinden ibarettir. 

Leningradm bulundugu Fin korfezinin 
agzma §imalden hakim olan Hango lima• 
m Rusyaya terkedilmil}se de buraya miin• 
tehi demiryolundan yani Finlandiya ara· 
zisinden asker gec;irmek hakkm1 almamt§· 
tlr. Finlandiya Baltak denizinde tecrid 
edilmi§ oldugu halde istiklalinden ve as· 
keri hakimiyetinden hie; bir §ey kaybet • 
memi§tir. 

Rusya Finlandiyaya bu haklan tamr• 
ken mukabilinde lsvec;e de ayna muamele• 
nin yaptlmasmt §art ko§mU§ oldugu mu
hakkakttr. Carlak Rusyast astrlardanberi 
Balttk denizinin agzile ve Atlantik sahili
nin kiio;iik hiikumetler elinde kalmasmda 
1srar etmi§ti. Sovyet Rusya bundan vaz 
gec;mil}tir. Fakat iki arada tam mi.istakil 
iki memleketin bulunmasa §artml koymu§· 
tur. 

lskandinavya ziimresinin diger iki mem 
leketi Danimarka ile Norvet;te Rusya ta· 
rafmdan Almanyamn serbest biraktlmasl
na mukabil ii~ kiit;iik Balhk hiikumetin
den ba§ka Almanlann Ruslara ba§ka yer
ler ve menfaatler vaid ve temin ettikleri 
~imdilik belli degildir. Ancak Avrupanm 
ballka mmtakalarmda hareket ve faaliyet 
ba~laraa Almanyanan Rusyaya ba§ka va• 
idleri olup olmad1ga anla~alacakt1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

lzdivac teklifi reddedilince 
Haskoyde oturan ve T abtakalede Za

fer c;ikolat fabrikasmda ~;alasan Azak a
dmdaki gene bir kaza Rizeli Ali Cazi is
minde birisi miiteaddid defalar izdivac 
teklif etmi§, fakat ktz bu teklifi reddetmi~
tir. Ali Cazi, diin bu teklifi bir daha tek
rarlama§tar. Fakat Azak bunu da redde -
dince, Ali Cazi cebinden bir jilet t;lkara
rak k1zcagazm yiiziinii iki taraftan kesmi~· 
tir. K1zan feryadma yeti~enler kendisini 
siiratle hastaneye kaldtrmt~lardar. Suc;lu, 
polis tarafmdan yakalanml!}hr. 

BAVA RAPORU 
Y e§ilkoy Meteoroloji istasyonundan a

lman malilmata gore, diin hava yurdun 
Egedt'! bulutlu, Trakya ve Marmara hav
zasmda kapah, Karadeniz kty1lan, orta 
Anadolu ve Akdeniz kayalannda kapah 
ve mevzii yaga§h, dogu bolgelerde yer 
yer YJigll)h geo;mi§, riizgarlar Karadeniz 
kaytlan, Trakya, Marmara havzasa, Ege 
ve Akdeniz kay1lannda §imali istikamet. 
ten orta kuvvette, diger bolgelerde yer 
yer durgun veya muhtelif istikametler -
den hafif olarak esmi§tir. 

Diin lstanbulda hava bulutlu gec;mi§, 
riizgar §arktan saniyede I • 3 metre h1zla 
esmil!tir. Saat 14 te hava tazyik1 1019.7 
milibard1. Siihunet en yuksek 16, en dii
§iik 8. 9 santigrad kaydedilmi§tir. 

CDMRURiYET 
Niishut 5 kuru,tur. 

Abone coeraiti{ T~~iye 
~ ·~mD 

Senelik 1400 Kr. 
Alb avhk 750 • 
Oc; aylak 400 • 
Bir ayh,k 150 • 

Dikkat 

Harle 
ICID 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 

Gazetemize aonderilen evrak ve vaztlar 
n~redilsin, edilmesin iade edilmez ve 

zayamdan mes'uliyet kabul olunmaz. 
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SON HABER LER 
Simdi de 
isvece 

sara 
geldir 

Scapa 
taarruzu 

Flov'a yeni hava 
kald1 

(BQ4maka!eden devam) 

kat'i bir muvaffakiyetsizlik neticesinde 

karar k1lardJ. Norvect seferi bu bogazda 

Almanyanm deniz kuvvetlerini mahvet

mekle ba~lad1. T ayyare ile Norve'ie as-akint 
ingiltere 

kars1 

de ve komiinist 

siddetli tedbirler 

nazilere 

abyor 

ker, miihimmat ve erzak gondermek, ko

ca bir ovay1 bir iki kovanm par'iah ve 
mahdud suyu ile ya~artmaga ve ya~atma-
ga ctah~maga benzer. 

0 halde Almanlar ~imdi ne yapmahlar 

ki bu 'iikmazdan kurtulabilsinler ~ Bunun 

~u veya bu ,ekilde miiteaddid ihtimalleri 
yoktur. Almanlar ictin yap1lacak biricik 

i~. birinci hatanm zaruri mabadi olan 

ikinci bir hataya ahlmaktan ibarettir: 

' ' 
(BQ4 ta.rata 1 fnef ltzhttede) 

elde etmeden bir eokag1 makinehtiifek a· 
U:~ile taramJ§tlr. Hi~bir huar vukua gel
memi~, hic;hir kimse olmemittir. Du~man, 
hava defi bataryalarmm §iddetli ateti ve 
Ingiliz avc1 tayyareleri tarafmdan geri 
piiskiirtiilmii~ tiir. :. 

Hava ka~ak~rlritna Jair tedbirler 
Londra, 25 (a.a.) - Salabiyettar bi1 

membadan bildirildigine gore Ingiliz ma
kamatJ, Almanlann hava tarikile yapa
caklan ithalat ve ihracatl kontrol etmege 
medar olacak tedbirlerin tetkikine de
vam etmektedirler. Salahiyettar meh~fil. 
miittefiklerin tayyarelerle knc;akc;1hk ya
pllmasma art1k miisamaha etmemege ka
rar vermi~ olduklanm, icras1 ~ok nazik 
ve mii§kiil olmasma ragmen, deniz yolu 
ile yap1lan ihraeat ve ithali.tn aid kontrol 
kadar s1k1 bir kontrol ihdasml derpi§ et
mekte bulunduklannl beyan etmektedir
ler. .... 

Fran•anrn te•lihatr 

tasavvurunda bulundugunu bildirmi§tir. 
Nazmn bu heyanatl, Ingiliz komiinistleri 
ve fa§istleri hakkmda meb'uslar tarahn
dan kendisine sorulan suallere cevaben 
vi.ki olmu§tur. Anderson, sozlerine de
vam ederek demi§tir ki: 

«- Bir miiddettenheri harh c;ah§mala
nmJZJ zafa duo;ar etmek i~in sabastzlamr 
gibi goriinen az kalabahk baz1 ziimreleri 
dikkatle tarassud ediyorum. (Alk1§lar). 
Milletin bu harhde, butiin kuvvetimizle 
mucadele hususunda verdigi karar oyle 
bir karard1r ki, bu §ahtslarm sarfettikleri 
faaliyet §imdiye kadar pek az tesir yap
mJ§tlr. Bununla heraher harh o;ah~malarJ· 
na mani olmak iizere yaptlan miitema
di te§ehbiislerin muhtemel ~ah§malann
dan tegafiil edilemez. ( Alk1§lar). 

Milli miidafaaya aid nizamlar geo;en 
te§rinievvelde kabul edildigi zaman muzu 
propagandaya mani olmak ~areleri de mii
zakere olunmu~tu. Umumi miitalea, harb 
zamamnda bile, kii.;iik ekalliyetlerin fikir
lerini yaymakta serbest bnaktlmalan mer-

N orvect istilasmJ ba,arabilmek ictin bu de

fa da lsvecti istilaya te~ebbiis etmek sure

tile! 

Paris, 25 (a.a.) - Meb'usan meclisi kezinde idi. Fakat, miifritlerin, an'anevi 
ordu enciimc:ninde bey,.natta bulunan prensiplerimizin vetdigi hi.irriyeti suiisti
Tc:slihat Nazm Dautry, foyle demi~tir: mal etmeleri tehlikesi vardn. Nizamatm 

Almanya i'iin en dogru yol belki ilk 

hatadan donmek olurdu. Norve'ii kolay 
almabilir diye dii~iindiik, ne yapahm ol

madi diyerek, ve ne miimkiinse, naSI! ve 

nekadar miimkiinse o kadanm kurtanp 

'iekilerek. Nazi prestijini az'iok bozacak 
bile olsa boyle hareket Almanyay1 hata

da mardan kurtarabilirdi. F akat rejim 
itibarile Almanyamn biiyiik menfaatler 

hesabma da olsa bu prestij fedakarhgma 

katlanabilmesi ctok zor gorunur. Onun 

ic;in ctaresiz ikinci hataya el ahlmasl ihti

mali kuvvetlidir. 
Norvecte nekadar Alman askeri gonde

rilebilmi~ oldugunu bilmiyoruz. Fa kat 
verilen rakamlan azami miktarile kabul 
etsek anavatanla muvasalas1 kesik ii'i dort 

flrka asker orada devamh bir mevcudiyet 

say1lamaz. Simdi onlan kurtarmak ve 

Norve'i istilasmi behemehal ba~armak ic;in 
!svec;e ordular gondermek laz1m gelecek

dr. Eger Almanya bu yolu ihtiyar eder

se Avrupa harbinin ilk ehemmiyetli ve 

faal ct>phesi lskandinavya yanmadasl ii

zerinde kurulacakhr demek olur. 

«- ImalatJmJz mi.itemadiyen ve mii- ~iddetlendirilmesini hu seheble di.i§iini.iyo
him bir nispette artmaktadu. I-ler ihtima- rum. 
le kar§J koymam1za medar olacaktJr. Bil- Ameriha, miitteliklerin abluka•tna 
hassa muharebelerde istimal olunan baz1 
malzeme imalah on misline ~~km1~ ve her yardrm ediyor 
tiirlu normal tahminleri ge~mi§tir.1> Nevyork 25 (a.a.) - NPw·York llPrald 

Tribune gazetesinin Va§ington muhahiri
lngilterede homiinist ve naziler nin bildirdigine gore, Amerika hukumeti, 

hakkrnda tedbirler altnryor Amerikan gemilerini, Vladivostoka Sov-
Londra, 25 (a. a.) - Royter bildiri- yetler Birligi ic;in makine ve dii.!'er e~ya 

yor: Avam K11marasmda Dahiliye Nazm naklinden mened..,cektir. Bu suretle Arne
Anderson, harb esnasmda milli mesaiye rika Birle~ik devletleri, manPn miittefikle
engel te§kil edecek her sebehi izale et- rin Uzak'!!arktaki harb ka~ag1 kontroliine 
mek iizere, mevzuahn §iddetlendirilmesi yard1m etmi~ olacakhr. 

Bitaraf memleketlere geli~igiizel ta-

arruzlann Almanya aleyhine davet ettigi 

manevi zararlar gayet biiyiiktiir. Binnefis 

Alman milletinin ic;in ic;in harbin bu gidi~i 
iizerinde derin derin dii~iinmege ba~laya-
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Amerikan 

ilk defa Kara ordusu 
olarak biiyiik manev· 

ralar yapacak 
Va§ington 25 (a.a.) - Amerika Bir

le§ik Devletleri ordusu, may1s ay1 ic;inde 
Louisiane ve Texas'da manevralar y><pa
caktJr. Bu manevralara, yedi f~rka i~tirak 
edecektir. Yabanc1 memleketler atal!emi
literleri, bu manevralara davet edilmiye
cektir. 

Ruzvelt' e yeni •altihiyet verildi 
Va§ington 25 (a.a.) - Diin birlikte 

toplanan ayan ve meb'usan mecli~leri 
banka i~leri enciimenleri, Alman kuvvet
leri tarafmdan i§gal edilebilecek memle
ketlerin Amerika Birle§ik Devletlerinde
ki paralar1n1n Almanya eline gec;rnesine 
mani olmak uzere Reisicumhur Ruzvclt' e 
ealahiyetler verilmesi hakkmdaki kanun 
projesini, ittifakla tasvib etmi~tir. 

Skandinavya ile vapur selerlerine 
ba,lamyor 

Nevyork 25 (a. a.) Almanyanm 
Norve~ ve DanimarkayJ i~gal etmesine 
ragmen oniimiizdeki ay i~inde Amerika 
Birle§ik Devletlerile lskandinavya ara -
emdaki deniz munakalatl k1smen yeniden 
tesis olunacaktJr. 

Burada ogrenildigine gore, Northen 
lines kumpanyasJ, I may1stan itibaren 
Nevyork - Petsamo seferleri ac;acaktu. 
lskandinavya vapurlarmm vaziyeti tavaz
zuh eder etmez, diger yabanc1 kumpan
yalarm da aym suretle harekete gec;mesi 
beklenmektedir. 

C asusluk tahkikata 
Va~ington 25 (a.a.) - Federal polis 

servisleri, Amerikan ordusuna aid yeni 
bir tayyare modelini ihtiva eden hangar 
civannda attlan kur~unlar hakkmda tah
kikat ao;mJ§tlr. 

Ziraat muallimleri Ebedi 
~efin manevi huzurunda 

Ankara, 25 (a.a.) - Ziraat Vekaleti
nin ta~ra te~kilatma dahil bulunan vilayet 
ve kazalar ziraat muallim ve memurlan 
ic;in yiiksek ziraat enstitiisiinde ac;t1g1 kurs
lardan ikinci grup miidavimleri devrele
rini ikmal etmekte hulunmalan hasehile 
bugiin Ataturkun Etnografya miizesinde
ki muvakkat kahrini ziyaret ederek bir 
c;elenk koymu§lar ve Ebedi ~efin manevi 
huzurunda hiirmetle egilmi~lerdir. 

Ziraat muallim ve memurlan buradan 
«;1kt1ktan sonra Halkevini, Sergievini, 
Redyoevi ile siloyu ziyaret t>ylemi~lerdir. 

lrlandada yeni suikasdler 
Dublin, 25 (a.a.) - Dublin §atosun

da Emniyet miidiirliigii daireleri yak•nm
da tiddetli bir infilak olmu§tur. fnfilak 
neticesinde emniyet memurlanndan bell 
ki~i yaralanmt~hr. ~ehrin hir c;ok mahal
leleri infilakm sarsmhsmdan miiteessir ol
mu§tur. Krala aid kilise ani hasara ugre
mJ~tJr. Oymah camlardan bir c;ogu harab 
olmu~tur. Vak'anm hir bomba infilakt ol
dugu soylenmekte ise de bu haber resmi 
degildir. 

lzmirde zelzele 
lzmir, 25 (a.a.) - K1mk nahiyesinde 

evvelki gece iki saniye devam eden bir 
zelzele olmu§tur. 

izmirde hey elan 
1 0 cagm1 bile lay1k oldugu biiyiik ehemmi

'yetle hesaba katmak lizimd1r. <;:iinkii, 
yukanda izah ettigimiz gibi. ilk hata di
gerlerini zaruri k1lmakta devam ederek 

Y amanlar dagmda 
bin metrelik bir saha 

kaymaga ha,IadJ bi:iylelikle Almanya ictinden 'ilkilmasJ cid

den mii~kiil, hatta muhal bir labirente 
lzmir 25 (a.a.) - Gazetelere gore, dogru siiriiklenmekten kurtulamJyacakhr. 

Y'Amatrlar dagmtn <;ankdere mevkiinde lsvec; seferi bu ikinci hatamn en bariz 
takriben 1 0,000 metre murabbat kadar 
geni§ bir sahada bir heyelan ha~lamJ§tJr. misalini te~kil edeceginde ~iiphe yoktur. 
Heyelan derelerin yerlerini degi~tirmi,, Norve'ie nispetle karada ve denizde ctok 
Yamanlar su membalanndan baz1lan ha- kuvvetli olan lsvec; kendisini miidafaaya 
sara ugrad1g1 gibi <;ankdere mevkiine hazJrlanmi~hr. Bu memleketin istilasi 
y;1km olan dort memba da tehlikeye gir- Norvec;e nispetle daha c;ok kuvvetler iste
mi§tir. Bir membam lamamen kayboldu- digi halde boyle bir istilamn muvaffaki
gu anla~J!mJ§tlr. Yamanlar suyu Kar§Jya-
kaya gayet az gelmektedir. Belediye fen yetle ileri goturiilmesi muhakkak ve kat'i 
heyeti dundenberi bu sahada tetkikat degildir. <;:iinkii burada dahi Almanya 
yapmakta ve i§in onune ge~mege ~ah, - yalmz tskandinav kuvvetlerini yenmege 

maktad1r. ctah~makla kalacak degildir, belki lngiliz 

Dost Yunanistanda Me· ve Frans1z kuvvetlerile de kar~Ila~acakhr. 

I Bu ilk ve ikinci hatalan takib edecek 

taksas kabinesi aleyhine di~er hatala:I da hesaba ka~m.a~ lazm~d~r. 
B1r halde k1 Almanyanm Jshla tehdJd1le 

bedhah .fayialar korkuttugu merrdeketlerin yarJSJ bile bii-

Atina 25 (a.a.) - Atina ajans1 bildi- tiin Alman kuvvetlerini yutmaga ve her-
riyor: hal de bitip tiikenmez surette ugra~hrma-

cAtina radyosu tarafmdan diin ak~am ga kafidir. 
ne§redilen hir tebligde Ba~vekil Metaksa- Evet, ~imdi de pek galib bir ihtimalle 
sm hafif bir gripten rahats1z bulunmasJ-

ve oniinden kactllamaz bir zaruretle bir 
m firsat bilen eski politikac1lann hu has- 1 
tahg1 vahim gostererek diplomatik degi- sve'i seferi muvacehesinde bulunuyoruz. 
~iklikler olacag•, Ba~vekalete Politisi.n ge- Neticeleri ne olursa olsun seferin kendisi 
lecegi ve daha diger hir ~ok mustbet - Almanya aleyhindedir. Hadiselerin inki
lerin memleketimizi dekledigi hakkmda ~afma intizaren bu yeni ihtimal oniinde 
§ayialar ~JkarmJ§lardJr. 1 bugi.in soy enebilecek en dogru si:iz budur. 

Sozden ziyade icraata ehemmiyet ve-
ren Metaksas hukiimeti 4 senedenheri YUNUS NADI 
mahdud baz1 mahfillerden c;•karak devam 
edegelen bu kabil ~ayialara mukahele et
mek istememekte ise de baz1 miinaka~a 
mevzuu te~kil eden ~ayialann tekzihi icab 
ediyor. Met11ksas hiikumeti her zaman -
dan ziyade mii,takardJr. Ba~vekil tam 
s1hhattedir. Politis hiikumet te~kil etmiye
cektir. Yunanistan muhtelif entrikalar ic;in 
serbest saha olmaktan «;JkmJ~hr. Hiiku • 
met beynelmilel itimada mazhard1r ve 
yalan haberleri ne~reden komikleri hak
kile takdir eden Yunan milleti siikun io;in
de m"'saisine devam etmektedir.:. 

General Kaztm Dirigin 
tetkikleri 

Edirne, 25 (a.a.) - Geliboludan do
nen umumi miifetti§ General Kaz1m Dirik 
2 3 nisan bayram1 miinasebetile yollardaki 
koylere ugrayarak Bolay1r, Kavakh, Yi
gitpa§a koylerile Kel)anda ~ocuklarm bay
ramlarma i~tirak etmi§ ve cumhuriyet hii
kumetinin ~ocuklara verdigi k1ymeti teba
riiz ettirerek genclige ve halka hitaben 
soylevler vermi§tir. Umumi miifetti~ bu 
arada Yigitpa,a koyiinun yakmmdaki_ 
Gazi Turhan ahidesinin temelini atm11 ve 
koyliiye klymetli bir hitabede bulunmu§
tur. 

Japonlar <;in hiikumet mer
kezini homhardlman ettiler 

Bir isve~ gazetesinin 
Alm~nlara cevab1 

Stokholm 25 (a.a.) -Social Demok
raten gazetesi, Isvec; matbuatJm, Norve~ 
hadiselerini tahrifle itham eden Alman. 
lara §iddetli bir cevab vermekte ve de -
mektedir ki: 

cAlmanya masum ve sulhperver kom
§Ulannm, Alman cehir ve '§iddetine rna. 
ruz kald1gmt goren Iskandinavlan bu va
ziyet kar§Jsmda isyana sevkeden tabii 
duyguyu anlamaktan hakikaten aciz mi
dir} Ve Norve~te cereyan eden ahvalin 
Isve~te sebebiyet verc:Hgi nefreti, yabanc1 
propagandasmm neticesi gibi gostermek 
beyhude degil midirh 

Bir Alman tayyaresi Bel~i
bya indi 

Briiksel 25 (a.a.) -kinde hir subay 
ve iki yedek subav bulunan bir Alman 
tayyaresi henzinsizlik yiiziinden Belc;ika
da yere inmi~tir. 

( __ K_IS_A_H_A_B __ E_R_L_E_R_) 
* Va~ington 25 - Ticaret Nezareti 17 nisan

da biten hafta l~inde Amerikaya 70 milyon dq
lar ktymetinde altm ithal edilm~ oldugunu bil
dirmektedir. Bunun 18 milyonu isve~ten ve 10 
milyonu ingiltereden gelmi~tir. 

Sung -King 25 (a.a.) -,Sung- King * Bel~rad 25- Havas muhabirinin bildir -
havalisi bu gece 1940 senesinin ilk born- digine gore, Slovanya Almanlar1, ka~ak olar3k 
hard1manma hedef olmustur. Bomharch- Almanyaya oldukt;a miihim miktarda hurda de
man birhirinin ard1 sna, ~~ kafile halinde mir ge~irmege muvaffak olmu~lard1r, 
gelen ]apon tayyareleri tarafmdan yapJI- * <;:unkint; 25 - <;in ktt'alarJ bir baskm ne-
mJ~tJr. ticesinde Honan eyaletinin merkezi olan Kai -

<;ang • Kai _ $ek'in hi.ikumet merkezi- feng'i Japonlardan geri almt~ttr. * Budape~te 25 - Naib Horty'nin biiyuk og
ne atuan hombalann mecmuu 60 kadar lunun Kontes iuna Edenbeim ile nikahlart bu 
tahmin olunuvor. Hava hiicumunun neti- ~iin yapJ!mJ§hr. Dint nikah merasimi cumarte-
cesi heniiz m~lum degildir. si giinii yaptlacaktlr. 

I I 
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MESELELER 

I 

Tiyatro idraki 
Ben fsmail Hakkt Baltac1oglunun ki

tablanm lisede okumaga ha,ladtm. tTa
lim ve terbiyede ink1l.ih,, c T erbiye ve 
imans., cTerbiyei avam», cTerhiye il
mi) ... Benim yalmz du~iinceme degil, 
hayatlma ve kendi kendimi terbiye gay· 
retime istikamet vermi§ eserlerdir. Genc
ligimin bir devresine kadar Ismail HakkJ
mn biitiin yaz1lanm 
ve konferanslanm ta-

sahifelerinde durmay1p yazch~m gibi son g\in
Jerde de Oz tiyatro ba§hklt bir seri yaz1 da 
bashm. 

