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emberlayn'ın mevkii 
sağlam görülmüyor 

l\abinede t a dilôt yapılması bile 
llıuhalifleri tatmin etmiyecek 

istifası 
bekleniyor 

--~ ...... 

lıaşvek81ete 
f~tirilmesi muh-

1 ~~lbel görülenler 
~Ha 1 ifa ks, Çör çi 1 ve Loid Cor ç lo=:::::;====--.-...;;::;:~.......-.~~~~~ 
~ ~ ...,9 - Çemberlayn kabi- hükumetin imdadına. ,·et.Lşmemiıj ol. Avam kamaraımCJaki nutkiyle Çemherlayn kahineıini daha zaif '-'-reye karşı 281 reyle iti- saydı elde edilecek olan netice bir rey almakt.n lcurtardıiı hildirilen Çörçil bir torpito muhribinin 
~~ olmakla beraber berbat ol"caktı., demekte ve mil- kaptan kÖprüıüncle ... 
~ ~. "tı.iyeti çok sağlam gö. zakeratm ilk kısmında hUkftmet 

~~leabinenln kazandığı fi- namma söz söylemiş olan hatible- Resm"ı otomob·ııterı· tahdı't eden 81 reydir· 60 kadar rin kamara h8.aı Uzerinde kuvvet. 
vardır. Hükümetin li bir tesir bırakmamll olduklan

\ı..~ 'l~Uhafazakarlardan 44 nı ilave etmektedirler. 
~ , lıu le rey vermiştir· Mil- Filhakih Ç&tÇU teÖldllıırdell ~.. - ""'.ı ;' ıa 1 h h 1 d 

s~assa muhafazakar fır- sonra söz alarak •'Bqveldlle be • yen 1 y :1 az 1 r a n 1 ~ 1~ ve bu disiplini te- raber bütün meı'ullyeti üzerime U 
taı. .. ~" -nizma hesaba ka. alıyorum- Parti k&vgalarmı bıra
~e hUkC;mctin avam karak düşmanı yenmeğe çalışma.
it~ ~ ll'ıUhim bir muvaffakı- hyız. İngiltere tarihte en bUyUk Hangi emre veya makam hizmetlerine otomobil 

tahaia edilebileceği ve bunların a zami satınalma 
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Holandaya 
ültimatom 

verildi mi? 
Vaziyet gerginliğini 
mu haf aza ediyor 

Londra, 9 - Alman orduları· 
nın Hollandayı istila ettiklerine 
dair Amerikan ajansı tarafından 
verilen haber tahakkuk etmemiı· 
tir. Bununla beraber vaziyet fev
kalAde gergindir. Dün Hollanda
nın hükumet merkezinde bir Al · 

man murahashının ültimatum ma• 
hiyetinde bir mesajı hamilen u· 
haye gelmiı olduğu ıayiaaı çık• 
mııtır. Hollanda mahafili bu ,a· 
yiaları tekzip etmiıterdir. Aynı 
mahfeller, dün Hollanda bükQine· 

(Devamı 4 üncüde )1 

Ruzveltin sulh için 
tavassut teklifi 

Musolini tarafından nazikane, fek at 
katı şekilde reddedildi 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork Gazete, Amerikan sdirile M u· 
Times gazetesinin R oma muha • solininin görilfmeleri hakkında 
biri, yazıyor: ıu tafailitı vermektedir: 

"Musolini, Avrupa ihtilifına "Phillips, vesikayı Mueoliniye 

~haınış olduğunu kabul tehlikeyi geçiriyor,, deml§tir. "Bu 
lıı.""lll~ ıeıeccğinl beyn.n et. nutuk olmasaydı kabinenin itimat 
~~t te. reyi almaması muhtemeldi,, diyen-

tavaaautta bulunması için R uz· uzatmıı, o da bunu yavaı yavaı 
velt tarafından yapılmıı olan ve dikkatle okumuıtur. Muaolini, 
teklifi nazikane bir tarzda ve mektubu okuyup bitirdikten aon· 
fakat kat'i surette reddetmiştir. ra kat'iyen tereddüde ka)l\)maj,ı. 
Bu teklif, Amerikan sefiri Phi!· zın cevabını vermiıtir. Muiolini 
lipı tarafmdan 1 mayısta Muso· nin aefire Rurvelt "tn jmtnt ta -
liniyc tevdi edilmiı olan ıahıi dir etmekte, yalnız zamanın ihti· 
bir mektupta münderiçti. Bu ve- li.fı tmin için herhangi bir hare· 
ıikada hususi hiçbir teklif bu • kette bulunmağa müsait olmadığı 
lunmuyor, yalnız bir tavassutta nr, çünkü halihazırda müzakerat 
bulunulması telkin ediliyordu. için lazım olan esaslan bulmağa. 
Tavassut teklifinin esas itibariyle imHn mutauvver olmadıfı mu· 

bedelleri ile değiştirilme müddetleri tespit edildi kabulü takdirinde teferrüatı bili· taleaaında bulunduğunu .öylemi'.}" 

~l!ıı Yi alın • ·.~nn sonra mu- ler vardır· 
ltı~}'e b birçoeu ''istifa edi- NE YAPILACAK! 
it..~ athrnııot.,rdır- 1931 senesinde Makdonald kabi-
ttti "elle~, "Çörçil hitabet neftin.in aldığı reyden beri hiçbir 

Wluıek salahi ·eti ile (f),. ....... , /1 ::-~·:.1,., 

Slovak hududunda 

hare M uaoliniye bildirilecekt i." tir." 

Otomobilleri şahsi işlerde kullananlar l l y · . 
suiistimil suçile takip edilecek . ta ya, unanısta-

.Jkara 9 -

0

Reamt daire ve mUea- Beherinin azaml na teminat verdi 
1eaelerle devlete alt idare ve ılrketıer sab:nalma bedeli Adet . 

=~:;:;r""~:?:.:: ~;:".:Re~ ;: ~ italyan elçisi Yun~nista_nı_n ~it~r~flı· 
m: r=~~l!::e h:::~~lltl GI. ~urmay ba§kanı ~: ~ ğına riayet edıleceğını btldırdı 

~ A 1 m an h a re k aA t 1 emrine tahala edilecek otomobiller bu Vekiller 4500 Birer Pari.s, 9 - Amerikan menbalanndan gelen haberlere &'61'9 AUntıdakt 
~ kanunda yazılı kayıUara tabi olma- Hariciye vekilinin ikinci İngiliz ve İtalyan elçileri Yunan hariciye nazmm ayn ayn ztyantıe ~ .. 

yıp ihtiyaca ~öre teaplt edilecektir. otomobili 2500 1 tere ve İtalyanm Yunaniatanm bitaraflığmı ihlll etmek niyetinde oblladık· 

' h Emirlerine binek otomobili tah8ts edl- Temyiz mahkemesi larmı bildirerek Yunanlatanm em.niye tinden dolayı endifeye dtlfmemubd \.._ "ı, 'Miudu, 9 (A.A.) - ••Havas ajansından'' lecek 21evat ile bu otomobillerin aumı birinci reis 4000 ı aöylemiılerdir. 
\.'titı kıtaabnın Bohemya ve Moravya4a Slovak hududu satmalma bedelleri bir cetvelle tespit Devlet ıill'ılsı reisi 4000 ı ------ - - ---------------

de bir takım harekatı görülmüı olduğu bildirilmektedir. edllmiıtır. Cetvel tudur: Divanı muhuebat reisi 4000 1 Belediye reisimizin verdiği izahata göre 

~ Ankara Elçisi 

~zilerinden çıkardı B:~~~~e:!;!~bn~ 
" -· · · IAlmanların şimale ~~:i~~1!:~~~~ bu~~ 

Avrupa ekspresile eehrim.ize dön-

doğ rU hareketi m~::~onda kendisiyle görüşen 
bir muharririm.ize Sofyadan çok iyi 

Yo 1 SU Z 1 U k intibalarla aynldığıru, seyahatinin 
çok iyi geçtiğini ve söyliyecek faz
la bir şeyi olmadığını bildlrmiştir· 

d 
Elçi Sir Hugessen, Sofyadaki L 

Y U .. z u· . n e n kameti esnasında, kral, başvekil 
ve hariciye na.zm tarafından ka
bul edilmiştir. 

d d Sefir Sofyada matbuat müme.s-u t U siller'ne, Bulgaristana yaptığı zi -
yaretin husuqi mahiyette olduğu. 
nu söylemiştir. 

Elçi. Bulg-ar payitahtmda kendi
sine gösterilen samimi ta~ı kabul
den dolayı memnuniyet izhar et -
miş \'C demiştir ki: 

" - Sofy:ıd:ı yaphi:'I:n mUlıik:ı.t. 
lar çok faydalı olmu~ ve Eulgaris. 
tanı a.lA.kadar eden hayat.f meac. 
leleri bana öğretmivtir.,, 

Kabataş meydanı 
ne şekil alacak ? 

Bu meydan Taksimde yapllan meydana 
daha kısa bir yoll~ bağlanamaz mı ? 

A 

A: Kabataş araba ~-apunı lıkeleııl mt'lydanı -B: BllMulre doldunılacak o
l:ın l\lendlrek - C: Babteler - D: Bugün tt'fm4"Dln bolundultJ dar me ... 
\·enli ııokağm merdlv<'nlerle alaeafı ıekU. Caddedf"ll çefDıe)e mercllnnle cı
kılacak, bah~lere de gene mcrdiveQJerle bidll~. 

(Yuıu 4 üncüde) 
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Pozol kızının bu meŞhur yuvada olduğunu öğre
nince, ba§kalarına tavsiye ettiği fikirlerin 

hilafına bayılacak gibi oldu 

Devlet dairelerinde adetten ziyade ~s:f?:·~sf 
• • IUıt _ : _,,_ 

keyfiyete ehemmiyet verilecek ... ::.;.~~;;ı 
: ABONE ŞA ,--.,. ı 

Filhakika bir tek §ahsa münha
sır kalan aşk, Fransız yahut Alman 
liselerinin edebiyat derslerinde 
talebeye gösterilen aşk bir facia
dır; delirmekte veya intiharla niha 
yet buliır. Bütün gazetelerin zabıta 
vukuatı da sütunları böyle fela
ketlerin hikayesile doludur. 

Üzerimize aldığımız vazifeyi ve 
icra edebileceğimizi umduğumuz 

hayırlı tesiri bilerek biz talebeleri· 
mize bir tek aşkın tehlikelerini llğ
retiyoruz. 

Porol: 
- Tamamile tasvip ederim, de

di. lki bGyük terbiye sisteminin 
hudutlarmıız dışındaki biribirine 
muvazi tesirleri açıkça görülüyor: 

Bir tarafta cemiyetin yüksek 
tabakalarında gençliğin manastır 
gibi odalara kapatılması ve tabiate 
mmalif bir mecburl pedıize tabi 
tutulması Avrupada zayıf, der· 
mansız, müteverrim ve kansız bir 
nesil üretiyor. 

Buna mukabil diğer taraftan 
kuvvetli iKiler, çekiç sallayıcılar 
nereden ,geliyorlar? Londranın. 

Ham'burgun kenar mabalelelerin
den, Marsilyadan, velhasıl çocu
~hın serbest~ büyüdüğü muhitler
den değil mi? 

Bu kadar çok lAf söylemeh1en 
yorulan Pozol sual r.ormak sureti
le dinlendi: 

- Jyi netireler alıyor musunuz? 
- Daima değil. Bununla bera-

ber mukayese sayeslnde mesaimiz
den memnunuz. 
Komşu bir memleketin bir bayır 

cemiyeti, himaye ettiği kızlan, an
cak bakire olarak veya evlendire
rek serbest bınikıyor. Böyle yap
masının sebebi pek iyi bilinmiyor 
ama i5te rakamlar: 

On Qç senede bu cemiyet jki 
bin yüz elli çocuğu himayesine al
dı. Bu kadar kızdan kaç tanesini 
evlendirdi biliyor musunuz? !ki! 

Bize gelince, yedi senede, hima
yemize aldığımız sekiz yüz k'lrk 
altı kızdan sekiz yüz on iki kıza 
fikirlerimizi kabul ettirdik lki ce
miyetin gayeleri gözönünde tutu
lursa ... 

Pozol atıldı: 
- Sizin cemiyetin daha çok 

semere vermi5 olduğu anlaşılıyor. 
Buna §iiphe yok. 

- Majeste, gayretlerimizi tas
vibe tenezzül buyıırurlar mı? 

- Mesainizi sadece tasvip et
mekle kalmıyarak size tahsisat da 
veriyorum. Dahiliye bütçesinde si
zin için aıtnu, bin frank kaydedi
yorum. 
Eğer bu meblağ, hayır i§lerinize 

kafi gelmezse naıırlamna söyleyin, 
arttmnz. 

ihtiyar adam hürmetle iğildi ve 
birdenbire deği~ bir sesle kekele
di: 

- Majestenin mesaimizi tasvip 
etmesi ... Fikirlerimizin beğenilme· 
si... Bana cesaret. .• 

- Söyleyin canım! 
- Majeste. burada söyliyece-

lı ------ıır 
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ğim şey o kadar hususi mahiyette
dir ki şu anda sörlernclc hakkını 
kendimde göremiyorum. 

Pozol mü~virlerine: 
- Siz biraz çekilin, dedi. 
Şimdi söyleyin, yalnızız. 
- Dün akşam saat yedide bu

raya büyük bir ziyaretçi geldi Ma
jeste: Prenses Alin! 

Pozol olduğu yerde sıçradı: 

- Buraya mr? Kızım burada 
mı? Kızım bu fuhu5 yuvasında 

rru? 
Bayılacak gibi olan ihtiyar mı-

rıldandı: 

- Yardım istiyordu. 
- Kime karşr? 
- Muka<ıderatma karşı .. Kim-

feyi itha..-n etmiyor. 
- Yalnız mı? 

- Yapayalnız. 

- Kendisini beklediğimi söyle-
yiniz, hemen gelip boynuma sarı· 
lır. 

- Peki efendim. Fakat prenses 
bundan evvel kendisine, biraz ev
vel çok muvafık bulduğunuz ser· 
bestiyi temin etmemizi istiyor. 
Majeste, bu serbestinin ku, erkek 
gençlere verilmesini mU\·ahk bul
makta ve ... 

- Haydi, bunlar ne demek, kı
zım nerede? Kendisini derhal gör
mek istiyorum. 

Elde ettiği serbestiyi harici bir 
işaretle teyid etmek istiyormuş gi
bi, Alin Trifemli kızların milli el· 
bisesini giymişti: Saçlarında bir 
mendil, ayaklarında sandal... 

Sembolik çıplaklı~ile pek müf
tehir, fakat biraz da mahcup, bir 
kaç adun attı. 

Pozol onu kollarına aldı: 
- Minimini kımn! Yavrum! 

Neden kaçtm? 

- Çünkü çok iyi bir arkadaş 
bulmuştwn baba ve sarayında 
kimseyi sevmemi bana menetmi5· 
tin • 

- Kiminle gitmiştin? 
- Bir opera dansözü ile. 

- Bir dansöz mü? O halde bu 
işin hiç bir ehemmiyeti yok. 

Piyasada teşrinievvel 
sonuna kadar memleket 
ihtiyacını karşılıyacak 

mal var 
Bu sabahki bazı gazeteler, plyasadn 

kahve bulıranı olduğundan, peraken
decilerde bile kahve bulunmadığın

dan bahseden yazılar ııeşrctmi§lerdlr. 
Kendisinden bu hususta malfınıat 1~
tediğlmiz çay vo kahve limited şirketi 
müdürü ise bu haberleri tekzip ederek 
memleketimizin teıırlnie\'vel ııonuna 

kadar olan ihtiyacı için fazlaslle stok 
m:ı.l bulunduğunu toptancı ve pera
kendeci esnafın elinde ise bol l_>ol 
kahve olduğunu söylemlgtlr. 

