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Al"' anya, Holandaya saldırınca ... 

JJ <§) (p© fil y ©l 
Noıanda Hindistanına 
~~i taarruz edecek 

ngton hUkümeti endişede : 

4 eıika 
~e,,· · k l ' ,..,J ı cı a amaz. 
~l\tloıı 
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1 
~ 1~ (A. A·) - Ame- pon hariciye nezaretinden mülhem 

llt 
~:81 ınahnfili, Japon zannolunan makaleler dolnyı.cılle 

"' lnli§ar eden ve Ja- Felemenk Hindi.stanmm vaziyetine 
&J • gittikçe artan bir alAka göstermek .. 
:"'C; • tcdir.lc 

eJ ... : lff Japon gazeteleri, Hollandanm 
~,... ...._ Avrupa ihlilfı.fına girmesi tak~ 

I
'-~C( rltıde Japonyanın bu adalar üze-

li_ ~

1 
rinde bir himaye tesis etmesi ihti-
malinden bahsetmektedirler· a ~anın Ayni maha.fil, Tokyo bük!ı.meil-J nin bu suretle hareketinin esbabı-

·n~ · · nı bilmemektedirler· Yalnız iki 
Q ış • faraziye ileri sUrüyorlnr: 

1 - Japonya, ilk fırsatta ipti.-
Ya.. 8 S ! n 8d 0 n? dat maddeler, petroı, kauçuk ve "<an· Lı kalay menbalarını ele geçJ.ı:meğe 
~t ' 11ASAN KUMÇAVI u~ma.ktadır· S ~o· 2 - Japonya, Hollandayı Nazi 
~ :!!~y:,~.~ctcsi Jtilyan i.stil!smı mutavnatkArane k"bule 
~~~ <lll htdıseler ka.rfJI- ikna etmek için Alman diploma.slai 
"--' ~ tqt?rıa.k it.in ltaıya.- tarafından sar!edil.mekte olan !!113· S 

1 
~bl ''azlyettcn Jıarb &.iye ve yapıl.makta bulunan taz

"'6~ ~ldıttn 1ecef;lnı, hem do yikc Holandan.m bu ıekilde hue.ı
"'- tlrebtJ den ~ok yakın blr ket etmemesi halinde Felemenk 

"'i '" Cceifnı yamı~tır· Hlndistanı adalarmda daimi euret
(gsatr:rı manası Al· te yerlc§llleğe mecbur olataltfiı t. 
~&mı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 
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SJüüiaıöTfada lm~ll liafchlıt lfaliımiiı tren ve dehlt f(ııta'Yôt1 ~~1iaMbl-

l n g iliz le r Nor 
Narvikten başka 

en o k ü o fi m @l n <§ı <dl ~ h d) 

tvgoru~/ c§l~ k~ r çu kc§l r<dl o 0<§ı1r 
. ~~~ ·_ Almanların icat l Milli Şef 
~ y o 1 u k e s ı• ı ı• y o r Bir lngiliz gazetecisine ~ - ' beyanatta bulundular 

Lonclra, 16 - lngfllı: kıtalan diln } 

muhtcllt noktalarda. ve bllhaSM Nar- R d l 
vikto Norveçte karaya çıkmı§lardır. omanya a petro 

lngUlz radyosu, Narvlk ve clvan-
nm, tekrar geri almdığını dün akoam. 

Norveçlilere bfldlrmlatJr. h 6 • h t 
İngiliz donanmıı.sı dün Narvlk Uma.- ve za l re l raca l 

nmı tılddetle bombardıman ettikten 
aonra, mezk1lr limana. kUlllyetll mik-

tarda asker çıkartnı§tır. Nnrvlkteki k d • /d' 
Alman kuvvetleri gıehri terketmek g asa e l l 
mecburiyeUnde kalm!§l:ı.rdır. Bunlnrm 

§ehlr civarındaki siperlerde bulunan M 
1 

. 8 d f 
1 ~~:: !~~:~~~~:~:~:a!: em eketımız e stok az a ... 

tadır. \ 
.Amirallik ı;na.kamı ile harbiye ne

zareU.ııin ıı-,,retlikleri mU:ıterck bir 
teblllde de lngillı: kuvveUerlnin Nor 
\·eçlı:ı. muhtelit noktnlarmda karnya 
-çıknnldık'Ian t~yit edilmektedir. 

,(Oeva,ııu 4 ii.o-eüdel 

Almanyada vaziyetin ne olacağı 
Londrada pek merak ediliyor 

.(Yazıaı 4 ünc\ic!c). 

"TürkiyeJ ingiltere ve 
Fransa ile ıttifakına 
daima sadık kalacak,, 

Londrada çıkan Deyll Meyl gnzcte
sln!n Ankara.da bulunan slyas1 muh:ı.
blrl M. Vard Price, gösterdiği arzu 

üzerine rcls1cumhurumuz İsmet lnönU 
tarafmdan kabul buyrulmu~tur. MUl1 

şcı muhnblre, Deyll Meyl gazeteslnlıı 
1nglllı: halkmrı bir mesaj mahiyetin
de teıtıkkl etUği beyanıı.tta bulunm~ 
lar ve de~lerdir kl: 

''TÜJ'ld) e, lngllkre ve Fransa llo 
ıtttraıınm • l)i 'eya fena zaman nyırt 
dıneks1r.1n • dalma Ndık kalacaktır, 
Oa) cnlr:e yllkaek ve Blll'B1lmas IUD»o 
·~ız \'lll', 

Muhtelif harplerde pupı~1110 b[r 
asker oTar.ı:r, d4'nlr.lere JıAklmll':et.f.11 

,(Devamı 4 ~) 
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(kıne?al \•eypııd Tmbln~ blr gctlt ~mtnOo-

Gener·aı Veygand diyor ki: 

u ar ne zaman e nerede 
v racf m zı hen"z b'lmiyoruz,, 
- Müttefiklerin yakın §ark ordusunu ziyaret 

Hi.Dd1C1Dlden, aab:ılım bc§tnde tay
yare ile havalandık. 

Birlbirlnl takip eden çöllerin üzerin 
den geçUk.. Çöle bskılmca siyah i.Dce 
bir yol görllnUyordu. Bu, blr demlr
yolu değil, plpe - li.De (.payh - layn -
boru - hattıJ du'. 

Pipe li.De lmUdadmca, çinko ile 
kaplı büyük hazneler ve tayyare han 
gıı.rlan göze çarpar. 

Petrol devrinde yqıyoruz; 1naan· 
lar petrol 1~ hirlbirlerlnl ölUmle t.sıh· 
dit diyorlar.. Harbi yapan petrol· 
dur .•• Petrolsuz harp yapılamaz.. 

O haldo bugtınkü harbe :neden pet.
rol hıı.rbi dıuı.ıne.rıln 'l Şarktaki mUtte
flk ordusunun vuliui ne? N1~ gel· 
dU 

Petrol membalarmı n Plpe - lfDe'ı 

korumak içi.o; Ren nehrinde toprak
larmı müdafaa eden aakerlerin bulun· 
dutu gibi, "arktakt petrolu mOdataa 
etmek için de bUyQk blr ordu bulwı· 
duruluyor. 

Tayyareden görllnen bu mQhentg 
boru hattı mUeaddlt çöllerden geçiyor, 
d!Srt nehir arııyor; onun Uğruna hava 
ya d1nam1Ue kayalar uçurdu, tünel
ler kw:ıldI. 

Trablusa, 193:5 aeneahıde:nberl 869 
kilometre uzunluğunda Kirkuktan 
(İrnlt) petröl getlreD bir bonı hattı 
\"ardır. Bunun kardeol olan lngWz 
tıonı hattı Hadlthtı.dıuı ayrılır ve Fl
llsti.Dde Hayta Jlmınma girer. 