Bu durumda bulunan bir adam kanaatile soy
liiyorum ki bu munaka§ada Peyami Safa hak
stz degil, gok hakltchr. <;iinku onun fikrini iyi
ce anlayacak olursak §Oyle bir misalle ag1k<;a 
tekrar edebiliriz. ~imendifer yaptlacak, fakat 
her ~eyden once §imendiferci laztmdJr: ~imen-

difer var, fakat §imen

kib ettim. Sonralan 
beni ondan ayuan 
§ey, frans1zca oku
yup anlamaga ba§ -
lamam ve ihtJsasJmJ 

Yazan: 
diferci yoksa, i§lemez. 
Kart1 taraf da haks1z 
degil. <;iinkii hem de
miryolu yapahm, hem 
de §imendifer, diyor, 
Ama, yalmz demiryolu 

Pe~ami Sa fa 
psikolojiden ziyade 

yap1hyor da §imendi

edebiyata c;evirmi§ olmamdJr. Ismail hig dogru degil. 
ferci yet!§tb ilmiyorsa 

Hakkt BaltacJOglu son eserlerine kadar Halbuki biz hem aktOr yeti§tiriyoruz, hem de 
bana kitablannm ~ogunu gondermek lt1t- sahne yaphnyoruz, diyebilir miyiz? Once so
funda bulundugu halde, halk io;in ne~ret· rahm: Universitemiz, psikoloji, estetik, san'at 
tigi 4:F elsefe:t ve cSosyoloji:. manuelle- tarihi kiirsiilerimiz §imdiye kadar ne yaphlar, 
rinden ha§ka bu yeni eserlerinin hi~ birini ne gibi travaylara viicud verdiler? Tiyatro ile 

k d B b ugra§an miielliflerimizin muharrirlerimizin, mii• 
o uma 1m. enim io;in u, azahmJ ta~J- nekkidlerimizin •ilmi, §ahsi, orijinal, milli:t va-
dJgJm ve itiraf etmekle rahatladtgJm hir sdlarma lay1k kag etiidii vardtr? Gazeteleri -
kusurdur. F akat mazeretleri, en medeni mizin 30 ytlhk kolleksiyonunu kart§ltrmtz, ti
adamJ henim yerime koyabilir. yatro i§inde aktor methetmekten, adam alkt~-

lsmail Hakk1mn Dariilfiinundan ~1ka- lamaktan, otekini berikini tuzull dfilii yapmak
nlmasma ilk tahammiil etmiyen yazmm tan ba~ka ne i§ gordiiler? Bir tiyatro tarihi kiir
muharriri benim; lsmail Hakkmtn san' at- siimiiz var mt? Tiyatro estetigine iltifat edenler 
kar, miitefekkir, i§ adamJ kalitelerini mii- goriildii mii? Bir avant-garde tiyatrosu yapabil
dafaa eden bir veya bir kac; yazmm mu- dik mi? ~ahsi bir tezin ~lenmesine tahsis edt-

lecek ufak bir salonu belediyelerden, 1uradan 
harriri de henim; « Y eni Adam:. mecmu- buradan almak kabil mi? 
asm1 okuyuculara ilk tavsiye eden mu- Hala belbaglad1g·m1z sahnelerde tiirkgeye 
harrir de henim; fakat onun, hu mecmu- benzemiyen tiirk~eler konu§uluyor, garib ve 
aemda, diinya gorii§ile politikasJ arasmda isterik mimikler yapthyor, Moliere bile med
(burada politika kelimesini adi manasile dah hikayeleri gibi temsil ediliyor, dekor diye 
degil, bir aksiyon sistemi manasmda kul- agac kabuklan kullamhyor! 
lamyorum) tezadlar gordiigiim i~in bir Demek yok, yok, yok! Ne tiyatro idrakimiz 
~ok fikirlerine JsmamadJm. Hala onun en var, ne tiyatro dilimiz var, ne de sahne ti.irk-

gesinc vak1f, Turk dilinin sahnele§me kabill -
buyiik Jstlrahmm, bir tiirlii tam bir §Uur yetine inanmt§ artistimiz var! Bu arada tiyatro 
aydmhgma ~Jkam1yan bu tezaddan geldi- binam1z da yok. Fakat sahnesiz de tiyatro ola
gine kaniim. Ismail Hakkmm yaztlannda bilir. Sahne tiyalronun boliinmez bir ciizu de
ve i§lerinde, ha§kalarma ~arp1k ve abes gil, boliinebilir bir ciiziidiir. Sahnesiz tiyatro 
goriinen §ey de bu tezadla izah edilebilir. tarihte oldugu gibi bu giin de vardtr ve ol -
Kendisile bu nokta iistiinde anla§tncaya maktadtr. Hatta en yeni ve en inktlabcJ tiyatro 
kadar beni ondan ayaan uo;urum koprii- miitefekkirlerinin yenilik eserlerinde bile bu 
siiz kalmaga mahkum. Belki hep bu tezad sahnenin olmad1gt olmakta olan bir §eydir.• 
yiiziinden Ismail Hakkmm bir ~ok yazJ· I§te butiin mesele: Tiyatro binasmdan 
lannda ve uslubunda oz tefekkiiriin va- evvel tiyatro idrakil 
kan oldugu halde, haztlannda zevkimi Bu idrak nasJI te§ekkiil eder ve bizde 
irkilten eulu ve laiibali bir ton var. Mese- nio;in hir yap1 kalfasJ bu idrake muadil, 
Ia bir yaz1smda 1oyle diyordu: cNurulla~ hatta on dan iistiin bir tiyatro allaht kty-
sen de benim gibi kao;1gm birisin.:. metinde goriiliiyor} 

Ismail Hakkmm «Sosyoloii» kitabJ ic;in Tiirkiyede hir tiyatro a§kl ve idraki, bu 
i§in tarihi ustiinde ~ah~an hir tek arkada

aylardanheri bir makale yazmaga niyet- §tmJz Refik Ahmed Sevengil §ahidimiz ol
lendim. Fakat sosyoloji mevzuunun da, 
fsmail Hakkmm da benim io;in aziz olmil· sun, hi~ ba§lamamt§ degildir. Kendim de 

tiyatroya kar~J ilk gencligimde bir ama
SJ, bu makaleyi acele i~ler programmdan tor heyecam ya§amJ§, sahnelerde yattp 
dJ§anda bJrakJyor, lay1k oldugu itinaya 
. kalkm1~, Dariilbedayi mektehine yaztlmJ§ 
Jm~an verecek ~ir mec;hul istikbale tehir oldugum i~in bu san' abn a§Iklanm, mec
edJyordu. « Yem Adam» mecmuasmm zublartnJ goniilliilerini kahramanlann1 
arada bir beni~ i.;in haks1z ve incitici ya- 'jakmda~ tamdJm. Rom,anllnlmdan birin
ZJI:~ ~e§retmest bu karanml degi§tirmi§ de sahneye aid hatJralanm da vardtr. 
degJldJ. y ~· G" d k k n· 1: eoJ un:. mecmuasm a <;I aca c: I• 

« Y eni Adam» m son sayiSinda Ismail reklerarasu adh bir yaz1ma eski $ehzarle· 
Hakkl BaltacJoglunun cbize bir tiyatro ba~mm tiyatro diinyasmdan kii~iik peyi
idraki lazJmdto ba~hkh bir yaz1s1 var. zajlar koydum. Bu a§ktn ve bu idrRkin 
Orada benim cTiyatronun kendisi ve hi- gec<irdigi krize a§inayJm. Ismail Hakk• 
nasJ» ad!t yaz1mdan da hahsediyor. Fa- Baltactoglunun cyok, yok, yokl, hiik
kat haheetmemi§ olsayd1 da hen onun bu miindeki miithi§ JstlrabJ anhyorum. He
yaztsmJ yuksek zekasmm irtifamda hula- yecan ifadesile vanlacak hiikiim inkiira 
caktJm. F1krasJm oldugu gibi ahyorum: kadar gider. Bu heyecan bir tahlile yerini 

•Comedie Frangaise artistlerinin Tiirkiyeye verirse cvar, var, var, fakat ... :. diyecegiz. 
gelip temsiller vermeleri miinasebetile Peyami l~te biitiin dava bu <fakab ten sonra 
Safa Cumhuriyet'te bir yaz1 yazdt. Soziin kt- ba~lar. Varla yok arasmda, ikrar edcnler 
sas1: Bina degil, muhteva laum, dedi. istanbul kadar inkar edenleri de hakh c;tkaran bir 
gazctelerinden biri bu hiikme ka~t ~1kt1. Bina dava ki, FransJz tiyatro san'atkarlannm ve 
da laz1m. dedi. Bu giin Ulus'ta da imzas1z bir 
yazt okudum: Sahne tiyatronun biiliinmez bir Jaques Copeau'nun memlekete gelmeleri, 
ciiziidiir, diyor. Bu iddialan ayn ayn miinaka- hize bu mevzuun heyecamnl vermege el
§aya deger buluyorum ve her birinin tiyatro verirse ustiinde c;ok konu§abiliriz ve ko
kiiltiir ve teknigine yabanc1 bir manttkla hal- nusmahy1z. 
ledilmiyecegine inamyorurn. Bu makaleme ba§lamadan evvel, 

Ben de sahne, perde, dekor, l§tk nedir, ne Jaques Copeau'nun lstanbulda vetdi~i bir 
degildi~. biliyorurn. Okudugum piyeslerin sa - konferans iistiinde fikirlerimi yazma~a 
ym pek ~oktur; yalmz Fransada degil, ispanya haztrlamvordum. cYeni Adam" geldi, 
ve italya miistesna, biitiin Avrupa memleket- lsmail Hakkmm yaziSlnJ gordiim, karan
lerinde gordiigiim piyeslerin saytst pek goktur; m• degi§tirdim ve bu makaleyi yazd1m. 
sonra tiyatro san'atma aid olarak yapbg•m Aynca 0 konferansm ortaya koydugu 
avant-garde tecriibeleri de pek ~oktur. Bu go- «sair ve akton bahsine ve tiyatr(lmuzun 
rii ve denemelerimin ba§langtct 1908 e kadar da 

biiyiik davalanna gelmek iste:vorum. r;1kar, Hatta tiyatro i§indeki en ycni, en §ahsi 
inane ve fikirlerimi 7 yJ!danberl Yeni Adam PEY AMI SAF A 

HEM NALINA 
MIHINA 

I· Anzaklann «unutulmaz 
•• •• gunu» 

D iinkii gazetelerde okumu§sunuz
dur: Kahiredeki Anzaklar, ya.ni 
Avustralya - Y enizelanda kolor

dusu askerleri, kendileri ic;in cunutulmaz 
gun) olan 25 nisant kutlulamJ§lar. bu mu
nasebetle 25 sene evvelki has1mlan, fa
kat bugiinkii dost ve miittefikleri Turkle
rin kahramanhgmdan ve civanmerdligin
den hayranhkla bahsetmi§lerdir. 

25 nisan 1915, (Ajansm verdigi gibi 
1916 degil) lngilizlerle FransJzlanl;t, Ge
libolu yar1madasma, asker <;JkardtklarJ 
giindiir. 0 giin, diinyamn obiir ucundan 
gelen, Turkiye ve Turkleri cBinhir gece 
masallarn nm kahramanlan addeden An
zaklar da, ilk defa Tiirklerle ve o zaman 
kaymakam Mustafa Kemal Bey olan Ebe
di ~ef Atatiirk ile tanr§mJ§lardt. lki taraf 
birhirlerine lay1k has•mlardt; aylarca o;ar
PJ§tJktan sonra, yurdunu miidafa'!.d& ha
rikalar yaratan Tiirkiin. sine ve siingiisii 
galib geldi: Anzaklar da oteki lngiliz • 
F rans1z k1t' alan da Gelibolu yanmadasm1 
tahliye ettiler. 

Dinlemedim ama, Berlin radyosu, bel
ki bu miinasebetle, diin gece, gene miif· 
sid propagandalanna devam etmi,; 25 se
ne evvelki dille konu§mU§tur. Almanya, 
.;eyrek as1r sonra, Ingiltere ve Fransa ile 
tekrar harb halinde ya, bizi de, akhnca, 
ayni vaziyete sokmak i~in eski defterleri 
karJ§hnp duruyor. Diin ak§am yapmadi
se, bu ak§am mutlaka bir oeyler yumurt
]ayacaktJr. Hi~ Ingiliz - F rans1z kuvvet• 
lerinin <;anakkale Bogazm1 zaptetmek 
ic;in karaya ~1ktJklan giiniin ytldoniimii, 
Tiirkleri yeni muttefiklerinden ayumak 
ic;in, propaganda vesilesi yaptlmaz olur 
mu? Alman radyosu, hi .. bu fmsatJ kac;mr 
mt~ 

Turk ordusu, <;anakkale muharebeleri
ne 700,000 ki§i sokmu§, §ehid, yarah has• 
ta ve kay1b olarak 255,000 z:ayiat ver
mi§tir. (Konya meh'usu Dr. Osman $ev• 
ki Uludagm hesablanna gore <;anakka
lede §ehidler ve hastanelerde olenler I 0 1 
bin 14 7 ki§idir). Tiirk ordu1unun en kJy• 
metli birlikleri Seddiilbahir, Anhurnu ve 
Anafartalarda erimi§tir. Gero;i, bu kahra
manlar, yurdu miidafaa i.;in kan ve can 
vermi§lerdir ama, daha ~ok Almanya i~in 
harhetmitlerdir. Bakmtz nas1n 

Alman generali Liman von Sanders, 
<;anakkalenin miidafaasma memur 5 inci 
ordunun ba§ma geo;meden evvel, 3 iincii 
kolordu kumandanhg1, bir ihrac hareketi 
kar§Jsmda Bogaz miidafaasmm na•,tl ol
mast laz1m geldigini tetkik etmi§ti. Bu hu
susta iki fikir vardt: 
1.- Dii~manJ sahile ~Jkartmamak: (Bu 

maksadla sahilde kuvvetli taraasut 
k1t'alan bulundurmak ve ihtiyatlan 
da bun lara yakm tutmak). 

2.- Di.i~man sahile o;1ktJktan eonra taar• 
ruzla mukabele etmek ve denize dok· 
mek. 

3 uncii kolordu kumandanhgt pek hak• 
h ve dogru olarak birinci fikri kabul et
mi§ti; ancak Liman von Sanders kuman• 
dan olunca ikinci fikri tatbik etti; diioman 
da karaya ~1ktJ. Fakat, yap1lan §iddetli 
mukabil taarruzlara ve say1lan 100,000 i 
ge~en Tiirk §ehidlerine ragmen, denize 
dokiilemedi. 

Miittefikler, <;anakkaleye 5 50,000 l..i§i 
gondermi§lerdi. Onlar da olii, yarah. haa
ta ve kaYJh olarak takrihen 2 70,000 ki~i 
zayi ettiler. I§te Alman generali Liman 
bu kadar miittefik kuYvetin, Alman cep• 
hesine gelmiyerek Gelibolu yanmadasm• 
da Turk hatlan oniinde m1hlamp kalma
smt, azim zayiata ugramasm1 temin et• 
mek istemi§, onun i~in de Turk kuman• 
danlar1n1n akeine olarak cdii§mnn1n eahi
le c;1kmasma miisaade edip, sonra muka
bil taarruzla denize dokmek:. prensipini 
kabul etmi§ti. 

Gerc;i Liman von Sanders bunu Turk
lerden kimseye soylememi§ ve hatlratm
da da itiraf etmemi§tir ama boyle ~ak 
muhatarah bir §ekli kabul ederken onun 
kafasma gizliden gizliye daima Almanya-

Ba~vekil gitti 
mn yiikunii hafifletmek endi§e ve arzu

Seferihisar Halkevi yandi sunun hakim olduguna §Uphe yoktur. ~iin
kii, ge~en harbde Almanyaya gore Tiir
kiyenin vazifesi, Alman cephelerinrleki 
muttefik tazyikm1 azaltmak ic;in Turkleri 
harcamaktan ibaretti. Almanlar, bu pren• 
sipe, karak1~ ba§lamak iizere iken Kara
denizde Ruslara yaptJklan bir taarruzla 
bizi. zorla ve zamans1z harbe sokmak su
retile harbin ba§mdan sonuna kadar ria
yet etmi§lerdir. 

Ankara, 25 (a.a.) - Ba§vekil Dr. Re
fik Saydam bu ak§am 19, 3 5 te hususi bir 
lrenle Diyarbaktra hareket etmi§lerdir. 
Ba§vekil oradan petrol mmtakasma dog
ru seyahatlerini temdid edeceklerdir. lk
ttsad Vekili Husnii <;ak1r ve Maden T et
kik ve Arama Enstitiisii Umum Miidiirii 
Hadi Ba§vekile refakat etmektedirler. 

Ba§vekil istasyonda Bi.iyiik Millet Mec
lisi Reisi Abdiilhalik Renda, Hariciye Ve
kili ~iikrii Saraco~lu, Adliye Vekili F ethi 

Okyar, Dahiliye Vekili Faik Oztrak, Ma
liye Vekili F uad Agrah, Milli Miidafaa 
Vekili Saffet Ankan, Maarif Vekili Ha
san Ali Yiicel, Munakalat Vekili Ali <;e
tinkaya, Naf1a Vekili Ali Fuad Cebesoy, 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Ticaret Ve

kili Nazmi T opo;oglu, Giimriik ve fn
hisarlar Vekili Raif Karadeniz, Riya
seticumhur Katibi Kemal Gedele~. Ba§
yaver Celal, Hususi Kalem Miidiirii 

Siireyya Anderiman, Hariciye Umumi 

Katihi Numan Menemencioglu ve bir 
~ok l?eb'uslar ve yiiksek memurlar ta
rafmdan te~yi edilmi§tir. 

Yurdda§! 
Evlerde ve Jokantalarda oniimi.ize konulan 

ekmek ~;ok kere yiyebilecegimizden fazlad1r, 
artar ve ahhr .. Yaz1k degil mi.? 

• Fazla bugdaytmtzt dt~anya sahp memle
ketintize para sokacagtmtz yerde, arb.k ola
rak ~op tenekesine ahyoruz. Onun i!;in onli
ne ancak yiyebilecegin kadar ekmek al ki, 
ihtiyat ambarlarlmtz daima dolu kalsm ve 
bugday ihracatlmtz artsm! 

Ulusal Ekonomi ve Arttlrma kurumu 

lzmir, 25 (Hususi muhabirimizden)~ 
Seferihisar Halkevinde seyyar sinema 
prova edilirken filmier tutu§arak yangm 
<;Jkmt§, Halkevi ile heraber iki hina 
tamamen yanml§tlr. lzmir itfaiyesi derhal 
Seferihisara gonderilmi, ve yangmm daha 
fazla biiyiimesine meydan verilmemi~tir. 

Sosyalist lavi~re zahit ve 
memurlar1 ~1kar1hyor 

Bern 25 (a.a.) - Sosyalist grupu, 
nazizme kar§J sempati beslediginden 'up. 
he edilen biitiin devlet memurlannm ve 
subaylarm uzakla§Unlmast hakkmda bir 
takrir vermi§tir. 

Hiikumetin, kabul ettigi bu takrir, bii
yuk konseyde muhalefete ugram1yacak -
tlr. 

Hindistanda kanh kavgalar 
Rangon, 25 (a.a.) - Zuhur eden bir 

kavgada 20 ki~i olmii§, 60 ki~i yaralan
ffil§hr. Polis 785 ki§i tevkif etmi,tir. 

Bayan Muazzezin cenazesi 
defnedildi 

Liman von Sanders ile yanmdaki Al
man kunpaylan, <;anakkale mmtakas1 
gibi dar ve hayati ehemmiyeti haiz bir 
yerde ihraca miisaade etmenin azim tehli
kesini bilmez degillerdi. Buna ragmen ih
raca kar§J miidafaa tabiyesini kasden ve 
yukanda arzettigim sebeble, boyle yan
h§ oekilde kabul etmi§ olmalan ihtimali 
c;ok kuvvetlidir. 

Bu tabiyenin yanht oldugunu irldia e
den ben de~ilim, bir ~ok Turk kurmay
lan ve kumandanlan ayni fikirdedirler. 
~imdi meb'us olan Orgeneral lzzeddin 
<;ah~lar, miitarekenin ba,tnd~t, Harb A· 
kademisinde verdigi bir konferansta, bu
nu, ·~·ko;a soylemittir. 

Liman VOIJ Sanders'in bu hatayJ kae
den degil, c;hliyetsizligi yiiziinden yaph· 

Pek gene ya~ta vefat ettigini dun tees- gm1 kabul etsek dahi, Geliboluda verdigi
siirle yazdJgJmJz Ankara muhabirimiz miz agu z:ayiat gene onun yii-z:iinden ol
arkada~Imiz Mekki Saidin hem§iresi Mu- mu§tur. 25 niean gi.iniinde, bu Alman iha
azzezin cenazesi dun defnedilmi~tir. Ce • netini, yahud heceriksizligini ortaya koy· 
naze, Cerrahpa~a hastanesinden kaldm- mak ve §ehidlerimizin mubarek kanlarile 
larak Aksaraydaki Valide camiine geti- kazamlan Turkiin <;anakkale zaferini, on• 
rilmi§, burada namazt k1lmdtktan aonra !ann. bir Alman zaferi gibi gostermek ie
Merkezefendideki aile makberesine def - tediklerini hatulamak ve hatJrlatmak Ber; 
nedilmi§tir. lin radyos•mun propagandalanna kar~t, 

Merhumeye Tanndan rahmet diler, a- tam yerinde, bir mukabele olur. 

ziz arkada§tmJza ve karde§lerine aamimi l • ~ 
taziyelerimizi tekrarlanz. 
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Birtereddiit ak~am1] C 
Kitablar A;;;mda ) l KU\lUk 

~ikaye 

Feriha, Cevdetin kollan arasmda, goz
leri onun gozlerine bagh kaldtgt zaman 
ba§ka birisine ni~anh oldugunu unutmu§tu. 
Ba§mdaki haftza gibi, etrahndaki madde 
de silinip gidiyordu. Neden sonra Cev· 
det: 

- Feriha; ben seni nekadar seviyor
sam sen de beni o kadar seviyorsun; bun
dan eminim. Binaenaleyh evlenecegiz. 

Diyince biraz kendine geldi, dogruldu, 
top Iandt; alc;ak ve titrek bir sesle: 

- Miimki.in degil ki ... dedi. Benim ni
§anh oldugumu biliyorsun. 

- Ehemmiyeti yok. Ni§an bir lahzada 
bozulan bir rabttadtr. Ara.mtzdaki rabtta 
bu ni§andan ~ok daha kuvvetlidir. Onu 
bozmak daha gUr;tUr. · 

- Fakat Cevdet; Savninin nekadar 
miiteessir olacagmt dii§i.inmUyor musun? 

- Ben ondan fazla miiteessir olaca
gtm, eger benimle evlenmezsen... Daha 
sonra eger onunla evlenirsen iki ki~iyi 

miiteessir edeceksin. Bunlardan birisi alii
me bile gidecektir. 