.Anlll§lldığma göre, gümrükte mal
ları bulunan bll%1 tüccarlar vekAleUn 
göaterdlll lüzuma binaen bu malla· 
rın çıkarılma.sının blrnz geç bırakıl

ması üzerine huauaı maksatlarla bu 
bavadlııi yaymı§lardır. Halbuki haki
katte, gümrükte bulunan !:O bin çu
'·al kahvenin derhal piyaaaya çıkanl
ma81Dı icap ettirecek bir buhran yok
tur. Yalnız bu malle.r, gUmrUkte faz
la duı ursa antrepo ve diğer masraf· 
ların maliyet fiyatını yUk1elteceğln 

den bugünlerde çıkarılmaları için v~ 
kAlet lbmıgelen emirleri \'erecektir. 
Diğer ta.raftan Brez.tlYadan kahve 

getirmek için yeni atparl§ler verll
mlftlr. Yakmd& yeni partiler gelecek· 
tir. Bu partiler de geldikten aonra 
memleketimizin bir senelik lhtlyaem.ı 
karşılıyacak mal stok edllml§ olacak
tır. 

Halide 
Şehir tiyatrosundan 

ayrıldı mı? 
Bir nıUddet mUstaldl olarak çalış

tıktan sonra gecen yıl telrrar Şehir 

tiyatrosuna. giren artist Halide" Plı

kinin yeniueıı Uyatrodan ayrıldı#r 

hakkındıı. rh·ayetler dolaşmağa ba§
lanıl§tır. Fa.kat bu sabah kıındlsile 

görü§tügilmüz Şehir Uyatro.su rejl
eörU lıluhsfn Ertuğrul böyle bir ,ey
den haberi olmadığını ıöyleml§Ur. 

Garip bir tekzip 
Dün ıöyle bir mektup aldık: 
''27-4-940 tarihli ve 294& aayılı 

mumartesi gUnkU gazctcniııle <harp
ten aonra. İs••eçten dönen ilk yolcu) 
b~lığı ile intişar eden yazıya d3.ir 

Alin: 
- Ya? dedi. 
- Şimdi benimle beraber gelme-

, hiçbir kimseye bu yolda beyanatta 
bulunmadığımdan ve belki ayn! tren

le seyahat eden ve tsveı;ten beraber ge 
len diğer yolculardan almm!§ olma1Jı 
muhtemel bulunan bu beyanatın §ah
ııma taallük eden hiçbir noktası bu-

ği istiyorsun değil mi? 
- Evet baba. Sana derhal ''e-

,·et,. diyorum ve hemen kulağmıa 
çok tatlı :bir §eY söyliyeceğini his
sediyorum. 

- Seni çok sevdiğimi mi? 
- Beni serbest brraktrğıru ... 
-Ama niçin? 
- Beni sevdiğin için ... 
Poı.ol kızına bakh. Baba §Cfb

tinin tavsiye ettiği muhtelif fikirler 
kalbinde mücadele halinde imiş gi
bi uzun müddet sessiz durdu. Son
ra biraz mahzunane: 

- Peki kının, dedi. Bunu dü§ü· 
nürüz. Seni kendimden daha me· 
sut görmeği istiyecek kadar sevi
yor.um. 

(Devamı var) 

lanmadığının gazetenizin aynı autu. 
nunda neşrini rica ederim.,, 

Stokholm ticaret ataee.I eti 
Fe.-huncle Natuk 

HABER - Bu mektuba hayret et
tik- ÇünkU B3.ya..n Ferhunde, seyaha
tine ait gaze~mlzde çıkan btittln ma
lQmatı istasyonda muha.rrirlmlze biz
zat vermiş ve anlatmı~tır. F'..sasen ba
yan Ferhundenın Almanyadan geçl§l
ne ve yolda knrıı~tı(;t müDkUIAta 
alt te,arruatı muharririmizin fala ba
karak keştedemlyeceğl de muhakkal•
trr. Nitekim a)'Ilı maıamat lsveçten 
gelen maruf bir TUrk lmdınmm be
yanatı §eklinde \'C dl~er bir gazete 
de çıkmııtır. 

Resmi ıntatı hn!z olanlar veya bun
larla karabeti bulunanlar, vaziyetleri· 
n!, gazetecilerle konll§madan evvel 
dll§Untlrlerse sonradan böyle bUtUn 
sö%lerlni topyekan lnkAr etmek mev
klinde buluııı:ıakt:ı.n kendilerini kur· 
tarm.1§ olurlar. 

Başvekil dün Mecliste kadrolar i :-:.~: '~ ~,. ·:=-: 'I 
ı tmyha s.M • .. ~ 

layihaları münasebetile izahatverdı .=.::-:=~ 
Ank:ıra, 9 - BQyUk llUlet llecllll kfilde olup §eklllerlnl tam olarak aL 

dUn toplanmq ''e Orman umum mil· mış detuıerdlr. Bu mUddet sarfında 
dUrlf~ ı ne poet&, tetcraI ve telefon muhtelit daireleri takip edelim, bun. 
ve , , •. nar ve de,·Jet ha\ .. yollan U• lan tetkik etsinler, bir ,.-kıe ıookımn
mum mUdUrlUklerl teııkUlt kadrotan- lar arzetUğim gibi, yani dıı.lml olarak 
na ait kanun lı\yihalarmı müzakere devlet memuriyeti olan yerlerin mu~ 
etmı,ur. kımnına geçme.si, bunlardan ücrette 

Bu mtlnaaebetle ba,vekll doktor kalacak kwımlan tayin etsinler ve 
Rc!ik Saydam JU lz&hatı verınıvttr: buzuru A.llnl.ze getlrBiııler. Bu auretle 

bize bir saman verirsen!.- za.nnederfm 
"- Bu gönderllmlı olan kadrolar ge-

kl mı:.-seleyi h!\lletml' oluruz. nu lıte
çen aene kabul buyurmUf old'\llUDU• ba 

d.lfiml% uman 9U bütçesinden evvelt 
rem kanununun ahkA.mma leVfilcan 
beyetl celllenlze takdim ednmesl ll
zım gelen devlet teşkilAtma alt m&aş. 
lı ve Ucretll kadrolardır. 

Devlet kadrosu lçertaiııde, Ocretll 
memurtyeUer d! bulunacaktır, bu ta. 
blldlr. Barem kanunu da buna uuen 
yer vermlıUr. Fakat, devletin mubte. 
Uf d&lrelerinln kadrolarında D&lmt 
olarak bulunacak memurtyeUer1n. 
maqlı olmuı cihetini bendeniz de 
terclb ederim. EUMn barem kanunu. 
nu çıkarmaktan makadımrz, dotru. 
da.o do#rtJya devlet memurlarmm n. 
Tiyetter1ni ve ontarm mUf badlerinl 
bir çerçtve lçertaiııe almak •• normal. 
leıtınnekU. Şimdi oraya dofnı rtdt .. 
yoruz. 

Heyeti ceWenlzden bfr ricada bulu. 
na.c&fım; 9'1 bO~ plip, KeclW 
Alide ta.sdik olunmadan n"1 bu me. 
aeleyi blUrmek için hOkiUMte bir •· 
man veriniz. Bu samaa buı 

dc'-·let d.a.lrelcrl hentl& hali le§ek· 

Türk gemi 
inşaiyeciliğinin 

buyuk muvaff akiyeti 
Tarhan vapuru yenıle
nirceıine tamir edildi 
Alanya civarında eski bir mendirek 

enkuı üzerlne oturarak ağır eel<llde 
yaralanan denlzyolları lda.resfnln Tır
han vapuru Hallçte 1 numaralı ba
vuzd& tamir edilmektedir. Tamirat 
bu ayın sonundan ev\'el bltmlf olacak 
tır. 

Tırbanın Haliçte tamiri kabil ola· 
mıyacağl için en yakm AkdeJ1t ter
sanelerinden birine gönderflmr.a! mev
zuub&ha olmuı. tamiri için 400 bin li

ra ve 6 aya ihtiyaç oldu~u tespit !ic1ll
ml§U . .r~akat TUrk lnplye mUhe'l':üı 
\'e ioçlleri, her türlü t&hmlnlerfn fev
kinde olarak, gemJyt 80 bin lira. •rfl
le ve s.~ aylık müddet içinde yenJler
cealne ta.mır ebnek l'lbl büyük bir 
muvat!aklyet göatennltlıırdlr. 

ı KUÇOK HAHERLtH 

ne alttlr.MOsaade buyurursanız buna 
bir mesele da.ha ilA\"e edeceğim. Eaa... 
aen a.sıı dil~ünmemlz !Azım gelen nok_ 
ta devlet, teşkllltmd& adetten ziyade 
keyfiyete erıemıniyet vermel<tlr. lÇok 
güzel . ııealerf ı bu tetkikat esnasmda 
bu işi gözönünde tutarak, devlet dal. 
relerinde adetten zty:ıde, keyfiyet cep_ 
he&lnden lfl mütalea edip ona göre 
devlet te§ktıAtmı çerçevt-lemek ve hu 
suretle bll%Uninuza getlrmf'k isterim. 
Zannederim ki bu btr s•ne urfında 

tnil<tn dahiline girer. Bendenlzln nok. 
tal nazarım budur.,, 

Mecllıı müteakiben mezuu-
baha kanun ltythalarınm birinci mll
ı:aktreler!nl ikmal eylemiştir, 

Aaker1 muhakeme usulti kanununun 
3 Uncu maddesin.in tadlllne, Bulga
riıtana bet buçuk mllyon kiloluk mun 
zam bir kontenjan verilme.ine alt au
lapsanm tasdikin• ait kanım llylha
ımun da birinci mUzakeresl yapılmı'
tır. 

Türk 
tersanesi 
iki sene içinde 

Pendikte 
kurulmuş olacak 

Yeni tenıanenln yerini teabit için 
tetıdkler yapan heyet lflni blUrmif 
ve mUstakbel Türk tersanealnln Pcıı
dikt.cll IODTa Pavll ad&amın karyıama 
selen koyda kurulmuı en muvafık o. 
Jacağma karar vermi;ıtır. lıt'Unakale 

vekAlctlnln emrile koyda sondajlar 
yapılmağa b~lanmı,tır. 

M118takbCI tersanenin kurulıı.cağı 

bu koyda birkııç gUndcnbCrl sondııj

lar, hava ve ıru cereyanl:uı üzerinde 
etUdler dev:ım etmektedir. Bıı koy 
her tnrıu vuiyetlcre kartı çok mah
fuz ve emin bir mevkidir. Köy ve 
clvarmdakl arm Emllkl m11liyeye 
altttr. 

Tersanenin !nfaamd& aynı zamanda 
rav!I adasından da l8Ufade edileceğt 

• Karabük f&brikal&rmm imalat dU§ünülmcktedir. Şark! Akdeniz ve 
programı ha.zırlanmakt&dn'. Çok mO· Karadcnlzln en kuvvetli deniz ln§Aat 
hlm olan bu ııte yatnı'I bug11.nUn d.. tez;:Ahlarını lhUva edocek olan yeni 
ğll, yarmm ihtıyaçlan da hesaplan- tenıanemtı için evvelce hazrrlanmıo o. 
maktadır. lan ve tnrtU. ftrmalan tarafından 

• Yalova kaplıcaları halka açılmıı- tatbUtl mukarrer pllnın bu araziye 
tır. Şlmdilik ~ Çmar oteline r;I- kolayca lııtıbala mümkün görülmek
yaretçi kabul edllmektedlr. Büyük I t edlr. Bu plltn 11:1 sene !çinc!e tama
otel ve otel Termal haziran !ptldasm- 1 men ta~bik olunabilecektir. 
da fa&llyete başlıyacaklardır. ot:cr to.ra r:.:ın lngil:.Z Clrmal1Lnna 

• Ticaı·et odaıımın yeni &lınacak lipui~I flmdilik gecik.mil olan 11 
raportör ve memurla!' tçtn açtığı im· vapur tah.'liatı olan OD milyon llra
tihanda Ce\"d~t Altınet, Sabahattin nm tersa:'lenln blra:ı evvel kurulma
Tunataıı, Suphi .Ateo, Fethi Genç ve sına ııarfedllmesı mu\'aftk görUldUğU 
Cevdet kazanmışlardır. haber verilmektedir. B~ylece Türk 

• Taht.akaledc S&tinlıı kahve.si ter.sane.ıd en kıA zamanda tahakkuk 
önünde arkadaşı Huanr Ö1d1lnm Arif edebllecektlr. 
adlı 15 yaşlarında bir katıl dün 3 ee- __ _..., __ _ 

ne hapse mahkom edilmı,ıır. Hopada zelzele 
• Haaköy nahiye mQdOrlOCil lçlD Hopa, ı (A.A.) - B'J gece 24.25 de 

alyasal bilgiler okulu ve hukuk me- bef aniye fuıl& ile burada lkJ fid
zunı an arumd& 16 mayıa günll vi11-- deW yer sanmtuı olmuttur. Huar 
yette bir imtihan )'&pılacaktır. yoktur. 

L.4Z4M Y.4kL.OJ4.V SU 

l~.S7vMtİ~F ~&. 
\ LİYO.fıl M-t>O 

~ 

,ğıt'ı/I 
Frengi hastal. . 

yeni tedaıJ''' 
~-

G AZETELEBDE o rol;;ş 
Anıerlkalı t;ir ~ .;· 

t • &•8 1 butalı'"lDJJl bet ;..I ,, 
fmda kat'I ol.a.rak uda' 
lünU buımu,. ~ ~ 

Uu bauaisln ne der .,. -.,, 
olduı.'Wlu bilmiyoruz '~ ; 
t.ewn inin baklkak'n ııı de ıılt 
lop olmadığını tetkik t -~ 
tlS3S meselesidir· F~, .. ~. 
doğnı~-ı;a her halde UiJP tılt ,,r 
hk namma çok bllyük ~ 
fakıyr.t ,.e kazanç· ı.- ~ 

f'rcnı;t ha.!italığı l_., ~ 
yettnı i~inden kenılre.:,~ 
hastalıkların en pıllb ıetl' ,1". 
blrlsJdlr- Oerl cenıJ~ ~~ 
fertleri Ye fakir ~a ..... ~t ı
sında çok büyük r.aıv • J 
bir oolAchr· ~ ... 