Franaanm, bir umanlar Musul aza 
rinde muayyen haklan vardı. 1920 
senesinde, San Remo konleranamda 
yapılan pazarlık netlc:eaiııde lrak pct 
rollı.n lmUyaz.mm yllzdı 23,76 ine ma 
Jlk olabildi. O samandanbert lrak 
Petro!eum'la h1ae aahlb1dlr. 

1933 senuindı lrakm petrol ı.tnı.s&-
11 116.000 tondu. 1935 Mlluinde, bU 
mlktıı.r s.~.000 tona çıktı. Bugün 
Fransız ve lnglllz bonı hatlarmm 
alatt.ıklan petrol aenede dört buçuk 
milyon tonu qmaktadır. 

Veygand va Vaveli.D kwnaDdaamda 
bulunan ordular, boru hattmm mu• 
ırasa.la yollo.rmı da muhafaza emek 
vazl!oalni deruhte etmlf bulunuyor
lar. 

Kllctık Aırya harit.amıı tetkik eder• 
ken, Yunnnlstan, Rusya ve Romıı.nya 
Jlo temasta bulunruı yegA.ne memleke-
Uıı Türkiye oldu u görllrClz. 

Şark ordusu, o halde ne 11ekllde 
hareket edebilir? :Bunu kimse ııöyll

yeme:ı:.- Ben Allahm ıotertne kan· 
ııanıardan da dcğillm kl Böyllyebllc• 
ytm. :Ukln faraziye yQ:rUtmckte hlo 
bir mtmt görmod1C'lm igln !Udrlcrlml 
aöyllyeccğlm. 

lngtllz ve Frarum:lar, Türklerle bSr 
ıttitak akdotmt:ı bulunuyorlar. Verdl
~ s6ze binaen ve mentaaUmlz mu
clbi.ace Tllrkiyeye taarruz vukubuldı>
ğu takdirde ona yardım etmek mee
burlyeti.Dde olab1llrlz. 

Romanya herhangi b1r AlmAD ta
a,rruzuna uğrarsa - yapbğım bir fa.
raziyedcn olunca - Glıl'k ordusunun 
müdahale edec!ğfnl dıl'11nmek makul 

bir D9Y olur. 

Bunu nasıl ynpacak 1 Nerede? Han
-gl vasıtalarla t 

Her ne 1se, Şark orduau Almanya71 
dO§UDdUrmeğe sevkedCJı bir kuvvet
tir. 

BckçWClnl yaptığı petrolleri tay
yare ve moU!rlcrl Jle kurut&b1Ur. Nı 
oekllde kurutacağını bllmlyorum. o.. 
neral Veygand bunu herhalde bana 
izah edecek degtldlr. 

Tayyareı:ııiz, saat onda, Beynıt ta7. 
yare meydanma indi. 

Beynıt, Hi.Ddatan yolunun anaht&-
ndır; ıchrtıı geni.§ yollarmdaD ve 
bUyWt bi.Dalo.rm araamdaıı geçUk. 

BJr çeyrek aaat aonra, Veyga.ndm 
yaverlorlnden biri, büyük tefin b1z1 
naat 115 te kabul edeceg1ııl blldlrdl. 

Veygundm, 1kametga.hı •on derece 
modc.m blr bina.dır. Kapmm önünde 
ağır ba§lı bir nöbetçi haztr ol vazıye. 
tında duruyordu. 
Ko.pıdan içeriye girdik; e1lnl uzata-

rak ilerllyen general Veygnn bc:ı1 

dUrllat bakıoian ile karııılndı. 
Oturduğu oda ulak, JAkiD çok q

dmlık bir yerdir. 
Generale, !Ayık o!dufu kompllmam 

yaparken: 
- Ayd.Jnlıtı verim, dedi. 
Odada, Avrupanm yanmıı vt bUtOn 

garp Aayaıımı g6ater'e6 blr Jı.1lr1 ta 'bu· 
luwnaktadır. BJr çok ııaıuaıar, zlya· 
retçllerlnl ziyaya k&r'§t oturlurt&r n 
ke.ııdllerl karanlıkta kalarak oııl&n 

tetkik ederler. 
General Veygand bu rlyalw1(1d& 

bulwımııdı. BllAkls, Ziyaya karp g .. 
çen kendlsl oldu; yUzü, Qellk iradeyi 

lfade eden hatlarla doludur; mavi kUJ' 
fUD1 g6zlert, ıefkatlnl ortaya koyan 
birer kaynak sfbldlr. Tok aozlQdür; 
fJkirlerlnl as kelime Ue lfade eder. 
Almanlardazı bahsederken ıoyte dl• 
yordu: 

- Ga.rlp lnlantardır veaaell.m: be.
zan prk ordusunu pohpohllyarak 
lUzumundıuı fazla büyUtUrler: Ba%&a 

bu ordunun ehemmlyetaızllğlnl anl&
brlar. 

IA.ld.n bu ordudan malQmat ed.ID· 
mek 1Btlyors:uuz, onu ziyaret etme.nla 
ltwmdır. 

.. Almanlar o':'dunun zencilerden mU 
te§ekkll olduğunu ııöyllyorlar. Yapaca 
ğJnız seyahat s1%e, bunun aksini isbat 
edccekUr. Yeri! askerlerden maada, 
prk ordusunda aayuıız Avrupalı aa
kerlerini.D bulunduğunu göreceksi.Dlz.,. 

Bu harpte, ne rol alını§ bulunduğu· 
nu BOrduğum zaman ııunu a6y1ed1: 

.,_ RolUın, dalma. hutr bulunan 
b1r itfaiyeci gibidir. Ye..ngm hangi t&· 
rafa sirayet ederse onu ıs6ndUrmekle 
mükellef blr akUSr . ., 

Birçok mevzular& tcımaa etUk. Bren 
ner mUlAkab, Frnnsadakl ltabi.De de
ğl:Jmes1, ve FlnlD.ndlyanm !klbcU. 

FlnlD.ndiyadnn bahsederken gene
ralin gözlerinde teessür i!ıı.delerlııi 

gördtlm. Me''ZU tekrar prk ordusun& 
geçince: 

,._ Darbeyi ne zaman ve ınercde 
'9"1ll'1lCtı.ğmuzı bllmlyorum. Ukln her
hangi bir taıımızıı kn.r§t hazırız ... 

T. Pnal - Ennle 

J il SA~ l>E<i il. 
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Kimsesiz çocuklar 
Kurtarma müessesesin
de nasıl yetişf-iriliyor ?c 
.Belediye, DarUıa.cezedeki klmsealz 

anormal çocukları n.ı r' "raıa mUea

sescslı:ı1 gcntıııetmeğe karar verml tfr. 
lı.!Uesseseııln mUtıılıassıs doktoru 

Necati Kemal H'.lp bu sabah blr mu· 
harrtrlmlze §U izahatı vermiştir: 

- MUeasesede Dlindl 8·18 )'0.§lan 
arumda 123 çocuk bulunmaktadır. 

Bwılarm 18 1 kızda'. 
Ekacrl81 psikopat (nıh1 maraza 

mUbtelA) ol&ıı bu çocuklar mUesse.se· 
ye almadan evvel aerserj ".. zararlı 
vaziyette iken elmdl esaalı bir tedaon 
altmda faydalı bir hale geUrUmekte
cHl'. 

Yalnız ruh1 tedavi tatbik etmekle 
kalmıyoruz. Sıkı bir dJalplln tedavls.I· 
nı ta.b1 tutulan bu ~uklar aynı za. 
manda tı ve bilhassa. toprak l§ler1 
tedav1s1le de çalt§mağa hazırlanıyor· 
lar. Çocuklara, kabUlyetlerine gön", 

sanat öğrenmek lçln açılan terzilik, 
kunduracılık, marangozluk ve demlr
cWk aWlyelert beklenen iyi neUcelert 
vermektedir. Anormal çocuklar b6y· 
leee memlekete faydalı bir unsur o
lablleceklerdlr. Bundan b~§ktı namr1 
tedrisat da vardır. 