- lki ki§i kim I 
- Biri ben, biri sen ... SavJ;~i ile evle

nirsen beni unutacak mistn i Zannetmcm. 
Seni asia unutamtyacagtm, muhakkak 
hastalanacaibm ve muhakkak olecegim. 

Cevdet o kadar mahzun, o kadar me
yus idi ki Feriha yava§ yava§ yumu~uyor
du. Fakat asia karar veremiyecekti: 

- Du§unelim, dedi. Sonra karar ven· 
riz. 

F akat Cevdet hem en 1srar etti: 
- Hayu, olamaz. Ben bu ak§am sekiz 

buc;uk trenile Edirneye vazifeme gide
cegim. Biliyorsun ki mezuniyetimi daha 
fazla gec;iremem. Bugiine kadar sendcn 
bu sozii almak ic;in bekledim. 

F eriha tela~la ayaga kalktl. Salona an
nesinin, yahud bir ba~kasmm girmesini 
ve bu tehlikeli miikalemeye bir nihayet 
vermesini bekleyen bir hali vard1. 

Cevdet, onu ayakta ellerinden tutarak 
kendine r;ekti: 

- Biliyorum, dedi. Neier\ di.i§iindii • 
giini.i tahmin ediyorum. Savniyi sevmiyor
sun. Fakat annenin, babamn tsrarma da· 
yanamiyarak soz verdin, ni~anlandm. 
~imdi onlara ne soy\iyecegini dii§~niiy?r
sun. Sen yirmi iki ya§tndasm. Yam re~td
sin. lstedigin gibi hateket edebilirsin. 
Sevmedii(in bir adamla evlenmege seni 
mecbur ediyorlar, onlart btrakacak ve 
benimle ka~tacaksm. Edirnede hemen ni

kahtmtz ktyilacaktir. Ondan sonra bu 
emrivakii ailenin kabul edecegine ~iiphe 
m 1 cdiyorsun? Belki bir iki ay seni istemi· 

yecekler. Fakat senin mes'ud oldugunu 
gnrdiikten sonra ned en tsrar etsinler? Se
beh var mt? Ben bun dan eminim ve bu 

emniyetle seni, beraber goti.irecegim. 
H~m de §imdi, derhal.., 

0 kadar -mi.itehakkim, amir se$i, irade
~oine sahib. azimkar hali vardt ki F eriha 
tereddiidle oldugu yerde kaldt. $imdi ar
ttk tamamile ona tabi idi. Onun her dedi
gmi, ba~ka tiirlii olamtyacak bir emir, bir 
vakta gibi kabule ba§lamt~tt ve bir kere 

daha kendini onun kollan arasmda, stm
siki, ebediyert aynlamtyacak kadar stkt 
sanlmt~ olarak bulunca itaatten ba§ka c;a
re olmadigtna hiikmetti. 

·~~ 
Hava simsiyaht1. Miithi!J bir ya~mur. 

saganak halinde biitun lstanbulu kamc;tla
ynrdu. Ak~am karanhii;I da basmi~tt. 
Ko,kten kiic;i.ik bir bavulla c;tktiklart za-

lstasyon birahanesinde yirmi dakika 
oturdular. Bilet almaya giden Cevdet, ka
n~tk, endi§eli bir ~ehre ile masaya don • 

Farabi 
Gene miitefekkirimiz Hilmi Ziya 01-

ken ve Ktvameddin Burslan, biiyiik Turk 
alim ve filozofu -c:Farabi, nin hayatl, e· 
serleri, fikir sistemi ve biitiin garb felse-

di.i: 
- Y allan su basmt§, dedi. 

yerlerde aktarma yaptyormu§. 

fesi iizerindeki tesirleri hakkmda bir eser 
T ren bp.z! ne§retmi~lerdir. Bu TUrk miitefekkiri ic;in 

F eriha geni§ bir nefes alctt: 

- 0 halde gidemeyiz, ben 
yim. 

Avrupada pek c;ok eser yaztlmt§ oldugu 
halde, bizde, eskidenberi yaptlan etiidler, 

eve done- ya lsHim di.i~Uncesi tarihinin bir safhast, 

Cevdet bu fikre ~iddetle muhalefet et· 
ti. Ona arttk attlan bu adtmdan geri do· 
nem;yecegini ve bir daha nikahlan alma
dan eve donemiyecegini soyledi. 

Tekrar bir otomobile bindiler. Beyog
luna ~tktllar. Cevdetin bir arkada~mm 
evinde geceyi ge~irecekler; ertesi gi.in gi
deceklerdi. 

Otomobil, Taksimde Talimhanede bii
yiik bir apartlmanm oni.inde durdu. Cev
det, onu arabada btrakarak yuk;uJYa <;tk
tt; ~onra geri gelerek F erihayt davet etti. 

Bu kaloriferli, miikellef bir aparttman
dt. Kap1da gene bir hizmetc;i hz duru • 
y01du. F eriha, Cevdetin gosterdigi yolu 
takih ederek ~nk bir odaya girdi. Ko~ede 
si.isli.i bir karyola vardt. Cevdet: 

- Bu ge~eyi burada gec;irecegiz. 
Diyince F eriha silkindi. Y anh~ mt an

lami§tt? 

- Sen nerede yatacaksm Cevdet? 
Diye sordu. Cevdet, bir elile gene kt

zm beline sanlarak gii\dii: 

- Ben de burada... Bir mahzur var 
m1? Diinyanm en bi.iyi.ik saadetine b1r an 
evvel kavu~mak mUmkiinken bunu tehir 
etmenin manast olabilir mit 

Gene ktz, birdenbire gozlerinin karar
dtgtm ve yere dii§ecegini sand!. Kendini 
gii<; topladt. Silkinip, bu kollardan stynl
mak istedi. Cevdet, onun sinirlendigini 
anlayarak: 

- Nastl olsa evlenecek degil miyiz) 
Diye teselliye t;;ah§tt ve zaten apart! -

manda ba~ka oda olmadtgtnt, arkada§l -
m Ye ailesini evleneceginden haberdar et
tigini, onun ir;in hie; bir mesele ka!madt • 

gtm soyledi. Feriha cevab vermiyerek bir 
kanapeye oturdugu zaman Cevdet, onun 
bu yeni vaziyete ah§ttgtnl tahmin ede -
rek: 

- $imdi, dedi, gideyim de ;yi bir ak
§am yemegi hazJTlataytm ... 

0 <;1kt1ktan sonra F eriha yerinden fu
ladl. Bir kagtd kalem buldu ve 11u satir
lan yazd1: 

cBeni takib etmenin hir;bir faydasi 
yoktur ve bir daha gori.i§miyecegiz.) 

Kagtdi masanm iistiine btrakti. Bavulu
nu aldt. Yava§c;a kaptdan t;;tktl. Ayaklan

nm uc-.una basarak bi.iyi.ik kaptya ~eldi ve 
merdi,enleri bir ok gibi inerek sokaga ftr
!adi. 

Bir otomobil onu dokuzu ~eyrck va -

yahud da «Edebiyat Fakiiltesi mecmuast) 
gibi risalelerde c;tkmt~ makalelerden ibaret 

kalmt§ttr. cF arabi. hakkmda ne§redilen 
ilk modern ve toplu eser budur. lki yiiz 
kUc;Uk sahife ic;inde Farabiye ve eserleri

ne aid bUtUn bilgiler, ac;tk bir lisanla ve 
aydmhk bir tasnifle hulasa edilmi§tir. Orta 

~ag islam ve garb tefekkiirUnde biiyUk bir 
devir ac;an ve Aristodan sonra -c:Ostadt 
Sani) unvanile amlan, bu mi.itefekkirimi-

zi iyice tammak istiyenler I~m, 
Kitabevinin ne§rettigi bu eser 
rehber hizmetini goriir. 

Molla Cami 

Kanaat 
tam bir 

Gene bu islam miitefekkirleri serisin -
den olarak, Asaf Halet Celebi, on be§i!lci 

asnn en bi.iyiik mistik §air ve miitefekkiri 
-c:Molla Camh nin hayah ve eserleri hak

kmda bir eser ne§retmi§tir. Evvelce ayni 
seriden -c:Mevlana) hakkmda bir giizel 
monografi ile riibailerinden terciimeler 

yapan degerli muharrir, bu eserinde Molla 
Camiyi de §ahsiyetinin biiti.in canh t;;izgi· 
lerile okuyucuya tamtttktan sonra riiba

ilerinden baztlannt terciime etmi~tir. Ge
ne Kanaat Kitabevi tarahndan ~tkartlan 
bu eser de iki yiiz sahife i~tinde mevzuu
nun hir; bir ehemmiyetli noktumt ihmal 
etmemi§ mi.ikemmel bir etiiddUr. 

( _ASKERLlK l~LERI ) 
Goniillii hastabak1ci kurslari 
Be§ikta~ Askerlik §Ubesinden: 
1 - Okur yazarhgma dair diplornast bulu -

nanlarla lise, orta, ve ilkmekteb rnl:'zunlat·mdan 
20 - 40 ya~mdaki bayanlara rnahsus askeri has
tanelerde a<;tlacak olan cYardtrnct ve Hasta -
baktct• hem~ireler kursuna i~tirak etmek iste
yenlerin kaytdlart yaptlmak iizere §ubemize 
hergun ve satte ~ifahen miiracaat etmelcri. 

2 - Bu kurslara i§tirak edecek , bayanlara 
kurs sonunda Vekalett;e diploma verilecegi gibi 
bir <;ok rii<;haniyet ve imtiyaz haklart da ka -
zs,nm1~ olacaklan ilan olunur. ,.,.,. 

Sartyer Askerlik §Ubesinden: 
Yedek Subay okuluna gonderilmek iizere 28 

nisan 940 tarihine kadar §Ubeye gelmeleri ilan 
edilen ler tam ehliy etnameliler olmay1p ehliyet
namesizlerdir. Tam ehliyetnamelilerin davetleri 
zamanmda aynca yap1lacakttr. Tavzihan ilan 
olunur. 

puruna yeti~tirdi. Vapuru, kalbi gogsiini.i c TE'lEKKOR. ) 
parc;alayacak gibi atarak dola§h. Babns• '--------~.:,_ ____ ....:;_....,;;:;..~-
ekser:ya bu vapurla donerdi. Her taraft 
arad1. Babas1 yoktu. Kendisinden evvel 

gitmi~. mektubu bulmu§ olmast ihtimalini 
dii§iinerek bu yartm saatlik yolcnlukta o 
ana kadar c;ektigi heyecanlann en mlithi
~ile mi.icadele etti. 

Kap1y1 hizmet~ti a~h. Babas1 henliz gel
mc-ni~ti. H~men odasma ftrladi. Y azdtgt 

mektubu altp par~a par(,'a etti. Sepete at
tt ve masanm iistiindeki yiizi.igii alarak 
tekrar parmagma takh. 

BEHCET RONA 

Biiyiik bir 

K1ymetli oglum Rii~tiiniin aram1zdan 
iifulii miinasebetile gerek mektub ve tel
grafla beyani taziyet ederek ve gerekse 
cenaze merasiminde bulunmak suretile te· 
essi.irlerimize i~tirak eden bilumum zevata 
ve bilhassa pek biiyiik insaniyet hissi gos
termi§ olan hocalarma ve talebe arkada§· 
Ianna ve yUk~ek Turk gencligine ayn ayn 
te~ekkiire imkan bulamadtglmtzdan gaze
tenizin tavassutunu rica ederim. 

T1bbiye okulu 5 inci smtf talebesinden 
merhum Rii~tii Bozc;aga babast 

Hi.iseyin B~zl(aga 

c MEVLID 

I 

FranSIZiar gene call~maga ba~ladllar 
Askere ahnm1' rejisorler, 

yar1m kalmi!f dondiiler, 
teknisyenler aktorler, 

filmier tamamlanJyor, 
getiriliyor • yen1 eserler viicude 

Paristen yazthyor: 
Harb ba§laytp da aktorleri, teknisyen" 

Jeri, sair san" at ve hizmet unsurlan silah 
altma almmca Franstz stiidyolan birden· 
hire kaptlannt kapamt~, F ransanm her ta· 
rafmda filmcilik faaliyeti anide durmu§· 
tu. llk buhranlt devir ge~ip de askere c;a
gmlan bu §ahsiyetler hirer hirer tecil edi
lince muhtelif stiidyolarda yeniden i~ler 
yoluna girdi. F ranstzlarm vaziyeti bu ~e
kilde Islah etmelerine bilhassa Almanya
da muharebeden hi~ miiteessir olmamt~ 
gibi goriinen sinemactltk faaliyeti sebeb 
olmu~tur, denebilir. c;;unki.i bitaraf mem
leketlerin ekserisinde bilhassa Amerika
da Alman filmlerinin bol miktarda goste
rilmekte devam etmesi az c;ok Nazi pro· 
pagandasma hizmet ettigi vec;hile Fran
stzlar bu sahalan bUsbi.iti.in Almanlara bt
rakmamak gayesile yeniden miithi~ bir 
gayret gostermek ihtiyacmt duydular. Ev
vela yanm kalmi§ filmlerden ba~landt: 
Rejisor Jean Gremillon cRemorque) u, 
Maurice Cloche cAltmct kat~ 1, Jacques 
F eyder «Sima! kanunu:. nu, Pierre F res
ney cDiiello» yu, Jean Boyer -c:Miquelte 
ve annesi» ni bitirdi. Bunlar birer actkh 
komedidir. Ekseri sahnelerde tebessijm 
ve kahkaha ile gozya~t yanyana yer al
maktadtrlar. Vakta hepsinin mevzuu 
harbden evvelki devre aiddir ama, ~imdi
ye kadar seyredilen diger kordelalar da 
hep bu §ekilde degil miydi? Hangi siue
ma merakl1st daima halihaztrla aliikadar 
eser istemekte 1srar etmi~tir, bilemiyoruz. 
Fakat Franstzlar son zamanlarda harb ve 
mUcadele hadiselerile alakadar filmier 
yapmak te~ebbi.isiine de giri~mekten geti 
kalmadtlar. cBir hi.icum gecesi» cBoyle 
babamn oyle oglu I» cUniformas1z asker
leu -c:Bliyiik dern «Hava kahramanlan;r, 

* Holivuddaki Columbia sinema ~ir
keti <Arizona) isminde bi.iyiik bir tilm 
viicude getirecektir. Rejisor Wesley 
Ruggles'in idare edecegi ve ba§roli.inii Je· 
an Arthur'iin oynayacagt bu kordelimm 
yaptlmasma 1,500,000 dolar sarfedilme
si kararlal!tmlmt§ttr. * Amerikanm tanmmt~ mecmualann· 
dan birinde tefrika edilmekte clan «Gene 
ktzm zengin dostu» ismindeki roman ya
kmda Holivudda film haline getirilecek
tir. Bu kordelada ba~ kadm roli.inli ~irin 
ytldtz Loretta Young temsil edecektir. * c;;evirdigi filmier neticesi «Mister 
Moto) ismile amlmakta olan Peter Lorre 
yeni bir film yapmaktadtr. fu.t ~ordela
nm adt cOliim adasl) du. * Columbia ~irketi «Singapun ismin
de yeni bir film viicude getirecektir. Bu 
kordelada ba~ rolleri Douglas Melvyn, 
Miriam Hopkins oynayacaklardu. * Holivudda bir seri ~tocuk filmi ya
ptlmaga karar verilmi~tir. Bunlann birin
cisi «Sahiik yavrm isminde bir kordela 
olacakttr, Bu eseri «Mahkumlar adast> m 
yapmt~ olan rejisor Charles Barton idare 
edecektir. 

Yeni Frans1z filmlerinin ba~ kadm 
ytldtzlarmdan Corinne Luchaire 

da bu kabildendir. lsimlerini saydtgtmtz 
eserler harb kar§Ismdaki F ranstz haleti 
ruhiyesini ve askeri: faaliyetini pek vazth 
gostermektedirler. Diger taraftan ba§ rol
lerini Gaby Morlay ile Louise Carletti oy
nadtklarl tanmmt~ Franstz muharriri Jean 
Aicard"m me~hur, romanmdan iktibns e· 
dilmi~ olan «Kara elmas» gibi halk facia
larmm da filme c;ekilmesine ba~lanmt§ttr. 
Ayni zamanda <Madam Sans - Gene» 
ic;in de haztrhklarda bulunulmaktadu. 
Vaktile sahnede Rejane gibi biiyiik bir 
san'at dehasmm senelerce temsil ettigi ve 
Gloria Swanson'un beyaz perdeye intikal 
ettirdigi Napoleon'un Mare~ali Lefebvre' in 
kansmt sinemada yeniden ya~atacak ar• 
tist heniiz sec;ilmedigi i~in F ranslz filmci
lik aJemi bugiin ba~tan a~ag1 bu Slrrtn ~o
ziiJmesine intizar etmektedir. 

* Biiyi.ik alimlerin hayatmt sinemaya 
~ekmek moda oldu. Almanyada Koch'un, 
Amerikada Pasteur' iin, Graham Bell' in, 
Edison"un hayat1 beyaz perdeye nakledil
mi~ti. $imdi de Freud' i.in hayati filme c;e
kilmek istenmektedir. Ba§ roli.i E. G. Ro· 
binson oymyacakttr. * Holivud' da Robert Schumann'm 
hayatmt tasvir eden yeni bir filim vucu
de getirilecektir. Ba~ rolleri Robert Donat 
i\e Greer Garson deruhde etmi~lerdir. Bu 
filimde Robert Taylor da ]. Brahms"t ya
ratacak ve kordelada Schumann' m eser
lerinden maada, Lisz, Beethoven ve 
Brahms"m da eserleri r;almacaktu. Kor • 
delanm adt «A'fk ~arkm» d~r. * Pariste me~hur tiyatrolarm bulun· 
dugu «Boulevard des ltalienll» Uzerinde 
yeni bir sinema ac;Ilmt§hr. Adt «Le Fran
~taise - F ranstz sinemast» du. Ilk film ola
rak ba~roli.inii Edwige F euillere' in oyna· 
dtgt -c:Sabahstz gece) eserini ge~irmekte· 
dir. 

* ]osephien Backer, Lucien Baroux, 
Jean Tissier cBir tayyare basktm gecesi~ 
isminde hem feci, hem de gi.iliinc bir film 
viicude getirmektedirler. 
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~AD.YO 
( Bugiinkii program ) 
Ttl'RKiYE RADYODiFtl'ZYON POSTALA.RI 

Da.lga 11%Unlotu: 
Tilrklye Radyosu 1648 m. 182 Kc/a. 120 Kw. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kola. 20 Kw. 

12,30 Program ve memleket saat ayart, 12,3:; 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 MUzik: 
Muhtelif ~arktlar (Pl.) 13,30 - 14,00 MUzik: Ka
n~tk muzik (Pl.) 

18,00 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
Mi.izik: Kart~Ik milzik (Pl.) 18,40 MUzik: Tiu
kliler ve oyun havalan. 18,55 Serbest saat, 19,10 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19,30 Konu§ma (<;ocuk Esirgeme Ku
rumu taraimdan) 19,45 MUzik. <;alanlar: Cev
det <;agla, izzeddin Okte, Fahri Kopuz. I - 0-
kuyan: Mustafa <;aglar. 1 - Tanburi Ali Ef. • 
Suzidil a~1r semai: (Kani yad1 lebinle) 2 -
§;emseddin Ziya - Suzidil ~arlu: (Ey konca acr1l) 
3 - Fahri Kopuz - Suzidil ~arlu: (Ttfh naga
mm) 4 - Kaztm Uz - ~etaraban §arlu: (Gam 
seni) 5 - l;l!!taraban §arkt: (Bahgelerde a§la
ma) 6 - ~etaraban saz semaisi. II - Okuyan: 
Melek Tokgoz. l - ~emseddin Ziya - U§§ak 
~arkt: (;;u salkun sogi.idiin) 2 - Faiz Kapanct
U~§ak ~arlu: (Hayalin ~tknuyor) 3 - Hact Ari.f 
l3ey - u~,ak §arkt: (Saki yeti§ir) 4 - Halk" 
ti.irkiisii: (Amanda Cevriyem) Ill - Okuyan: 
Safiye Tokay. 1 - ~i.ilu-ii ;;enozan • Buselik 
~ark1: (Goniil harareti sonmez) 2 - Sadeddin 
Kaynak - Buselik §arlu: (Saglaruna ak dii§tii) 
3 - A11med Rasim - Suzinak ~ark1: (Pek re
vadu') 4 - Refik Fersan - Rast §ark!: (YaktJ 
ciham ate~in). 20.40 Mi.izik: Halk tiirkiilerl ve 
oyun havalari. Sari Receb ve Sadi Yaver Ata
man. 20.50 MUzik: <;alanlar: Vecihe, Kemal N. 
Seyhun, Fahire Fersan, Refik Fersan. I - 0-
kuyan: Mefharet Sagnak. 1 - Sadeddin Kay
nak - U~§ak §arkt: (Gormesem seni bir giin) 

2 - Rahmi Bey - Mahur §arkt: (Esir ettin be
ni) 3 - Tanburt Cemil Bey - Mahur §arkt: 
(Varken yadmda) 4- Musa Siireyya • Mahur 
§arkt: (Tact hUsni.in). II - Okuyan: Necmi Rt• 
za Ahtskan. 1 - Tanburt Ali Ef. - Hiiseyni §at' .. 

k1: (Nice bir hasreile) 2 - Halk tiirkiisii: (Ekin 
ektirn c;ollere) 3 - Halk ti.irkiisii: (l)emirciler) 
4 - Halk tiirkiisi.i: (~u daglan delmeli). 21,15 

KonU§ma (Bibliyografya) 21,30 MUzik: Ertug
rul Sosya-1. tarafmdan akordeon sololan. 21,45 

Miizik: Kii<;iik orkestra (~ef: Necib A§km) 22,15 

Memleket saat ayan, ajans haberleri, z.iraat, es .. 
ham - tahvilat, kambiyo - nukud borsast {fiat) 
22,35 Miizik: Cazband (Pl.) 23,25 - 23,30 Yarm• 
ki program ve kaparu~. 

Hamiyet Yiiceses ve Na~id tlzcamn 
i~tirakile fevkalade miisamere 

<;ocuk Esirgeme kurumu Alemdar nahiyes!, 
has1lab anast, babast i§e gittigi i9in sefil kalan 
veya onlarm c;alt§masma engel olan yavrulan 
ban.ndtrmak i<;in a~;J!masl mukarrer c<;ocuk 
Baktm Evh menfaatine 30 nisan 1940 salt ak • 
§amt saat 9 da istanbulun en biiyiik ve en mo
dern sinemast olan c<;emberlita§ sinemasmda • 
bir miisamere terlib etmi§tir. Hamiyet Yiiceses 
ve Nasid Ozcan gibi i.istad san'atkarlartn i§ti .. 
raklerini temin suretile programm miikemme
liyetine itina eden Kurum, aynca gender ta • 
rafmdan milli oyunlar, §arktlar takdimint ve 
filim gostermeyi de programma eklemi~tir. Bu 
~ok zengin programa mukabil fiatlarm mutedil 
tutulmasma bilhassa dikkat edilmi§tir. Biletler 
Cemberlita§ sinemast gi~esinde de sattlmakta
dtr. 