İrsen intikal eden bit ol ,..,.. 
olması dola),l'iile de bG1' # # 
mn ~ece günahı lşli1 ,_, 

ğll. hl~ lliıtl~ 01ınıyall -
da çeker· ~ti' 

Ba hutalık yalnız 1;.;.! ti' 
ruret ve cehalet P~...,ff ~ r;: 
Hyel~rln teslrfle dor~ ~ 
yıldığı için içtimai :ı., I' J 
maz, te&lr bakoJlllt ~ ~ 
mal bir mahiyet ta~ ~ 
la bu kf'~if haldkat(.'111 ~ ti' 
cemiyetinin seJlnıetl .~ ~ 
namına çok mübimdit'. ~ 

lllm smıfh cemiyetti~~:. 
ndm JbtJyat , .e ili Y ti' 
temin eden ,·e bu u~ ~'fi'.• 
lan blr ~ydir· Bu sd , "1 
nıf blldmlyetinln de,..-..-! ,.. 

ederse en gaddar, e• llt ~· 
karakter bile~~~ 
nJye iç.bıde binlerce .o 
meokte tereddüd etole:, ~· 
mikroplarla bir taraf~~ 
kda\i eder. Diğer !....,. ~ ,
teri barblerlnl haJP,~ 
ayni ilmin bir Udnd ,-_.- ~ 
ha \'ardır· Bu da c~;;tl"..,. 
ti omamlycslnin rne~ 
gun bir tekilde kd .ı ,.-
dlr· 1~ 

Frt'nı;i tedınbi iç~.,.~ 
lunan usul de ~ lıl' t ,
hah makMttan fCSY • b"oJl1° t ~ 
t.o.tblk edllmiy«"cc~ -·~ ~ ~ 
hakikaten böyle oıac--.,.r"'; 
lbn ve insanlık o~ 1"y 
muv&ffakıyet _s:ır.1.:;d ,.,ı 
~öko kadar ~ ~ 
mektlr· ~ ıf 1

" 

Fa.kat bu mel'dll ~ --~ 
yetin daha ziyade t.ı:~ , 
&limrelerl arasınd• ... ~ ıl' 
yaptığı ,.e bu ki~ g~'4 
gerek fakrilzaroredell ~ 
haletleri yttılbl 1(111 .... ~ 
mahnım kaldık}al'f tJdcl~ .. ~ 
yeni uıml f.eda'1°~,,~~ 
r.ıllem olabllooek ~ii'I ti 
,.e kolay olma-"tD1 ne n"oJ ,,,,; 
nl fl~<'k Y"ridir·~ ~ 
blkatmı kolayiaŞ lr ..-1" 1'#'., 
kes için eh·erl!Jll b ıJdtll "",,ı 11 
maks:Mllle 111.rn ~~ ~~ ~ 
olmah , -e bunun ~ !~',c' 
mııbdır· Ancak 0 ~e ~ 
ldkat.on llhn oıur- t ~cf' , 

toplaluğwıa tıiıntf! oertftl 
sual 

,, 
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Cer1ıberlayn k abi
tles i iti111at kazandı 

Modern har e 
·mikrop ordular 

- Evvelce çok dehşetli ve gizli bir silah tahmin 
ııe ilan edilen bulaştırıcı mikroplar bugün için 