Ancak ıılmdlkl mUeıscse, lhtlyaet 
tamamUo karıırlamadığı t~i.D testsntm 
gen.13leWmcsi muvafık g6rUlroUCitUr. 
KAS"ıthaııedekt İmrahor k6~kü yakm· 
da bU ı,e tabs1s olunacak ve o civar
da arazı almara.k bu çocuklnrm daha 
esaslı surette yetl§UrUmcalne çalı§!· 

lt.caktır. Yon! mUe.s.suede çocuk mev· 
cudu 2M ye çıkarıl.&caktır." 

ingiltereden ma
nıfatura getirılecek 

Yeni anl&oma Uzerlne lrıgUtereye 
giden manl!atura taclrtmJz bu sa
bahki konvaııdyonel trenlle döDmU§ 
tür. Bu taçlrln verdiği izahata göre, 
lngtllz fabrUtalan, mruıltatura)'a alt 
rı1parl§lerlmlzl derhal yerine geUrccek 
n.zlye>edlrter. 

• Tadrlmizln lcfe~erl iyi kanı· 
tamııııtır. Yalmz ltyaUar harpten ev 
Telkine naı:ııran b1rru: yllksckUr. 
!taıyadan mat ceUrtınek üzere ra

pıl&n temaslar nntce::U ka!mııtır. 
1taıyada rnanlfatura eoyaaı hem da 

ha pahalıdır, hem de kellnıg yoluyla 
almalt laUycıı taclrlerlmlzln t:ekllf· 
ler1 kabul ed.llmemcktedlr. 

faviçre ile ticaret 
müzakereleri 

tmcn lle yeni bir Ucıı.ret anlq
muı y a p ı 1 m a • ı için dUn 
tehrtmlzdekl cumhuriyet merkez ban· 
kumda. mUzakerelere ba~I&nmıııbr. 

t.viçre heyoU Uç kişiden mUrckkep
Ur. Türk heyeU de hariciyeden Bedri 
Tahlrtn reullğt altında tlcıı.rct vekfl. 
letlnden Zeki Zcybekoğlu ve raportör 
ErcOmenttcn. mllte§ekktldlr. 

Piyasayı kontrol 
komisyonu toplandı 
VUAyetımlz dahlllndeki bütün lktl· 

sad1 ~lerl telklk ve l~mr:e1en ted· 
blr!ert nlacak olan komisyon dUD vali 
ve belediye reisi LCtfi Kırllıı.rm reıs
llğlnde mmtııka Ucaret mOdOrlllğUnde 
toplanmrobr. Bu top!anbda. et mese
le& üzeri.DC!e tekrıı.r görU~mll~ ve 
bu yolda yapıJ.aı:ı tetldklerin netlceai 
tetltlk olunmU§tur. Aynca Uzor!erin· 
de fiyat yüksekliği olan bıızı m.-ıdde· 
ter hakkmds.kl da tetkikler yapılmıı
ııı kararln§mt§br. 

Komisyon her hıı.fta muntaum top 
lantılar ynpr.ro.lc plynrenm normal 
ti kilde devamını temi.o edecektir. 

Profesör Afet nişanlandı 
Ankaradnn bir gazeteye blldirlldl· 

ğlne göre, dil tarih ve coğrafya takUl 
t.csı profeşörlerlnden bayan Afet Ue 
Ankıı.nının tMmmr~ doktorlarmdnn 
nisaiyeci Rrfatm nlşnn merasimi lkl 
tıırat dostlarının huzurlle ynpılmt§tır. 

i ktedrisat 
müfettişleri 

Bundan sonra yalnız 
enstitü mezunu olacak 
Mevcut ilk tedrisat mutetU:ılerln· 

den çoğunun öğretmen okulu mezunu 
olduğu ve motctUol!k kurou geçir.. 
mek sureUy!e llk tedrisat motettfı· 
Uğiııe geUrildlklerl Blclllerlı:ıiıı tet
kikinden &Dlqılmıo bulunmaktadır. 

Vekilin l'Udlğt son bir karart& 
bundan sonra. motettlşllk hakkı doğ
rudan doğruya Gul Terbiye Enst1· 
lU!iU pedagoji aubesi merunlarma alt 
olacaktır. 

Mevcut moteW,lerln meslek! bll· 
gtlertnf takviye etmek Uzent Ankara 
Gs..zl Terbiye En.stttUsllDd• önUmlb
dekl der• yılı bir mütetU:;llk selW· 
yonu açılmıısma karar verilml§tlr. 
Y'akmda motetUolere tebligat yapı
lacaktır. 

acar elçisi geldi 
Balkanlarda havanm 

güzel ve güneşli olma
sından memnun 

Bir müddet evve!,hUkQmetıyle temaa 
için Paateye giden Macartatanm An· 
kara elçlai M. De :Marısy&BSi bugtln· 
ld1 aemplon ekspreBile oehrtm!u gel 
mı,Ur. 

Elçi kendlsile sörUteıı b4r muh&nt· 
r1mlze umuml vaziyet ha.kkmda ı. 
yanatta bulunmak tatemcmı, n Ju. 
saca dem111Ur ki: 

"--Mezuniyet ınUddetlml ıeçirmek 
~ mmılek•Ume ıttmıotım. Uç 
hafta kaldıktan sonra vazitemin ba· 
fID& dönmek Uzere Peııteden a)"nldım. 
Bu akpm Ankaraya hareket cıdece-

tf.m. 
Diğer 8U&llere n~ell bir halde &y 

le mukabele ttmfoUr. 
- BD.lkanlarda havalar gUze1 n 

gQıı~dlr. Burada da aynı havayı 

tnıımakla memnunum. B&§ka ııöy!lyo
oek bir s6zt1m yoktur • ., 

Bi~ kafile Çılt J4aba geldi 
Almanyad&n Balkanlara ~ 

Çek mWtecllerlnden mürekkep 157 ld: 
olllk bir katli• bugtlnkü konvazıa1yo
nel tre.nll• ceımıoUr. 

Buradan Toroa yoluyla pzka ctd9-
ceklerdir. 

Macar artistleri geldi 
Bir mUddettenbert ke.Uen Ka.car 

k&d.m aru.tlert akmı yenlden bqla. 
ml§br. Altı geng Macar kadınından 
mürekkep blr artiat katilea1 bugünkü 
konvansiyonel trenUı gelmioUr. 

Bunlar ıebrimlzde bir ay kadar 
kaldıktan sonra D&rka cidoceklertnl 
taY1eml§lerd.lr. 

İtalyan ıtad mimarı 
geldi 

Dolm&bahçe stadyum projealnl ya. 
paı:ı ltalyaıı miman VtyetU Viyecl ltaı 
yadan tehrlmlze ~ımı,ttr. Pet'§cmbe 
gilnU vallnln rlyt:tBetlnde boledlye fen 
ve imar mUdUrlerllo Dolmabahı;e ha· 
ngazı DfrkeU mUme&dllerl blr top· 
rantı yap&J"ak Dliketln tcslsatmdan 
at&dyum ısabıısma giren kmrnlann si· 
t.imlnld. etratmda görUoU!eeekUr. 

Denizde fırtına 
Bir yelkenli parçalana

rak battı 
lki gündenberi Kar&den.lzde Kara

yel, Marmara.da Poyraz ve Akdenlzde 
cenup fırtınası hUkUm aUrmektedlr. 

Fırtına evvelki akpm ve dUD bazı 
denU: Juu:alarm.a da aebeb oımuııtur. 