Bu 90k eglenceli ve ayni zamanda haytrla 
miisamereyi hararetle tavsiye ederiz. 

Beyoglu Halk SinemaSl 
Bu g~nden itibaren 2 filim birden 

1 - Fakabasm az. 
Lore! Hardi: Ti.irkr;e sozlii 

2 - Tez saz fedileri. 

Biiyiik Paramund filmi, Fred Mac 
Muray, J ak Oakie 

lnan onlan kim!le gormedi. Bu gidi~i Fe
nha bir mektubla babasma haber vermi~. 

mektubun altma Savniye iade edilmek 
iizere yiiziigii de btrakmt~h. Caddeye ka

dar adeta smlstklam olarak <;Ikhlar ve bir 
otomobile atladtlar. Sonra vapura ve ni
hayet gene otomobille Sirkeci istasyonu· 

korosu 

Yugoslav 

geliyor 
Yugos1av devleti Miinakalat Vekale • 

tinin 70,000 ki§iden ibaret memurla'l:t a
rasmdan set;;ilip yeti~tirilmi~ kadm ve er. 
kekten ibaret 70 ki~ilik amator koro he· 
yeti Belp;rad Konservatuan profesorlerin· 

Merhum Bilecik meb'usu General 
Dr. BESiM O M ER AKALIN'm ruhuna Holivudda ~evrilmekte olan filmlerden sahneler 

Budape§te Musiki Akademisind~n dip
lomalt ve REMENY birinci miikafat1n1 
kazanmt§ olan me~hur Macar viyolon 

na ... 

ithaf olunmak i.izere yarmki cumartesi 
gi.inii ogle namazm1 miiteakib Beyaz1d 
camiinde Mevlidi Serif okunacagmdan 
iuzu edenlerin ge\meleri rica olunur. 

Sagam,JC muthi~ti, hala devam ediyor; 
caddelerde seller viicude getiriyordu. 
F eriha hem havani'n, hem ic;inin karanlt
g,nda hie; bir ~ey soylemiyl'rl'k talihe ken
dini teslim etmi~ti. Arada bir Cevdetin, 
bu c;ocukluk arkada~mm soyledigi tatlt 
eozleri dinleyor, hie; birisine giili.imsemek
ten ba,ka cevab veremiyor, ic;indeki kor
kuyu izhar etmemek i~ti~ etrafile me§gul 
olmaya ~talt~IYordu. 

den M. Bay~ansky idaresinde Balkan tur. c 
nesine c;tkmt~tlr. Bu koro heyeti 1 mayts 
940 c;ar§amba guni.i lstanbula gelecek ve 

_ ) 
2 mayis 940 per~embe ak~amt Beyoglu 
Halkevi Sosyal Yarduri §Ubesi menfaati
ne ~ehrimizde bir konser vererek avdet 
edecektir. Bu hususta Yugoslav Ba~kon· 
8oloslugile Beyoglu Halkevi arasmda te -
mas ba,lamt~tlr. T afsilat ve program ay
nca ne~redilecektir. 

C Ankarada yeni bir ~ocuk yuvas1 l 
'------~------·~--~/ 

Milli ~cfimiz Iniiniiniin Ankarada, Kec;iiirende veni yap1lan <;ocuk yuvasma 
Cocuk Esirgeme kurumunun c;ah~kan ba!ikam _Dr_. Fuad. Umaya izafeten Umay 
pavivonu adm1 verdiklerini vazm1~hk. Resm1m1z pav1yonun d~andan man
zarasml ve i~;enden bir kii:;ieyi giisteriyor. 

Miihendis Akil Ergi.ivenin kaympederi 
Selanik e§rafmdan Bay Ishak T evfikin 
k1sa bir hastaltg1 miiteakib Ankarada ve
fat ettigi teessiirle haber almmt§ttr. 

Bay ishak T evfik uzun miiddet Sela
nikte ve bilahare lstanbulda avukathk 
yapmt§, di.iriist ve miimtaz hayatile buyi.ik 
bir muhabbet kazanmt§tlr. 

Ad\iye hayatlmizm pek ziyade hi.irmet 
kazanmt~ olan bu ktymet simasmm ant 
oliimi.i kendisini tantyanlarca hakiki bir 
teessUr uyandtrmt~ttr. 

Merhuma T anndan rahmet diler 
keder£i ailesine taziyetlerimizi sunanz. 

(:ark~! E§ref Akann oglu, Belediye 
Merkez Hal kabztmallanndan ti.iccar ko
misyoncu Serefeddin Akar mi.iptela ol -

dugu hastal1ktan kurtulamtyarak gene ya
~mda hayata gozlerini yummu~tur. 

Cenazesi bu giinki.i cuma gunu saat 
11 30 da Gureba hastanesinden kaldm\a
cak ve Fatih camii 11erifinde namazt ktlm
dtktan sonra Sehidlikteki makberesine 

defnedilecektir. Cenab1 Haklan rahmet 
diler ve kederdide ailesine beyani taziyet 
eyleriz. 

Hariciye Nezareti evrak miidiirii mer
hum Cemalin kerimesi, Sefika Urgamn 

ablast, lnhisarlar idaresi memurlarmdan 
Sahabm k1zkarde~i, Umumi Magazalar 
TUrk Anonim §irketi memurlanndan Ni

hadm ve Devlet Denizyollan l;Jletmesi 
miifetti~lerinden Vedadm validesi Nee -
miye uzun zamandanberi miiptela oldu· 
gu hastaltktan kurtulamtyarak vefat et • 

mi~tir. Cenazesi bu gi.inkii cuma gi.inii sa· 
at 11,30 da Kadtkoy, Bahariye caddesi 
(!Jeri) sokak 3 No. h apartlmandan kal

dmlarak namaz1 Osmanaga camiinde kt
lmdtktan sonra Karacaahmeddeki a ile 
kabristanma defnedilecektir. 

Bugiin A S R J sinemada 
2 Biiyuk ve gi.izel film birden: 

NE ~EKER ~EY RADVO KRALiCESi 
DEANNA DURBiN - HERB. MARCHAL SHiRLEY TEMPLES 

iistadt 

ANNIE DELMAN 
Yann aktam saat 21.15 te 

ANKARA RADYOSUNDA 
Kendisini dinletecektir. MUhim ve kty
metli progrannru takib etmenizi tavsiye 

ederiz. 
Ham it: Mumaileyh 5 maytsta An. 
kara Halkevinde bir resital verdik· 

ten sonra lstanbulda 

S A R A Y S tNEMA SINDA 
da 15 may1sta bir resital verecektir. 

Sakarya'da 
2 giizel film bird en: 

1 -K1z11 Dansoz 
VERA KORENE.JEAN GALLAND 
ve JEAN WORMS tarahndan oynan
mt~ hissi ve miikemmel bir film. 

2 -Zoraki Ni~an 
Me~hur Yunan komikleri: 

PARASKEVAS-EKONO MO U 
ve 

RENA DOR 

tarafmdan R umca komedi .................. 
- Bugun T A K S i M sinemas1nda 

Bu sene TU.-klyede yapalan en bUyUk 2 tllm bl.-den 

1 • YILM.AZ '2 - T A$ 
ALi PARCASI 

Modern TUrk Pollslnln a,tlraklla 
tertlb va temsil edilen zablla 

ve clnayet romana 

Eser : VA. NU. 

GUidUren 

Eser: 
ve ag1atan blr aile facias• 

Re,at Nuri 
Giintekin 



CUMHURlYET s 
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Bitaraf iilkeler Berlinde esrarh 

Millt Sefin ~efkati buhran ge~iriyor 
(BC4 taraf• b!rinel sahlfede) 

in~an ya~amaktadu. ;iehir ve kasaba, 
Bel<;ikada pek <;ok ve pek stkttr. Bel«ika, 
bu baktmdan bir araziden ziyade bir ~e
hirdit. Topyekun harb, Bel<;ikada bir so
kak muharebesi olacakttr. Bel<;ika, bir 
arazi fetheder gibi degil, fakat ancak, 
yagmalan ve katliamlarile bir §ehit ahmr 
g1bi almabilecektir. > 

hava 
<Ba§taratt 1 tnct :w.h.ttede> 

kmda daha ziyade goze c;arpacak bir ~ekil 
alacagm1 beyan etmektedirler. 

Bar ~etin salhada 
(BC4 tarctfl b!rlnel acth!fede] 

miittefiklerin gittikc;e alkt§tlrd•klan c;;em· 
beri yaramamt§lardlr. Steinkjer Alman 
obi.isleri ve bombalarile ba~tan ba§a ha
rab olmu~tur, on altt bin ki§iden miirek
keb ahalisi ac;1ktadir. 

kayak~1 taburunun imhast, Norvec;e gitmekte 
olan Alman kttaatt yliklti nakliye gemilerinin 
torpillenmesi ncticesinde 17,500 Alman askcri
nin z1ya1 ~tibi enteresan haberler ne§rediyor. 

Milli $el, fOCUk bayramz miinaaebetile ellerini opmeye gelen bir 
yavruyu aonsu~ b!r fefkat ve Jerin bir nele i~inJe kucaklayor 

Crockaert, makalesinin sonunda, Rel • 
c;ikanm anla11mazhk dt~mda kalmas1 ic;in 
her~eyin yaptlmasJ icab ettigini bildirmek· 
te ve hi.ikumetin <;o~ kat'i ve saglam ha· 
reket etmesi li.izumunu tebariiz ettirmek
tedir. 

lsvi~rede lflk sonJiirme talimleri 
B,..m 25 (a. a . ) - Bu ak~am lsv i<;:re

nin her tarafmda l§lk sondi.irme talimleri 
yapiiacakttr. 

HolanJada asheri sansur 
Amsterdam 25 (a.a.) - Holanda or• 

dulan bo§kumandam, bir emirname ne§· 
rederek milli miidafaaya taalluk eden ve 
ne~ri ic;in mezuniyet almmam1~ olan vc 
yahud halkm kuvvei maneviyesini kna· 
cak ve devletin emniyetini ihlil edecek 
mahiyette bulunan makalelerin gazetelere 
d .. rcedilmesini menetrnil)tir. Bu emirna
me, aym zamanda Holanda bitarafhgmm 
terki lehinde yaptlan her ti.irli.i ecnebi 
propagandasmm ne§rini de yasak etmi~
tir. 

lsvifreJeki Almanlarm faaliyeti 
Bern 25 (a.a.) - Alman cemiyetlerinin Galle 

kantonunda yaptiklart i~timalar son zaman -
larda sikla~bgmdan, hiikumet yabanc1 cemi -
yetlerin, i~timalar yapabilmek iizere, oncedcn 
miisaade almalarma ve yabanct hatiblerin, za
bi!Adan izin istihsal etmedik~e. bu i~timalarda 
soz sliylememelerine karar vermi§tir. 

l~•klan sondiirme tecriibeleri, biitiin isvi~re· 
de bu a~m ba~lami§hr ve cumartesi sabahma 
kadar devam edecektir. Hava hiicumu tecrii
beleri de yaptlacakbr. 

Albay Haci Arifin cenazesi 
merasimle kaldtrddi 

Aym mi.i§ahidler, ltalyada ltalyanm Al. 
manyamn yanmda muharebeye girmcsine 
taraftar bir grup bulundugunu, ancak bu 
grupun hi.ikumet mehafilinde hakim bir 
ni.ifuzu olmad•gmt beyan etmektedirler. 

F aHolar meclisi toplanJz 
Roma 25 (a. a.) - Fac;yolar ve korpo

tasyonlar meclisi toplant.lanna devam e
derek bu sa bah saat 9, 30 da Du<;e haztr 
oldugu halde mesaisine ba§lamt~hr. 

Berlin-de miihim kararlar 
hazrrlamyor 

Bern 25 (a.a. ) - Berlindeki mi.i,ahid
ler, bir ka<; gundenberi Almanyadaki res· 
mi mehafilde bir gerginlik ve kasdi ketu· 
miyet havas1 hiikiim siirmekte oldugunu 
kaydetmektedirler. Aym mi.i~ahidler ~im

diki hava ile Alma~yanm her zama~ -:nu
him kararlar ittihaz etmek arifesinde bu
!undugu esnada hi.iki.im si.irrni.i§ olan ha
va arasmda bir miimaselet gormektedir • 
ler. 

Berlin radyosu nefriyatt kesti 
Aym rni.i§ahidler, bir ka<; giindenberi 

Alman radyosunun programmda ancak 
askeri mar~lar ve ge<;idlerden ba~ka bir 
§ey bulunmadtgmt kayda §ayan gormek
tedirler. 

M. ReynauJ'nun Franszz - ltalyan 
miinasebatrna Jair sozleri 

Paris 25 (Hususi) - Ba§vekil Rey
naud, Maliye enci.imeninde askeri ve si. 
yasi vaziyet hakkmda beyanatta bulu • 
narak, Fransa ile ltalya arasmda mevcud 
mi.inasebatm dostane mahiyetini tebari.iz 
ettirmi§ ve evvelce yaptlan mi.izakerelerin 
akim kalmasmdan F ransanm mes' ul ad
dedilemiyecegini beyanla Akdeniz mem
leketlerinin menfaatleri arasmda bir a -
henk temini daima kabil oldugunu ilave 
etmi~tir. 

Y eni Alman - Rumen iktzsaJi 
anla~masz imzalanJz 

Budape§te 25 (a.a.) - Ge<;en mart a
ymm on sekizinde Almanlarla Rumanva
hlar arasmda Bi.ikre§te ba§lamt' o.lan 
ikhsadi miizakereler, sona ermi§tir. Ev -
velki gt-ce imza edilmi§ olan Alman • Ru· 
men itiliHlarma munzam olan protokolda 
§U maddeler vard1r: 

CenubJahi harekat 
Londra 25 (Hususi) - Cenub cephe· 

sinde Almanl.ar ii<; koldan ilerlemege c;;a
h~maktad•rlar. Merkezdeki kol Elve -
rum'un 80 kilometre kadar ~imalinde ka· 
in Koppang yakmlarmdaki mevzilere 
gelmi~tir. Gudbrand vadisinde faaliyette 
bulunan Alman sol cenahl ise, Lilleham -
mer sevki.ilcen mmtakasmda, mi.ittefik 
k1t' alarile hen liz belli olm1yan <;arpt,ma· 
lar yapmt~hr. Gudbrand vadisi, Oslo ova· 
sma ac;tlan methalinde kaindir. Mi.ittefik· 
ler, Almanlann sol cenah ktt' alarm a mu· 
kavemet ic;in miitemadi surette Do'mbass
tan takviye ktt' alan gondermektedirler. 
Oiger taraftan, Trondheim'in cenubunda, 

. demiryolu i.izerinde kain Storen miihim 
mevkii, mi.ittefiklerin elindedir. 

Narvik etrafrnJaki fember 
Londra 25 (Hususi) - lngiliz dske· 

ri mehafiline gelen son haberlere gore, 
lngiliz ve Norvec;; ktt' alan Narvik etra -
fmdaki ctemberi peyderpey kapamakta • 
dular. lki gi.indenberi devam eden §id
detli kar ftrtmasma ra~men, miittefikler 
Narvik' e gittikc;e yakla§\naktadiTlar. 

lngiliz. tebliii 
Londra 25 (a .a.) - Harbiye Nezaretinden 

teblig edilmektedir: 
<Trandhjenx'in §imalindeki mmtakada yeni 

muharebeler olmamt§hr. Du§mantn §imdi Stenk 
jaer'in ~imalinde i!erlcdigt anla§tlmaktadtr. 

Cenubda dii~manm tazyik1 artt1g1 i~in, miit
tcftk kuvvetler evvelce Lillehammer civarmda 
~gal ettikleri mevzileri terk liizumunu hissct
mi~lerdir. 

Narvik mmtakasmda kayda dcger hi~ bir 
hadise olmam•§tl r .• 

Alman tebligi 
Berlin 25 (a.a.) - Resmi teblig: 
•Nar ,· ik'in 30 kilometre dogu §imalinde miif

rczelerimiz miihim dii§man kuvvetlerile mu -
harebe etmektedir. Narvik Ingiliz deniz kuv • 
vetleri tarafmdan tekrar ~iddetle bombardtman 
cdilmi§ tir. 

OsloJaki l erkekler ,ehri terke 
Javet eJilJi 

Stokholm 25 (a.a.) - Gazetelerin verdikleri 
haberlere gore, Oslo'da kalm1~ olan Norve9li -
lE'rin miihim miktarda bulunu§W1dan end~e 
eden Alman i§gal ordusu kumandanltgt, 18 le 40 
ya~ arasmdaki erkekleri, §ehri terke davet ey
lemi§tir. Bu emre muhalefet edecek olan!ar 
hakkmda idama kadar ~tkan cezalar tatbik edi
lecektir. 

Almanla.rm i gall altmda bulunan biitiin mm• 
tak-.da geceleyin sokaklarda gezmek yasakttr. 

Ingiliz hava kuvvetleri tarafmdan bombar • 
dtman edilmir;. olan Oslo hava meydaru o dere
ce ~iddetli bir m1:hafaza altmdad1r ki tahribit• 
hn mahiyeti hakkmda herhangi bir fikir edi"• 
mek imkanstzdir. 

Norveg ajans1, cenubu §"rkide harekatta bu
lunan birinci Norveoy f•rkastmn, ciddi bir mu
kavemet gostermeden isv~e ge<;tigi hakkmda 
Almanlar tarafmdan verilmi~ alan haberleri 
kat'i surette yalanlamaktadtr. 

Alman istilaaz naszl yapzlclz? 
Almanlarm Norvec;; istilasmm ba§langtcmda 

bliylik ehemmiyeti haiz baZl limanlar1 ele ge-
9irmek i>in kullandtklart usul hakkmda §imdi 
baz1 tafsilat almmt§br. 

Oilrenildigine gore, yiyecek ve gizll kttaat 
yiikl ii il~ Alman vapuru Bergen civanndaki 
Pudde - Fijord'da dort hafta kalml§lardtr. 

9 nisan §afak slikerken Alman kttaah gi.iver. 
teye .ytkarak ihraca haztrlanmt§lardtr. 

Sahilde bekleyen Alman sjanlan telefon t~l· 
lerini kesmek ve diger sabotaj hareketlerinde 
bulunmak suretile yardtm ettni§lerdir. 

o.lo'Jan ka~an lngilizler 
Londra 25 (a.a.) - Finlandiya i~in harbet • 

mek iizere Iskandinavyaya gitmi§ olan 65 ki§i• 
lik bir ingiliz goni.illi.i grupu, Norvegin Alman
lar tar~ft.Q.dan i§gall esn,.smda Oslo'd~ bulun~ 
maktaydt. Bunlardan ekserisi, isvec;e g~me~e 
muvaffak olmw;lardtr. Bu goniilliilerden birisi. 
Londraya, i.i~i.i de bir isko~ya limaruna gel .. 
mi§tir. 

Bu ingiliz goniilliilerinden birisi Oslo'dan in· 
gillereye nastl ge~mege muvaffak olduklannl 
anlatmJ§ ve dem~tir ki: 

Kahraman dii,man - Alicenab dost! 

Umumi Harbde Cazze muharebelerin· 
de kahramanhgt ve Milli Miicadelede 
Kocaeli grupu siivari liva kumandanhg• 
hizmetler.ile tamnmtlf olan bi;inci si.ivari 
hrkast kumandanhgmdan mi.itekaid albay 
Hac1 Arifin cenazesi dun askeri merasim· 
le, polis miifrezesi, askeri erkan ve Halk 
Partisi erkanile kalabahk bir halk ki.itlesi 
haz1r bulundugu halde Bakukoyiindeki 
evinden kaldmlarak BakiTkoy Bi.iyiik ca
miinde namazt ktlmdtktan sonra Baktr -
kay mezarhgma defnedilmi~ ve metfeni 
ba~mda merhumun kahramanhg1 ve ru
hi asaleti hakkmda arkada~larmdan ~air 
Adil tarafmdan ktt'alar saylenmi~tir. 

I - Markm !eye nazaran fiah muha
faza edilecektir. Almanya ihrac olunan 
hububatm tediyesinde bir rayi§mark 41 
ley hesab edilecektir. 

Alman kttaatl Trondheim'm §imalinde dii§ -
man tarafmdan olduk~a zaylf bir surette mii
dafaa edilen Steinkj er'i i§gal ettikten sonra ba
Zl miihim ge~idleri zaptetmi§lerdir. Bu surelle 
Trondheim bolgesi ve bu §ehlrde isveg hudu
duna dogru giden demiryolu §imal cihetinden 
temin edilmi§ bulunmaktadir. Oslo bOlgesinde
ki slir'atli hareket devam edi~ or. Bu ileri ha
reketi §tmale ve batt §imale dogrudur. 

c- Be~ giin miitemadi suretle yiiriidlikten 
sonra Norve« sahiline varabildik. Burada. ka
rakol gezmckte olan bir ingiliz harb gcmlsi bizi 
aldt. Bi1.i alan bu gemi, yolda bir gok defa Al· 
man tayyarelerinin hiicumuna ugradt. ti'zeriml· 
ze 81 oomba attldt, Fakat, bu bombalartn hi9 
biri~i i~abet etmedi. Bu esnada 6 Alman tay• 
yaresini dii§iirdtik. Bilahare torpito muhribi, 
hizi N orve'Ye asker 1;1kard1ktan sonra bo§ olarak 
ingiltE'reye donen bir nakliye gemi~ine aktar• 
rna etti. Bu suretle Ingiltereye donebildik. Nak-
liye ):(emisile seyahat ederken de bir Alnum 
Dornier tayyaresi dii§iirdttk.:o [BC4 ta.raf• birinel •ahifede] 

maka a11ag1daki mesai• gondermi§tin 
Ekselans Mare§al F evzi <;akmak 

Genelkurmay Ba~kam 
Ankara. 

Yirmi he§ sene sonra 
Bu y1ldoni.imiinde, yirmi be§ sene fcvvel 

birinci Y enizelanda kuvvei seferiyesinin 
<;anakkaleye <;Ikl§lnl hatlrhyoruz. Bu, Y e· 
nizelanda ic;in hatuda tutulacak bir 'llak'a· 
du. Ve saflanm•zda ona i§tirak eden bir 
kac;; k i§i hala bulunmaktad1r, 

Onlar ve onlardan sonra gelenler, Turk 
ordusunun, muzaffer olmak ic;in aarfetti· 
gimiz bi.itun gayretleri bo~a <;tkaran kuv
vetli ve ~nud mukavemetini hatulariar. 
.J9 15 te sizin ordunuza kar§l kullamlm1~ 
olmakla miiftehirdik ve ortun k1ymet ve 
§iddetinden c;ok §eY ogrendik. Kar§thkh 
yaptlgtmtz sefer, sert ve §iddetli c;arpt§· 
malaria dolu idi. F akat her iki taraftan 
birinin utanacag1 herhangi bir hareket O· 

nu hic;bir zaman lekelemedi. 0 bizde, 
ordunuza kar~1 zamanm steak bir dostlu• 
ga c;evirdigi hi.irmet hissi dogurdu. ;iim· 
di, 1940 ta, bizimle bu kadar yakm ol
mamz, bizimle dost ve mi.ittefik Lulunma
ntz, bize en bi.iyi.ik itminam v~rrnek·.,.dir. 
Kar~thkh dostlugumuzun inki~af e 1ccegi
ne inamyoruz ve bilfiil muharebeye gir
memiz icab ettigi zaman, sizin ordunuzu 
yammtzda gormekten daha iyi bir talih i.i
mid edemeyiz. Bu fusatla dii~iincelerimiz 
aizinle beraberdir ve en iyi ternennileri
miz Turk ordusuna gitmektedir. 

lkinci Y enizelanda kuvvei aeferiyesi 
namma ikinci Y enizelanda kuvvei 

aeferiyesi K. Tiimgeneral 
B. C. F reyburg 

Bilmukabele Genelkurmay Ba~kanm11z 
Mare§al Fevzi <;;akmak da a§ag1daki me· 
sajm M1sudaki Yenizelanda sefeti kuv· 
vetlerine tebligini B. C. F reyburg' dan rica 
etmil}tir: 

c Y enizelanda seferi kuvvetlerinin Ge
liboluya ihrac edildikleri ve iki dii~man 
kuvvetin miicadelelerine tahsis edilen 
barb sahasmda cesare't ve ~ecaat husu3un· 
da boy ol<;ii~mege ba§ladtklan tarihten bu 
giine kadar bir rubu as•r ge<;ti. 