korkulacak kadar bir harp vasıtası sayılmaz-· 

~~~ Avam Kamarası nın._ 
... ~~··· .... , verild!(On• Çemberlay a muhalıf 

bıtıt§ k e ınaııe\'Tnlnr ynpmı§ 
1'-.lar .Amerika 1'ıloııunun, Ha- 2 00 

~ ~ltletıkı~cıa bilA.mU<ldet kalmasına 
• t\o't-l ıncnkaya avdet etmeme 

de 0~e \'Ctllc.u karar hılllfma C "Ç [ k · • · f J · 'lraıt unınuııtı:r. Loyd orç en1ber aynın mev ıını e a etmesı 
e •u aı~!'ırııt.ın t~nıası neUcc.sin- hadar hiçbir şey zaferi temine 

llıekt a kıııan arazi mmtakası yardım edemez! dedi 
0 tıluııtın edır. Bağ\lad - Baua d!:- " 
tl•·- bulundu....... •-k d , "'ll!ladır .,.. mınW1 a a J.ondnı, D - Avam kamarası birlerle bir şey yapılmaz. Daha c-
lltıgrad~akl f dün tekrar toplanmış ve Norveç nerjik bir harb idaresi siya.seti ü-

~ tt1ııı dok Alınan ekonomi he- harekatı hakkında Çemberlnyn ko- zerinde toplanmamız llizmıdır . ., 
~\o h:ı.r tor Lanfried, dfin Yu- bınesi §İddetle tenkid' edildikten 

,.,.. 
azas ı var 

Garp cephesi 
harekatı 

Prı:-is, 9 --,. Garp cephesind~ 
Niedin şark mıntakasında., Al· 
manlar ufak bir taarruza teşeb· 
büs etmişlerse de, taarruza uğra· 
yan mcvziin ateşile pü .. kürtül" 
müslerdir. Bu taarruza, Fransız 
topçusu ve derhal müdahale eden 
yardım grupu da mukabele et
mişlerdir. 

Gece cephenin birçok noktaların 
da iki taraf topçusunun faaliyeti 
de•am etmiş .. ir. 

BiR tNGtLIZ VAP URU 
BATTI 

Yazan : 
E SK.1 Danzig nasyonal - sos-

yalist eefi Hermann nau
schnlııg'in son .zamıı.nlarda binlerce 
nüshası basılnı13 olan ''Hitlcr bana 
dedi .. ., meşhur k:tabınm hemen 
ilk iki s.w:fasmda harb ga.zlnru a 
ve rnikroblarına. temas eden §U 

dikkate §ayan muhavereyi okuyo
ruz; bu fikirler aynen Hitlecin 
ağzından dökülmil§ttır: 

t tı~c~~ nazırı .Msrkovlçi ve sonra, kabineye itimat reyi ver-
• ndresı z.lyarct etmiş- m:ştir- Lehte rey verenler 281 me-

'l.r lıııaııya ha bustur· 200 mebu~ muhalif rey 
lle ~ rfclye nazın Bclgbc- vcrmi<ıtir· 
~ l!'llı ~ltekt bOyUk elçisi Gam- Tcn"kldde bulunanlardan işçi par. 
, l lııla kııaın llalya - lı>panya ti;d reisi liderlerinden A tli ezcUm-

SABIK D.\llRİYE XAZlBI 
S( >YLtll"OR "Brighton" ismindeki İngiliz 

1.ıuha.fazakarlardan sabıbık lıarbiyc vapuru bir infilak neticesinde 
\'O bahriye nazın Daf Kuper şun- Dunkcrque açığında batmıştır. 
Jarı söylemiştir: Vapurun 10 u yaralı olan 34 ki· 

"Sarih ha.klan menedilen bir 
millet meşru olarak bJt:ln v:ı:::'" 
ları ve bu meynuda bakteryolojik 
harbi de kulla 1a1;aklır. Bu husus
ta. hiçbir ten.>ddildüm ve endlşem 
yoktur; mubrcm olan her slliilıt 
kullanacnğım. Gerçi yeni zehirli 
ı;azlar çok dehşetlidir; fakat .si
per hnrbinin bati ölüm can çeq
melcrlle gnzlnnmLJ Ycyıı ji''l·rop. 
lanmış askerin ıstırabı ara.smda. ne 
fark vardır? lstikbalde harb yal
nız bir ordunun diğer bir ordu ile 
değil, bir milletin diğer bir mil
letle tutuşacağı bir ha.rb olacaktır· 
Biz düşmanın manevi kıymetini kı
racağımız gibi, r.ıedeni mhhatini de 
bozacağız. Mikrob silahının ümit 
\'erici bir istikbali v&r mıdır? Bu
na. eminim· Hakikatte biz bunun 
tekniğinde o derece ileri d'eğiliz; 
faknt tecrübeler çok ilerdedir ve 
en iyi şartlar altında. lııkişaf ede
ce kle rini de sanıycnım· Fakat bu 
silahın istimal çerçevesi henüz 
dar knlma.kta.dn-· Maamafih bu ve 
bunun gibileri bir silah vamt.aın o
larak bilhassa harbden önce mu
hasunı zayıflatme.k b!lkrınmdan 
mUhlmdir· Bizim harblerimiz, as -
kert harekattan önce semeresini 
verecektir· Di:::~ üo.-ı-u yürümek 
tcaebbUsilndc bulundı.ığu ta.kdirde 
1ngUt.ere.>i boyunduruk altma al -
mak vasıtalarına sahih olacağlIDJZI 

l41nı.ı §l?ıaıını hnzalnmı,ıardır. le demiştir ki: 
lll Ctne.r aryan nıcrkcz komitesi, "- Bugünkü kabine, harbin i-

" - Harbin ilanrndanbcri değil, şiden ibaret mürettebatı kurtarıl· 
~fünih mağlfıbiyetindenberi, birçok ı mıştır. 

' edil ınesaıstne ba~laml§- dnresi için ltizumu kadar kuvvetli 
~lı.ı :ıo- değildir· Hükümct, harbin lüzumu 

llıl ltttı~n: komUnl.!t partisi u- knd2r enerji ile takip edilmediği 
~ ltcıın 1 tlorts Tottzln huıwd kanaatini ta.şıyan rncmle.kettc \'C 

~ eııı~t Corç Pupu. Nantcata millette fazlalaşmnkta olan endi -
lıı: lbttıteııe llli§tır. Torezln ecncbl §"Yİ anlamıyorsa, herhalde kör ve 

kimseler milli bir hUkümet teşek- , -------------
kül edeceğini umuyorlardı- F Al 

IIUkfımetio, bu iki günlük müıa. ransız ve man 
kerenin tcııiriyle enerjik 1slahat 
karnrlan ittihaz edeceğini umuyo- murahhasları 
rum- Çemberlaynm riya.setindeki 

~ l'ia..ıı• re flrarmd:ın sonra Pu- yahut sağır olmalıdır· 
~ "1>~ '-'!a iIUca etml~I. Memlekette hüküm sünnekte o
~ hıta a fuarı, harbe ra~cn ıı lan umumi hissiyat şudur: harbi 
~tın tez c;ııacaktıı:. Fuarda mutad knybetmiyoruz. Fakat harbi ka. 
, ~. Ytn t geçen .seneler gibi ola- zanmak için de bugünkll zimam-

1.ıııııt darlardan başka insanlann dümeni 
~~ ~ıııı;recıe krnı, ~ senelik biz- ellerine alması lazımdır· .. 
~''lt!ıt ..._etıııı bfUrmi~ olan Lord tn ·) 

rıı ""l'ln 1... ERALLI-:Rt; G< RE·" 
"'O 'ırı e, amiral Slr Çarl For-

'-...._ - "'ltılraıııtma tayin etmf~tfr. Liberal muhalefet lideri Senk-
A. "'-...... ler de NorYeçin Alman)'n tara.fm-
<'\lll\ dan işgali neticesinde İngiliz eko-
tl .... \tıY-a Maca ristan- nomisinin kaydettiği kayıbları ha. 

" ' ' his mevzuu eylemiş ve sözlerine 
asker geçirmek §Öyle devam etmiştir: 
iıt • . ? "- Diplomatik: bakımdan, dün-

~ emıt mı • ynnm h"°'" meml.elte.ilnde vazi:ı.-eti-
h~ \~ta, 8 ( miz zayıflamıştır. Harbi idare hu-
~ l'rı.acati A.A.) - Al~y:ı· ı susundakl ga.yretlerlnıizin sarsıl -
' ~~ta~dan . askerle~ının maz sağlam bir enerji ile, bir ccn. 
,. tı1'rı habnı ıstemış oldu~una gavcr enerjisi ile desteklenmeme
~~1 ~· ~r, Londranın dıplo- sinin ve inkişaf ettirilmemesinin c-
~ tcdir. ilinde teyit edilme-

1 saslı sebeblerinl aramak, parla-,11 l"Xıah • mentonun vazifesidir· 
~ l'CIJıın afil,. bu şayiaları Al· Zaman daima bizim mütte!iki-
,şic hakiki maksatlarını 

1 

ıniz değildir· Eğer harbi kazanmak 
tcıc~-~: yeni bir "sinir istiyorsak, harek!tta Hitler ka<!ar 

I usu addetmektedir. ııerl ve kat'i olmalıyız. Yarnn ted. 

'ltaıya Balkan memle
ketıerile sulh içinde 

yaşayacaktır,, 

1 lta~yan gazetesi müttefikleri 
• ehdıt eden bir makale neşretti 

lıükümet.e, ist.em.iyerek, kemali te
essüfle muhalif rey vereceğim.,, 

Dar Kupcr, Norvcçtc çarpışan 
kıtalann meziyeUeri hakkında ya
prla.cak hiçbir tenkide tara!tar bu
lunmadığını ve bunlann teçhizatı 
mükemmel olduğunu söyledikten 
sonra ~u sözleri ilave e~tir: 
"- Bu ietc ku3ur, hüktımet 

mekanizmasında olmuatur. Çem • 
berl:ıyn mahdut bir harb kabinesi 
teşkili fikrini reddediyor· Halbuki 
son hnrbde böyle bir kabinenin 
tanı muvaffakıyet ka7.a.ndığı hatı
rımızdadır.,, 

l§Çl P.AR,;l; S NAMINA-• 

Londra chirom9Clisi rreisi ve 
işçi partisi azasından Herbcrt 
Morison demiştir ki: 

''- Yaşlı veya yorgun bir na· 
zır istcmiyerek tehlikeli olabilir. 
Bu bir vakıadır. Harpten evvel 
ve harptenberi, hata i1leycn ve 
kabiliyetsizlik gösteren birkaç 
nazır görüldü. Bilhassa Başvekil, 
maliye nazırı Sir John Simonu ve 
hava nazırı Sir Samuel Hoare'u 
zikretmekliğim Hiznndır. Bu na
zırlann 1931 - 1939 devresinde, 
Büyük Britanyanın harici siyase· 
ti bakrmından israrla hata işle • 
mekten geri durmadddannı unu· 
tamam. 

Bu harbin neticesi. bizim için 
cok fazla ehemmiyetlidir. O se
beble, soktanberi iktidar mevkiin
de bulunan ve kendilerine mevdu 
vazifede ehliyet gösteremeyen 
kimseleri o mevkide m uhafaza e· 
derek, bu harbi kaybetmek tchti· 
kesine düşemeyiz." 

LOYD CORCUN T E l)lKlTLERl 

Loyd Corc da tenkitlerde bu· 
lıınmuş ve ezcümle şöyle demiş· 
tir: 

~~, 8 
ı::ıtltt~. bıU/A.:A.) - Ciomale 
~k· llrünün imza.sile "Ce 

~"ll' illa Se.rlevhasile neşret)} 1~ı k:alede sadece Cebe -
t ~ttsa Panıak suretile ltal

~:ıı b.den tecrit etmek ve 
ı -'<tl t ır va . . 
~ et'} zıyete getirmek. 

'l ~ll.tn e~ Paris ile Londra
~~t!dia bır hayale kapıldık
.. '1()~'1 t;'leıt:ekted}r. Evv~-

1.b... ~I i~" baruz ettırmek la. 
~~h ıce silahlanmış ve 
t IC~ aznıetmiş büytik bir 

ı.: ~et ~ 1 tatbik edilen bir 

··- Polonyaya bir tek tayyare 
nebi memleketlerden yaptığı it- göndermedik. Norvcçe de it işten 
halattan tamamile vazgeçebilir. geçtikten sonra vardık. Norveçin 
Madeni yağ ve parafin ise Ar. Almanya tarafından iıgali, Al· 
navutluktan ve Avrupanm ce - man tayyarelerini ve tahtelbahir· 
nubu ~arklsindcki memleketler- lerini sahillerimiı:e 200 nül yak • 
den ithal edilebilir. Nihayet hu- Jaştırmıştır. Parlamentoda bir 
bubat, sellülo?., pamuk, yün ve tek kişi var mıdır ki, havalarda, 
yaglr maddeler gibi 1939 da.Ce. karada ve denizdeki hazırlıkları· 
belüttarık yoluyla ithnl edilen mızın müessirliğinden ve sür'a
diğer maddeler i~ Arnavutluk. tinden memnun bulunsun?' ' 
ta ve 1ta]:van. ~rıkasmda mev. "Başvekil, H itlerle, o müthiş 
cut ol~ugu gıbı. Balkan ~en;ıl_e- düşmanla sulh zamanında da 

~llllta ?.anıan zorlanabilir 
. ~~.Yapan memleke. , ~f1bi, k,..., .. .ı':~lerinde ı;:örül -

~~eııı -~ısıni pek rnü~ill 
bi~~ aı:e§kftk bir macera-

~ ~ı~het~n Cebelültarık 
~llıi~~<li İtalya için hakiki 

d:r~~~il\in:ıUlıaaara teşkil e. 
1a. ~039 d tasrih etmek ıa... 

> ~il heıtıt~ ltnlya limanla
~ ~ ~llll k1k'ın ilerisinde 

~Qlı·.Oo{) t e etlerden 12 mil-
)ıo~~~~ bi~n eşya gelmiştir. 
~."il~ "1ltı l'akamdır. Fakat 
l~~ 6Q ı k~li~:ük bir kısmı. 
~i ~~~ür. yüzde 20 si 
, )o ~it g ':e parafin idi. 
ıt~ 11l~ıa_ n kömür ttalyaya 

l~ ı~· ll Alın_ruıyadan gel • 
~\ J;rrı'tf:tn. ı~indir ki kcn. 

~liltae:rını de kulJanan 
tık yoluyla cc -

ketlennden de ıthal edılcbılır. , ha ' k w f 
Ç.. kü' !tal b l k tl l rp zamanında arşılaştıgıru, aun ya u mem e e er e k d · 1 k d' · ık· 

]l · · d ktadır \ at aırna. en zarar ı en ıaı ,. su ı ıçın c y~ama •e ~ 
• • w tığını hatırlasa gerektir • 

sulh ıçınde vaşamaga devnm Çe be 1 ·ıı ti" fed-ı-:t -
ed kt. l t ·1 B lk m r ayn, mı e n -..ıw.r ece ır. aya a an mem- 1 • h' 1 · ·· · M'll 
leketleri ile teşriki mesai etmek ı...c 1•6 _erıne.1!1uracaat ~ttı. . ~- e.t. 
istemektedir. . ~~dıaıne ıtımat t~lkin etti~ 

Bu gazete netice olarak ~rle muddet.çe fedakarlıga amidedir. 
demektedir; ~şvekıl •. r:ıemlek~e fedakirlık 

Cebelüttarık ablukasının ltal- numunesı ı~ıterebılır:. ~u harpte~ 
ya li7.erinde Paris ve l...ondra ta. Ç~berlayn ın: ~evkıını f~ et 
rafından ümit edilen kati tesir,. m~sı k~dar, hıçbır §ey zaf~~ te-: 
lC'ri vapmıvaca~r a..sikardır. Cc- mıne hızmet edemez. (surekli 
beliitta.nk ile Süveyş \'C Fl'ans~ _a_lk_ı_şı_a_r) _________ _ 
ile lngilterenin Akdenizde ihdas 
ettikleri diğer sistemler herhal
de kabili tecviz olmıyan bir hc
ı::-emonyanm sarih ifadesidir. 
Harp halinde muvaffakıyetli bir 
taarruza hedef olab ilecek olan 
bu hegemonya sistemi bütün 
milletler için adalet ve hüni -
yet nrensipine istinat eden bir 
A\TUpa nizamı ile telif cdılemi
yecek bir rejimdir. 
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Ceva7'N"::i Tin 
DOKTOROGLU 

Cuma, cumartesi, pazar aaa.t 

1 
2 den e ya kadar 

YCJilköy No. <t de kadm ııutalık
lnrma bakar. 

Aynı müzakere masası 
başında toplanacaklar 
Bükreı, 8 (A.A.) - Tuna Av· 

rupa komisyonu, mutat ilkbahar 
içtimaını, 20 mayısta Galaşta, 
Fransız murahhasının riyaseti al· 
tına aktedccektir. 

Almanlar dahil olduğu halde, 
komisyonun bütün azası, bu içti' 
maa iştirak edecektir. 

İçtimada kum ve balçık biri
kintilerinin ve mevsim mevsim 
suların yükselmcsini11 Şılimı. ka· 
nah tari-kile Karaden.ize doğru 
Tuna nehri üzeri00e yapılır.akta 
olan seyriaefaini müşkülata uğ· 
ratması mcsclelioi görüşülecektir. 

Bu müstacel mesele, ya muaz· 
zam inşaat yapılmak, veyahut 
başka bir kanal ihzar edilmek su· 
retile halledilecektir. Alakadar 
bütün memle!tctlerin ckspedıeri, 
komisyonun tetkikine arzedilınck 
üzere muhtelif hal suretlerini 
tlerpiş eden raporlar verecekler -
dir. 

Finlandiya sulh . . 
mu e es nı 
i lal e miş 

ıımuyonım.,, ' 

Zama.r.ı:.r.ıznı }'lldırı:n. harbinden 
t l r unuuı ve ancak :t.amlık-
81Z sdzde bltar:ülı:.rda. celadetini 
g6stercn "\'0 vaktiyle B!smar!mı dıı 
öne sürmÜ§ olduğu "herçibadabad 
zafer" düsturunun tahakkukünda 
harbin her türlü gayriinsıuü çare
lerine cevaz vcren . .Alm:ın liderlnin 
yukarki sözlcı>. harbin ba.şlangı -
cmdan evvel söylenmlşti. Bir ha."'il
lede yUz.lerce Ye binlerce çocuk 
ve ihtiyarı bombalıynrak öldüren 
\'e demokrasi ve hürriyet müdafii 
RuzveltiJ! merhamet vaizi p p:L -
nm Mesihanc me::ıjlanna. rağmen 
harb harici insanların hayatına. 
dahi kıyan ;, irroinci asil' ilmi bü
tiln şeytana.tini harb mlihlarmuı 
imnllndc kulla.nmJşttr. T v 
bnnıın cır bir eube o:aiı. 

ktctlyolof "1914: 
v~ beri bu hua 
ga.yreUer A.'l.J'fl"t·m.Ft:t:ı>rl<"· 

Moıkova, 8 (A.A.) - "Prav· Tln:ıC!r'"in eski başmtıluırrirl 
da", Finlandiya hükômctini her WıkMm Stecd.'in 1004 et ff§::.atl 
iki tarafın muahede mucibince di· Alman caı:t:slarmm mikrob saç
ğcr tarafın terketmeğe mecbur mak huau.sundaki gayretlerini or
bulunduğu malremcyi olduğu gi- tnya çıkarıyordu; gayeleri Pıırls 