Silivri clvannda Sultan çlfWğtnden 
kum yUkllyerck limanımıza doğru Yo
l& çıkan İnebolulu Cemal rds1ıı idare 
aUıdeki 23 tonluk T&)")"&r talmll )'el· 
kenll Ma.rm&ra ortalarında tırtmaylı 
yak•lanmrı ve m0th1§ rUzgfu'lar ve 
dalgalar yelkeıılln1ıı dlreklerlnl ve ar· 
maamı parçal~tır. Yelkenlide bu· 
lurı&nlar artık kurtu:ıuo OmlUerlnl kay 
betUklerl b1r sırada Çaııakkaleden p. 
leıı ltalyan bandıralı Bostoro vapuru 
yelkenliyi görerek 1mdndma koşmuıı, 
tçlnde bulwınıı Cemal reJa Ue oğlu 10 
yagmda.ki lbrahlm ve lıımall, Sallb 
1aimlerlndeki t&yfalan kurtıı.rdıktan 

sonra yelkenliyi do yedeğine bafla· 
~tır. Fakat yotda gelirken DlddeW 
dalgalar yelkenliyi vapura bağlıyan 
balatları koparmıalar; yelkenll de der 
hal ba.lmı§tır. 

KUrta.nlan tayfalar dUn limanımı· 

za gelmioierdir. 
Hızır rcla idaresindeki gambot da 

evvelki gece Salıpazarı açıklf.rmda 

lnb.isarlar JdareslnJn 17 tonluk 3 nU• 
maralı motörllne sularla sürüklenerek 
çarp~. mot6rün kllpe;ıteırlnl pnrça. 
Jaımobr. 

Ataşemiliterlerimizin 
hizmetçileri de buradan 

götürülecek 
Ankara, 16 - Harice gönderi

len ata§emiliterlerln yanlarında 
çalı§tıracakları hizmetçilerin e· 
min kimseler olmaları için mem. 
leketimizdcn gönderilmeleri ve 
bunlara alt harcirahlann verilme.. 
si takarrür etmiştir. 

Matbaaların kazanç 
vergisi 

' r 9' .. .... .... "-;. 

Ankara, 16 - 1939 malt yılm
da fabrika ve matbaalartA tA'Si ol· 
dultları asgari kazanç verıtıü 
1940 yılında da aynen tatbik e. 
dilecektir. 

( KUÇO~::~~SERLER 1 
• Trakya Wı1um1 mtı:etUol ıcııeral 

KAmn Dlrlk dUD ııehrlmlzo gel..ml§tlr. 
Yarın tekrar Trakyaya dönecekUr. 

• Vall ve beledlye relst L~t.tı Kır· 
dar Yalovayıı ve orııdan da Yıılova 
k&ymakanu !le beraber Çma.reık nalı! 
yesine giderek tetkikat yapmıııtır. 

Bellerden yıkılan Çmarctk 1~6prüstl 

yeniden yapılacaktır. 
• Past! korunma mQteho..uıSJ &m!

ral Muren dUD Ankaradıuı Dehrlmlzt' 
selml§ ve akıııı.m trenle Parlse hare
ket etmltşlr. 

• Kömür hanaaUe Türk limanları 
arasında ycııi kömür nnkllye navlun 
~tslnJn tatbikine bugünden 1Uba
ren bqla.ntDI§tır. 

• Devlet den!eyollıın ldaruinln k&
radenlz hattı içi.o ha.ztrladığı yaz ta. 
rl!eslnln tatbikine bugünden ltlbıı.nm 
'ba§lanacaktır. Yeni tarifenin en eau 

T • d 1 .., lı farkı, .Karadeniz llmanlarmda.n va-
ıcaret mü Ür ÜgÜ purlarm birer gUD evvel hareket et-

teıkili.tı melerldlr. 
tstanb~l mmt&ka t1C&l'et mlldOr· • Maartt veka.IeU liae felsef• muaı. 

lUğU te~kll!b tadll edllml§ ve Uç llmlerinln b1lgllerln1 arttırmak ve ken 
grupa ayrıl~tır: dllerlnl yeni mm cereyanlarlle tema.-

Birinci grup: Tqklla.tıandırma aa getirmek Uzcre bir kursa tabi tu· 
kontrOiörlUğU, ihracat kontro16rlU~. tulmalanna karar verml§tlr. Itararm 
ve ticaret lAboratuvarlıındır. Bu grup bu sene tatbik edilmesl lc;i.D aUUuıdar 
!arın bnşma Hakkı Nezihi getlrllml~· lara emir ge'm!r;Ur. Kurs Unlversıte· 
Ur. de açılacaktır. 

lkincl grup: Dı§ Ucaret l§leridlr. • Son yağmurlardan §Chir dahili.o· 
Bu grupu da ticaret mOdürlUğtl mU- de boı;ul.ıın kaldırımların duh:ı.l t&ml 
§llvirlerinden Necmettin Mete idare rlne karar verllmlgtlr. 
edecektir. • Oeı:ıi§lcUlecek olan e.mat hııat&ne 
üçünctı grup: lç Ucaret, borşa •e si için Alemdar cııddC31ndekJ Sılihat 

~rketlerdlr. Bu grupun ~ın3. da yurdu binası klnı.tanmıatır. Yotak a.-
Hayrettln ŞenBzen tayin ed11mlştlr. ' dedi 25 den 49 a çıkarılacaktır. 

Doğru 

· . Değil m!} 
• deli 

Havagazı ,irke; 
zaruri bir• ~ 

Bu aütunda her gUıı tl~t'I 
rmm denllnden, ,u.a,.e ~ 
bahsedeoek değl.Us Y.,.. gt~ 
de kendJmhe alt ve bUtilJı iiJlill1~ 
t.lmlzo rağmen ~ ... ~J!llt" 
ta§ıraıı bJr meseiedeD ~ ~ 
llm· llot bu mesele ~ dt, 
d alRlmda.. edea bir ~ 
dlr: ~ ~ 

! latanbubm eıeJdrllı 'tıJıllO ~ 
: .ay kadar omam! ve ııı~ 
i ttyaçlanndan blrf de .,,, ııe' ,t' 
! llavaı;azl. bugün, on •. ~ e,-ıc~ 
i ne l~de yapılmıf bü~~" ı~ 
: kollanıldığı gibi, yUz]ıı.ıv-uV,'.~ 
: ka ve mtlesse.eııln de ııı JIY. ı ! lruvvettcllro Böyle oııluğıl ~ (C 

! 6flhlrdekl ha~"SZI ee~~ 
i ıea:sa.tı bu umumi h~~ ~ 
: maga asla mtlsalt o~~ ..J 
i lptfdalllktedlr- Bu y....- #J f':. 

! en mUhlm saa.tlertııde_ ....,ıı .~ 
i gelmez, blitUn be52lb~ ';. 