Bu kahramanca ve yigitc;e muhare~ede, 
hic;bir zafm bozamadlgl mi.itekabil hur
met ve takdir ile iki muhastm kuvvet, 
hakiki erkekligin §anma lias olan §erd ve 
§ecaat an' anelerine ayni vec;hile bagh bir 
aurette uzun aylar kar§I kar§tya c;arpl§tl· 
lar. 

Geliboluda harb eden Ti.irkler Yenize· 
Ianda seferi kuvvetlerile yaptlklan miica· 
deleye aid hatualan daima heyecanla 
yad ve iki heybetli di.i~mam miitekabil 
takdir rabJtalarile birbirine ba!i;h iki dost 
haline getiren bu destani miicadelenin ha· 
rikulade safahatmt biiyiik bir gurur ile 
daima nakletmektedirler. 

Bir zamanlar yekdigerinin du~mam o
lan ordulann ittifak rabitalarile birbirine 
bagh bulunmaktan dolayt samimi bir sii· 
rur hissettikleri §U anda, size samimi dii· 
~iincelerimizi, temennilerirnizi ve sempa· 
tilerimizi muhabbetle gonderiyoruz. 

Mare~al 
Fev:r.i <;akmak» 

Avustralya Ba~kumandanile 
Marefaltmzz arasrnJa 

Ankara 25 (a.a.) - Ti.irk ve Avus -
tralya ordulanmn Geliboluda kar~lla§ma
larmm 25 inci y1ldoni.imi.i mi.inasebetile 
Avustralya imparatorlult kuvvetleri 'ku • 
mandant General Blarney ile Mare~al 
(:akmak arasmda a~ag1daki telgraflar te
ati edilmi§tir: 

Mare§al <;akmak 
Ankara 

Geliboluda ilk kar§tla§mam•zm 25 inci 
senei devriyesi mi.inasebetile Avustralya· 
da ve yabanct memleketlerde bulunan A
vustralya imparatorluk kuvvetlerinin 
biiti.in efradt Turk ordusuna ve Tiirk mil
letine doatane selamlanm yollar. 

Avustralya imparatorluk 
kuvvetleri kumandam 

General Blarney 
General Blarney 

Commanding Australian Imperial Force 
Melbourne 

Avustralya ve Tiirk ordulannm kar§l· 
la§malarmm 25 inci ythm, iki memleket 
arasmdaki sarstlmaz dostluk ic;inde idrak 
ediyoruz. 

Canderdiginiz dostane mesajdan dola· 
y1 Ti.irk ordusunun te§ekkiilerini size ib· 
lag eder ve Avustralya ordulanna ve bu
tun Avustralya milletine selamlanrnl yol· 
lanm. 

Mare~al 
F evzi (:aku1ak 

Avusfralya Bafvehilinin me•ait 
Londra 25 (a.a.) - Bir Avustralya 

ve Y eni Zelnda kolordus-unun 1915 te 
Geliboluya ihracmm yildoni.imi.i miinase· 
betil~ Avustralyada ve Yeni Zelandada, 
oldugu gibi halen MISirda ve Filistinde 
bulunan Avustralya ve Yeni Zelandah 
kttaat arasmda da merasim yaptlmt§hr. 

Kudi.iste <;1kan Pa!P.~Iine Post gazetesi, 
Avustralya Ba§vekili Menzie'nin bu mi.i· 
nasebetle orta §arktaki lngiliz kuvvetleri 
kumandam General Wavell' e ve Filistin 
ali komiseri Sir Harold Mac Michael' e 
gonderdigi meaajlann metnini ne§retmi§· 
tir. 

Menzie, General Wavell'e gonderdivi 
mesajda foyle demektedir: 

c25 sene evvel Geliboluda bizimle 'c;ok 
kahramanca c;arp1~m1§ olan du~man bu -
gun sad1k dostumuz ve bizimle birlikte • 
dir. 

lngilizler, Anzaklar, F ranstzlar ve 
Ti.irkler birbirlerile kar§Ihkh · yard1ma a
made bulunmaktadtrlar.> 

MerasimJe Tiirk kahramanlrgz 
sena eJilJi 

Londra 25 (a.a.) - Avustralyahlar 
ve Y eni Zelandahlar, memorial day kut
larnl§lardir. K1demliler arasmda Mare~al 
Lord Birwood, General lan Hamilton v~ 
Viktoria ni~amm hamil dort subay bulu
nuyordu. 0 larihte Britanya lmparator -
lugunun dii§manlan alan Ti.irklerin kah
ramanhg• yadedilmi§, bu giinki.i Turk or
dusu Ba~kumandam da hurmetle aml • 
m1~, alk1~larla kar§tlanmt§tll. 

Eski Avustralya Ba§Vekili ve bu gi.in
ki.i Avustralya yiiksek komiseri Stanley 
Bruce §U sozleri soylemi~tir: 

Merhum albay Hac! Arifin Milli Mii
cadelede Kocaeli grupu si.ivari liva ku -

' mandan!.gmda bu livanm ilk te~kil ve 
ileri hareketinde buyi.ik hizmetler ifa et· 
mi~ ve Milli $efin o zamanki emri yevmi· 
sinde taltiflerine mazhar olmu~tu. 

( Cephe doniisii 
' 

Harbin yarathgi hazin manzaralar
dan: Cepheden izinli donen bir 1ngiliz 
askeri, kansile yavrusundan tekrar ay
nhrken ... 

gayret sarfederek <;arpt§rnltlar ve onlara 
kar§t bi.iyi.ik bir takdir ve buyiik bir hi.ir
met duymu§lard1. > 

Bruce, Bi.iyiik Harbde, Avustralyamn 
ancak 5 milyon nufusu bulundugundan 
harbe 4 50,000 asker yolladlgml soyle
mi§ ve d emi§tir ki: 

c- Dominyonlarm mecmuu bir mil
yondan fazla asker • <;lkarml§tl. 0 tarih
tenberi Avustralyanm ni.ifusu yuzde 50 
artrnl§tlr. Umum imparatorluk ni.ifusu da 
c;ok artmi~tlr. Bu suretle dominyonlar, bu 
harbe daha geni§ mikyasta i§tirak ede
ceklerdir. 

Bundan evvelki harbde Avustralya 
600 tayyare subayt gandermi~ti ve bun· 
Jar 300 du§man tayyaresi dii§iirmii~ler
di. Fakat, bu barb i<;in hazulanan impa· 
ratorluk hava ordusu plamna gore Avus
tralya tayyarelerde <;ah~mak i.izere I 4 
bin pilot, I 6 bin mi.irettebat ve karada, 
tayyare karagahlannda hizmet etmek ii
zere 1 7 bin ki§i gonderecektir. Yani A
vustralya, gec;en harbdeki 600 ki~i yeri· 
ne bu harbde, pilot subay olarak cern' an 
30 bin ki~i gonderecektir. 

Avustralyadan c;ok daha fazla niifusu 
alan Kanadada, Yeni Zelandada, cenu· 
bi Afrikada da buna benzer t~rakkiler 
kaydedilmi~tir. Hie; §i.iphe yoktur ki, do
minyonlarm mii~lereken sarfedecekleri 
gayret 19 14. 191 8 dekinden daha fili o
lacaktu.:. Bu mesajlar, bugiin saat tam on l:.irde, 

19 metre 7 5 ktsa dalga Ankara radyo· 
sile, Yenizelanda ve Mtsudaki Y eni,.elan· 
da seferi kuvvetleri ic;in tertib ed ;Jmi, o
lan hususi emisyonun ba§lang•cmda ne~· 
rolunmu§tur. 

c- Bu gun, Turk, Avustralya ve Ye
ni Zelanda ordulan ba§kumandanlan a. 
rasmda telgraflar teati edilmi~tir. 

Bruce, sozlerini bitirirken, dominyon
lann ve imparatorlugun diger kistmlan· 
mn, miittefikler hesabma zaferi kazana
cak kat'! amiller meyanmda bulunacak
lanm soylemi§tir. Avustralyahlar, J'iirklerle, biiyiik bir 

• 

2 - Rumanya, (:ekoslovakyaya bir 
taktm gi.imri.ik kolayhklan gosterecektir. 
Almanya, esasen bu kolayhklardan istifa· 
de etmektedir. 

3 - Almanya, Rumanyaya yapmakta 
oldugu komi.ir ihtacattm takriben yi.izde 
40 nispetinde art1Tmag1 kabul etmi~t;r, 
Buna mukabil, Rumanya, ~imdiye kadar 
ihrac etmemekte oldugu ham yi.in vere· 
cektir. Almanlar, yapagt satm almak ie<in 
yapml§ olduklan tekliHerini kabul ettir • 
mege muvaffak olamamu~lardu. 

4 - Almanyaya tahsis edilmi~ olan 
petrol kontenjam, 21-12-39 itilafile tes
pit edilmi~ oldugu gibi ipka edilmi§tir. 

5 - Soya fasulyasmm ihracat resmi 
tenzil edilmi~tir. 

6 - lki memleket arasmdakl mi.iba -
delelerin normal inki::;afmt temin maba· 
dile muhtelif tedbirler ittihaz edilmi~tir. 

lngiltere Rumanyadan 100 bin ton 
petrol aldt 

Londra 2 5 ( a.a. ) - lngiltere, Ru -
manyadan, I 00,000 tonu mi.itecaviz pet. 
rol mubayaa etmi§tir. Rumanyadan miit· 
tefiklere ki.illiyetli miktarda zahire gon
derilmi~tir. Harbin bidayetinden 1940 
~ubatma kadar, Rumanyadan Almanya. 
ya gonderilen petrol miktan % 22 nis· 
petinde azalmi~, buna mukabil lngihereye 
gonderilen petrol miktan % 25 artmt§ -
t1r. 

Pet;teye ve Sofyaya giclen 
murahhaslar 

Bukre§ 25 (a.a.) -Alman iktlsad he· 
yeti n:isi Clodius, bugi.in Budape§teye gi
decektir. Heyetin diger azast bir muddet 
sonra gideceklerdir. Bu azadan u<;i.i Sof
yaya hareket etmi§tir. 

ltalyan gemilerine emir verilmeJi 
Nevyork 25 (a.a.) - ltalyan umumi 

seyrisefain kumpanyasJ direktori.i, Avru
panm §imdiki vaziyeti dolay1sile Jt,.lyan 
gemilerine mensub olduklan lima~lara 
donmeleri emrinin verilmi~ olduguna da
ir olan haberleri kat'i surette tezkib et -
mektedir. I 

Bir Macar 8eyrisefain firketi 
kuruluyor 

Fiume 25 (a.a.) - Fiume ve Ceno -
vanm bir <;ok mucehhizleri, bir Macar 
seyrisefain kumpanyasJ ihdasJ ie<in muhim 
Macar gruplarile mlizakerelerde bulun • 
maktadtrlar. Bu kumpanya 60 bin ton 
hacme balig ltalyan vapurlan mubayaa 
edecek ve bu vapurlarla Fiume vasttasile 
mi.inakalat yapacaktu. Fiume, butiin bu 
vapurlann i.issiilharekesl olacaktlr. 

•• 
l§~i sendikalar1 topland1 
Londra 25 (a.a.) - Frans•z ve ln • 

giliz i~c;i sendikalan konseyi azas1 bu gun 
Londrada toplaqrnt$lardlr. 

Yurdda~! 
Bir merakh hesab etmi§: 
Turkiyede sarfolunan §Ckcrden yiizde on 

tasarruf edilse, bir ytlda ii~ buguk milyon 
lirahk az ~eker yenilirmi~. 

Onun igin liizumundan fazla §ekere iltifat 
ebne! 

Glinkii dart §eker fabrikam1zm ~tkard;gt 
§eker yctmPzse, eksigini d1~andan doviz ve
rerek almaga mecbur kalmz. :;>imdi ise do
viz, <ekerden tath! 

Ulusal Ekonomi ve Arttlrma kurumu 

Alman ktt'alart, hava ll.uvvetlerinin miiza -
hcretile dii§manm karada vaziyetini tespit et
mek hususundaki te§ebbiislerini yeniden ktrml§ 
ve dlismam k•smen dagmtk bir halde ricate 
mecbur etmi§tir. 

Skagerrak'ta denizalhlara kaT§t yap1lan mii· 
cadelede iki denizaltt tahrib edilmi§tir. 

Btr de\'riye filomuz sisli bir havada Skager
rak'm bah methalinde az bir mesafeye demhle
mi§ bulunan biiylik Franstz torpitolarmdan mii
rekkeb bir grup gormi.i§tiir. Dii§man gemileri
nin faikiyetine ragmen Alman devriyeleri der
hal hiicuma gegmi§lerdir. K.tsa bir muharebeden 
sonra di.i§man derhal uzakla§mt§tlr. Bu uzak
la§ma batt istikametinde olmw;tur.:o 

(Bu tebligin sonu ahnamamt§ttr.) 

Demiryollar, miittefiklerin elinJe 
Londra 25 (Hususi) - Namsos'la Andal -

sens'e g•kartlmakta olan kuvvetler sayesinde, 
Norve~ :eki mlittefikler kttaat•nm yekunu her
gUn kabarmaktad1r. 
Norve~teki ingiliz tayyare defi toplan, her 

an takviye edilmektedir. 
Mii~ahidler, miittefiklerin sevkulceyJ bakt

mmdan ehemmiycti biiytik olan Lillehammer -
Trandjhem demiryolwlU kontrol etmekte ve bu 
suretle Almanlarm bu yoldan takviye k1taat1 al
malanna miimancat eylemekte olduklartm be
yan etmektedirler. 

$imJiye kaJar 16 bin Alman 
boiulJu 

Alman cephcsi 25 (a.a.) - ~Havas ajansm-
dan•: 

Pttit Parisien, Almanlarm iskandinavyaya 
kaT§t giri~rni§ olduklart harekat esnasmda kay
betmi§ olduklan nakliye gemileri hacminin ye
kunu 18 nisan tarihinde 97 bin tona balig ol-
dugunu yazmaktadtr. Bu gemilerden 61 ton bat
mi§ ve 36 bin ton hasara ugramt§tlr. 

Ordu offisi merkez biirosu, bu harekat esna
smda 14,000 ki~inin bogulmu~ oldugunu bil -
dirmektedir. 

3500 ki~inin kurtanlmt~ olup halen mevkuf 
tutulmakta olduklart tahmin ed1lmektedir. 

Salahiyettar Franstz m~hafiline gore Norv~
te hava muharebelerinin ~iddet ve ehemmiyeti 
arlnll§tlr. Denizde miittefiklerin hakimiyeti 
uzun mliddettenberi temin edilmi§ olup Norvec;; 
fiyorlarmda mahsur bir halde bulunan Alman 
hlosu bakayasmm a~1kdenizde herhangi bir ha
reket icra etmesine mani olmaktadtr, Alman 
gemileri yalmz fiyorlarm sular1 dahilinde faa-
liyette bulunabilmektedirler. Karada mesafe • 
lerin uzakhg1 ve elindeki kuvvetin azhgt dola
yisile Alman yiiksek kumanda heyeti, 23 ni -
sanda Trendjhem'in §imalinde Steinkjer yalu
nmda yapbgt ve~hile pi~tar mlifrezeleri vas•ta
sile bazt noktalara hiicum etmekten ba§ka bir 
§ey yapamamaktadtr. 

Petit Pari~ien. gazetesi husust muhabirinden 
ald1~1 1000 Alman askerinin teslim olmast, bir 

Harekata Alman tanklart ve harb 
gemileri de i,tirak ediyor 

Stokholm 25 (a.a.) - Reuter ajanst bildiri• 
yor: 

Aftonbladet gazetesinin Trondelaa muhabiri, 
miittefiklerin, Steinkjer iizerine yiiriiyii~leri 

Almanlar tarafmdan geciktirilmi§ olmasma rag
men, 'I'rondhjem'i kw;atmaga matuf manevra
lara fastla vermediklerini bildirmektedir. Bu 
muhabir Ingilizlerin ileri hatlarile, Almanlann 
agtr silillarla mlicehhez ve tanklann z1rhh 
hiicum arabalarmm yard 1 mile takviyeli ktt'alan 
arasmda bu gece de §idd;tli bir top~u ale§i te· 
ali edildigini haber veriyor. Almanlar bir hafif 
kruvll7.orle ikl torpito muhribinin top at~indea 
de yard•m gormektedirler. Bu kruvazOr ve 
muhribler Trondhjem fiyorunun ta i~ine kadar 
sokulmu~, hatta oradan inderoz yanmadasma 
asker bile ~tkarmt~lardtr. Bu kttaat ve Alman. 
!arm ta:-ryarelerle gonderdikleri takviye efradt, 
Namsos'tan ilerle.ven bir ingiliz kttaatmm i§ini 
~ok gi.t~le§tirmektedir. Miitteflklerle Norveg -
lilerin mii~terek kttaah tarafmdan yaptlan rna• 
ncvra g~en hafta o kadar siir'atle ikmal edil
mi~tir ki, Almanlar !gin cidden bir siirpriz ol· 
mu,tm. Mlittefikler cumartesi giinii Steinkjer'a 
bu sayede ula~mt§lardtr. 

$imalJe Almanlann ilerleJiklerine 
Jair bir haber 

Stokholm 25 (a. a.) - Almanlarln, 
Trondhem'in 100 kilometre cenubu tar
kisinde kain Roeres' u zaptettikleri ve 
miittefiklerin elinde bulundugu soylenen 
Stoer~u mevkiine dogru cebri yuriiyii§le 
ilerledikleri haber verilmektedir. 

isve~te vaziyet 
Dahili istikraz akclediliyor 

Stokholm, 25 (a. a.) - lsve<; hiikume• 
linin maytsm birinde 500 milyon kuron• 
luk milli mudafaa istikraz tahvillerini pi· 
yasaya <;1karacag1 haber verilmektedir. 
Bu istikraz, §imdiye kadar lsve<;te akde
dilmi~ olan bu nevi istikrazlann en mi.i
himmidir. 

Partiler niimayife haztrlanzyorlar 
Stokholm, 25 (a.a.) - Muhafazakar, 

Liberal ve Sosyal • Demokrat fukalan, I 
may1sta Stokholmde miitterek bir vata• 
nl ni.imayi~ tertib edeceklerdir. Bu numa· 
yi~i. buti.in lsve<; halkmm memleketin hiir• 
riyet ve istiklalini mudafaa hususunu mut• 
tefikan arzu etmekte olduklanm gostere• 
cektir. Ba§vekil ile lie; ftrkanm liderleri ve 
amele konfederasyonu reisi Lindberg hi
rer nutuk soyleyeceklerdir. 
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Bagdadda Dicle nehri uzerine yap1lan ve 200 bin ingiliz lirasma mal olan 
muazzam Kral Faysal kopriisii a~;Jhru~trr. 
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Cepheden Ilk mektub 

Hududdan Elverum'a Giires tak1m1 bu 
' 

ka~ Krala bir Bu kurban sehir, , saat giin M1s1ra gidiyor 

melee oldugu i~in Alman bombalarile Futbolcular da 3 maytsta 

yeryiiziinden kaldiriidi yola ~tkacak 
Kahirede Mxsxr giire§'<ilerile kar~lla~a

cak olan se~tme bir gure§ takxm1 bu gun 
Mxsua hareket edecektir. Cure' kafilesi
ne monitor Saim ve antrenor Pellinen re
fakat edeceklerdir. Takxm §U §ekilde tea
pit edilmi§tir: 

iave~r • Norv~ bududundan: 
Sabahleyin er~enden hududdan aynl

mx§txk. Her dakikada manzara degi~iyor
du .• Y olun iki tarafxnda kiil rengi yal~tm 
ve sarp kayalar vardx. Zaman zaman her 
hangi bir donemel(te sayxsma payan ol -
mxyan tepelerden birinin uzerinde kardan 
bir tac gorultiyordu ..• 

Bu xssxz mmtakadan, ne bir insan, ne 
de bir otomobil gel(iyordu .. Bazan 9esle· 
rimizin aksi, uzaklardan tarifi kabil ol • 
m1yan bir ugultu getiriyordu .• 

Bir miiddet sonra muhit, hava ve hatta 
manzara birdenbire degi§ti.. Yolun yan 
taraflarmdan birinde kaba bir surette ha
rici §ekli degi~tirilmi~ bir otomobil gar
dum: Diyebilirim ki hareketimizdenberi 
gordugumiiz ilk insan hayatmm ni§anesi 
buydu. $ofor, otomobili yava§lattx ve goz 
i§aretile sordu: 

- Devam edelim, degil mi ~ Herhalde 
bir Norvel( mevzii bulabiliriz .. 

Biraz sonra yollara ve kii9iik vadilere ~iri • 
lecek noktalar1 mudafaa eden girintiler i~ine 

yerle§tirilm~ ve ag1zlar1 Hamar'a dogru ~:ev • 
rilmi§ ilk N orv61< mitralyi:izleri gi:irtildu. 

Biraz ilerlem~tik.. Mitralyi:i~lerin i:ildiiriicii 
tak! tak! lann1 i§ittim .. 

Daha ileri gitmemem icab ediyordu .. Milkem
mel ve sa4lam bir atlet olan Norve~:li bir ne -
fer, yolun ortasmda dikildi.. Cehresinde kede
rin ve fakat ayni zamanda enerjinin ifadesl o
kunuyordu. 

Bir fi..,rl Norve~ mevziinde bulunuyordurn. 
Bir l!'ransiZ gazete muhabiri olm&m, ltimi ko

layla~tlrdx. Ytizb~1, arzulanm1 yerine getire
ceiim soyledi, fakat Norv61< erkiintharbiyesile 
temasa glrmem mfunkiih olmadx. Halbuki be· 
nim seyahatimin aayesi, bu idi .. Elverum'l& te
lefon muhaberesi kesilmitti. ~imdiki halde sa
dece Alman k1taahnm hakiki vaziyetleri bilini
yordu vc Hamar yolu serbe&tti. 