bi terketmesini derpiş eden sulh metrolarının gnlerilerini muhtelif 
muahedesi ahkamını ihtal etmiş \'e öldürücü mikroblarla bul~ -
olmakla itham etmektedir. maktan ibaretti· 1933 de bundan 

Pravdaya göre, Finlandiyalılar mülhem olımık Par.iste dil:knte 
sulhun akdini müteakip bilhassa ş~yan tecrübeler yapılınıştı· 
Keksholm ve Ensodaki büyü~ 1914 _ 1918 cih&n harbinde Al
selüloz ve kağıt fabrikalarını işe manlar mikrob harbici zehirli gaz
yaramıyacak bir hale getirmiş - Ier gibi umdukları kadar kullana-

. ]erdir. Halbuki ayni gazeteye gö· madılıır; gerçi bazı yerlerde tat
re bu şehirler bombardımana rna· bikata giriştiler; fakat mühim ne
ruz ka mamıştır. ticeler vermedı. Bilhassa insanlar-

Bu gazete, mezkur fabrikaların dan ziyade ha.yvanlarm zehirlen
en can alacak yerlerinde dinamit mesi ve mikroplanması düşilnülü. 
kurşunları bulunduğunu yarmak· yordu. Xetekim 1917 ordu mmta.
ta ve bıı tarzı hareket ile Petsa- kasında tevkif edilen bir Alınan 
moda sulh muahedesi mucibince casusu Fransız süvari hayvanları 
Finlandiyalılara fabrikaları ve arumda ruam salgmmı ika et
malzemeyi olduğu gibi terkeden mekle mükellef olduğunu itiraf 
Rusların hareketi arasında bir etmişti; netekinı elindeki ruam 
m ukaye9C yapmaktadır. • kUltUrü tubü bunun dcllliydi. Bunu 

~YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN ~
T A K s i M Sinemasında 

2 BUYUK FiLM BtRDEN 
- BEYOGLUNDA iLK DEFAI 

11- MAHKOMLAR KANU~U! 
Fransızca sözlü meraklı \ e hey~ film 

2 - Umumi arzu üzerine 

. ÜMiD ŞARKiSi N:::!:~· 1 Baş Rollerde: Dmmüını GCUsüm 

- ... 

1 

kiı.h hayvanların yemlerine bulrış
tırnıak, kfıh burunlarına uzun bir 
tel innesilc sUrmeklc mükellef bu
lunuyordu. Alman-Romen cephe.sin 
de de buna benzer tecrübelere ait 
allikada.rlann kayıtları mevcuttur. 

11 'kroh hıırbi, tnyynrelcr vnsı -
ta.siyle düvnıan orduları üzerine 
öldürücü ve kuV\ etten dü11ürücü 
snlgmlnr ynp:ı.bilecek marazi nult
ropları yaymaktan, yahut. dn bir
tnkmı casusların hileleri ve te
GebbUsü Uo ordu veya halk kütle
ler:ni bulaşt.ırmnktan ibaretlir. 
llk nazarda bu harb kolny görUn
mc:ı. tcdir; çünkü büyük bakteriyo
loji Uiborntuvnrları mü•nmrıdiyen 
ve fnzlıı. masraflara. gu L5Dleden 
milyonlnrcn mlkrob kültürU ha .. 
zırlıyabilirler. Fakat hakikatte ve 
tntbikattn umulan nctlccler nlına
maz; çünkü mnraz tcvlid edici 
mikropların çoğu hassas ve nazik
tir; ne ha,-adn, ne ışıkta ve ne do 
kuru mulıltte uzun müddet y ~ıya
bilirler; bıwlnrı az zaman zarfın
da bir hastslı:k. vücuda getirmek 
hassalarmr knybcderlcr; çoğu an
cak muayyen bir yoldan uzuvlara. 
girmek suretile he.bas<>tlerinl gö~ 
terebilirlcr; hattA en tehlll.elficri 
dahi sinek, pire gibi intiknl vnsr
tala.rma muhtaçtır. 

Bllyfik bir salgın için hiç olmaz
sa üç earta. ihtiyaç va:nlır: 

ı - Çok "\irilslU yani müessir 
bir mikrob· 

2 - Ha.yatiyctinin muhafazası 
ve bilhassa. ytibusctten vikaye-

3 - lnsanlara. veya nnklcdict 
hayvanlara azami derecede yayma 
yapan bir va.srta.. 

Mas.q, başında ve laborntuvarda 
kolayca kabili tatbik olan biltfin 
bu eeylcrl nyni im.kilııla ~ık saha. 
Iarda ruı dilşilnmck tablatile saf -
dilliktir· Bir hnrbd.e kullanılması 
düalmillen mikrOulnr iki gruptur. 
nunla.rdnn en mUlllni 'luSnu karşı 
tarafın yani dÜŞİllaJlIU henUz bil .. 
mecııgı ve bu itibarla sthhl tedbir
ler veya nşılarln vikayesini derhal 
yapamıyacnğI birtakım meçhul 
mikropların isthnalldir; fakat tn
bn.bet arzu edildiği andn. m.ikrob 
keşfet+.irecek kadn.r velüt değildJr. 
Diğer grup esasen :mikrop1!ı.rı 

ve bu meyanda aşılan ve S"rtım
ları b'1in::n tifo, kolera. vebn, di
z&Ilteri ve kı:~alnzI gibi salgın 
hastalıklardır· Fakat bUtiln mo .. 
dern ordu erleri bütün bu hastn.
lıklnrn karşt mücehlıczdlr; nefer 
daha askerlik ocağına. girerken 
b tıı;'l!uur ; 

arb c ;ıh n e ona: 
ka.ruI t fil> dUr. 

&zI d 
Dlllllııss& k rvcl ~ .. 
mıısmı d:ftsllımı er "' e semdar vl! 
ya maraz tevlid edici bazı Amiller 
öno Bfimıilşlerdir (Salmonel!a. g:t.. 
bi); faktıt bu konserveler otoklav 
dan geçirildiği icin bu'...:lştırma im
kft.n:ıız gibidir; takim.del somald: 
buln.~ da konserveyi yedfrmi .. 
yecck kadar bozar. 

Manmnfih mikrob harbi için ile
ri slırdüğUmüz biitiln bu imldlnstz
lıklara. rağmen bir memleket düş
nıanmm her türlü tcşebbll5lerlne 
karşı uyruuk bnlumruılr ve bllluıss.ı. 
fuıi siirprizlerl davet ede.."l ve mık
nntn:.lı maynlar g~bi bir mUddet o
yaltyım h:ırb VlU!rtı11ıımu önceden 
karşıhyn.bllecek careleri düşün -
mel,dir· O ilııa kadar mahiyeti bi
linıniyen tohlikell bir mikrob bU.s.. 
bil tün bcrtnrnf edı1emez; gerçı 

hasta. fu:crindekl tctkika.tmdan az 
zaman zarfmdn buna da. bir müda
fan siliüıt bulunur. fakat aradan 
geçecek zammı urfmda tahribat 
yapması melhuzdur. 

Ver.say muahedesinin dahi her 
nedense gayri ins:uıt addetmediği 
mikrob harbini 1924 de (Cemiyeti 
akvam) diğer yangın çıkaran ve 
kimyevi zehirler gibi ma.hkiim "t
miştir; fakat zamruımuz ins:ınhk 
mefhumlarmt çiğniycn ve barbar
lığa Uış çıkaran bir zamandır; bi
naenaleyh gayri insani teşebbüs
lere Ita.ıııı maddcte!l ve ıru:mrn hn
Zir bulunmak m kuvvetli bir silah
tır. Uzun .slirPn harbin milmıb 
tehlik.elcrindPn biri de muhakkak 
1d tayyare bombalarına kar§t mes
tur, karanlık ve rlltubetli bulunan 
siperlerdeki gayri sthht hayatnı 
bilvasıta doğurduğu hastalıklar -
dır. Uzun müddet güneşlen, nrık 
havadan mahnımiyet, hareketsiz • 
lik, tışUme gibi sebebler zaten bir 
n:.Mdet vilcutta zararsız gibi dn -
ran ~-opl " 1; mçılar· Binaena
leyh siper ve kapalı kale hrfZISSih
ıhasI da. çok ehemmiyetlidir· 
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Kabataş meydam ne şekil alacak 
Bir te.aadUf, bizi muhterem vali 

ve belediye re~l LüUi Kırdarla 
karşılaştırdı· Kendisinin Kadıköy 
Halkevi inşaatını gözden geçirdik
ten sonra döndüğünü öğrendik· Bu 
fırsattan istifade ederek hem Üs
küdar, hem de Kabataş araba va
puru iskeleleri meydanları 1çın 

başlacuş bulunan faaliyet hakkın
da malumat ricasında bulunduk· 
Kendisine has nozııkctile bu rica
mızı is'aftan çekinmedi· Ve Kaba
taş meydanının - büyUk bir ümit
le - üç ay sonra alacağı şekli mev
kilnde izah etti· 
Meydanın genişlemesi şimdiki 

vapur iskelesinin solundaki fırtı
nalı havalarda kayıkların sığındığı 
fakat, faydasından çok zararı olan 
ve yazları kokusundan geçilmiyen 
mendireğin doldurulmasile kabil o
lacaktır. Buranın tamamen doldu
rulması, stadyom inşaatı sırasında 
çıkacak molozlarla bilahare yapıla
caktır. Şimdilik iskele cihetinden 
yalnız on beş metrelik bir kısımla 
karşı tarafındaki deniz girintisi 
doldurulacak, ve bugünkü iskele 
yerinde bulunan ahşab kltibelcr 
kaldrrılacak Şirkotihayriyc de bu 
kaldırılan klilbeler yerine güzel 
bir bina yapacak· 

Meydan bu şekilde genişletildik
ten sonra tramvay caddesine mu
vazi olarak sed üstlinden geçen 
Mezarlık sokağını tramvay cadde
sine bağlıyan iskele karşısındaki 
merdivenli sokakta bulunan kıy
meti haiz çeşme sağlı sollu bir 
bahçe içine a'Imacaktır· Bunun te
mini için her şey yapılmıştır: Bu
gün burada bulunan bir binanın is
timlaki yapılmrş ve vaktiyle kara
kol olarak kullanılan bina da bele
diyenin malı olmuştur. lki bahçe 
arasında kalacak çeşmeye, mer
divenlerle çıkılacak ve bahçelere 
de yine merdivenlerle geçilecek
tir· 

Bu gösteriyor ki Kabataş da bir 
lbide kazanıyor ve Takstm, Emi
nönil, Üsküdar, meydanlarlle, Ka
bataş meydanına aşağı yukarı bir 
arada kavuşuyor, şehrin, yer 
yer imar hareketlerile çalkandı
ğmı görUyoruz. 
Şüphe yok ki, bir müddet sonra 

bazı semtler taru)•amıyacağunız 
bir eekil alacak ... 

Muhterem belediye reisimiz ve 
valimiz JHY,tfi X;lrdi.ü ip.sanda, en 
küçük bir konuşıp_!!: esnasında bile 
baaladığı işflrın Uı.in vo iyi yapıl
ması için çırpman bir imarcı ka
naati uyandırır· Bu, boş bir kana
at değil, bir hakikattir. 

Taksimde yükselen abideyle 
Kabataşta yaratılan abideyi biribi
rine bağlıyacak esaslı bir yola da 
ihtiyaç olduğunu, bunun da düşü
nülilp dü~ünülmediğini kendisiyle 
nyak üstü konuştuğumuz zaman 
sormayı ihmal etmiş olduğumuzu 
sonradan lıatırladık ve şehrin u
mumi EirkUiasyonunda belki çok 
mühim bir yer tutacağını tahmin 
ettiğimiz bu noktada farazi)·elerde 
bulunmaktansa muhterem valimiz
le yeniden temasa geçmeyi ve e
saslı malfımat edin.meyi yerinde 
bulduk· Bu, hem bizi fara7Jyelerde 
bulunmaktan uzaklaştıracak, hem 
de seyrüsefere müsait kılınacak 
yolların nereleri olabileceğini bize 
öğretmiş olacaktı. 

LüUi Kırdar, müracaatımızı yi
ne büyük bir nezaketle karşıladı 
ve bir muharririmizi belediyedeki 
makamında. kabul ederek daha e
saslı malümat verme zahmetini de 
e~irgemedi0Bu temasta daha iyi 
anladık ki, Belediye reisimiz, mey
danlıırın ana bağlarını tcsbito ça
lışmış ve hatta bazılarının ihalesi
ni dahi yaptırmıştır. 

Malüm olduğu üzere. ana yolla
nnm noksanlığı ve hatta tekliği 
mesel! Karaköyden Taksime gide
cek otobüsl"ri bu bir tek yola dol
durmakta ve intizamı .sekteye uğ
rat.maktaydı· Bu yüzden, belediye, 
esas yol yapılıncaya kadar otobils
leri Necatibey, Meclisi mcbusan 
caddesi, Tophane, Gümüşsuyu yo
luyla Taksime gitmek zaruretinde 
bıraktı. 

Bugtln otobüs geçecek yollar ta
a~')iin et.mi§ gibidir· Yolların in-
1&5mdan sonra ya Boğazkesen -
Defterdar yokuşunu takip edt!rek 
Sıra.serviler caddesile Taksime; ya
hut yine Boğazke.sen - Defterdar 
yokuşundan SanatkArlar caddesine 
eaparak Akarsu yokuşundan Sıra
aervilere çıkacaklardır. İhtimal ki 
bu iki yoldan ·biri gidişe, diğeri de 
gelişe tahsis edilecektir· 

Yine belki de, gidi§ bunlardan 
biriyle, dönüş, mebusan yokuşun
dan temin edilecektir· Bu yol Uze
rinde maınmdur ki bu muhitin en 
büyük ve modem mekteblerinden 
biri vardır· Mebusan yokuşu ikmal 
edilmiş, ~~me yanlarmdan yol 
yerleri ayrılmllJ, fıakat Taksime u
'9pmamıştı. Belediye Re:sı Lütfi 
~..,. T ,.,1rn~ de. 
nllen let kmmıla, Osmanlı sokağı
ıqn da !halesini yaptırmı,tır· Pek 
yaılmıcla yolun tanzlmır-e başlana-

caktır. Böylece bu yol, Taksim 
meydanını Meclisi Mebusan cadde
sine ve bu münasebetle Kabataş 
meydanına bağhyan esaslı yollar
dan biri olacaktır. 

Çok ümit ederiz ki, bu işin ik. 
mali sırasında :Meclisi Mcbusan 
cadd~sindeki yol ağzı birkaç evin 
istimlakiyle darlrktan kurtarılmış 
olsun· 

Kabataş meydanını, Kabataş is
kelesini Taksim meydanına bağlr-
yacak yollar, böylece Top -
hane ve Gilmüşsuyu cad _ 
desiyle üçe çıkmaktadır. Fa
kat bu ihtiyacı temin edecek 
midir? Hayır· Gönül istiyor ki, a
raba vapurundan çıkan bir otomo. 
bil, çıkar çıkmaz kestirme olarak 
karşı sokaklardan birine sapsın ve 
Gümü§suyu asfaltına çıkarak Tak
sime ulaşsın. Yine bu yoldan da 
araba vapuruna gelip Üsküdara 
geçsin. 

Belediye reisimiz bu fikir kar§ı
smda, fikri esas itibariyle tasvib 
etmiş, fakat belediyenin henüz bu
nu düşünmemiş ve tetkik etmemİJ3 
olduğunu ilave etmiştir. 

Ne yalan söyliyelim. bunu o da. 
kikada çok nazik belediye reisimi
zin bu muhit hakkında kafi malü
matnnız olmadığını ve yine burala. 
rının dik, seyrüsefere imkansız 

bulunduğunu yüzümüze vurmamak 
için söyled 'ği zehabına kapıldık ve 
üzerinde durmamayı tercih ettik. 
Fakat nedense bu fikir yakamızı 
yanından ayrıldıktan sonra da bı. 
rakmadı. O kadar ki, dün öğleden 
sonramızı hemen h.emen bu semt
te sokak sokak dolaşmaya hasret
tik. A\lladık ki muhterem valimi
zin "tetkik etmedik ve düşünme
dik,, cümlesi bir red cümlesi değ;ı. 
dir. hakikaten tetkik edilmemiş ve 
düşünülmemi5tir· Kabataş vapur 
iskelesi meydanından, doğrudan 
doğruya Gümüşsuyu caddesine çı
kabilecek vo iki meydanın birleş
mesini temin edecek bir yol yap
mak kabildir· Her ı;eyin ıyısını, 
faydalısını yapmak ·azminde bulu
nan muhterem belediye reisimiz, 
nasıl ve nereden yapılması müm
kün olacağmı yarın bildirmeye çalı
şacağımız bu yolu eminiz ki fayda
lı \"e lüzumlu görecektir. 

1ki güzel eseri. iki güzel abideyi 
biribirine bağlıyan, mevcut munta
zam yollan yarı yarıya kısaltan 
ve imarı verimlileştiren bir voJ. 
Bu yol, LüUi Kırdarın iki ese
ri arasına atılmış bir imzası ma
hiyetinde ilelebet, lstanbullunun 
gözü önünde duracak ve Lütfi 
Kırdar caddesi halinde uzanacak _ 
tır. - Ha~r -

Voroşilofun 
reisliğinde kurulan 

komisyon 
J\loo;';o,·:ı, 9 (A· A.) - "Tas" 
Halk komiserleri meclisi, hükiı. 

met erkanından bazı zevattan mü
rekkeb bir komisyon vücuda getir
miştir· Voroşilofun riyaseti altında 
bulunacak olan bu komisyon, haTlc 
komiserleri meclisine ordu ve do
nanma yüksek kumandanlığı için 
ali meclis tarafından ihdas edilmiş 
alan general ve amirliklerin nam _ 
zetlerini irae edecektir. 

Mısırın bir 
sürpizden korkusu 

kalmadı 
Kalılre, 8 (A.A.) - Başvekil Ali 

Mahir pqa, harici vaziyet hakkında 
gazetecilerle yaptığı bir görU§lllede, 
llmırda alınan emniyet tedbirlerinin 
mükemmel olduğunu ve memleketin 
herhangi bir .ırilrprizden korkusu bu
lunmadığını söylemiştir. 

Sahte aspirin meselesi 
Polis tara!ından sahte aspirin Ba

yer imal ctUkleri ic;:in yakalanan bazı 
kimseler arasında çinkoğ'ra! Mıgır

dıc; isminde birisi de olduğu yazılmıı