i U t o1or- İki saatlik 1 ttt 1' 
i e.a.ııtte tamamlananuıını'~ !ff j 
! fonla rica. Dfklyet, teıı' ~ ~j 
: da.sızdır, nihayet blr ~-.AO -~ I 
! derlr1er- Bu adam ı:---~ ır • 
i az geldiğlnl pek llA tıJI ~.»f ı 
i de "Acaba Jıornlsn~11a• 1"1./t 
·i lwuklık mı 'W"!,. dtr~, r,"J 
i pompa tec:rUbeel yapar ~ .- \ 
! Esaaen m.8.ksat, derdi ~ (11 
l .lalletmek değil, Dik&~ ~ 
Jlkadar olunmu, gö~ ~ 
böylece hl9 değilse ~ ~ 
etmefrtir. ~ 

Guetcleırln dlmMı ~ 
havagazl De işler- V ~ 
saatlerde klfl ps ~ 
7fiı;tinden Od gazete ~~ ı
nl elektrikle çalIŞll' _ ~ ~ 
ğa mecbur ~~ ,,,_ 
dare.nln ba ~=- ,,, ~ 
eeğl yolundaki ,..ıdJeıt".,~ 
rak makhıclertmızde eıof ,.. ' 
tertlba.tmı molıaf~ ~ 1': 
nuyoro"E· Fakat bu ld ~ 'ti 
ZMmı da iki Uç gtıudc• ~ ~ 

• büttln artan ve ın&Jdll"~~ 
'ı r&DdmanJa ça)ı§D>M-llo ..,..,, 

raknuynn gaı azlıitr::.,.t ,;: 
• kaç yilrllııcll defa. çf!W_..:ı,., r 
nan I~ havagazl ~ ~ -1' 
mak lüzumunu ~fi-; 
mlzl~-~~ 
fi mllrtar gaz tmıJJl lılt r.': r 
~lrf E~r bu flSdlı .,._" 
temin edllemiyecek8C' ,MI 

lelttıiğo bafvunlıld1 bd '" 
llın-agazl ~irlcctlıÜJl~ll' fi'; 

ti DO ticaret rl}ınJy..- ~ 
j bir ummnt blzmet J.rll" 
! mak vazife ve veell"' •f 
j ~lif ifeif'i)~J:;~ 
1 ...... ---·-·-·-- ~ 

I• • A~ılı"'' Şehir mec ısı ıa-- 581erı belediye muesse~~ 
Belediyelere bağlı ~ ~ 

&iyeti haiz mue:ıse~.ı .~6' 
heyetlerinde §ehır ırat ~ 
nnm bulunması kon. c• ~ 
dan dahiliye vek~~~· 
lu göriilmil§, bu. '1 edilıtl"'-
aynlmal~ .atj~ 

• 18"' 
F el sete ,dersler• 

ediliJO~ ~; 
Lise ve orta oıcul afr~~l) ( 

lan felsefe derııteri 01 c:ıaıı wr 
arif vekilliği taralıll ~ 
dilmek~tkİ~ 

Amasyada zelzele 1~ ~~ 
Amuya. 16 (A~·! _...-~~ 

~am samsun tre~ fbraJıiof ~ 
gelmi~ olan profeıı~d dcııt f.f ~ 
yol, profesö: Ed;~ :f erit..t ~ 
di Eren, nıllhen . tıııt'6- ·" 
verden ı:nüteJCkkil ~ı~rı '-• 
bugün vita:ı:t ~eaı,ecıess 
TalAt önceiden 1 ııuıı'-~ 

-'~·ak zi!J:el• ~ ~ 
matı ~ und'l'Y' 
teddkterde bul ....... 
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Cenubuşarki cephesinde 

orveçliler ricat 
buriyetinde 

mec
kaldılar 

---
.~, .\· 

ı.ı . 
l'\ •!ıııtı 

• "il aı~ llYda 251)() ton lngl
~< lıtr k ktaıhr. Bu kömUrle
"lt let.uy0r''ı;1 lta1yan Vllpurla

tı kıı~ la!yıuı.ın 1ngutne
h·~ otu Ur ayda takriben 
. ""llldır r •enede beş milyon 
~ <Ô k llgUterenın eark ıı-
t, 2() lta.ı il.dar ltaıynn \•apuru 
'<.. Yan v ) ~ "~e~ apuru da kömür 

Takviye kıtaları almazlarsa ... 

Almanların bu muvatfakiyetleri 
mühim telakki edilmiyor 

Şarki Norveçte kıthk başgös
ferdiği haber veriliyor 

~ 'ı.._Caııeııde yaklP.şmak-
'' • ~ ru "lllt•enc 20 milyon ton l'arhı, 15 - Non·eçte Norvcçlılcrıo ri da~lık araziye çekilmeye mec-

rol fıkdanrndan dolayı !sveçte 
karaya inmeğe mecbur olmuş
lardır. Bu da ~österiyor ki, Al· 
manlar .Norveçte şimdiden pcL 
rol yoksulluğu çekmektedirler. 

Ş.\RKl N01t \'EÇ1l'E KlTLIK 
İsveç gazetelerinin blldlrd!g-lne gö

l"t' Elverun mıtakaıımda bulunan ~or 
veç lntalan rlcat 'etmişlerdir. Norveç 
kuvvetlerinin kısmı küllisi Yorma neh 
rlnl geçmiştir. Emin addedilen mevzi
lerde tahkimat yapmaktadır. 

Stokholm Tfclningen gazetesinin 
muhabirine göre Non·eçln şark mın
takalarında kıtlık baş göstermiştir. "le ı;ıbohaı edecektir. . ıanıar arasmaakı .ıarp çok şiddet- bur bırakmayı istihdaf eylemek-

r .. 1 il bir şekilde cereyan etınektcdır. t a· K · 'd · t .. tıı ~·rı" le Korreer ua- e ır. ongsnnger e vazıye ısonvır.:ç K \ Bl1'"EStX1N tÇTJ:'\l.\I 
, h. · ~ bot Seykulceyşi yolları ele ı;-ecırmek "k t 1.kk' d"l" So 1 

tı .""'ata. blr lntillk n!'U· nazı e a ı e ı ıyor. sya HelRlnki rad .... osu Norvc" htikftmeli 
"-1- Uğr ıcı:ı ıKi tarar aı asmda muharebeler d k t t · b t J " 

~. "ll!lJ"a aını~tır emo ·ra en ga7,e esı, U mm a.. n!n Norve"te "bir "erde., toplandı&ı-
~ llın :ı · yapılmaktadır. Almanlar Oslodaıı k d h k. t Al " " 6 

ktvı Joııko\•adakl yeni :ı a, are ·a yapan man as- nı bildirmektedir. Kral ve vellnht 
ltı , Ytlk memleketın içine doğru muvasala yol k · · 16 b' t h · 

llıaı~. ııek Sovyet reisi erının sayısını ın a mın toplantıya iştirak etmişlerdir. 
"'ta"" ları uzunluğunca mümkün olduğu etmekte h · N k t . ..,~lııl verml•tlr. · ve şe rın orYeç 1 a- Mili! mUdalaa na.zm hava mUdata-

d .- kadar çok .ilerlenıeğ11 çalışmaktadır. lnrı t a1 d ·· t ·ı k h 

'

• • ar ın an gos erı en a - ıtı1ı, tahllve, aeterbcrllk ve iaşe Ya-

t Bundıı.n mak.s.ı.t Noı vcı;in 11c1erberll- r"' ,...,a uk t ~ "' "'e . ""'" nca. m aveme e ragmen zlyetıerl hakkında izahat vermıııur. 
'I YI tini i;üc.;leştırmek ve !wrveı; n garp her an işgal edilmek ihtimali 

Sı.ı gene ıımaıııarmda karaya çıkan diğer At- karşısında bulunduğunu söyle • "1'UJ{L\ ııt."Kmnr::T,, tsTtFA. 
~ q b man miıtrezelerıle teıı ıasa ı;-eçmekUr. mektcdir. ETTl 

QOsna r.. astı Norveçliler ise köprtilcr, yolların Bununla beraber, askeri mah. Londra, 5 (A.A.) - Almanlar 
~~ 1 koyu d telAki noktaları ve l.vı '"~.:dn .. c.-ı ge- filler. Almanların takviye alma- tarafından kontrol edilen Oslo 
~ 1 ~n n e ye nı· çiller gibi muhtemel nU!uz noktaları- d K' l" h"L. . . . " !arı hali müstesna olmak üzere ra yosu, ıs ıng wı.umetının ıs. 

lar k·~etl er yıkılınca : =~e~:ar~.ket:;~~~edı::~ıli~d~:;~: bi.1 muvaffakıyetlerin büyük bir mtif1·~. tı.ert.tiğini bu gece haber ver. 

O ehemmiyet arzetmediği mütale- ~ 

l'r ~ Ye hücum ett"ı tedlr. Norveç hu·a kuvvetleriyle do- asmdadırlar. Almanlarm, elle - Spiker Oslo belediye meclisi 
nanmasının bakiyesi du,ınana laar-

rinde bulunan ağır toplar, ve di· reisi Christensenin riyaseti altın. 
tııi... ~dı n .. ·ıd .. ruz etmeğe b~lanııştır. ğer silahlar tayyare ile nakle_ da teşkil edilen hususi bir komi. 