Nekadar xaman i~in? Bunu bilen yoktu. 
Yi.izba~t, benim dli9iincemi sezerek: 
- Hamar, buraya 15 kilometredir, dedi. Ora

ya muvasalatlruZl temin edebilirim, fakat av • 
detiniz hakktnd.a bir §ey diyemem. Bu sabah
tanberi Almanlar, tehre otuz kilometre mesa • 
fede kain bir noktaya tanklanm yerleitirdiler, 
Mjoesa go!U boyunca ilerliyorlar .. E~er aeele 
ctmiyecek olursamz avdette bir surprizle kar
li••anmaruz tehlikesi vard1r, 

Hamar'da 
Hamar'a girdigim zaman eaat on bir bu9uktu, 

f _ hr in manzaraa1 sakindi, ha tla gill timsuyor -
qu. 

Caddeler, gelip ge9enlerle, kaygusuz dola§an 
~klarla dolu .. Magazalar, ah~veri§lerile me~
gul.. E~er uzaktan gelen mltralyoz seslerini i§it
memi§ olsaydtm zalim hakikatten ben bile §i.ip
heye du~ecektim. 9iinku ortada harb hallesi -
nin mevcudiyetine dela.Iet eden hi~ blr §ey 
yoktu. Herkes l§iyle giiciiyle me§gul.. Yalmz 
bazt merakhlar, polis komiserligi 'binaslnln o
nline astlmt§ ve elyaztsile yaztlml§ bir afi§i o
kuyorlardl; bu afi~te ti:iyle deniyordu: 

- ;lehir, tahliye edilmiyecektir. Si,ikli.netinizi 
muhafaza ediniz. 

Fakat, sabahtanberi Hamar'xn on §U kadar 
kilometre civannda dola§makta olan Alman ke
§if kollarmtn gelmesi bekleniyordu. 

Elverun'da 
Bizi az kalsxn Almanlann eline dii§i.irecek o

lan bir makine anzasma ragmen tehlikeli bur-
nu a§maga muvaffak olduk. -

Bir ka~ daklka sonra Elverum'a vardxk. isve~ 
hududuna ancak bir kas: kilometre mesafede 
kain olan bedbaht Norve~ §ehri, adeta bir ha
rabe haline gelmi§ti. 

Norv61<in ilk kurban §ehri. Elverurn, tarihe 
karx§mJ§lir. Bir ka~; saat Krahna ve hilkU:neti 
erkamna melee tqkil etmi§ oldugu i~in Elve
rum §ehri, yerytiziinden kaldmlmt§tlr. 

Alman bombardxman tayyareleri, hi~ bir feY
den ~ekinmemitlerdir. Almanlar, ugradtklan 
bahri hezimetin intikamtm bu kii~iik tehirden, 
bu muvakkat hilkU:net merkezinden alml§lar
dxr. 

§;ehirde hertey tahrlb ve yer le bir edilmi§ -
tir. Yalruz §ehrin haricinde bulunan bir ka~; bl· 
na kalmt§hr. 

Hamar'daki muti balk, sakindi.. Buradakl -
ler ise bfubiitiin batka .. Hepsi de karar vermi§ 
ve bir gaye ugrunda toplanmlf. 0 gaye de miis
tevliyi kogmak ve ona taarruzunu pahaltya 
maletmek. 

Bir :;ok klmselerin yanan ve tUten enkaz i~ln
de bir taktm aile yadigarlarm1 aramakta ol • 
duklarmt gordiim. 

C ete muharebeleri 
Bu harab olmut tehirde uzun miiddet kala. 

mazdun. Avdette bu makaleyi telgrafla verm~k 
i~m §lmale, isve~e dogru yollandtm. 

Bu avdet seyahatinde kahraman Norve~ or
dusunun fevkalade mukemmel olan te§k.ilatma 
§ahid oldum. 

!;iimdlki halde iecaat ve azimleri, kahir top!jU 
kuvveti kar§tsmda biraz sarstlml§tl, bir §ey ya
pacak halde degildi. Fakat takib ettigimiz yolun 
her iki tarafmda kayahklara yerle§tirilmi§ mit
ralyi:izler gi:irdilm. 

Hafif bir top~u kuvvetinin haklkaten hayre
te §ayan tabil mUdafaa tertibah mevcud olan 
bu mmtakalarda muhim bir it gi:irecegi mu -
hakkakbr. 

Bir ka~ topla miidafaa olunan Glomma va
d!si gibi dar vadiler hakikaten &Jllamu mani
alardxr. 

Her§eyden evvel, Frans•z - ingiliz kxtutmm 
gelmesine intizaren dii§maru tevkif elmekten 
ba§ka bir ~ey du~iinmlyen Norvec;liler, ellerin
de bulunan butiin vesaitten istifade etmekte 
kusur etmiyorlar. 

Enerjik General Ruge 
Norves: kuvvetlerl, yava~ yavat tekrar bit a

raya ~etlrllml~ ve tensile edilmi§tir. Bu kuv
vetler, G"neral Ruge'un kumandast altxnda di.i~
manl mutemadiyen iz'ac etmektedirler. 

Yeni kumandan, k1taatma tam bir itimad tel
kin etmege muvaffak olmu§tur. Evvelki gtin 
bir beyannanmesinde ~i:iyle dedi~ini bana nak
lettiler: 

- Elimizdeki vas1talar, biiyuk de~ildir, fakat 
Frans1z - ini;iliz k1taatmm viirudiine kadar 
dU,manm fazla yer i§gal etmemesi i~in ~arp1 -
~acag1z. 

Norve~lile•·, mukavemeUerine devam ediyor
lar. Dii.§man sil~hlarmtn faiklyetine ~ete vc pu
su muharebelerile mukabele ediyorlar. 

~imdiki halde muharebeler, Elverum, Rena 
ar&stnda ve Hamar etrafmda cereyan ediyor, 

Be~inci kolun yaptzgz if 
Isve~ topraklarma girmeden evvel hemen he

men hudud uzerinde bulunan ku~tik nir 
kasabadtt tevakkuf ettim. Orada cbe§ind 
koh un aylardanberi yapml§ oldugu cycraltx 
i~leri• hakkmda mahimat almak isto:Yordum. 
Kral Haacon'un h!ikilmetinin muhrtinu ta~1yan 

seyahat veslkam sayesinde bazt §ey ler o~rone
bildim. 

Kuabantn buyiiklerinden biri: 
- Burada bir ~ok casuslar var, dedi. Asker

lerden eminiz, fakat siviller §i.ipheh.. Bir ~:ok 
kimseler, tevkif edildi, fakat hila bir ~:ok na
ziler serbest bulunuyor. Her an bir kundak~l
ltk, bir ihanet tehlikesi ka~ISindayxz. 

Bir an aonra !llve etti: 
- Hukumetimiz erkln!le temas edcrseniz 

lutfen siiyleyiniz, ~abuk harekete ie~sinler. 
Kendisine elimden geldigi kadar teminat v~r

dim .. Muhatabtmm korkusu belki de biraz mu
balagahdxr, fakat Hitler'in cbe§inci koh u h~r
halde Norv61< halkmxn maneviyatmda olduk\ja 
tahribat yapmt§. 

Goniillii bir Danimarka miilazimi 
Ayni kasabada bir Danimarka millaziminin 

kumandast altmda Danimarkah, Isvec;U ve Nor
ve~li goniilliilerden miirckkeb 85 ki§ilik bir 
grup gi>rdum. Bu millazlm. Finlandiyada da gi:i
nilllii olarak ~ah~mt§.. !;iimdl ayni dava i~in 

buraya gelmi§ .. Bana: 
- c;a~amba giinii 4 ki§i vard1.. dedi. 
Kendisinl per§embe gunii ii:irdugfune nazaran 

bir giinde 81 ki§i daha iltihak etmi~ti. 

isve~ hududunu a§hglm zaman miifekkirem
de iki hayal vard1: Elverum'un harabeleri ve 
hurriyet i~in ~arpl§mak lsteyen bu askerler 
grupu .. 

Bernard Valery 
Paris Soir'dan 

K1r ko§usuna davet · 1 

Beyoglu Halkevinden: 
1 - 28 nisan 940 puar giinu saat 10 da ~i§li 

tramvay deposundan hareket ve tugla harman
lanna gidip gelme 6000 metrelik bir k1r kotusu 
yapxlacakhr. 4tirak edeceklerin Evimiz Spor 
§Ubesine muracaat ederek kaydolunmalar1. 

2 - MUsabakada kazananlara mukMat veri
lecektir. 

A$K \-' E MACERA ROMANI 
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iLK ve SON 
YAZAN: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Tabiat i~tinde biiyilyen adam!.. 
Hay1 hayxr inanmxyorum I Oaglarx birbi
rinin iizerine yxkan kayalar, akan sularm 
yatagxnx yapan ta~larda, tabiat ic;inde bii
yi.iyorlar. Ne faydalan var~ Tabiat ir;in
de h,uyuyen adam boyle olmazl 

- Anla§t!d, hanxmefendi: kitaba da
:arak sizi yalmz btrakmanxn cezasmx, ba
x:a pek agxr bir ~ekilde ~tektirmek istedi
ginizi anhyorum. Ve hakh oldugunuz i,.in 
de susuyorum i~te. Y oksa ... 

- Y oksa, hili rim durmaz hemen ce
vab verirdiniz degil mn 

- Cevab vermezdim amma, ~unkii ne 
vaziyetim, ve ne de mevkiim miisaiddir. 

- Ba,lamaym gene rica ederim Mecdi 
Bey~ 

- Evet, cevab vermezdim amma, 
yalnxz belki sorardtm: Sizin indinizde 
b;r insanm hassas, duygulu, ~air ruhlu bir 
mahhik olabilmesi 'i~tin ne yapmas1 lhtm
dtrL Salvan;:oz tl'ibi ,ht!r gordiiitii kadt
mn muhakkak etegine yapx§arak ilam a§k 

etmek, her i~ittigi musiki parc;asx kar§l • 
smda, kendini kaybederek nobetler ge
~tirmek, her mecliste, her toplantxda, incir 
~tekirdegi doldurmaz bir takxm sal(ma sa
pan sozlerle kadm avcxhg1 mx yapmak la
Z1mdu~ Haesas olmak i~tin muhakkak 
giile a§Jk, biilbule hayran ml kesilmek 
icab ediyor? 

Mecdi kollanm vapurun yan parmak
ltklarx uzerine koyarak denize dogru egi
liyor. 

-Ne yalan aoyliyeyim hammefen
di: ben kendi hesab1ma bu nevi hassasi
yetten ndeee igreniyor, nefret hissi du
yuyorum. Samimi olmxyan hi~t bir tey gu
zel degildirl Gule mi a~xksxmz, bulbulun 
feryadmdan, suyun sesinden mi ho~lanx
yorsunuz I Kendinize saklayxn bu hisleri, 
ilan etmekte ne mana var? 

Necla dudaklanm biikuyor. 
- Bu da bir fikir diyor: bir dii~iinii~. 

bellti de dogru. Hurmet etmek laz1m I 
Susuyorlar. 

56 kilo kiir;iik Hiiseyin, 61 kilo Ya§ar 
Erkan, 66 kilo Yusuf Asian, 72 kilo Kan
demir, 79 kilo Ad nan, 8 7 kilo Mustafa, 
agtr siklet i~tin de <;oban Mehmed aynl
mx~lardxr. 

Kahireye gidecek muhtelit 
tak1m 

Kahirede iki ma~t yapacak olan Istan
bul muhtelitiriin son §eklinde yeniden ta
dilat yapxlml§hr. Son verilen bir karara 
gore, MISira gidecek takxmxn Galatasaray, 
F enerbah~te muhteliti §eklinde olmas1 mu
vafxk gori.ilmii~tiir. 3 mayxsta Mtsua ha
reket edecek olan takxmx, futbol fede • 
rasyonu ikinci reisi Danyal Akbelle Is
tanbul futbol ajam Hasan Kamil gotiire
ceklerdir. 

Galatasaray, Fonerbahr;e muhteliti de 
,u §ekilde bu seyahate !;Ikacaktxr: 

Galatasaraydan: Osman, Faruk, Ad • 
nan, Enver, Salim, Bod uri, F enerbahCfe· 
den ise: Cihad, Ali Rxza, Esad, M. Re
~ad, Boncuk Orner, K. Fikret, Fikret, 
Basri ve Melihten mi.itesekkildir. 

Muhtelit takxm Kahir;de iki ma~t yapa· 
caktxr. 

Atletlerimizi, M181ra gotiiren Istanbul 
mmtakasx ikinci reisi F eridun, futbol ve 
gure~ kafilelerimizi kar,Ilamak iizere Ml
sxrda kalacaktxr. Muhtelit takxm 18 mayxs
ta lstanbula donecektir. 

Profesyonel giire§ 
miisabakalar1 

Serbest gure~ ma~tlanm organize eden 
heyet, halen Yugoslavyada bulunan Jak 
~eriyi lstanbula davet etmi§tir, 

Amerikan tebaast olup da aslen Yu
goslav olan Jak Seriye kar~x giire§ecek o
lan pehlivam se~tmek maksadile pazar 
gunii Taksmi stadxnda bir giire§ miisaba
kasx tertib edilmi§tir. 

Taksim stadmda ve saat iir;te yapxla -
cak mi.isabakalar i~tin §oyle bir program 
tespit edilmi§tir: 

· Marm· - Manisah Halil, 
Kas1m T afari - Gonenli Hamdi, 
Bu giire§ler 45 dakika olacaktxr. 
T ekirdagh Hiiseyin • Kara Ali. 

miisabaka yirmi~er dakikadan bir saat 
devam edecektir. Neticeyi en iyi ~ekilc!e 
bitiren giire~~ti 5 maytsta J ak $eri ile 'f ak
sim stadmda kar§xla~acaktlr. 

Balkan yiizme miisabakasi 
Balkan yi.izme musabakalanmn ague· 

tos sonunda ve yahut eyluliin haftasmda 
yapxlmasx i~tin icab eden hazuhktara ba§· 
lanmt~txr. 

Balkan yiizme miisabakalarma girecek 
yuziici.iler i~tin bir ay devam etmek uzere 
Ankarada bir kamp yapxlacaktxr. 

lzmirdeki havuz hazxrlandxgt takdirde 
miisabakalax izmirde, olmadxgx takdirde 
mi.isabakalar Ankarada Karadeniz ha -
vuzunda yapxlacaktxr. 

Bu hafta yapdacak milli 
kiime matlarl 

istanbul Futbol Ajanhgmdan: 
27 ve 28/ 4/ 940 tarihinde yapxlacak milli kUme 

ma~lar1 : 

2714 1940 cumartesi: ~ere£ stad1: 
Galatasaray - Muhahz Gucii saat 15. 
Fcnerbah~e - Gencler ' Birligi saat 16,45. 
2814/!110 pazar: Fenerbah~e stadt: 
Galatasaray - Gencler Birligi saat 15. 
Fenerbah~e - Muhaftz Giicii saat 16,45. 

T a vzih ilam 
Gazetemizin 25 nis;m 940 tarihli niishasmda 

inti§ar eden istanbul Maarif mi.idurlugunt.in ol
~:iiler hakkmdaki iliinmda pazarhgxn 29 nisan 
940 tarihinde saat on be§ otuzda yazxlacagx ycr
de sehven a~:tk btraktlmt~hr. Pazarhgm 29 ni
san 940 !.8aL on be§ otuzda oldugu tavzihan ilan 
olunur. 

Fakat her nedense Mecdinin bu son 
ciimlesi, Neclanxn fevkalade ho~una gi
diyor. kinde garib bir ne§' f mapas1 an
la§IImaz bir sevinc; duyuyor. Karanhkla
ra kan~xp rengini kaybetmege ba~hyan, 
kahn. kxrmxzx dudaklanm, du§unceli bir 
buki.i§le biikerek kendi kendine mmlda
myor: 

- Dogru. lnsan biitun duydugu §eyle· 
ri i1an etmekte ne mana var ~ 

Sonra o da dirseklerini, Mecdi gibi Va· 
purun yan parmakhklan iistune koyarak. 
gozlerini kararan uluklara dogru '<eviri· 
yor: 

- Bazan inean karanlxgx bile seviyot 
Mecdi Bey dxyor. Bakm §U ufuklarm si
yahhgmal Gi.izel degil mD 

- Ben siyah1 esasen beyazdan daha 
~tok seve rim hanxmefendi I Beyaz gozle•i 
yoran, her §eyi oldugu gibi gosteren, hi~t· 
bir an, hi~tbir iz. gizlilik buakmxyan ma
nasxz, budala, bon bir renktir!.. Txpkl 
sxrrm1 hemen ilk goru~te ele veren apta\ 
a§lklara benzerl .. Halbuki siyah oyle m\ 
ya? .. Daima sizi dii~unduren, daima mu· 
fekkire i§leten fevkalade zeki, kurnaz bit 
renktir 1 .. <;unkii her §eyi oldugu gibi gos
termez. Onlan bir perde altmda sakla
masml bilir. Ve bilir ki, en yiibek haki
katler bile, oldugu gibi gorundiigu zama'l 
~tirkindirl. Ve gene bilir ki, fazileti dahi 
Boyar, c_;xpJak oJarak onumuze koyarsa, 0 

bile, bir kadmm ortusuz viicudu gibi in· 
sanda deh~etli bir istikrah hissinin uyan· 
masma sebeb olurl.. Butiin varhklan du-

10 I I I I I 1•1 I I I -t=l 
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Soldan saga: 

1 - Hertilrlu ne§riyata toptan verilen lslm, 
duygu. 2 - !;ieref, bir hayvan, eski bir mabud. 
3 - Unutma, misak. 4 - Bir kara par~as1, tera 
~evirirseniz bir maden olur. 5 - Yaluc1 ve 
par~alayJcl bir mayi, bir yemi§. 6 - Bir hay
van, eski Turk r"islerinden. 7 - Eski Frans1z 
krallarmdan, bir memleketin can daman. 8 -

Ktymetli sopa, kesilm~ hayvanlartn barsak ve 
boynuz gibi yerleri. 9 - Bir cins mobilya bo
yasx, bir yxldxz. 10 - Herkes ona vurur, gemi 
misafirhanesi. 11 - Bir cins siirme, timid eden. 

Yukarxdan a~ag1ya: 

1 - Si:iz ve yazt miicadelelerl ( cemi). 2 -
Blrdenbire, sinirli. 3 - <;algt, sayx. 4 - Bey, 
c;ag1rma vasttalarmdan, bir emir. 5 - B1kan, 
bir sxfat edatxmn tersi. 6 - Yiizunun en list 

k1sm1 ak (iki kelime). 7 - Ters ~:evirirseniz bir 
hayvan olur, rayihas1 mcvcud. 8 - Feryad, et. 
9 - Cins beygir yetittirme yeri, her §eye kar~x 
muthi§ htrs. 10 - Biiyukc;e, ~:ift meydan (!ki 
kelime). 11 - F1karaya verilir. 

Evvelki bulmacamn halledilmit tekli 
l' 114 fl ft1liP11111 
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Ankara Borsast25/4/940 

Londra 1 Sterlln 
A••hf - Kapan11 

5,24 
New-York 100 Dolar 
Paris 100 Frank 
Milano 100 Llret 

149,-
2,9675 
7,6225 

Cenevre 100 isv. Fr. 33,50 33,6010 
Amsterdam 100 Floria 
Berlin 100 Rayqm. 
Briiksel 100 BeliJ:a 
A tina tOO DrahmJ 
Sbfya " 100 Leva 
Prag too c;ek Kr . • 
Madrid 100 P61<eta 
Va~ova 100 Zlotl 
Budape~te 100 Pengo 
Biikre, 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stokhoim 100 isv~ Kr. 
Moskova 100 Ruble 

69,3575 

25,2621 
0,97 
1,8076 

13,4350 

26,9675 
0,625 
3,515 

35,0475 
31,005 

ESHAM ve T AHVII .AT 
Erganl 19,10 19,03 
S1va.s - Erzurum 1 19.50 

Jt Jt 2 19,59 
,. ~ 3 19,59 
Jt Jt 4 19,59 
Jt ,. . 5 19J9 
,. ~ 6 19,59 

~~==~~~~--~J 

Takas primleri 
Takarm ne11'l ithalAt ihracat 

Hazxr Allvre 

Entersanjabl 56 45 " 
ingiltere 58 40 39 

Bel~;ika 70 47 46 

Rolanda 66 41 40 

isveg 53 50 48 

Fran sa 56 40 39 

isvl~re 70 40 39 

11 ihracat primleri % 100 ktymet 
~!...--..... iizerinden hesab edilmistir._ 

manh bir perde altmda saklayarak yava§ 
yava§ gormege, ve gostermege mt:cbu· 
ruzl ... Onun i~tin i§te siyah1, beyazdan da
ha !;Ok severim ben! .. Zaten fikrimce za. 
manmda saklanmasxm ve saklamasxnx hi
len her §ey guzeldirl .. 

- F akat unutuyorsunuz ki, Mecdi 
Bey, insan denilen bu garib varhgm i,.in
de bazan oyle dinmez acJlar, oyle bxtmez 
arzular ya§ayor ki, onlan daha fazla sak
lamaga muktedir olamxyorsunuzf .. Soyle
mek, bazan bir mecburiyet, ve bazan da 
bir ihtiyac halini ahyor 1.. 

- Bence, insan, iradesinin frenlerini 
kullanmaga devam ettigi muddet~te, ihti
yaclanm idare etmekte mii§kiil vaziyete 
du§mez! .. 

- Hep doniip doniip ayni neticeye 
geliyorsunuz I. lrade saglamhgt, karakter 
kuvveti, mukavemet arzueul .. 

- Yi.ikeelmek l!fm, veya kendinizi 
yiiksek tutabilmek i~tin bundan ba§ka ,.a
re yok hammefendi. 

Necla birden hire ba§IDI kaldmyor: 
- F akat ni~tin bana daima hammefen

di diye hitab ediyorsunuz~ lsmimi soyle
seniz daha iyi olmaz m1 Mecdi Bey} 

- lsminizi bilmiyorum ki 1 .. 
lsmimi bilmiyor musunuz} 
Bilmiyorum ya I 
A~kolsun size Mecdi Bevl fnsan 

merak eder de bu zamana kad~r sorard1 
hi~t olmazsa bir defa 1.. lsmim Ned a I 

- Ooo c;ok giizel bir isim. Ben bu is
mi fevkalade severim. 

Y a vrunuz Saadetinizdir ... 

Onuq giirbiiz ve s1hhatli yetil!i'lli; tabiatin bpla bir yavru gibi sinesinde 
yeti11tirdiki saf ve normal gtda ile miimkiindiir. Her anne tabiatin insanlara 

bahljettigi bu kudret &iizelliginden istifadeyi &eri brrakmamahdll'. 

~APA MAIKA 
mUstahzaratrnda bu hessa tamamen mavcuddur. 
BE~iKTA~ f; A P A M A R K A Tarihi tesisi: 1915 

Antalya Orman {:evirge Miidiirliigiinden : 
1 - Antalyamn Ka~ kazasma bagh Karatepe devlet ormamndan b!r sene mUd

detle ve kapall zarf usul!le 917 metre mlklbl gayrlmamul katran dacl 20 giin 
miiddetle artt1rmaya c;xkanlmi~?tir. 