tı. Mıgırdıç bize gönderdiği bir mek-' 
tupta, kendisinin bu hAdise ile alAka
sı olmadığını, asıl auçlulann iltlra 
makaadlle ismini polise verdiklerini 
ve kendisine l!Ura edenler hakkında 
da müddeiumumiliğe müracaat ettiği
ni blldirmektedir. 

Maliye vekili geldi 
Maliye \"eldll Fuat Afralı bu sabah 

Ankaradan ıehrimlze gelmlftir. 

Yeni Neıriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 280 inci sayı• çıktı 

Bu mühim genc;llk ve kUltür ga .. rtesl
nl biltUn okuyucularımıza haraı..ıtıe 

tavsiye ederiz. 

irak· krahnın 
yıldönümü 

Milli Şefimizle Kral 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 8 ( A.A.) - Irak kra

lı ikinci Faysal'ın yıldönümü 
münasebetile Cumhurreisi İnönü 
ile knl naibi Emir Abdülilah a. 
rasında aşağıdaki telgraflar te. 
ati edilmiştir: 

Fahamctli Emir vasi Abdülilah 
Ha::retlcri 

Bafjdat 
Haşmetli kral hazretlerinin 

doğum yıldönümü münasebetile 
en hararetli tebriklerimle şahsi 
saadetleri ve kardeş Irak mille
tinin refahı hakkındaki kalbi te. 
mennilerimi takdim ederim. 

iSMET INôNO 

Falıamctli ismet lnönii 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi 

Ankara 
Haşmetli İkinci Faysal'ın do. 

ğum vıldönümü münasebetile l(ı. 
tuf buyurduğunuz nazikane tcb. 
riklerden dolayı zatı fahimanP.. 
lerine derin teşekkürlerimi tak
dim eder ve zatı fahimanelerilc 
kardeş Türk milletine saadet ve 
refah dilerim. 

VASi ABDOLIAH 

Norveç harbi 
(Baş tarafı 1 lnclıle) 

topçu !'>, " kuvvetlerine dayanan 
Norveç ordusunun Alman kıtaatını 
Leigasting dağındaki mevzilerin -
den çıkarmış r.!cl.u~unu haber ver. 
mcktedir. Şimdi Nc-rveçliler, bu kı
taatı bu dağın eteğindeki vadide 
takip etmektedirler. 

NOR\"EÇI.tLirntx 
MUKA l'E.HETt 

Paris, 9 (.\. A·) - Tromsoc 
radyosuna göre Norveçliler. Tron
delag'da Alman hücumlarına mu
kavemet etmektedir, şimaldeki 
Norveç ordusu da yeni ba(,i~an ten
sik edilmektedir. 

Havas ajansının bir muhabiri, 
Namsostan gelen ilk İngiliz kıtaa. 
tmm bir tskoçya Hmannıa muvasa. 
lo.tlarında hazır bulunmuştur. Bu 
kıtaat, general Sir Edmond lron
side ve general Carton de Wiort 
taraflarından karşılanmışlardır· 

Birçok zabitler, Havasın muha
birine Namsos ve Andalsnes 
ımntakalarındaki harekatın inkişa
fı ve hitamı Uzerinde müe.ssir olan 
fımilin Alman tayyareleri olduğu . 
nu söylemişlerdir. 

NORl'EÇE G()XDERİLEN 
POLONYALILAR 

J..ondra, 9 - Neşredilen bir Po
lonya resmi tebliğine nazaran 
''Fransada yeniden organize edi
len Karpat avcı nlaylarma men
sub Polonyalı kıtalar, son zaman
larda Norveçte karaya çıkmıl'llnr. 
dır. Bu kıtalar, orada İngiliz -
Fransız - Norveçli kıtalarm yanı
başmda harbedeeektir. Yeniden 
organize olunan Polonya ordusu, 
istiklal ve müttefiklerin zaferi i
çin lüzumu olan her yerde milca. 
delcye girecektir .. , 

İngiliz radyosu son günlerde 
müttefik kuvvetlerin Narvikin şi
malinde karaya çıkarıldıklarını ve 
Namsos mıntakasmda bulunan 
Norveç müfrezelerinin müttefikler
le irtibatı tesis etmek üzere şima
le doğru lerledi!:lcrini bildirmek. 
tedir. 

Almanlar, Narvik fiyordunu 
Maynlamı~lardır . .Maynlar, tayya
reler vaıııtasiyle dökülmüştür· 

Narvik etrafında, kar fırtınala· 
rı biribirini takibetmekte ve her 
türlü geniş harekatı çok güçleı · 
tirmektedir. 

Röros mıntakasında çete harbi, 
Norveçlilerin muvaffakıyetli ha
reketlerile devam eylemektedir. 

İsveç radyosunun neşrettiği 
Norveç tebliğine göre dün Nor· 
veçte Nordland mıntakasındaki 
harekata tayyare ve topçu kuv · 
vetleri iştirak etmiş, Almanlar 
Legasting dağlarından vadiye 
tardedilmişlerdir. 

Bu habere göre Almanların ti 
male doğru hareketi yolsuzlu~ 
ve Norveçlilerin şiddetli mukave· 
meti yüzünden durmuttur. 
6 INGILIZ BALIKÇI GEMiSi 

BATrl 
İngiliz bahriye neı:aretinin teb

liğine ıöre Trondheym'in tahli · 
yesi eanaıında 6 balıkçı gemiıi 
bomba isabetile hasara uframıt -
tır. Bunlar, tngiltereye nakledi· 
lemiyeceğinden batırılmııtıc. Nü· 
fusça zayiat azdır. 

Kolden ismindeki küçük Norveç 
yolcu vapuru, Alman tayyarele 
rinden atılan bombalar neticesin· 
de batmı~tır. Altı ki~i ölmüetlir. 
Birçok yaralı vardır. 

Holandaya ültimatum verildi mi ? Resm~llaşo~~~ 
Umumi müfettişler 400o Jııı'i 

<Bat tarafı 1 lncJde) harekete geçmek üzere hazır bu· Ordu mUfettişlerl 4()()0 
tine bir ültimatum veya herhangi lunuyor. Köprülerde ve kanal· Genelkurmay ikinci 
bir nota tevdi edilmiş olduğuna larda nöbetçiler beklemekte ve başkanı 4090 
dair olan şayiaları da tekzip et· devriyeler dolaşmaktadır. Sivil Donanma komutanı 4()00 
mcktedir. halka şehrin tahliyesi için emir H. v. u. kdtibl 4()00 fi" 
Hollandanın Brüksel sefareti 1 v.erilmesi ihtimali mevzuu bahis· Elçilikler 3()()0 .,._, 

ataşemiliteri, Belçika Kralı ile tır. Bu cetvele göre donıuıııı:n ~ 
yaptığı mülakattan sonra dün ak· • A~IERIKA TEBAASI IIOLAN- nı ile elc;:iliklere tahsia edi eri.,,,,,, 
şam Lahaye gitmiştir. DAYI TERKEDİ\'OR blllerln miadı 7 sene, diler! 

Felemenk ajansının bir tebliği- J,ondra, 8 _ Amerika hariciye nedir. ı.zıııe~ ' 
ne go··re muharebe harı"cı· bı'r kı· Ldyihaya göre makam h '1l

5

":~ nazın Cordel Hul Avrupa vaziyeti toıııo~..;, 
sım devletlerı"n atasemı"lı'terlerı· tahsis edilen binek 0 Jlll"-~ hakkında gazetecilere şunları söy- ıntarl• ·_1 
dün Somatra kruvazÖrile bir ce- )emiştir: tahsis edildikleri maka riJll I"" 

1• ve ıızaml satınalma bedelle 
ve an yapmışlar ve sahil muhafa· "- Vaziyetin endişe verici ma-
zasının mükemmeliyetini görmüş- hiyetini muhafa1.a ettiğine dair 
lerdir. resmi raporlar aldık. Holandadaki 

ren cetvel ele şudur: azaıııl .... 
Beherinln el1 il'. 
satınallll& tıed ~ 

Hollanda ile telefon muhavc- Amerikan tebaasını bu memleketi 
1 • d k b ) Valilikler re erı ün te rar aş amıştır. terke davet ettik·., 

2~ 

Kolordu komutan-
Hollanda askeri m.akamatı her KAPATii.AN NAZl lıkları 

türlü ihtimale karşı gitgide daha GAZETELERİ Milstahkem mevki 
müessir bir şekilde hazırlıklarına 
devam ediyorlar. Bu hazırlıklar 
içinde hiçbir teferruat ihmal edil· 
memektedir. Bugün askeri zaıbıta 
memurları bütün ehemmiyetli 

Amstcrdam, 9 (A· A·) - Ho. 
landa Hindistanında intişar ctm~k
te olan Let Light ve National Dag
blad adındaki iki nazi gazete.si, bi
taraflık hakkındaki nizamat ahkiı.-

komutanlıkları 

(Sa!A.hiyetleri tümen ve • 
daha yukarı makam ınu• 
adili olanlar) 
Tilmen komutanlıkları 2~ 

binalar önünde nöbet beklemiş' mmt ihlal etmiş olduklarından me. 
Ierdir. Bu binalar meyanında nedilmişlerdir. 

Jandarma U.K. lığı 2~ ..J 
Ankara ve lstanbul .,. 

matbuat devairi ve istihbarat a· 
j;rnsları da dahildir. Bazı mevki· İNGİLTERE TEDBİR AUl'OR 

Emniyet müdürlükleri 2500uıı1 ~ 
Bunlardan jandarma UIJl 

1 
etP"..a 

tanlığr, Ankara ve lstanb·~eıı ~ 
m\l.dürlüklerine tahsis edil~ 

!erde mitralyözler hazır bir halde 
bulundurulmaktaydı. Sahiller de
vamlı surette tarassut altındadır. 
Hollandanın müdafaa sisteminin 
bütün mekanizması ilk işarette 

J..omlra. 8 (A· A·) - Havas: 
Deyli Ekspres gazetesi, lngiltere
nin havadan veya denizden her 
türlü hücumlara karşı tedbirler al
makta olduğunu bildirmektedir. 

blllerin miadı beş sene, ..ıl 

dörder senedir. 1'eıi ~ 

Çemberlaynın mevkii 
Bu cetveller dışm~a asınU~ 

ve garnizonları vesaır ,.ıı: °';. 
teftiş hizmetinde kullanı!JJJ '-si 
Milli Müdafaa vekdleU e~ıe~..aı" 
binek otomobili, taıısil cta1re ,..,. 
tlş hizmetinde ve para Jl del"":., 
kullanılmak üzere tstanbulotıil1 ~ 
lığı emrine bir binek otoııı ~İ 
edılecektlr. VekA!etlerdeıı ototl1"., 
birer zat satın alınacak U1ll" 
rin nevini d<irdil geçıneıııelt ~ 
pit edecektir. er6f -" 

sağlam görülmüyor 
(Baıtarafı 1 incide) 

İngiliz kabinesi bu kadar zaü bir 
itimat re)i almamıştı. 

Salahiyettar mahafil, dün ak. 
şarn alınan neticeden sonra iki hal 
suretinin mümkün olduğunu beyan 
etmektedirler: 

Çemberlayn, Panteı·"• tatilin -
den istifade ederek ya amele fır
kasıyla liberallerin mütalebatını 

nazarı itibara almak suretiyle ve
yahut kendi düşüncesine göre ka
binede cezri tadilat yapabilir, an. 
cak bu tadilatın muhalifleri tatmin 
ctmiyeceği muhakkaktır. 

Salahiyettar mahafile göre ikin
ci hal sureti, kabinenin istüası ve 
lord Halifaks olması muhtemel bu
lunan diğer bir şahsiyetin idaresi 
altında hemen hemen tamamiyle 
yenileştirilmesi· 

Ayni mahafil, muhaliflerin hü
kumete iştirake karar vermeleri 
takdirinde Çörçilin idaresi altında 
çalışmağy tercih edecekler:ni ilave 
etmekteyseler de Çörçilin Çember
layna halef olması şüphelidir· Ay. 
ni mahafil, amele fırkasının hüku
mete iştirakine m<'mlekı:ıttc birçok 
kimsenin taraftar olduğunu ve bu 
ciheti hesaba katmama~a imkan 
mutasavver olmadığını beyan et -
mektedirler. 

Salahiyettar mahafil, netice o -
!arak, avam kamarasının bu husus
ta bir karar almak için tamamile 
hakim bir vaziyette olduğu müta. 
leasını serdetmektedirlcr· 

YUGOSLAVYA 
Moskovaya L: ir 

askeri heyet 
gönderiyor 

Ticaret müzakereleri 
anlaıma ile neticelendi 

Londra, 9 - Yugoslavya ile 
Sovyetler arasında Moıkovada 
cereyan etmekte olan ticaret mü· 
zakereleri memnuniyeti mucip 
bir şekilde ilerlemi§ ve bir pren· 
sip itilafı hasıl olmuıtur. Yeni 
anlaş.manın birkaç gün içinde im· 
za edileceği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, erkanıharbiye 
reisinin riyaseti altında bulunan 
bir Yugoslav ukeri heyetinin bu· 
günlerde Moakovaya gideceği 
haber verilmektedir. 

AL~N. YUGOSLAV 
iKTiSADi KOMITESINtN 

ÇALIŞMALARI 

Belgrat, 9 -Alman - Yugoalav 
iktısat komitesi, dün yapmış ol· 
duğu ilk toplantıda beş tali ko 
mite te§kil etmiştir. Bunlar.Yu· 
goslav zirai ihracat, sair ihracat, 
ıümrük meseleleri, tediyat ve 
Alman idhalat komiteleridir. 

1 

I.OYD COR(JUN Bı\Şl'•;KtL 
OUIASI DA İSTENOl"OR 

Deyli Meyl gazetesi. dün avam 
kam:ı.rasında irad etmiş olduğu 
''kuvvetli, ısırıcı ve tesliyet veri
ci,, nutkunu methüsena ettiği 
Loyd Corcun riyaseti altında yeni 
bir kabine teşkil edilme.sini iltizam 
etmektedir. 
Başvekil muavini, Çörçil olacak 

ve imparatorluğun sevkülceyşini 
tamamiyle kontrolü altında bulun
duracaktır. Halüaks, harb kabine
sinde kalacaktır· Arçibald Senkler 
hariciye, Antoni İden maliye, Her
bert Morison harb levazımı nazır_ 
lıklarını deruhte edeceklerdir. 
Diğer nezaretler, amele fırka

sından eski bahriye b;rinci lordu 
Aleksandr ile Daf Kuper. Emeri, 
Dalton, Grinvud, Bevin, Sir An -
dcrson ve Sir Andrev Duncan'a 
tevdi edilecektir· 

I.ORDLAR KUIARASINDA.Kl 
MÜZAKERELER 

Dün Lordlar kamarasında da bir 
müzakere olmmı, hariciye nazırı 
lord Halifaks bir nutuk irad ede. 
rek hükumeti müdafaa etmiştir. 

Lord Halifaks demiştir ki: ''Harp 
har<'kfıtının bir safhasına değil, u
mumi heyetine bakarak •hüküm 
vermek lazrmdır,, Müzakere reye 
müracaat c:iilmeden kapanmıştır. 

( ,\ , .am kamara.<iınclakl münalu~-

5alara dnlr telgraf 3 üncU sayfa. 
mızıladır·) 

5 talebesine tecavüz 
eden muallim mahkum 

oldu 
İzmit Ulugazi ilk mektebi mu

ailimlerinden Habip Kocabalkan 
adında 45 yaşlarında torun sahibi 
bir adam kendi talebesinden 7·8 
yatları arasında beş kız çocuğuna 
tecavüz etmekten bir sene evvel 
tevkif edilmişti. İzmit ağır ceza 
mahkemesi bu adamı 9 sene beı 
ay ağır hapse mahkum etmi§tir. 

İsveç, karasularına 
mayn döküyor 

Alman hududu, 9 (A.A.) - Ha-

\"&il: 

Almıın t.tlhbarat bürosuna göre 
tsveç hUkQmetinln Stokholm takım a
dalarının bazı aksamına maynlar koy
mata karar vermiş olduğu reamen 
Stokholmdan bildirilmektedir. 

Bu kanuna bağlı cet-vell ., ,r 
edilen zat ve makamtarl~/ 
da!aa ve İstanbul defterd ~ 
rılan otomobillerden gayri ,,,.-ti' 
bütün daire, teşekkül ve~ 
rile hususi idareler, bele~ 
mayesl devlet taratındlUl .-~ 
sermayesinin en az yarısııı' ~ ~ 
lştırakl bulunan hükmi ~ 
kurumlar ve menfaat ~ 
müesseseler, !abrikatar, ~· 

umumi menfaatlere b4dl ~ i' 
ve hayır cemiyetlerinde ~ ~ .-, 
kama mahsus binek ot~ 
ğer binek vaıııtaları ku!l 
nudur. tJI' ~ 

şu kadar ki, emniyet ışJe tJll' fJ. 
!anılması zaruri olan biııe1', 
!eri yukaridakl !ıkra hU~ ,,J. r 
teana olup lüzum ve ih ~ " 
adetleri bUtçe kanunıarın f'. 
dilir. d~!Jı' 

Projenin diğer bir IX18 
11 
,.~ 

otomobil ve motörlil nal'oı.P' ~ 
nı her ne sebeble otursa <tir' 

41
";/' 

olunduğu işin gayrisinde e~ J. 
·a'JBusl~rda kuııananıar i:i ,,......~ 
hlzınctınde kullanıımıı:ı g ~ııı' ...ıt 
!er veya kanunen bir IJlB ti t'I" , 
olunmaclığı halde hakil<B deıl ~ 
bu vasıtalardan istifade~ ~ 
renler ııeyrisefero:ıe ınU "'~ 
ve ka~un h!!Afıno. nuına~ al"~ 

. aıe eıve -o,ıl"'~ verenler ve istim "11 ti' ., ~ 
halde mi:ıclını dotdurdUo .,e )111 .!'ııı 'I 
tecdit eden ve ctUrenle\u '~J 
Jar ıçln masraf tahakl<U ~ ~ 
zırlayan veya tasdik ve~et• 1',.;. 
it ita emirlerim v ar-1' • iZC edew ~ 
auilstımal etmiş addo!Ull bul ~ 
rında kanuni taklbattah~ ~ 
beraber bu yUZden ta d ı<e!S ~ 
masraf \'e zararlar ~ taP' . . 
tcselsillen Uç kat oıaı;, c~ 
tirllir. Tekerrürü haliıı iıı ıat"' ~ 
!Ll!Ak umumi hUkUınter 1' 'IP,p·-, 
ba§ka tazmin etUrile:; ,,ıP 
zararlar altı kat oJ.aJ' 