~q ~ o u İS\'EÇE OE(.'E~ l\OR\ 'F.Ç t, dilemiyecek şeyler olduguv be - tenin, Almanlar tarafından işgal 

'.tt,."" 16 AS"K1'~HLE0 l ~"' ~·\l n n lirtilmektedir. edilen Norveçteki mıntakaları i_ 
il "t b~~ 'i- ün sabahtan Stokholm rndyoıu,kullıyt>Ui Norveç İki Alman tayyaresi dün pet. dare edece~ini ilave etmektedir. 
( ~l~r 1tdc11~.Mcriç nehirleri askerinin İsveç hududunu geçtik.:------------------------ ----
'urau·dıt, lı ıre yükselmeğı lerini haber vermektedir. Alıun. 

ı ı '!' 1 QJllı, u tlcfaki ıeylap ların, Kongsvingerin on kilomet. 
~~t, ç ~Çida'l§, •ular iki saat Te ~arkında Senderge kadar ilerle 

~ıı llk<:ıı'!tır.5 Meriçtc 4, 7 5 diklerini söylemektedir. 
~ '<ıaııı hıt111 Sundan sonra Şimalde, Norveçliler daha faz. 
·~ ;- 'l'ıırı 1 

kaybetmi§ ve la mukavemet' göstermişlerdir. 
,~· c ~ıkt1~da 5,06, Meriç- Geri çekilmek mecburiyetinde 
~hı~. an sonra dur- kaldıkları zaman, Norveçlıler de. 

Ruzveltin mühir.1 bir .nutku 
Her ihtimale karşı 

~ 111 ıü , mir yollarını kesmekte ve yolları 
ı.>ttiıı· 'ıı-ar r «tle yükseliş tıkamaktadırlar. Bir Alman para. 
~ ı ııı •leh · 
ı~~~~~ lil\ha rın kenar ma. .,ütçü müfrezesi Domlas.yakının • 

tedbirler aldık 
. ~ ,} losc t araziyi, Edir. da eıoir edilmiştir. ' 
°"'ıc~ tlc1tı"~ derniryolunu, Stokholmda lsvec; ajansı aşağıdaki 
t, lcri t ~ fabrikası gi- tebliği n~retmektedlr: 

" Eski dünyada cereyan eden h er şeyin, yeni 
dünyanın ıulhu ve refahı üzerinde tesiri vardır.,, 

' e tar istila eyle· Bı.. sabah İsveç hududu yakı. Vaşington, 15 (A.A.) - Cum. 
l:uttııı:'11ıı~da r.ı.ıda Scarplasesc'de şiddetli mu. hurreisi Ruzvelt, Panamerilbn 

~ ~ı e l:'eçe Hoo nUtuslu hare beler olmuştur. Almanlar, b" ı· w · l'cıttr •atı, n •ene merkezden ır ıgındcki hitabesinde dçmiştir 
~i' tU1t b[rl'•ııııan bUyUk acd bu mm takada lsveç hududuna ki: 

k~.rlıı,_ · kı•ın muhtelif noktalarda vasıl olmuş. Yeni dünya, her milletı·n, 0··t-. 
~ıı-.'"'lll.tı 'l'a .... lt ı aulann taz- ~ it .... lardır. Norveç kıtaatı hveç top. ki milletlerin tamamiyetine ve is. 

e klll'e YJkılmı§ ve raklanna çekilmiş ve ellerinden "kl • · ıııu~. hUcum etmlş-
1 

tı alınc hürmet etmesi prensipi. 
,""'lllı, si ahları alınmıştır. ni kabul ettigw inden harbi bertaraf ltö bı.r lt 

'l'lUıerJn latnını lstllA eden AL'\IA~LA.RIX HEDIWl etmiştir. 
' t~ı._hkla. kurtanıması 1_ :sTOliliOUt ut.ı'll.I' ı· oı.u Biz, fikrimizce, devamlı bir 

tedhiş yolu ile tesis edilmiş de. 
ğildir. Bu nizam, hüsnü niyet sa. 
hibi insanların nihayetsiz ve fiili 
eseridir. Bugün hiç bir hayale 
kapılamayız. Biliyoruz ki, eski 
dünyada cereyan eden her şeyin 
yeni dünyanın sulhu ve refahı ü. 
zerinde büyük bir tesiri vardır. 
Bundan dolayıdır ki, her ihtima_ 
le karşı koymak üzere tedbirler 
aldık. . ~ ~~~ l:'Önderllmlı \'e Stokholm<.le çıkan Aftoıı Bladet ı;a- sulhun istinat edebileceği pren. '\r' l'to1t '"'le Yerlere nakle- zeteııinin Kongsvingt>r<.lcki muhabiri- &ipleri temsil eden vasıtalarla, A. --------------

ba.ıu r Yıltılını§ ve ne .-öre, "Almanların, Kongıvelngeri merika milletleri arasında sulhu 
, :tı- ;.a~,·~ da. boğulmu!J• altı mil mesafeye yaklaştıkları zanne tesis ve muhafazaya muvaffak 
>~t...'', enı:ı inek ve ot gön dilmektedir. ı lmaıı kıtaıan ::;tokholm olduk. 

rtr\ ~ılr Yet ınUdUrü n • Oslo demir vo'una ul&§mağa çal~· Her birimiz başlcalarınm dahi. 
t1ıı \~~olav,~ ~&kınına uğrı· ma.ktadırlnr. li işlerine mudahale hakkından 
. ".:l)l.ı la11ırı cap eden ted· Kont:"avingerin 12 mil garbını.la vazgeçmişizdir. 

' ~Jtı~ ~~· Skaıncs noktasında da Alınaıı kıtaatı Memleketimizde sulh hüküm 
t• .\trr~~ıtnıK.Lıı;Rt liıuluııduğu söyleniyor. sürüyor, zira, aramızda cıkması 
to::'4 bazı y~ ::>oylcnwğıne gore, Almanlar d\in ı~ muhtemel her ihtilafı, şiddet tat. 

~ ~ın: 'l'rıı.k CUlann anlat- gal cttlklerı, Non•eçin uzak cenubu bik e<lerek değil, dostane müza. 
~ı-""ı ~llda.kı nehirlerin şarklsindekl hudut şehri olıuı Kornd· kere yolu ile adalet ve nısfet dai. 
~· ~ bir •ın11a. Edirne el· jayı tahliye etmişler ve .Non·eçlllerln resinde halletmeye azmetmiş bu. 
iji'ıı · ıtıuııcvı kadın bu mıntakalarda baskın ııuretlle ta- lunuyoruz. 
t'<llll'l ~ teıc o.rruzlar yapmalarından k1.1rkarak Bizler, bu nısıf kürre sakinleri, 
tıa., ti( 11~ rar SU ba t Haldene "ekllm1ıılcrdir.,, · 

•Q ~ ~re .,__ sınıı ır. " "' yenı bir beynelmilel nizam ara_ 
t!ij ~~ ın,;:n-ıan&n tar- CE~CBU ŞAUKİUE ALMAN mak ihtiyacında değiliz. Zira, bu 
'·~cı~ıı Ye Yakm au MU\'AJ<''l'AKll"t~Tt nizamı bulduk ve mistik haykı_ 

~ '. l• ltı_dır Pancar tcrlya- Röyter ajanıının Stokholından öğ- rışlarla şiddetli harekat yaparak 
t 1 t"t ~~ '-·>...j _ [) rendlğlne göre Almanlar, .Norveçtc de~il. 

> ~ l' llıa ita Un aut, cenubu ~ark! cephesinde bUyük mu- Biz, milletleri ezmeden, hüku. 
, ~ lttq~.'t 'ar11xıı~~ı 2.30 da iki va!fak1yetıer elde etmektedirler. Al- metleri esir etmeden, giinahsız 'lt-..., arı olmuııtur. manlar binlerce Norveçliyi ordunun insanları. kurdukları yuvalardan 
~ ~r;l'tt. ,r· 1:i (>.. kısmı küllisinden ayırmağa mu_ zorla çekip çıkarmadık. Irk iis. 