2 - Arttlrma 10/ 5/940 tar!h!ne musadif cuma giinii saat 1~ te Antalya Orman lda-
res!nde yapllacaktlr. 

3 - Katramn beher gayr!mamul metre mlkabl 780 kuru§tur. 

' - Muvakkat tem!nat 536 lira 45 kuru~tur. 
5 - Tekl!t mektublan 10/5/ 940 "iinii saat 14 e kadar behemhal Antalya Orman 

miidiir1ii~iinde miite~ekk!l kom!syon re!sli~lne verilmeltdlr. 
6 - ~artname ve mukavelenameyi gormek Isteyenlerln Ankarada Orman umum 

miidi.irlii~iine ve Antalya Orman Qevlrge miidUrliigilne miiracaatler!. (3285) 

SERKL OORYAN 
Daimi azalan a~ag1da yaz1h husu~}ar 

hakkmda lazxm gelen kararlan vermek 
iizer~ 2 mayxs 1940 per~embe giinii ak
~amx sa,at 1 0 da alelade heyeti umumiye 
halinde toplanmaga davet edilirler: 

I - 6 ~ubat 9 39 tarihli umumi heye
tin zab1tnameaini tasdik etmek. 

2 - 19 3 8 • 19 39 devresinin idari ve 
mali vaziyetine dair idare heyeti raporu
nun dinlenip tetkiki ve 31 birincite~rin 
19 39 tarihinde kapatilan heaablann tas
diki. 

3 - Nizamnamenin 15 inci maddesine 
istinaden miiteveffa Bay Alfons Fernan· 
dez-Diaz yerine komite azas1 olarak ae • 
~tilen Bay Tank Ziyalin intihabmt tesdik 
etmek. 

4 - !dare heyetinden istifa eden Prof. 
Dr. G. Senni' nin yerine,- nizamnamemizin 
I 5 inci maddesi mucibinc,e bir reis vekili 
ae~tmek. 

5 - ldare heyetinden istifa etmi§ o\an 
Bay A. V efik Sertelin yerine bir zatm in
tihabx. 

Nizamnamenin I 5 inci maddesine gore 
kur'a ile idare heyetinden ~ttkan Prof. Dr. 
Cemil T opuzlu ile Bay Ha~im Allanm 
yerlerine yeniden iki aza intihabx, 

ldare Heyeti 

Ticaret piyasasmda uzun tecrii· 
besi ve turk,.e, frans1zca ve almanca 
muhaberata vaklf bulunan, 

BiR GENC 
hizmet arayor. Referans gostl!rebilir. 
Alakadarlar1n (L. D.) riimuzile ls· 
tan 1 76 posta kutuau adresine yaz· 

malan. 

,_ Veznedar aramyor -
Bir bakkaliye ticarethanesi i~tin 

he11 yiiz lira nakdi teminat veya bin 
lirahk ipotek verecek bir veznedar 
aranmaktadxr. Talib olanlann niifus 
cuzdam, tahsil vesikasx, bonservis 
suretlerile earih adreslerini Galata 
postanesinde 509 numarah kutuya 
$!:Ondermeleri. 

Kirahk 
Galata, $arab iskelesi Karde~im 

sokaimda depo ve atolye olarak 
ku\lamlmaga elveri§li geni~. hoi ziya
h, denize naz1r ve iskeleye yakm iki 

kat kirahktxr. Galata $arab iskele
sinde demir tuccan Baki Tezcana 

miiracaat. Tel: 42621. 

-'- Sahi mi? Necla birdenbire gozlerinin i~tine kadar 
Mecdi gozlerini kar§tda bir noktaya di- kxzarxyor: 

kerek agxr agxr ba§lnl aallayor: - Y oksa geceyans1 dagba§mda, bir 
- Neclal.. serserinin kollanndan kurtanhp, bir para• 
Kelimenin heceleri iizerine basarak ay· §Ol arabasmm i,.ine konularak yan I(Iplak 

ni sesi tekrarlayor: evine gonderilen bir kadma nastl hiirmet 
- Neclal.. Karde§ kadar sevdigim bir edebilirsiniz degil mD 

arkadatxn kanamm ismi idi. Uzun ve xsh- Mecdi, dirseklerini parmakhgxn iizerin· 
rabh bir a§k macerasmdan sonra evlen- den r;ekerek dogruluyor. Batmt !feviriyor. 
mi§lerdi. Diinyanxn en iyi, en temiz, ve Gecenin karanhgl i~tinde acayib bir l~Jkla 
en namuslu kadmx idil. 

da yanan iri siyah gozlerini a~tarak, Neclanm 
gozlerinin i~tine bak1yor, deh§etli kxzdxg1 
belli!' .. 

- Mecdi Bey, dikkat ediyorum 
yuziinuz•: en temiz, en namuslu dediginiz 
zaman adeta gozlerinizin bakx~x degi§i-
yor ... 

- Tabiil.. Bir kadma izafe edilecek 
kiymetin en yiiksek ol~tiileri bunlar degil 
midir~ Ben kendi hesabxma, ancak bu va
sJflan ta§xyan kadma, kadm de~ ve bur
met ederim. Du§i.insenize bir kere, insan 
bir kxravat bile satm aluken, temiz olup 
olmadxgma, onun bir ba11kas1 tarafmdan 
kullanxhp kullamlmadxgma dikkat ediyorl 
Hayatxm hayatmxza kan§txrdxgmxz, 1stxrab, 
heyecan, mahrumiyet ve saadetlerinizi, 
daha dogrusu bir kelime ile butun omru
ni.izii birbirinize eklediginiz ve bagladgx
mz varhgm temizligine, durustliigiine, aa
dakatine nasxl dikkat etmezsiniz} .. 

Mecdi, manah manah giiliiyor: 
- Kadm, i~ti ve dx§ile size baglandJgl

nt, yalmz sizin oldugunu bildiginiz ve i
nandxgxmz zaman, giizel ve temizdir. An
cak boyle bir kadmm oniinde hiirmetle 
egilebilirsinizl .. Yoksa ... 

- Hanxmefendi diyor, eger bir daha, 
beni ~tok utanduan bu bahsi yiiziime tii
kiiriir gibi tekrarlarsanxz, sozlerime inam• 

mz ki lzmire c;xkar c;1kmaz, hemen geldi· 
gim yere doner, ve sizi yal.nxz bxrakmak 
mecburiyetinde kalmm 1.. Yuziiniize her 

bakx~ta duydugum hicabm bana verdigi 
xstxrab kafi I Daha fazlasmt ta~xmaga si· 

nirlerim miisaid degil!.. Ben karakter sa· 
hibi bir adamxml Ne menfaat du,i.ini.iyo· 

rum, ne de bir gayem varl Sozlerimin 
dogruluguna inanabilirsiniz!.. Eger aizi, 

ilk tesaduf ettigim geceki o miithit anda, 
tahmin ve zannettigim kadm ol&rak gor· 

mege devam etseydim, yiiziime bakttgl• 
nxz zaman kafam1 ,.evirir, hatta elimi §Dp• 
kama bile goti.irmezdim 1.. 

Tekrar ba~xm ufuklarm karanlxgma 
doihu dondiiriiyor: 

(Devam edt11or> 
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Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Giimiishane Malta Miidiirliigiinden: 
, isvi~re mamulat1 me!Jhur.--.. 

1 - Ekslltmeye konulan 1~: GUmii~hane Vil~yetl Bayburt kazas1 merkezinde 
yap1lacak hiikiimet konag1 1nliaat1. 

Binamn ke§if bedeli : 42829 lira 9 kuru§tur. 
2 - Bu i~e aid §artnameler ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~rtnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Nafla i§ler! gene! ~artnamesl 
D - Yap1 i::;leri fenni ~artnamesl 
F' - Ke~if cetveu ve metraj cetveli 
0- Proje .. .... ~ .. 
i:steyenler bun!ar1 225 kuru§ bedel mukab!Unde Oiimii~hane Naf1a Mudurlugun-

den alab!llrler. .. f M .. 
3 - Eksiltme giinii 10 maylS 1940 cuma giinii saat 15 te Giimu§hane Na Ja u-

diirliigiinde yapllacaktrr. . 
4 - Eksiltme kapall zarf usulile yap1lacaktJr. 
5 _ Ek.<;lltmeye g!rebilmek !c;!n !steklin!n 3213 lira muvakkat tem!na~. vermes! 

bundan bal}ka Ticaret Odasma kaYidll olduguna da!r ves!kay1 ha!z olup gostermesi 
laz1md11". 

6 - Tekl!f mektublan yukanda iic;iincil maddede yaz1h saatten b!r saat evve-

BiLYA ve BiLYALI 
yataklari gelmi~tir. 

/ 

Ta,rada acenta 
aramaktad1r. 

Sab~ yeri : Galata, Karakoy palas 
ham karljiSmda 84 No. 

Jine kadar Giimil§hane Naf1a Dalres!nde haz1r bulunan Eksiltme Komlsyonu Relsli
!;ine makbuz mukab111nde verllecekt!r. Posta ile gonderllecek m~kt~blarm nlha~et 
tic;iincii maddede yazllJ saate kadar gelml§ olmas1 ve d1~ zarfm muhur mumlle iyJCe 
kapatJlm1::; olmas1 !'ii.zJmdJr. Postada olacak gectkmeler kabul edilmez. (3172) Ibrahim Ta,~•o§llu ve ortaklarl 

Giizel San'atlar Akademisindea: istanbul 
MEMUR ALINACAKTIR 

Elektrik, Tramvay 
Umum isletmeleri 

ve Tiinel 
Miidiirliigiinden : 

' ouzel San'atlar Akademlslnde 15 lira asli maa~ll blr !dare memurlugu miin
hald!r. Kanuni evsaf1 ha!z olanlardan istekliler!n Aka:iem! miidiirliigiine miiraca
atler!. (Garb dillerinden birinl bilen tercihan almacaktu;:.) (3318) 

20/4/940 tarlhinde ac;Jk ekslltmesi yaPJlacagJ il~n edllen 5520 lira muhammen 
bedell112 aded yagl! enterriiptorlerln uzaktan tahr!k mlknatJSI, 4 aded kablll !brae i§tl
rak kolu 12 acted komple kumanda kat1as1 ve 30 acted slnyal l~mbas1 globuna tallb 
zuhur etmediglnden eks!ltmenin aynl §era!tle 10/ 5/940 cuma giinii saat 15 e tal1k 
edilmi§ oldugu ilan olunur. · (3327l Ankara Polis Enstitiisii Miidiirliigiinden : 

1 - Eks!ltmeye konulan 1~ : Ankara Polls Kolejl blnasl in§aat1d1r. Ke~!f bedel! 
439,988 !1rad1r. . .. .. · 1 

Maaril Matbaas1 Midiirliiiindea: 
2 - Ek.<;iltme 6/ 5/1940 giinii saat 15 te Emniyet Umum Mildurluil;ii Eksiltme l§ler o,\nsl Ke§lf bedeli % 15 kat'i teminat 

Elektrlk tesisat1 2996 L. 35 K. 449 L. 45 K. Komlsyonu odasmda kapall zarf usullle yap1Iacakt1r. 
3 - Ek.<;iltme §artnamesl ve buna mii~eferri evrak 22 lira bedel mukab1Unde Em

nlyet umum Miidiirliigii Eksiltme l~lerl Komlsyonundan almabll1r. 
4 _ Ek.<;iltmeye girebllmek 1c;in lsteklllerln 21349 lira 52 kuru~luk muvakkat tem!nat 

vermeler1 ve Naf1a Vekalet!nden bu ~ glrebllecekler!ne dalr almm;!! ehllyet 
ves!kas1 !braz etmeleri lbJmdJr. Bu veslka. ekslltmenln yap1lacag1 giinden en 
az .seklz' giin evvel 1steklllerln blr !stlda !le Naf1a Vek~let!ne miiracaatler~ ve 
d!lekc;elerlne en az blr kalemde 250 bin llrahk bu 1~e benzer 11} yaptJg:na 
dnlr 1§1 ya.pt1ran !darelerden almrnl§ vesika raptetmelerl muktazldir. Bu miid· 

Maar!f Matbaasmda miistacelen yaptmlmasma ~iizum has11. olan 2996 lira 35 
kuru::; ke~!fli elektrlk tesisatl pazarl!kla ihale edllecegmden istek!Jle~.in yukanda ya
ZJl! teminatt kat'iyelerile birl!kte 29/41940 pazartes1 saat 15 te Yuksek Mektebler 
muhasebeciligindekl komlsyona gelmelerl. 

~?artname ve dlger evrak Maarlf Matbaas1 mii:iiirliigiin~e gorilleb111r. (3345) 

. det zar!mda veslka taleb!nde bulunmayanlar ekslltmeye glrem!yeceklerdl!. 
5 _ isteklller teklif mektublarml ihale giinii olan 6/5/1940 tarlh!nde saat on dorde 

kadar Ek.<;lltme Komlsyonu Relsl!gine makbuz mukabllinde tesllmi lb1md1r. 
6 Postada olacak geclkmeler kabul edilmez. (3170) 

C Oksiirenlere : Katran Hakk1 Ekrem ~ 
Hakk1 Katran pastilleri de vard1r. J 

cevherini ihtiva e

den yuz ve dudak 

Rujlar1 s1hhidir. Bi.itiin emsalinden iisti.indur. 

Dr. OperatiSr ~ 

~~!~!~}, c~,, ••~": ... 
.. __ Teleron: 41457 

Dr. Suphi $enses' 
arar yollau hastahklau mtltehass1s' 
Beyoglu Y 1ldtz sinema kar'"' tram· 
vav durait Lekler apartJmam. Fakir· 

•••tere parasn:, Tel: 43924 

Cinsl 

cam 
Cam 
Cam 
Cam, film pak 
Cam, dlyepozatif 
Cam 
Cam 
cam 
Ka~Jd, elll§er adedllk P 

onar , , 
Kart postal 
Kontofo ka"1d1 
Metol 
Tldor klnon 
Karbonat dii sud 
sunk do sud 
Mlsiilfld 
Hiposiilfid 
As!d asetik 
Saf !spirto 
Bromiir 
Entermetyer 
Entermetyer 
U!ak makru; .lyi clns 
Aliimlnyom tuzu 

Eb'adl 

4 X 6 
6 X 9 
9 X 12 
9 X 12 
9 X 12 

13 X 18 
18 X 24 
24 X 30 
18 X 24 
30 X 40 
40 X 50 
50 X 60 

30 X 100 

9 X 12 6 X 9 
9 X 12 4 X 6 

istanbul Maaril Miidirliiiiadea: 
Maarif Vek1111g1 )toy ogretmen okullart i~ln a~ag1da cins ve miktart yaz1ll ka

zanlar pazarllkla satm almacaktJr. Muhammen bedeli 4207 lira 50 kuru§tur .. Tem1-
natJ 631 lira 13 kuru~tur. isteklller bu kazanlara ald §artname reslm ve niimune
Jerl Maar!! miidUriMii yardlrektorliigiinde goreb111rler. Pazarl!gm 29 nlsan 940 pa-
zartesi giinii Maarlf miidiirliigiinde saat 15 te yapllacag1 ilan olunur. (3346) 
E§yanm cinsi Miktar1 Beherinln fiah Yekfln 

Lira K. Lira K. 

Biiyiik bak1r kazan (kapaltlle blrl1kte) 
Helvac1 kazam (l~apaglle blrl!kte) 

30 
30 

74 25 2227 50 
66 1980 

4207 50 

Kadtkoy Maliye ~ubesi Tahsil ~efliginden : 
l;lubemlze 934 y1h kazanc; verglslnden borc;lu kumcu iranl1 Allnln Ka-d1koy Os· 

mana~a mahalles1 Miihiirdar Fuadbey sokak 1 sayJh mahalde tahtt hacze alman 
yedi bin aded tugla mahalllnde a<;1k arttJrma lle satJlacaktlr. Tal1b olanlarm 2/5/940 
~iin ve per~embe giinii saat 11 de alent miizayede He satllacaktlr. 

Tallb olanlarm muayyen giin ve saatlnde sat1::; yerinde haz1r bulunmalarJ. (3259) 

l, .. ._~.i.st••-•.•~ ... •.~.efi.·.ye.•.i.i.la.~.a,.r.• .... --1 
Senellk ilk 
k!ras1 temlnat1 
156,00 11,70 

84,00 6,30 
24,00 1,80 

Kad1koyiin:de Osmana~a Mah. R1ht1m So. Hilde 3/21 No. h diikk~n 
Unkapanmda Yavuzslnan Mah. Zeyrek So. 5 No. !1 diikkan. 
Sultanahmedde Cankurtaran Mah. Mekteb So. 1 No. 11 Sultanah
med mektebl altmdaki 2 oda. 

24,00 1,80 Mercanda Atik ibrahlmpa§a Mah. ve So. 18 No. ll baraka. 
60,00 4,50 ZindankapJda Ahl~elebl Mah. ZlndankapJ So. 46 No. 11 diikkan. 
60,00 4,50 Kumkap1da Mollata§J sokagmda 38 numarall dUkkan. 
12,00 0,90 KantarCJlarda Kepenekc;islnan madreseslnln 2 numaral1 odas1. 
48,00 3,60 Be§lkta~ta Slnanpa~a Mah. Has!U"m So. 9 No. 11 diikkan. 

Yllllk klra muhammenlerlle Ilk temlnat miktarlar1 yukanda yaztll gayrlmenkul
ler 1 118. 3 sene miiddetle klraya verilmek iizere ayn ayn temdiden a~1k arttrrmaya 
konulmu~tur. §artnameler zab1t ve muamelat. miid_iirliigii kalemlnde goriile~ektir. 
ihale 6/5/940 pazartesl giinii saat 14 te Daimi Encumende yapllacaktlr. Tal!bl~.ri~ 
hlzalarmda gosterllen miktarda Ilk teminat makbuz veya. mektublarile !hale gunu 
muayyen saatte Dalmi Enciimcnde bulunmalarl. (3340) 

Umum Miidiirliigiiaden : 
Miktar1 

105 
265 
500 

5 
19 
35 
43 

5 
465 Paket 

5 :. 
2 • 
2 :. 

10 • 
12 • 
8 Kilo 

15 , 
93 • 
78 , 
11 :. 

160 • 
2 • 
1 :. 
2 , 
2 Aded 
2 , 

20 , 
5 Kilo 

Beherinln fiat1 
Lira K. 

65 DUzlnesl 
86 :. 

1 42 :. 
2 50 :. 
1 42 :. 
2 80 :. 
6 50 :. 

18 :. 
3 95 Paketl 
3 45 :. 
5 75 :. 
8 50 :. 
2 25 :. 

52 :. 
19 Kllosu 
9 50 :. 

60 • 
1 • 
1 25 :. 

50 :. 
1 50 • 
1 40 • 
3 90 :. 

50 Adedl 
50 :. 

1 50 :. 
4 Kllosu 

Tutar1 
Lira K. 

68 25 
227 90 
710 
12 50 
26 98 
98 

236 50 
90 

1836 '15 
17 25 
11 50 
17 
22 50 

624 
152 
142 50 
55 80 
78 
13 '15 
90 
3 
1 40 
'I 80 
1 
1 

30 
20 

) 
) 
) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 

4595 38 ) 

Yiizde yedl buc;uk 
teminat: 

344 Ura 65 kuru~. 

1 - Yukar1da clns VP. mlktar1 yaz11J yirml yed! kalem fotograf malzemesi. 27/4/940 cumartesi .!aat 10 da ac;1k ekslltme Ue satm 
almacaktlr. 

2 - Fazla lzahat almak !steyenlerln umum mildiirliik levaztm miidiirliigiine miiracaatler1. 
3 - TaUblerlc temlnat m'lkbuz veya ~ektublle 2490 say11J ka.nun un d!Srdiincii maddeslnde yaz1h belgelerle blrllkte miinakasa giinii 

saat 15 te komlsyona gelmelerl. (1686) 

DABKOVIC ve ~OREKASI 
Hellenic 
Mediterranean 

Lines 
Yenl ve muntazam postas1 

her hafta 

Sah gUnU ak,amlar• 
Muntazam haftahk posta olarak 

Andros ve Thraki 
Birinci s1mf vapurlarile dogru 

Pire, lskenderiye, Portsaid, Yafa, 
Telaviv, Hayfa, Beyrut ve K1bnsa 
hareket edeceklerdir. 

'lolcu • E,yayl tlcarlye • TurlziT 
Her tUriU esbab1 lstlrahat, 

ze ngln va mUkemmel mutfak 
MUsald ,eralt 

Bilaistisna Yunaniatantn biitiin li
manlan ve Marsilya ve Brendizi i~in 
dogru kon~imento verilir. 

Hami§: ANDROS vapuru Pireden 
hareket ederken K1bm, Suriye, Fi
listin ve M1m hattlnt ve THRAKI 
vapuru ise M1sn, Filistin, Suriye ve 
K1bns hathm takib edeceklerdir. 

Tafsilat i~in Galatada Frank ha
nmda umumi acentas1na, Telefon: 
44 708 ve Galata rlhhminda 25 No. 
!lubesi ANDONARO yaz1hanesine 

miiracaat. T elefon: 4 3 7 77. 

Ktrklareli Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Knklarelinin Kofcag1z nahiyesine bagh 
Yukan Kanara koyunden Hiiseyin oglu 
Hasan Demirktramn Muradh koyiinde 

mukim Cafer k1z1 kanat Onzile aleyhine 
a~t1g1 bo§anma davasmm 4/ 4/940 tarih 
duru§masmda 9/3/940 tarihli Cumhuri
yet gazetesile ilanen tebligat yaplidlgl 

halde muhakemeye gelmedigi gibi bir 
vekil marifetile de kendisini temsil etme· 
diginden ilanen g1yab karan tebligine 
karar verilmi!l ve muhakeme 16/5/940 
saat I 0 a talik edilmi~tir. Bu g1yab kara-

nna ne§ir tarihinden itibaren be~ giin i~in· 
de itiraz etmedigi takdirde muhakeme -
nin g1yabmda goriilecegi §ahsma teblig 
aay1lmak iizere ilan olunur. (26429) 

FIRSATI SATiliKf 
2 ~fte kiirek yelkenli, yapthft iti

nah ve ~ok saglam. TeferriiatJ bita
mam. Miiracaat: Kmahada Bay 
Travers 

Sahib w Ba~muharriri: Yunu• Nadi 
Umurn! ne1riyatz idare eden Yan ~leri 

miUilrii: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhuriye' Matbacm 

7 

Miisabaka ile Me•ur Abnacak 
D. Demiryollart Umum Miidiirliigiinden : 

Lise ve lise dereceslnde san'at okullan mezunlarmdan askerllginl yapml§ olan 
ve s1hhi vazlyetl demrlyol hizmetlne elverl~li bulunanlardan k1s1m ::;efi yetl§t!rmek 
iizere miisabaka lie 20 memur almacakt1r. 

Miisabaka lisede okunan flzlk ve rlyaziye dersler!nden yapJlacak ve aynca ve
rllecek menu iizerine blr yaz1 yazdJnlacaktir. 