• • • ıııı" 

Bugünkü gazeteıetd~ 
otomoblllellin taııdidi S0o '-
nun dolayJBile ıe~ıa 
mı otomobil bulund~ 

Bizim yaptığıınlZ tın ıGIJl~ 
bu 300 reııml v~ .,e 
yenin, lnhisarın ıı e<!UJ01fdt• 
yonlan da clahil ..,e .,,.sıılf' 
Şehrimizde bulUDaD biDel' O 

veıılne giren rdlD1 ctat f.i' 
rinin miktarı ala.kagörf• J 
verdltl maıoınata 
ımdadır. 

lngiliz hariciye nazın 
Sovyet elçiıile görüıtü 

ı.onc1ra, ı <A· A·> - ı..ont Ha- Herkes~ ıaı•~, 
lifaks. Sovyet Rusya büyUlt elc;iai mühltn 8 M 
Ma.lskiyi kabul etmüıtir· Loniun ıl<l' 
elçiye sqı Sovyet nota.ıımda un Veni Ç-- JI 
derecede vazıh görilnmiyen bazı .,.,. .,. 
noktaların te~ir edilmesi talebini - .. .-.. aa- 7ertı va.--
mutazammm bir nota tevdi etmif 1 !~;.-............ ...... 
olduğu zaıuıe<Iµmektedir· 'ı 



, 
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e~orumı 
~.!Jlata-" b' • 
ı:.-~ '""'mı ır kız için fazla uzun sürdü. Mütemadiyen 

de biç ~~uluınu söyledi. şehir dolaştığı için Feridenin mck 
tibi lrnden bahsetmi· tupları eline pek geç geçiyordu. , ~ .. ~=.:~ .. tabir olarak Hele son mektubu onu şimal deni· 

~-cn.\11 zinden lngiltereye kada!' takip et· 
du lllsan, fakir olmak tikten sonra Ancak lstanbula d& 

lllıtı Yduğu zaman hiç nüşünden sonra eline geçmişti. Bu 
· ~ bir 01d~ düşü~ mektup on iki gündenberi postada 

1~ ~ıdır. Güzel ol· kalmıştı. Kerim kendi kendine: 
~ ~Para ıle elde edileme- "Kimbilir belki de daha da mek· 

ilin ~'nlet.U bir şeydir. tup vardır. Onlar da diyar diyar 
ttldi: ~ t~af bir şey dolaşıp beni aramaktadır. Herhal-S .eraı ile Edibe ak· de Feride bana bir hafta mektup 
~ d6nct bir Yere davetliydi· )'UD13dan duramaz., dedi ve tebes· 
htiMı~:'Okleri zaman nasıl süm etti. Feridenin gelip kendisi· 
1 ~ anlatmak içi ni ziyaret etmesini · mu,·afı!' gör 

ll'aka • Bert henüz yatma· müyordu. Kendisi de Bayan Mü· 
M._ .... tibit ~ geceleri nirenin evine gidip Ferideyi gör· 
~~ bent aırıı,tmı. F.dibe rnek cesaretini gösteremiyordu. 

· 0• halde görün-, ed ~... l'tni .... En muvafık işlere bile itiraz en 
ı~. ~ bir eey gördükle- bu mahdut fikirli kadın, yabancı 
.. ~.. an gibi, bağrışma· bir erkeğin Ferideyi ziyaret etme-

..., ile h .. _. sinden kimbilir ne manalar çrkanr· 
~iki örgü ör- dı. Belki de kahraman dev ile g& 
~ tara üzerine ha· rüşmesine mani olurdu. 

~-İQQ bir hncıan saçlarınızı Fakat Kerim ertesi sabah gaze· "'il' kurdcıe bağlanuş· terle Necip Nadir hakkında şu sa· 
~ tıpkı bir ~e tırlan okuyunca Bayan Münire· 
~. ~etti: ye rağmen Ferideyi gidip görmek 
:-~ ten kendini alamadı. Gazetede 

bir~ &örünüyorsunuz şöyle bir parça \'ardı: , 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 
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~I l~ gibisiniz. Ne tu· "Meşhur muharrir \'e şair Necip 
~ ~ gece için başını Nadir ile tüccarlarımızdan İbra· 
· '~ ~ne aklım er hirn Akalının kızı Bayan Şef i.ka-

o· ~ libi, saçlarınızı kr nm nişanlandıklarını memnuniyet· 
~ !leden, fırlcete koymı- le haber a!dık. NikAh merasimi 22 
~ teşrinievvelde lzmitte yapılacak· 
~ harktrdnn. tır ... 
~' kıvınnaJı.: için fir- Zavallı küçük Feride, ~ ü· 
~;11q saçlarmun kıvrıl· mitlere kapılan biçare haralperest 
"1to1r..~ harndoısun. ~uk! E,ier ae\'diii ~kendi· 
~ ~ ~ayret ~tiniz? 6ini katı SW'ette uııuttvl\ınu bil· 
bı:-r ~ gonnez ki... miyorsa bunu gazetede görmeden 
-"1$1 f~. görmesin. Ben öğrenmeliydi. 
~~ ~~3 gibi gece de 
~lllı ~llllli ah:xıak isterim. Eğer dııymuo i5e biiYük dauini, 
~-~~triıni siz fena te- samimt bir dosta anlatabilmek ve 
... -..Yan~? Ah aziz dos· dertleşmek için muhakkak kendi· 
~ bir ~ünire ertesi gilnU sini görmek istiyecekti. Kerim . ''t..~ _~erde şöyle ihtiyatı gözönilnde bulundurarak 
~- -~: ~yle bir mektup yazdı: 
~ Sevgili Ferideci~im; 
~ bııa._>'lPtJiınu gece tu· Nihayet döndüm. Sizi görmek 
~ ~er. İlk defa o· istiyorum. Bayan Münireden ma· 

' U bir kadının ve !le'ti valdenizin eski bir • dostunu 
faı.~ll t!: ~slendiğini işi· kabul etmek için müsaade alınız. 
~ ~ aıt bir mesele Beni kendisine bu tarzda tanıtır· 
~7tiıtı: ~hlııız aiııden. şunu sanız müsaade edeceğini umamn. 
'~ · aıtıusıu birer tt.v· Yok bu ziyaretim kabule ~yan 

.-:'71e ~nı kulanmın görülmezse bana bildiriniz. 
~~ fikirler gelmez. Sizi seven vt düJüntn 
. k~ siz telkin . et· Kerim 

1 ~ISUn. . bu halinizin ~ntta Bu mektuba cevap alamadı. 
.,, bitıiiini 0 saf~ Kerim de muayyen saatte oraya 
~ ~ gitti. Akşam oluyordu. Küçük 
~'~- . garabeti ben Feride odaya girdjği zaman yüzün-

~~ de tatlı ve mahzun bir tebessüm 
• • Ve ea'ırdun ki vardı. 

\ . •. ti..~ - Sıhhatiniz pek iyiye benze-
~, i.... ilave etti: · F 'd ~ h.--. mıyor en e ... 
snını, siz yaptr - Bilfil<is çok iyiyim. 
~~ . ~bilmeden ya- Kerim kendi kendine düşündü: 
~ tirkin hisleriıtlz.e "Acaba duydu mu? Eğer bilmiyor 
'4ıaı,~ -~nız. Bunları sa benden haber alacak. Ne fena 

~~ '-tı~.Yen bir anne b' · tte · ? 
111" • ~ ır vazı>-e yım ... 

r.,: ~ Her ikisi de oturdular. Kerim 
.~ ~tnıiştim ki ce· · söze başladı: 
\ı.~ ~ O odadan çık" _ Demek bayan Münire sizi 

~'' ~larımı silke· görmeme mani olmadı. Nasıl mü
~~ alamadım. saade etti? 
·~ ha."'lll. Ne yapayım - MüşkülAtla değil, fakat her-
~,~~. filoı.of halde istemiyerek. Sizinle görilf' 

cıııı.~ ~ı..... : sızı mem· mem lbım olup olmadığım sor 
\...' ~rdiiine çok du, cevap vermedim. Meral de si· 
!\' ~~~ Ckahraman zi çok görmek istiyordu. Kartpos· 
~ ı;n iYi hiç kim- taıların sahibini merak tdiyonnuş. 
-"~Yan Münireye Anlamamazlıia geldim. Sizinle baş 
~.,. Beni bundan başa konuşabilmek için. 

\ ~ aYnı yazı ile Feride Kerime seyahati hakkm· 
~''"S_ IÜphelenme- da bazı sualler soruyordu. 
~ ~ S Fakat adam Birdenbire sesi kısılır gibi oldu. 
~ I\~ herhalde .mek- Ve: 
~' ~ ÜZü bana bil· _ Kerim evleniyonnuş, duydu· 
\ ? '<aı.~ ıilnü koşup nuz mu? dedi. 

'~ Siz nıi beni gö· Kerim tasdik makamında sessi~ 
~ ~ Q\u Kerim ce başını iidi. Küçük ve biçare 

\ 'Sj bir piyes dostuna acıdığı gözlerinin mii§fik 
" ş., Allahaıs· bakışından belliydi. 

- Gazetede mi gördünüz Kerim? 
- E~t dün sabah gelir gelmez 

bu havadis gözQme ili§ti. 
.(Devamı var) 

1\ l___ Feride 

'-r 1 t .. ı.. __ • ·nc1e 
>q{unını n 

H .AB E 'R - Akşam l'osta~ 

~=~~i.~'1~ .Sl'llR 
. ~ . . .. . 

• $ 

-25- Kırkpınar 
güreşleri için - Bunlar kim a Nedim bey .. 

- Ne.rinle ..• 
- Eeee? ... 
- Abtaamı .. 
- Nesrini nereye götürürsen 

götilr. Sahipsizdir o. Anlqtınızsa 
Allah me.ut etsin. İyi kızdır, ama 
(abJuı) dediğin Nimet Sultana 
gelince, bak onu kaçınnak falan 
de~il a, yan bakmak bile yakışık 
abna z, he:n ayıp. hem günahtır. 

- Yanlı~ anla:na Şükrü bey, 
benim onunla bir münasebetim 
yok, kız karde~ite !stanbula git· 
mek istiyor da, onun için .. 

- Kocasından, Padi§ahtan i' 
ıin alsın, gitsin, ondan sana .1e 
bana ne.? .. 
Nedim, aükfı.nctlc yanımdan ay· 
nldıktan sonra bu i~i takibe, Ne. 
dimi de, Nimeti de, Nesrini de 
gizlice kollamağa karar verdim 
ve böylece Nedim oğlanın yaman 
bir i~~üzarlık ve ıeytanlıkla hem 
Nesrin, hem de ablası Nimetle 
mektupla~trğınr, her ikisini de 
biribirlcrL'lden habersiz idare et· 
tiğini anladım. 

Bu vaziyet kar§ısında bir f ela· 
ketin önünü almak maksadilc, 
meseleyi PadiJ8ha çrtlatmaktan 
ba~ka çare yoktu. 

Fakat nedense Padi1ah benim 
sözlerime inanmadr. Delice ısev· 
diği Nimete o kadar büyük bir 
itimadı vardı ki, b:l!d öpüştüklc. 
rini gözlcrile göne, kabahati yi· 
ne gözlerinde bulacak, Nimeti 
ıuçauz bir galatı rüyet kurbanı 
uyacaktı. 

Ben vazifemi yapmıJtı?n, üst 
tarafı umurumda değildi... Uç 
hafta kadar sessiz sadasıc ıeçti. 
Bu müddet içinde de Nedim ifini 
yilrütüyor, villanm uıl pfa•ını 
o sürüyor, bize de - daha doğru· 
ıu iıin farkında olan iavallİ ha.na 
da - yutkunmaktan başka bir İl 
düşmeyordu. 

Aldanmıştım.. Meler Sultan 
Vahidettin de, benim ikanm Uzc· 
rine nihayet tUpheye dil1ft1ÜŞ ve 
Nedimi tarassuda, takib~ koyul. 
muş ... Neticede de, hem de Nimet 
Sultana gönderdiği mektuplan 
ele gcçirmcğe muvaffak olınuf ... 

Bunun üzerine müzika kuman· 
danı zekiyi İtalyanlara gönder· 
miş ve Nedimin San Remodan çı.. 
karılmasını isteınif .• 

Burada Padifahın garip ruht 
hayaletini gösteren bir mesele 
karşısında bulunuyoruz : 

Ba§kası olsa, çıldırasıya sevdi· 
ği meır<ı revcesine (*) göz 
koyan bir delikanlryı böyle cürmU 
meJhut halinde yakalayınca ilk 
iı olarak hiç değilse evinden ko· 
ğar. Halbuki Sultan Vahidcttin 
Nedimin kendi evinde yatıp katk· 
makta devam etmesine mani ol. 
mamı§, ve işin ıesai.% sadasız, 

hük!imet kuvvetile hallini iıte· 

mi§tir. Bu ğösterir ki aaray terbi· 
yeai her raman skandaldan kork· 
muı, ürkmüştür. Padi§ah ya Ne. 
elime "evinden çıksın gitsin!" 
deyince, o da ''çıkmam, gitmemi" 

diye dayanır, bağırır, çağırır, or· 
taltğı velveleye verirse? .. 

İşte bütün korku budur. Karda 
yürü izini belli etme! Her iş gizli· 
ce, gürültüsüz patırdısız hallolun· 
malı! Saray daima bu yoldan git
miştir. 

ltal}'·anlar Ncdımi Ç''ınt •ıı:ır, 
San Remodan uzakla~asını ten· 
bih ctt li?r :ı.ma, delika lt da CC\"abı 
yetiştırdi: 

- Ben T ürk tcbaaSI)·İm, ne 
hakla beni bu ~irde oturmaktan 
menetmek istiyorsunuz, suçum ne· 
dir? 

İtalyanlar bu lafa bir cevap bu 
lam:ıymca - çünkü onlar da işin 
iç yüzOnü bilmiyorlardı, - N~fr 
mc: "Padişahın emniyeti ve mu· 
hafazası noktai nazarından sizin 
o villa.da oturmanızı mahzurlu gö· 
rüyoruz, oradan çıkınız ve bir da· 
ha villa.ya yaklaşmayınız .... demiş· 

lerdir: 
Nedim filhal~ik:ı ,;ııa ~oelden 

çıktı, uzaklaştı ama, içine kurt 
giren padifah bir türlü eski r.ew 
sini, eski sükununu bulamadı . 

* * * l staD'buldan uzak geçen haya· 
tında San Remoda ikinci ramaz~r 
nı idrak etmişti. Mckkedc geçen 
birincide padişah oruç tuttuysa da, 
San Remoda bu işe yanaşmadı. 

Ve bayramda, kendisini tebrike, 
elini öpmeğe gittiğimiz zaman, 
çok kederli bir ta\ırla: 

- Bu ~vur memleketlerinde 
bayranun manası yoktur. Haydi 
istirahat edin, demişti. 

O ıun. anta,,ıan bayramı unut· 
mak için ba~ka ceyler dü§ünmek 
Jstiyordu. Akpm üstü yanında, o• 
daşında bulunurken, birdenbire 
biraderi sultan .Hamitten bahset· 
meğe başladı. Kardeşleri içinde 
en çok onu severdi. Ondan çok iyi· 
lik de gilnnüştü. Sultan Hamit 
VahidettiıY, ay:ı~ından başka her 
ay beş yüz altın gönderirdi. 

Padişah hep sade sultan Hamit· 
ten bahsediyor ve: 

- Hey gidi günler hey .. deyip 

Istanbul takımı bu 
sabah gitti 

Kı.-kprnarua yapıl:ıcak Türkiye 
serbest güreşleri içm şchrimizJen 
iıthak edecek takım bu sabah E · 
dim.!ye hareket ctmiQ ir. 

7 gurcççidcn murekkep taldma 
hilltem olarak da Sadullah, İs:na· 
it Hakkı refakat etmektedlr. 

Muhtelitimizin Mısır 
maçları 

Mısıra gitmiJ olan futbol rnuı· 
tetitimiz ilk maçlarını y~rm Ka· 

hirede yapacaklardır. Kahirede 
hafta tatili cuma günü olduğun • 
dan orada ilk karşıtaımayı cuma 
günü yapacak olan muhtelitimi
zin ikinci kar§ılaımaıı ancak ih· 
timal pazar günü f skenderiyede 
olacaktrr. 

Galatasaray - Boğaziçi 
fintıl maçı tehir edildi 

Geçen haf ta berabere kaldıkla· 
n için b uhaf ta tekrar edilmesi 
Ilımı gelen Galatasaray • Boğa· 
ziçi kar§ılaşması Galatasaraym 
ileri sürdüğü bazı sebepler kabul 
edildifi için 19 mayısa tehir cdil
migtir. 

Hakem komitesi baş-
. kanlığırun tebliği 
Beden Tcrbiye~i. lstanbul Böl

qesi hakem komitesi 'lxJ4kanlı.. 
ıjından: 

Hakem kurstan tedrisatına 10 
mayıs 940 tarihlne müsadit cu
ma gtlnU saat 18 de başlanacak. 
tır. 

Kaydolunan heve.sk&rlarm böl 
Kaydolunan hevesklrlarm bölge 

merkezine gelmeleri rica olunur. 

duruyordu. beriniz olsun diye getirdim . ., de· 
Ben de o zamana ait bir vaka· dirn. Aldı, okur gibi baktı, baktı, 

yı, bizi hem korkutan, hem sevin· sonra bana döndü: 
diren bir \akayı hatırlamış ve an· - Bunlan derhal biradere gön· 
latmağa başlamıştım: Bir rama· dcrnıezsek, günün birinde haber a
zandr. Vahidettin efendinin Orta· lır da beni de Murat efendi ile bir· 
köydeki yalmnda haremde teravi tik sanır. Binaenaleyh şimdi Yıldı
namazı kılmıyordu. Ben namaza za gideceksin!.... ve oturdu, bir 
gitmemi' sel~ıkta kalmıştnn. mektup yazdı, zarfı da bana uzat· 
Baktım bizim l':.ilerci lsmail elinde tı: "Bunları başmabeyincire ver, 
bir takım k!ğıtlarla sokaktan gel- derhal zatışahaneye takdim etsin!,, 
di. lsmail okumak yazmak bilmedi- dedi. 
ği için bu kAğıtları bana uzattı ve: Bir arabaya atladım, Yıldıza 
''Bizim kapıdJ ve pencerelerin ö· çıktım. Biraz sonra başma:eyinci, 
nünde buldwn, bunlan, nedir a- zatışahanenin beni görmek istedi· 
caba diye merak ettim. Hele bir ğini söyledi. 
bak!,, dedi. Ne göreyim? Tam (Devamı var) 
yarım düzüne (Mizan) gazetesi! (*) Sultan Vahiclettin, lıtan· 
Uhavle \'tlA kuvvete... şimdi ne blıldan ayrılmazdan &irkaç ay ev"' 

yapacaktun. Bunlan okumak de· ve), blı Nimeti aörmüı ve bir an. 
l:ril, elinde bulundurmak bile bir da sözlerine iıık olmut, araya a· 
günahtı .. Namaz bitince gazete.le· damlar koyarak nihayet nikiJı· 

ri Vahidettin efendiye götürdüm J lanllllfb. (Bu aoa demimde Alla· 