l:ır, li 11<let1ı bi;A.) - Dün vaffak olmuşlardır. Anlaşıldığı- tünlüğü nevinden manasız dokt. 
''•r Yo1t Yer •arsın- na göre, Alman tabiyesi şimalde rinler icat etmedik. Amerika mem 

~ l•r. bir gedik açmayı ve Norveç_li_le_-__ 1_e_k_et_l_er_a_r_a_s_ın_d_a_n_i_za_m_._k_i_n __ v_e 

ıı..HAROLD LLOYD (LUl)nin •ınnıııınım' 

PıR.AiiüNüNGKızı ~ 
/l tski:tlil;!KÇE SOZ LCJ FiLMiNDE 

ele ~ nden daha şen ve daha muvaffak olduğu görülecektir 

Qkznda i P E K sinemasında 
·~~•ııııı~11111111Hı~~ı~~ını~ıı~ıırnıııooıımııınııımıım~!ıı•m11M11 

" Korsikayı ve 
T unusu isteriz ! ,, 

ltalyan gazeteleri gene 
neşriyata başladılar 

Roma, 15 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Giornale d'İtalia gazetesi, ha
li hazır vaziyet Akdenizin istik. 
baldeki imkanları hakkında neş
rettiği bir etütte, bu meseleyi e
sa~mdan aydınlatmanın zamanı 
geldi~ini yazıyor ve diyor ki: 

"Fransa. Korsikanın. yani ha 
lis İtalyan anar:,..·si taşıyan bir 
adanın İş!?alile, askeri ve siya
si heg'emonya maksadı gütmek. 
tcuir. 

Fran"anm !"'C'nİ'"'enw!-li bah
sindl' Iıic; bir tabii ihtivaca te· 
kabiil t>lıııeycn Tunusun ·işgali, 
bu sebeple, senc!crclcnberi iki 
memleketin arasını aGmış ve her 
iki memleket arasında, halledL 
lemiycn meselelerden biri olmuş
tur. 

Fransanm ltalyaya karşı tat. 
bik etti~i siya.set, A nupada Ye 
Akdcni7.de hegemonya muhafa. 
znsına matuf bir plana göre de· 
vam etmektedir. Fransa daima 
İtalyanın tabii ve siyasi ve mil 
li menafii aleyhine hareket edi
yor· Bugünkü ihtiljfta, İtalya 
nın açık ve tabii hakkı Fra.nsa
nm cmperyali~t ve askeri siyaseti 
ile c;iğnf>nmektedir. Fra.nsamn 
Akdeni7.deki Yaziyeti hayati Ye 
millt <legil emperyalist bir menfa 
at icabıdır.,, 

UZAKTAN 

Kezi ban' a mektup 
SES'lN MONEKKlTLERl. • (Hoş. Onu dıı. el ~leme bildirmesi
SUPHl NURi lLERl'NlN Pt. ne hiçbir lüzum yoktu ya!) başka. 
Rl. - CAHlT SITKI TARANCI. kimselerin de aşk hakkındaki ısöz-

NIN YE Ni ŞllRLERl. !erini bildiriyor. Mesela Louis La. B lL!RlM ki, Keziban, yetti velle: "Aııkla insan hem kendisi-
edebiyatı dalına sevdiğin, ni, hc>m de se,·gi!isini tanır'' diyor· 

için, hiç olmazsa merak etti- Yani Suplıi Nuri lleri bize aşkı 
ğin ıçın Ses mecmuasını da adeta ilm,i bir metod diye tavsiye 
okursun. Şürlerinin hepsine dc- ediyor. Ben de kendisine nşk hak
ğfüıe de birçoğuna ben de hayra- kında başka bir bUyUk adamın, 
mm: fakat makalelerinin birçoğu. La Rochefoucauld'nun bir sözünü 
na da hayret ettiğimi gizliyemiye- - hatrrrmda kaldığı gibi - zikrede. 
ceğim. Bu gençler kendilerine pek yim: "Kendini beğenenler, fi.şık ol
mi ı;U\·cniyorlar, nedir? yazıların- dukları zaman bile, se\'dikleri 
da bir sarahat, insicam bulunması- kimseden ziyade kendi aşklarını 
na hiç de çalışmıyor!a:· düşünUrler.,, Bana öyle geliyor ki 

İlhan Berk'i şiirleri ile tanırsın; hakiki nşık aııkın mahiyetini. aşk 
bazıları ümid Yerici, hatta güzel- hakkında şunun bunun söyledikle
dir· S~'in son sayısında <!ikan rini düşünmez; aşkını kimseye 
''Şiire dair not- karşı da, kendi 
lar .. islınli makale Yazan : kendine karşı da 
sine ne dersin? ,,4 .6. mazur göstermek 
Doğru!lunu söyli- '/lu.cutla/ı. ~aÇ lüzumunu duy-
yeyim, ben biı~ey maz; hiisılI aşka 
nnlama•:ım; da- hayran olmaz ... 
ha fena.•u bana öyle geliyor ki 11- Ama doğrusu ben böyle şeylerden 
han Berk de ne demek istediğini pek anlnmam, · Keziban; hele insa
pek bilmeden yazmış. Yazısında nm fi.şık olsa da, olmasa da, aşk 
bir şey yok demiyorum, t.atta bazt hakkında konferans vermeğe kalk
ehemmiyetli şeyler bulunduğuna masını hiç anlamam· 
kaniim; fakat llhan Berk bunları SC's mecmuasındaki men.sur ya
iyice söylemde, kendi kafası için- zılann hiçöirini de beğenmediğimi 
de olsun aydmlatmağa çalışma. ~anma, Kezi ban; Asaf Halet Çele
mış. Hatta cümlelerinin düzgün ol- bi'nin "His lhtiliülan" isimli kil. 
masma bile llizum görmemiş. Ke- çük yazısı çok hoııuma gitti, hnttJi. 
ziban, daha yeni yazmağa başla- onu şairin o sayıda çıkan şiirinden 
mış bir gencin şevkini kırmak is- bile daha güzel buldum· Ama bu 
tediğiml zannetme; bende böyle belki şiirini hiç nnlıyamadığnn i~ 
h,isler olmadığım, bana benim ka. çindir· Abidin Dino"nun hikayesini 
dar yakın olan sen, elbette bilir- de henliz okuyamadnn·M 
sin. 1lhan Berk kendisinden ümid * * * 
beslemek ic.ıtediğim bir şair, bir C AH1T Srtkı Tarancı'yı ta-
mulıarrir olduğu için söylüyorum: nırsm, Kezlban, hem güzel 
yazılarına dikkat etmesi lazımdır; hikayeleri vardır, hem de ne iyi 
yoksa bizim, yani kendisini seven- bir şairdir· Çoktan beri onun se
lcrin de halimizi zorlaştırır. vimli yü.zünU göremiyorum, Tür-

Sl'S'iıt yine o sayısında Mahir kiye'de değil de onun için; Fran. 