Mi!sabakada kazananlara 74 lira. iicret verllecek ve ldarenln gosterecegi mahalde 
staj yapt1r1Iarak muvaffak olanlar k1s1m ~e!llglne terti ettlrllecektlr. KJSlm §efler! 
Devlet Demlryollarmm tamiratl miitemadiye i§lerincte c;all~tJrllmakta olup iicret
lerinden ba::;ka kendllerine aynca ikametgah da tahsis. edilmektedlr. 

Miisabaka 4 may1s 940 cumartes1 giinii saat 10 da i§Ietme Merkezlerlnde yapJla
caktJr. Taliblerin a§agJda gosterllen vesikalarla Haydarpa~a. Ankara, Ballkeslr, Kayser!, 
Malatya, Adana, Afyon, i:zmlr ve Erzurumda i§letme Miidiirliiklerlne nlhayet 1 
maYJS 940 c;ar~amba giinii ak§amma kadar miiracaat etmeleri llan olunur. 

Tallblerin beraber get!recegi veslkalar I}Unlardir : Nii!us hiiviyet varakas1, 
askerllk ves!kasJ, lyi huy ka~1d1, tahsil vesikas1, ba§ka yerde c;pll§mJ§ lse bonservisleri, 
ev!llse evlenme ciizdam. (3168) 

Devlet DeaizyoUan i'leble U. Nidirliii Uialan 
1 - Hall~ fabrlka ve havuzlan sahalarmda ve ma~azasmda miiteraklm tak

rlben kirk c;ekl hurda k:ereste lle on ton miktarlnda b1c;kl ~zu ve rende tala'l 
pazarhkta satllacaktlr. 

2 - Tala, ve b1~k1 tozunun beher ton muhammen bedeli 
telerln c;ek!slnln muhammen bedell 200 kuru§tur. 

3 - Ekslltme 27 nlsan 1940 tarlhlne musadlf cumartesi 
±dare merkezlnde A!Jm Sat1m Koml.syonunda yapJlacaktlr. 

4 - eartnames! Kom!syonda goriileb1llr. isteklilerin '!13 
minatlarUe yaz1h giin ve saatte Komisyona gelmelerl. 

istanbul Levaztm 
A 

Amirliginden: 

150 ve hurda keres. 

giinii saat 10,30 d& 

kuru, muvakkat te
(2869) 

1 - Eskl§ehlr Hava okuluna be§ frans1zca te-reiiman almacakt1r. Bunlara kad• 
roya gore Vekalet~;e takdir edilecek iicret verilecektlr. isteklllerln tahsil derecelerint, 
~lmd!ye kadar Devlet memur!yetlnde gec;m1~ hlzmetlerinln tespltine 1ht1ya~ oldu
~undan bunlara aid vesa!kl 1braz etmelerl l~ZJmdJr. 

2 - A§agJdaki vas1flan halz bulunan !steklilerln okulda te§kil edllecek blr 
heyet tarafmdan imtlhanlan 30/4/940 tarlh!nde yapJlacaktl.r. Tallblerin 27/4/940 
tarlh!ne kadar Eskl::;ehlr Hava Okulu Komutanh~ma miiracaat etmeleri ve 1mt1-
han giinii olan 30/4/940 tarihinde yukar1da yaz111 vesalkle beraber Eskl§ehir Hava 
Okulu Komutanhgmda bulunmalar1. 
A - Tiirk olmak ve ecnebi kadmlar!a evil olmamak. 
B- Askerl!ginl b!tlrml~ olmak. 
C- Medeni haklarmdan mahrumlyet cezasUe mahkQm veya devlet 1c;ln mtlZir te§· 

kllatlara mensup olmamak. 
D- iyl ahlak ashabmdan olmak ve hay.slyet ve namusu muhU fllllerle ve alelltlak 

a~rr hapls veya o derece cezaYI miistelzim blr !111 lie mahkftm olmamak. 
E- S1hhl ahvall vazlfe gormege miisaid olmak (raporla). 
F- Lise veya muad111 tahs!U gormii§ olmak veya devlet memurlyetlerlnde h!zmeti 

me.sbuk olmak ve bunlara ald veslkalar ibraz etmek. 
H- En az lie; sene hizmet edeceglne da!r noterl!kc;e musaddak taahhiid senedl 

vermek. (3231) 

Eti Bank Kaarshan Balar Madeai 
• 
llletllell Dlrektirliii••ea: 

hletmemize, YR$1 35 ila 45 ve tahsili lise derecesinden a$ai'l olmamak iizere 
bir idare amiri ahnacakhr. 

Taliblerin hirer resim ve tercumeihal varakalarile a~ag1daki adrese tahriren 
muracaatleri: 

Eti Bank Kuarshan BakU' Madeni l$1etmesi Direktorliigu 
KUARSHAN - HOPA 

Tiirk Hava Kurumu 

Tiirkku,u Genel Direktorlii.fiil 
1 - Tiirkku~u iht!yac1 ic;in 1500 metre harici elblsellk kuma~ · 

almacakt1r. 'W • 
2 - ~uhammen bed ell (11,625), muvakkat te~1inat1 (871 lira 88 kuru§) tur ... 
3 - !hales! 2 maylS 940 per~embe giinii saat 15 te yaptlacaktJr. 
4 - ~iimunesi ve 1dari o§artnamesi hergiin Komisyonda goriilebillr. 
5 - Isteklllerln belll giin ve saatte kammi vesika ve muvakkat temlnatlarile blr

likte Ankarada Turk Hava Kurumu Merkez blnasmda miite~ekkil Satmalma 
Kom!syonunda bulunmalarl. (3120) 

iNGiLizCE BiLEN MEMUR ALINACAK 
Tiirkiye Demir ve «;;elik 

F abrikalart Miiessesesinden : 
Miiessesemlzde lstlhdam edllme~ Uzere 3659 numaral1 harem kanunu hiikiimlerl 

dahlllnde ve blr derece smat i~letme zamm1 ver!lmek suretlle miisabaka 11e !nglllzce 
bllen memur almacakt1r. 

imtiha!l, Ankarada Siimer Bank umumi miidiirlii~iinde, Siimer Bank istanbul 
§Ubeslnde, Izmir Yerli Mallar Pazarmda ve Karabiikte miiessese miidiirliigiinde 7/5/ 
940 ~rihlnde yapJlacakhr. 

Istekllle:in Ankarada Siimer Bank umumt miidiirliigii personel servlsinden, Sii
mer Bank Istanbul ~ubeslnden ve Karabiik miiessese miidiirliigiinden tedarlk ede
bileceklerl l§ talebnamelerlne a§aii;Jda yazlll vesaikln as1l veya suretlerlnl ekleyerel: 
en gee; 6/5/940 tar1h!ne kadar miiracaat etmil! olmalar1 lazJmdJr, (3329) 

1 - Tahsll veslkast (asgari orta), 
2 - Hizmet veslkas1, 
3 - Niifus kag1d1 ve askerllk terhls veslkas1, 
4 - Polis hiisniihal §ehadetnamesl, 
5 - S1hhat raporu, 
6 - AltJ vesika ve iic; boy fotografl. I Devlet DelliryeUara iflehle u. MMiirliiiia•ea.: 
Muhammen bedell 15841 lira olan seklz kalem amyant ve kllngrlt malzemesi 

10/6/1940 pazartesl giinii saat 15,30 da kapalJ zarf usulile Ankarada ±dare blna.· 
smda satm almacakt1r. 

Bu i::;e glrmek !steyenlerin (1188 l!ra 08 kuru§luk) muvakkat temlnat Ue kanu
nun tayin ett!gl vesika!ar1 ve tekllflerlnl aynl giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Re!sligine vermelerl Iazrmdrr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dalreslnden, Ha.ydarpa~ada. 
Teselliim ve Sevk ~t11g1nden daltJtJ!acaktlr. (3260) --Ankara istasyonunda yapllmakta alan D. D. Umumi -idare blnasmm elektrLk 
ve zayJf cereyan tesisat1 kapah zarf usul1le ve vahicU flat iizerlnden eksiltmeye 
konmu~tur. 

1 - Bu tes!satm keslf bedell 85,000 11rad1r 
2 - isteklller bu i~e aid ::;artname vesair. evrakt D. D. Yollarmm Ankara ve 

Slrkec1 vezneler!nden 425 kuru::; bedelle alablllrler. 
3 - Ekslltme 10/5/940 tarlhlne musadif cuma giinil saat 16 da Ankarada D. D. 

Yollarl Yo! Dalreslnde toplanacak Merkez Blrlncl Komlsyonunca yap!lacaktrr. 
4 - Ekslltmeye glrebllmek !~In isteklilerin tekl!f mektublarile birllkte a~agld& 

yaz1h temlnat ve vesaikl ayni giin saat 15 e kadar Komlsyon Relsliglne vermelerl 
JazJmdJr. 

a) 2490 numarall kanun ahkamma uygun 5500 liral!k muvakkat teminat. 
bl Bu kanunun tayin ettigl veslkalar 
c) Bu l§ lc;ln Miinakalat Vekaletlnden verllmi~ ehllyet veslkas1 cEhllyet ves!kasl 

lc;in !hale tarihinden en az 8 giin evvel blr lst!da He Miinakalat Vekaletine miira
caatlerl ve bu g!bl teslsat i§lerinden en az 30,000 l!rahk taahhiidii hiisnii suretle 
!!a ettlklerlne da1r ellerlnde mevcud resmi vesa!ki lstidalarma rapteyleml§ olmalan~. 

c1859• (3251) -Ankara istasyonunda lnsa edllmekte olan D. D. Umumi !dare binasmda kalorlfer, 
su ve s1hhl teslsatlarm boru §ebekeslnln yaptmlmas1 kapall zarf usullle ve vahid! 
flat iizerlnden ekslltmeye konmu::;tur. 

1 - Bu teslsatm ke§lf bedell 85948,70 lirad1r. 
2 - i:.steklller bu i~e aid §artname ve salr evrakl D. D. Yollarmm Ankara ve 

Slrkecl veznelerlnden 430 kuru§ bedelle alabllirler. 
3 - Ekslltme 2/5/940 tarihine musad!f per§embe giinii saat 16 da Ankarada 

D. D. Yollan Yo! Dalreslnde toplanacak Merkez B!rincl Kom!syonunca yapJlacaktU". 
4 - Ek.<;iltmeye girebilmek ic;in isteklllerin teklif mektublarile blrllkte a~aii;Jda. 

yaz1h temlnat ve vesalkl ayn1 giin saat 15 e kadar Komisyon Relsliglne vermelerl 
laz1mdrr. 

a) 2490 numarah kanun ahkamma uygun 5548,50 llrallk muvakkat temlnat. 
b) Bu kanunun tayln ettlgi ves!kalar. 
C) Bu 1::; ic;ln Miinaka!M VekR!etlnden verllmls ehllyet veslkas1 (ehllyet veslka~t 

ic;ln lhale tarlh!nden en az 8 gun evvel bir tstlda ile Miinakalf\t Vekaletlne miira
caatlerl ve bu gibl tesisat I~Ierlnden en az 25000 llral!k taahhiidii hiisnii suretle !fa 
ettlklerine dalr ellerlnde mevcud resmi vesalkl lstLdalarma ranteyleml~ olmalanl. 

c2860, ~3252> 
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an 
Santonini havi olan bu biskUvit 

Herkes bilhassa ~ocuklar tarafindan ahnmas1 gayet 
kolay miiessir bir miistahzardtr .. 

arsa o ucan ar1na 
• BAS. DIS, MEZLE, 

GRiP, ROMATizMA 
MIVJW.Ji, KIRIXLIK 

~-

kar§t gayet tesirlidir. Barsak solucanlarmtn biiyiiklerde ve Kii<;iiklerde 
sebeb olacagt tehlikeler goz oniine ahnarak solucan hastahklannda bunu 

kullanmalar1 faydahd1r. VE BUT'ON Ac1RILARI DERHAL KESER. L'OZUMUNDA G'ONDE 3 KA$E ALINABiLiR 
Taklid erinden sakmm1z. Her yerde pullu Jmtulan isteyimz. 

Hekimlerimize ve halk1m1za tavsiye edilen bu 
mustahzar her eczanede bulunur. 

K lYJ'\t lYJ $> lYJ 2 {0) jk lYJii" lYJ ~'\t lYJii" a 

S1hhat Veklletinln mUsaadesinl kaizdlr. Re~ete ile sallhr. 

Kiitahya Viliyetiaden: 
Vll~yet Memleket hastanesl l(f!n bir aded ameliyathane Iambas1, bir aded mu

rakkam su c!haz1, bir aded orijinal s1cak hava slterillzatiirii, 1 aded bakterlyoloji 
ettivti almacaktrr. 

1 - Ekslltme ve ihale muamelesi 30/4/940 sal! giinii saat 15 te Vil~yet Daiml 
Enciimeni huzurunda ve a~!k ekslltme usuJUe yap!lacaktrr. 

2 - Umumun muhamme~ bedeli 3710 Jlradlr. 
3 - Muvakkat temlnat c278» lira c25» kuru~tur. 

4 - §artnamesl her giin Dalml Enciimen kalemlnde goriileblldl~l glbl evsaf 
11stes1le §artnameden hirer ni.i.shas1 istanbul Vihi.yetl Slhhat ve I<,;timai Muavenet 
Miidiirliip;iine gonderilmi~ oldugundan mezkftr Miidlriyete miiracaatle gorebilirler. 

isteklilerin mezkur giin ve saatte muvakkat temlnatlarile Vilayet Daimi En-
ctimenlne miiracatleri ilil.n olunur. (3001) 

• 
lstanltal Maarif Miidiirliiginden: 

Maarlf Vekllllgi Koy O~retmen okullan ic;!n a~d1da cins ve mlktan yaZJI! ol(ftiler 
pazarl!kla satm almacaktr.r. Bu ol~tiilerln muhammen bedeli 2457 llradlr Teminatl 
368 lira 55 kurultur. Istekliler bu ol~tiilere aid §artnameyl Maarlf Miidtirlilgii Yardi
rektorliigtinde goriileb!llr. Pazarllgm 29/4/ 940 tarihinde saat 15,30 da ist. Maarlf Mii-
dtirliigii blnasmda yapilacagi ilan olunur. (3296) 

E~yamn cinsl Mlktart Beherlnln flat! Yekun 
L. K. L. K. 

500 klloluk baskill (Verol 
S1klet ve irtifa mti§'lrl 

mod eli) 6 
6 
6 
6 
6 
6 

250 1500 
125 750 

5 klloluk bakkal teraz!sl 
Terazi sikletleri 
Siit 1Qin tart! 
Hububat 1il~tegl 

8 48 
16 96 

2 50 15 
8 48 __ _ 

2457 

ismail Hami Dani:'jmend, Re:'jad Nuri Giintekin, Muallim 
Nurullah Atac;, Dr. Ali Siiha Delilba:'jJ 

FRANSIZCA- TURK~E 

RESiMLi BOYOK 

GRAND DiCTIONNAIRE ILLUSTRE 

~A IS • TURC 
Franstz dilinde kullamlan kelimelerin hepsini, ~ive hususiyetlerile isti

lahlartm, ilmi tabirleri ve frans1zcaya H1tince ile diger dillerden ge~mis 
biitiin sozleri ve bunlarm tiirkc;e kar$thklarmt toplayan yegane eser. 

BUYUK KIT'ADA 3 CiLDDEN iBARET VE 2200 SAHiFE TESKiL EDEN 
BU ESERDE 2,700 RESiM VE 80 KADAR TABLO VARDIR. 

KIL£~VUZUN i~iNDEKiLER: 
1 inci cild : A harfinden L harfi sonuna kadar olan ktstmlar; 
2 nci cild : M harfinden Z harfi sonuna kadar olan klSI,-nlar; 
3 iincii cild: 1 - Tiirk Dili Ara$hrma Kurumunun kabul ettigi yeni tiirk~;e 

kelimelerin frans1zcadaki tam · karst hklar1. 
~ - Frans•zcada kullandan latin vesair dillerdeki savlar. 
3 - Tarih1 ve cogra£i Tiirk adlarmm frans•zcadaki degisik sekilleri. 
4 - Fran~JZca gayrik1yasi fiillerin tasrif !$ekilleri ve terciimeleri. 

Fiatt: Her ii~ cild 12.5 lirad1r. Kanaat Kitabevi 

I 

;Bayanlara mahsus 14 ayar altm saat
lerln yen! modelleri gelmi~tlr. Emsali gibi 
15 sene temlnatlldlr. Ta~radan sipari§ et

Temamen cevlz a6ec1ndan mamul IUks 

mek !steyenlere katalog gonderilir. 

kutu l~lnde, Avrupa lambalarlle mUceh· 

hez. ylik&ek evsafta blr ahlzedlr. 

Ayu 3 Ura takside 
lstanbulda Sirkecide Liman Ham tnra. 

amda Yelkenci Hanmda No. 8 
~--~~~==~~------------------------------~------~----------------------------------------

1 iz ir Belediyesinden: 
.. Fa kat azlzim takdir 

0, $A VA Nil HA YRET 
iR CiLDE MALiKTiR,. 

Her gittiginiz yerde erkeklerin 
takdir ve kadmlarm g1pta nazarla. 
rile bakmalartm arzu eder misiniz? 

Her aksam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon Kremini kullammz. Ter
kibinde Viyana Universitesinin 
meshur bir profesorii tarafmd.an 
kesif ve «Bioceh tabir edilen tabii 
ve ihya edici k1ymetli bir cevher 
vard1r. Siz uyurken cildinizi bes
ler ve genclcstirir. Her sabah u
yand1gm1zda daha yumusak, daha 
giizel ve daha taze bir cilde malik 
olur ve biitiin cizgi ve b\lrusuk
lardan kurtulmus olursunuz. Giin
diizleri de yags1z beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullammz. Ter
kibinde savani havret bir surette 

Bu takdiriimiz sozlerin SJZID ic;in 
de soylenmesini ister misiniz ? 

PAHALI G0ZELLtK MUESSE
SELERiNE Uc1RAMADAN BU 
CALiBt DiKKAT "TEN • e 
KOLAY ve <;ABUK MALiK 0· 
LABiLiRSiNiZ, SOYLE Ki: 

cildi besliyen ve gi.izellestiren un
surlar bulundugundan en esmer 
ve en sert bir cildi bile beyazlabp 
y1,1musat1r. 40 ve hatta 50 yasla
rmd.aki kadmlar bile bir gene 
k1zm nermin ve sevimli cildine 
ve cazib gi.izellikte bir tene malik 
olabilirler. 

Binlerce kadmlar, bu basit tec
riibenin ve kendi kendine yap1lan 
tedavinin savani hayret ve mi.is
mir neticesinden memnundurlar. 

Eski Kag1d Munakasas1 
SUmer Bank SeiiU.oz Sanayii Muessesesinden : 

Miiessesemizde mevcud 4artname ve~hile 200 (iki yiiz) ton sa. 
fi beyaz ve 500 (be, yiiz) ton kanftk matbaa ve biiro arbg1 eski 
kag1d miinakasa suretile miibayaa edilecektir. 

Miinakasa 22 may1s 940 ~ar,amba giinii saat 14 te tzmitte 
miiessese miidiirliigiinde yaptlacakttr. 

Satmaga talib olanlarm fiat tekliflerini havi kapah zarflar1 
miinakasa giinii saat 12 ye kadar 700 (yedi yiiz) lirahk teminat ak
e<alarile birlikte miiessese miidiirliigiine teslim etmeleri lazJmdtr. 
~artname miiessese miidiirliigiinden bedelsiz olarak tedarik edi
lebilir. 

Yiiksek Mtihendis ve Fen Memuru Aran1yor 
Devlet Limanlar1 i,Ietme Umum Mi.idiirliigiinden: 

In§aat kontrol i~lerlnde ~al!~mak iizere &ant!yelerde tecriibe gormii~ c6, yiiksek 
mtlhendls ile <3» miihendls veya fen memuru 9 siirveyyans almacaktlr. 

Taliblerin a~ag1da yaz111 evraklarile Memurin §ubesine acele miiracaatlerL 
1 - Diploma veya musaddak suretl 
2 - Bonservis musaddak suretl 
3 - A~kerlik vesikalan sureti 
4 - Ntifus k.ag1d1 suretl C3108l 

Havagazl fabrikasmm 8 ayl!k lhtlyact olan 6000 ton Zonguldak Zerodis J§.ve 
maden komtiriiniin satm almma'Sl Havagazl Mtidiirlti~iinden ytiz seksen kuru~? mu
kabllinde terlarlk edllecek §artnamesi vecthlle kapali zarfll ekslltmeye konulmu§tur. 
Muhammen bedell beher tonu 12 J!radan 72,000 J!ra ve muvakkat temlnatl 5400 Jlrad1r. 
ihalesi 3,'5/940 cuma gtinii saat 17 ded!r. 2490 say11! kanunun tarifat1 dah!linde hazir
lanan tekllf mektublan ihale giinii saat 16 ya kadar Enciimen Riyasetlne verilir. (3132) 

EREGLi HAVZASI 
K0MORLER1 SA TI~ B1RLIG1NDEN: 

Istanbul ve Zonguldakta Sat!~ birligi te~kilatJnda o;ah§mak iizere imti
hanla muhasib, muhabere memuru ve daktilo almacaktlr, Talib olanlann 
a§agJdaki §artlan haiz olmas1 lazJmdJr: 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
B - Asekrligini ikmal etmi, bulunmak. 
C - Asgari orta mekteb mezunu bulunmak • 
D - Hiisniihal ve terciimeihal varakalar1 ibraz etmek. 
Yukandaki evsaf1 haiz olanlann 29 nisan 1940 tarihine kadar vesaikile 

birlikte miiracaatleri lazimdJT. 

lMTIHAN GONLERt: 

Muhasib imtiham 30 nisan 1940 sah giinii saat 9 da. 
Muhabere memuru ve daktilo imtihanlar1 ayni giin ogleden 

sonra saat 15 te yap1lacakhr. Lisan bilenler tercih edilir. 
lmtihanda muvaffak olanlara harem derecesine gore iicret 
verilir. 

Miiracaat ve imtihan yeri: 
Tophanede Devlet Denizyollan kar~Jsmda lskele caddeai 28 numaradJT. 

Devlet Limanlar1 i,Ietme Umum Miidiirliigiinden : 
Ke~lf bedeli (29182) lira (89) kuru~tan !baret izmirde inciraltl mevk!lndekl is

kelen!n betonarme olarak yapllmas1 i§l pazarl!kla !hale edllecektlr. Muvakkat teml· 
natl (2188) lira (71) kuru~tur. istekliler!n asgarl yirml bin lirallk mlimasili I~ ba
~rml~ olduguna dalr vesikasile birlikte 29/4/940 tarih!ne rastlayan pazartesl gtinii 
saat on be§te Oalatada umum mtidiir!Uk binasmda toplanacak olan satm alma 
komisyonuna miiracaat etmelerl. Bu babdaki §artname ve teferrtiat1 146 kuru§ mu
kablllnde sozii ge~:en komlsyondan almabillr. (3225) 

<;: iL, V~ L~K-t;L{;Qi iZALG. !;.OJ;O, 
T~NiNiZ~ DQiM'i BiQ TQQQV~T. V~QiQ~ 
VAZO VE T __ OR ~t;KiLL{;Qi VARQit:L......, 