"bizim lsma!l kapıda bulmu~ .. ha· hın bana bir ihsanıdır) derdi. 

mi§ olduğunu, hiçbir aiklyetlm bu
lunmadığını vo blllk.lıı, umumt a. 
aayie ve niwnı temin. için hak -
lamda alman bu tedbirden dolayı 
memnun ve mnteoekldr olduğumu 
bildiren tmzalı bir aenet de ver -

kampından geldiğimi bildiği için, 
herhalde, kendisinin de oraya .U
rUklenmeıinden • korkarak, daha 
fazla bir ıiklyette bulunamıyordu. 

Bununla beraber, otel sahibi iyi 
bir ad&mDUI- Halime acıdı: 

'AN 1 N DIA 
dim· 

Dahnavdan kurtulmamı temin e. 
( den d08tum, bana dört mark ve 

. aynca da Ausburgda blr otelin ad. 

- Burada il yok ama, dedi, se
ni bir yere göndereyim· Bl.r mild
dettenberl bizim otelde yatıp kal
kan bir adam var: Herr Kaatner. 
Bana Almanyada.ki hizmetçi buh
ranmdan bahsediyor ve iyi bir 
hlmıe~ bulamadığını aöylUyor -
du· Zannedersem o seni yanma a

lır· 

ODA HIZME TCISI 1 OIM resinl vermtotı: 

ANLATAN: 
B1TLEBtN llSKl BIZlll:Tçtst 

PAULINE KOHLER 
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26 klnwıani 193' de, Daluıav 
kampmdan çıkarken yine doktor 
muayeneeinden ~tim· Zira, Vfl -
eudunda yara bere w olanları 

pek l&lvmn!yorlar, Dahnav i§ken. 
eelerlnln canJJ p.hltlerlnt ele ver
mek iııtemiyorlardı· Çıkarken. o
rada bana f;ok fyi muamele edil -

- Orada hizmetçiye her zaman 
it vardır, ıenl muhakkak alırlar, 

demJft!· • 
Fakat Ausburgda bUY!lk bir su

kutu hayale ufradım. Zira, otel 
aahlbi bana: 

- İl nerede, kuımı, dedi, it ne
rede! lki rUn evvel, b~k biz -
metçi ve garsona yol verdim; aeni 
nuıl alırım! · 
Adamcağız bu ıözlerile, Alman. 

yanm ne bUyük bir buhran içinde 
bulundujıuıu, gizliden gizliye, an -
}atmak istiyordu. Benim Dahnav 

Herman Şllf 11Dılndeld otel sa
hibi, bana kart.mı verdi ve doğru 
Herr Kastner'ln yazıhanesine git

tlm· 
Adam heni iyi kareıladı· Kabak 

kafalı, klsa boyla, tıknaz bl.r a
damdı bu. YUzll, ~k fyl kalpli bir 
insan olduğu hlsslni veriyordu· 

· Halbuki sonradan öğrendim, me -
terse bu adam kac; 1dlhıhl 1510mtı-

Bir Macar takımı 
Şehrimize gelmek 

istiyor 
12 mayısta şehrimizde oyna

mak üzere bir B muhtcliti Macar 
takımını şehrimize göndermek 
için, Macarlar teklifte ty,ılunmuş· 
!ardır. Fakat, son ztnnanda şeh· 

rimize echniş olan takımlarrm 
alını oldukları derecelerin pek 
parlak olmayışı ileri sürülere-k 
gönderilecek muhtelitin A takımı 
şeklinde olursa kabul edileceği 

bıldır ilmiştir. 

Galataaarayın yüzme 
havuzu 

Galatasaray iklübünün Bebek
teki Denizcilik §ubesi yanında 

yapılacak olan yüzme havuzu için 
federasyon 25,000 lira gönder· 
mi§tir. 

tkmai edilen tetkikattan sonra 
ha nızun in~asına derhal başla· 

nacıktır. 

Beyoğlu Halkevinde 
çay ziyafeti 

Nevyorkta yaptığı mllubakalar
da biı-.;ok muvat!&kıyetier k&za.nnn 
Galata.saraylı boksör Mcllhln gch
rimiu geldıtıni diln yazmıştık. 
Beyotıu Halkevi spor kolu gös

terdiği muva!fakJyetten doları 

kendisine cuma ak§amı saat yedi
do bl.r çay ziyafeti verecek ve 
Melih bu toplantıda !lpOrcularla 
bir gllrllfme yapacaktır. 

9.5.940 Perıembe 
12.30: Program ve, memleket saat 

ayarı, 12.38: Ajana ve lıleteorolojl ha. 
berlert. 12.150: M:Uzlk: Ç&l&Dlar: Ce\·. 
det Kozan, RUJen Kam, İzzettin Ok. 
e, Okuyan: Sadi Ho~ 13.ııs: Mtızık 
Halk TtlrkWer1, Xetharet fJ&l1ıak \>e 

B&dl Yaver Ataman. 13.30/1'.00: 
KUz1k: Karqık mllzfk (Pi.) 18.00: 
Procr&m ve memleket aaat &yan, 
18.0lS: M:tlzlk: Operet parçalan Te 
ha!1.f &en!onik mUztk (Pl.) 18.80: MO. 
sik Radyo Caz orkutram (Şef: 1br.. 
hlm Or.gUr), Soprane Bedriye TOzn. 
DÜD iftlrAklle, "19.10: JılUslk: ll'&lll 
he:yeU, 19.43: Memleket n.at a:yan, 
Ajana ve Meteoroloji h&berleri, 20.00 
Kllzlk: Çalanlar: Hakla Derman, Şe. 
rU tçll, Huan GUr, Hamdi Toka.y, 
Cevdet Kozan, tzzetUn Oke. Okuyan: 
Kllseyyen Senar, 21.10: KODUfDlA 
(Blbllyogratya), 2L80: lıltızllc; Radyo 
Ork°'truı (Şel: H. Ferid Aln&r), 
Ziraat, Eaham - TahvUAt, Kambt. 
yo - Nukut Borauı (l"lyat), 22.GO: 
lıltlzlk: Cazband (Pl.) 23.215/23.80: 
Yarmkl program ve kapamf. 

Ecnebi lstaayonlannda Ttlrkçe 
neertJat 

Belgrad: Saat 19 da km& dalga 
48- Parla: Saat 19·•5 de kraa dal
ga 40, orta dalga 255; T'ran: Sa.. 
at 20.15 de kısa dalga 50.55 de : 
Roma: Saat 21.SO da orta dalga 
2~, Londra: Saat 18,55 de kıaa 
dalga 20, 31·5· 

Beyoğlu Halk &İneması 
% FİLM BtRDES 

1 - ltarattnglz adam. 
1 - (ikizler) Lorel llard1 

TtmKÇE SOZLO 

ne ıebeb olmuş, kaç ~inin katili 
imiş! 

Her Kaatner beni evine götü.rdU· 
Kansı, ona nazaran çok gençti,· 
Saçtan dalgasız san ve, herhalde 
boyalıydı. ÇilııkU, koket bir kadı
na beuyordu· 

Beni evlerine evveli, tecrübe 
mahiyetinde, muvakkaten aldılar· 

Pavlina isminde bl.r de ahçı kadm 
vardı· Onunla çok kısa zamanda 
sıkı ahbab olmuştuk. Zira, Alman
yada, kimsenin ağzmı açıp bqka. 
sma bir gey aöylemCJline mUsaade 
etmodlltleri için, dertliler hemen 
blriblrlerlnl eesiyorlar ve derhal 
dert ortağı oluyorlardı· 

Bir &iln Pavllna ile beraber, 
mutfak.taydık· Ben tabaklan kurıı
luyordum, o da yemeğe eoğan 

doğruyordu. Söz nered• ac;ıldı 

bilmem, bana: 
- Biliyor mUBun, dedi, blz:im 

Herr Ka.ttner Gestapoda memur··· 
(Deftmr 'l'llr) 
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Türklyed..ı netasetUe Dllhret bula n 
haklkt ve esa.a YENİ HAYAT kar e· 
melalan birdir. O da ABDOLVAHlT 
TURAN m.ark:ımdır, Kahvecller için 
ne!lıı lokumlsnmız vardır. 

ill Adrese dikkat: Galata Necatlbey 

llP. caddesi No. 9~ Telefon: 400:58 
•••• 

1 ·-· .... 
iiii 
&: •• 
ım ine 
=ı m. 
r.ı; 

• :::ı=ın::!!IF.::::==zım:::=:==---=ij :::::::::=-· :::;c::: •• _ ••••• ı .... ::::::::m::::e:m::xı l!lm .. .-x ....... . ,_ ............................ . 
Kağıt fiatıarı 

Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: 

Ahvali hazıra dolayısiyle ham madde fiatıarı yükselmiş 
bulunduğundan lstanbulda Yemiş iskelesinde ka.in satış 
depomuz, kfiğıtlarda asgart bir balya ve mukavvalarda as
garl bir paket olmak Uzere, badema aşatıda yazılı fiatler 
UzerJnden satışta bulunacaktır: 

Birinci hamur yazı kAğıdı Kilosu 50 Kunış 
İkinci hamur yazı kıl~rıdı it 89 .. 
Biletlik kilğıtlar (beyaz) " 39 .. 
Biletlik kağıtlar (Renkli) " 42 

" Bir taraflı Sellüloz ıunb:ılllj kı'lğıdı 
B eyaz 80 gram ve yukarısı it 39 

" Beyaz 80 g ramdan aşağısı it 46 •• 
Bir taraflı r enkli Sellüloz kAğıdı .. 48 •• 
İki taraflı renkli Sellüloz küğıdı ,. :>4 .. 
Kraft aınbaHlJ kll.ğıdı • 

" 39 .. 
J{raft taklidi ambalAj kAğıdı ,. 35 " Şrenz Bakkal kAğıdı 

70 ve 110 gramlık 
" 23 .. 

110 g ramda n yukarısı .. 2-1 .. 
Beyaz K arton Paketi 705 .. 
Gri K a rton it M iS it 

Diğer şehirler tUccarlarmın istifadesini temin için ba... 
Jema bu gibllerin yukarda yazılı satış depomuzun adresine 

Cazip ve sehhar kadın gUzellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. istedikleri kA.ğıtları blldirmelerl ve aynı zamanda k!ğıt be-. NG· L·z KANZUK E e . B "lu lstanbul .!ellerinin havalesiyle kA.ğıtıarı depomuzda alacak kimsenin 1 1 1 ~ ezan Si _;yog ' :sim ve adresini iş'ar etmeleri lA.zımdır. Talepler sıraya ko-

- - - - - - - J ... n•u•l•a•ca•kllllllv•e•d•e•p•o•d•a•k•i•m•e•v•c•u•t•n•i•s•b•et•ln•d•e•k•a•r•şı•la•n•a•c•a•k•t•ır•. __ . . . 
-~ ~ .'t':.·~ ' . 

r- Çocuk llelı:lml - , 

Dr. Ahmet Akkoyunlu ı 
faksJm • falimbane Palu No. 4 , 

Pazardan maada her IJÜD 
saat 15 den sonra. Telefon: 41112; --- ' 

Bir Komprime Hayat Karşilı~,~~ 
En sıkışık zamanda size en büyük yard!rncı~~·, 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatroın ed 
ve yüksek evsafı haizdir. rjııltlt 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık kornP t 
ÇAPA A hi ycrd• bij&biliTitü•Hz l ı 
_ r-._1_._NUR _ _ t_ç_AP_ A ________ K_·u_ru~ 

EN Bi~i NCi ~ TURKiYE _, 1 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 1 şışEveCAMFABRtKALAıd 
~· ACELE ~ 

Satılık veya kiralık 
Pendlkte denh: kenarmda garaj, 
bağ, bôl.bce, mep-a ağaçlarını ha

vi Itö2k. 
Müracaat: Telefon 440S6 

• • -------------··----------• ANONiM SOSYETESINDEfl: ıır'ı", ı ı 01 ıe Paşa bahçe Şişe ye Cam Fabrikamız top ı .1ııl r ~ 

in h isarlar umum 
müdO.rlüğOnden: 

I - şartnamesi mucibince tam techizatıı 1 adet çektirme kapalı zart 
usul!le satm nlmacaltlrr. 

n - Muhammen bedeli 7250 lira muvakkat temlnatı 1543.75 liradır. 

m - Eksiltme 16-V-940 perşembe günU ısaat 15 te Kabat~ta levazım ve 
mUbayaat §Ubeslndckl alım koml.!yonunda yapılacakttr. 

iV - Şnrtnamc sörü geçen oubede.n paruız alınabilir. 

V - MUnakasa ya glrmck istlyenlerin tek.nelerlnl mUnakasa gününden 
evvel Liman beyctl tennlyesino tetkik ettlrlp rapor ve takdiri kıymet mazba
tııst almalan ltızımdır. 

Vl - Taliplerin mUbUrlU teklif mektuplarını kanuni vesaiki ve fen heye
tinin muayene rnporlle takdiri loymet mazbatumı ve yUzde 7,5 teminatlarını 
veya banka temlnnt mcktuplannı ihtiva edecek kapalı zartıarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar "1' de kadar,, mezknr komlısyon bıı§kanlığma 
mo.k?r.ız mukııbnlndc vermeleri lı1zımdır. (351:5) 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 4010 Ura olan muhtelif ebatta 4 kalemden ibaret 850 
metre N K B A yeraltı kııbloau 27.:5.1940 pazartesi gUnU saat (10.30) on 
buçukta Hayd:ı.rpa::ıda gar blnn..ııı dahilindeki komisyon tara!mdan ~ık ek· 
slltme uııuıne satın almııcakUr. 

Bu işe girmek lstiyenlerln :ıoo lira 75 kuruııluk muvıtkkat teminat ve 
kanunun tayin ettıg-ı vesatkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo. 
nıı mUrıı.c:uıtıan lAzımdır. 

,. 
Bu l§o ı:..lt prtn.nmcler komlsyond!ln paraarz olarak dağıtılmaktadır. 

(3799) 

~~ • · "' • •• ; ..,.v __ ,..·• • r~. • . ----
VAK 1 T matbaası 
K itap 

tanzim 
kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua , gazete basar. 
Tabiler nrımına dizği isleri alır. 

~lm!--m5E.Blm ............... ... 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum MUdUrlUğUnden 

1 - Muhtelit tipte yüksek ve alçak tevettür izolatörleri Cif latanbul 
teslim ıartııe ve pazarlıkla ısatm almacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan :500 liradır. 

renk şişe imal edeceğinden imala.t miktarının ~~~O t•1 
yün edebilmesi için aUkadarların en geç ıs/G ış ,e 
kndar senelik ihtiyaçları için fabrikamıza sip:ır e( ~ 
rini dileriz 41 sell,ıı:ı 

Bu tarihi geçecek olan siparişlerancak .9 Met' 
Temmuz ayında imala.ta almabllece~inden kCf 
den na.n olunur. ................... -..... ~ 

3 - Eksiltme 3·6-940 paza.rteei günll aaat 15 te Metrohan bioasmm 
:5 inci katında toplanacs.k olan arttll'm& ekııiltme komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - Bu işe alt p.rtnameler idarenin lev&zmı mUdUrlUğlinden par:ısm 

tedarik. edilebilir. 
5 - Tekli! mektuplannm ıarl:ı)amedekl tarl!at dairesinde hazırlanarak 

saat H de kadar { ncU katta.ki komtı yon .ka.tipltğine imTA\ mukablllnde 
verilml' olması lA.zmıdır. (3626) 1 H

Oakkskor

1

enlere Kalr~ Hakkı Ekr8: ,, 

Katran Pastilleri d~ 

Tlrklye Cumburi1et Merkez 
, ,.,t•,,.1 

Hankaın 415/1940 va~iy~~· 
IJ~l 

AK Ti F 
Kaaa: 

Altm: Saft Klogram 71 721 Si8 
Banknot ı , ı ı , 
Ufaklık • ı , , • • 

Dahilde1"' Muhabir~: 
Altın: Saf! Kilo~ 
1'ür k Lirası . • • • ı 

Hariçteki Mulıabirler: 
Altm: Saft Kilogram 6 ııo 64~ 

Altma tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri • ı • 

Hazine tahm1lm: 
Deruhte edilen f'!vrala -ıak. 
diye karşılığı • • • 
Kanunun 6 • 8 maddf'lerlne 
tevfikan Hazine t&rafmdan 
vaki tedJyat • ı • 

Sened<Jt C'fl.ıda.nı: 
ricarf eenetler . • • - • 

E3ham ve tah.mıdt caiacını: 

A diyenin karşılığı esham ve { 

Deruhte edilen evrakı nak. 

tahvilit itibarf kıymetle 
B Serbest esham ve tahvil~t : 

Avan3lar: 
Razineye kısa vadeli ava.na 
a.ltrn ve döviı il.zerine • , 
Tahvilat Uurine , , • , 
HıMedarlar , , , , , , 
Muhtelif 1 • ı , • ı • ... .-,, .. --.. ----

100.881.855,16 
15.118.460,50 

1. 795.232,55 

252.745.04 

8.595.110,90 

26.321,85 

28.158.875,32 

158. 7 48.563,-

18.879.576,-

244.194. 793,56 

47.741.724,36 
8.395.970,86 

2.876.000,-
15.023.65 

7.848.773,40 

Vekıln 

Lira 
/1 
1 

11;.795.548,21 1 

252.745,04 

36. 780.308,07 

' 

139.868.987,-

244.194. 793,56 

56.137.695,22 

1 

10.739.797,05 
1 

4.500.000.-
21.884.346,88 

632.154.221.03 

PAS 1 F 
Sermaye • , • ı • 

fhtiyat akre3i: 
Adi ve fevkaJMe , ı ı • 
Hususi • • • • , , 

• Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi • . • • • 
Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle "la7-e<iilen • 
Reeskont mukabili ilavten t~ 
da. va,.~d. , .:. .. , , ı 

15.UV" 

; 
6.188.666,15 ıı.:ı.sS-
6.000.000.:::. 

158. 7 48.563,-

18.879.576 .. :::. 

139.868.987,-

17.000.00o.-

165.000.00o~ 
MEVDUAT .. 

Türk lirası , 

,! 
1,1:;5 ı' 

j 52.100.559.75 :ı.so ... 
~ AJtm S. Klg. Pi5 r:•1 fl30 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di~er dövizler ve alacaklı KU. 
rin~ bakiyeleri • , • ı • 

Muhtelif I __! - . • • - • • . • -

8.3so,ss 

36.440.1832 

· Yc:Jdln 

1 Tem)ll~_1938 tarihinQ.en itibaren :. İskonto haddi % 4 Altın Ur.erine % 3 