Bülend, Faruk Nafiz'in eserını sa'da. Paris'te, yahut başka bir 
tenkld etmi.~· Mahir Bülend, Fa- şehirde· Bazan radioda sesini duy
ruk Nafiz'in şiirini sevmiyor; bu- mak kabilmiş; fakat ben bir türlil 
na bir diyeceğim yok- Faruk Na. radio dinlemeği Met edinemedim, 
fiz se\'diğim, hem de çok sevdii;riın muharebe haberlerini dahi, ne ka
insanlardandır, fakat şiirinin kala- dar merak edersem edeyim, gaze
cağına ben de kani değilim; belki telcrdc okumağı tercih ediyorum. 
müntchabat kitablannda üç beı:ı Cahit Sıtkı Tarancı'nın çokta.ndı!' 
manzumesi yaşar, işte o kadar· A- şiirlerini ok,umamıştık· lstanbul'da 
ma. Mahir BUlend'in tenkidinde bir iken vezinli, kafiyeli şiirler yazar. 
zorakilik seziliyor: Faruk Nafiz'de dı; bunlar eskinin devamından iba. 
bulunmıyan kabahatler aramı.~. ret değildi: Cahit Sıtkı'da öteden 
bulduğu bazı va,.,ıflan muhakkak beri bir araştırma vardı: hece 
birer kabahat diye göstermek i.<ıte- vezninde yeni kalıplar, yeni 
miş· Mesela: ''Hasretlerimin yok rythmo'1er tecrübe ederdi· Onun 
mu tesellisi diyordum" mısraı snnatine biraz yakmdnn bakılmca 
Yahya Kemal'in: "Ya Rab! hele bir gün serbest nazma geçeceğini 
kalb a~nlarım durdu diyordum,, · farketmek pek altı. kabildi· (Hiç 
mısraına benziyormuş ve bu da Fa- birimizin bunu farketmemiş olma
ruk Na.fiz'in eskiden söylenilmiş mız, esasen farkedilemiyecek pek 
şeyleri tekrar ettiğini, yani bir ne. bir ııey olduğunu göstermez.) 
vi intihale dilştüğünü gösterirmiş· Cahil Sıtkı Tarancı Fran!a'ya 
Böyle şey olur mu? Bir şair bir gittikten sonra yolunu daha ko
mrsrarnı "diyordum" kelimesi ile layhkla bulmuş. Yarlık'm ı nisan 
bitirdi diye başka bir şairin öyle sayısında okuduğumuz şürleri bize 
biten bir mısra ııöylemeğe h:ı.kkı adeta yeni bir şair üşa etti- Zan
olmıyacak mı? Hele Mahir BU- nederim Cahil Sıtkı Tarancı Fran
lend, l<'aruk Nafiz'in: "Hastll8ın, saya. gittikten sonra Julcs Super. 
benzin uçuk, gözlerinin çevresi vielle'i daha çok okumuş; yeni şi
mor" mısramı Ahmet Haşim'in: irlerinde o şairin tesiri, hiç olmaz
"Yorgun gözilmün halkalarında'' sa o şairin tesirine benzer bir ııey 
mısraına benzettiği zaman, zanne- göze çarpıyor. Cnhit Srt.kı'nm şiiri 
diyorum ki ne demek istediğini ne kadar da insanileşmiş! Bak, 
bilmiyor. Boileau: "Lahana dikmek Keziban, sana onun yeni §iirlerin
de bir kimseyi taklid etmektir" den birini okuyayım: 
der; Mahir Büle.nd nerede ise bize 1MKA:\'SIZ DOS'fl.UK 
liı.hana dikmeği de yasak edecek!... Değil kardeşim, dal yeşil değil, 

Genç münekkid, Faruk Nafiz'in gök mavi değil. - BiL<ıen! ben han. 
şiirlerindeki takdim Ve tehirleri • gi alemdeyim, sen hangi alemde! -
de birer kusur saymağa kalkıyor. Aklından geçer mi dersin a.khm
Halbuki takdim ve tehir nazmın dan geçen şeyler?. Sanmam! rüz • 
güzellik unsurlanndan biri olabi- gar vo yıldız pnynnrz milsa\i de
lir. Gösterdiği miııallerin hazıla- ~il; - Sen kendi gccende gidersin, 
rında belki hakkı var, yani onlar. l>en kendi gccPmde; - Vazgeç kar. 
da takdim ve tehir serbesti'li iyi deşim, ayndır bindiğimiz gemiler· 
kullanılmamış; fakat bir kI!'lmında Bu !iİİrde vezin de var. hatta 
bana hiç de §ive bozukluğu his.tıini kafiye de. Fakat vezin o kadar ge
vermiyor· niş, kafiyeler biribirinden o kttdar 

Gençler bu yolda tenkidlere gi- u:r.ak ki adeta serbest na~m zev
rişmeseler daha ıyı edecekler: kini \'c>riyor· Zaten Cahit Srt.kı'nm 
bunlar kendi kendilerine fenalık e- serbest nnzınıla da bır şiiri var· 
debilir, hatta sevmedikleri şairle- Onu da okuyayım, K.eziban, çünkU 
rin sevilmesine sebeb olur. çok giizel: 

Ses'in o sayı.<ıında ~uphi Nuri 
llcri'nin de aşk hakkında bir kon
feransından parçalar var- Ben yan. 
lış yazmadım veya sen yanlış oku
madın, Kf'ziban, aşk hakkında bir 
konfernn.s; Suphi Nuri İleri aşk 
hakkında bir konferans vermiş ... 
J~ bununla da kalmıyor, Kezihnıı. 
bak 8uphi Nuri 1lf'ri neler söylü
yor: "Konfı>rnnsıma, sevdi~i kadın 
için koca IJir İngiliz krallığını ve 
muaz:r.am Hindiııtan imparatorluğu
nu feda eden pirimiz sckb:lnd fül
\'arıl'ın namını hürmetle yadede. 
rek başlıyorum" diyor· Pirimiz Se
kh:lnrl J:durcJ ... Allah Suphi Nu
ri lleri'dcn razı. olsun! dünyanın 
ahvalinde, hadiselerde hiç do gü
lünecek şeylcr yoktu. Pirimiz SC'· 
ki7:1ncl F.ıhartl ... Yoksa Suphi Nu. 
ri lleri mi1.ah muharriri olmağa 
mı kalkh? ..• 

Hasılr Suplıi Nuri İleri aşk hak
kında bir konferans vermeğe kalk
mış; fn1Cl\t iı.lim. olılu~u için de bu 
hissi konferansında dahi ilmini 
göstermek i'ltf'nılş. Yalnız kendi 
hisı!ettıği aşktan bahsetmiyor, 

S 1 LA 
Giin bitti· 
Ak,am serinlll:ile başlıyor 

memleketim; 
Doğdu~um köy göründü, 
Siikln ~ ılılızlarlle gittikçe yakmla-

~an 5ema.
niirt nala kalktı o.hm seyinclnden; 
U(•araktnn AidlJorum sılaya· 

~·O<'uldıığunula 'uçurduğum ucurt. 
malar olac-ak, 

B:M>alara t.ak1l&n ı:u beyaz 
bnlqtlarl 

Belki de rüzgarda namaz beildir 
ihtiyar annemin 1 

Herhalde beni bekliyenler ,-ar· 

Cahit Sıtkı0

run yeni, hem de bu 
kadar yeni şiirlerini okuduğuma 
bils<'n nekndar seviniyorum. 

Gençler arasında en çok sevdi
ğim şairlerden birinin, Fazıl Hil.snU 
Dağlarca·nrn yeni bir kitabı~~
Sıınn bugUn ondan da bahsedeme
diğimc çok üzülüyorum; fakat Jd.. 
tııbı hc>nilz görc-mNlim, hatta ~ık
tığını bile dnhn yeni öğrendim· 
Fakat herhalde i)idir, çilnkil Fa. 
zıl Hüsnü Dağlarca. i)i bir pirdir. 

L 
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Romanyada petrol 
ve zahire ihracatı 

yasak edildi 
Loudra. 1~ - Romanyadan ge

len haberlere göre Romanya iktr
sadi konseyi dün Ba.§vekil Tntarcs
konun riyasetinde toplanarak, Ro
manya.nın müdafaası baknnmtlan 
~ok mlihirn kararlar vermiştir. 

Verilen kararların başta ;;elenlerl 
!lJUillardı:r: 

1 - Ordu ile vesaiti nakliyenin 
ihtiyaçları tamamen temin edilin
ceye kadar bilü.mum ~cnebi mcm· 
leketlere petrol ihracı ya.saktrr. 
· 2 - Kaçakçılığa. mani olmak ü
zere Tuna üzerinde askeri kon
trol tesis edilecektir· 

3 - Bu seneki mahsul, talunin 
edilen neticeleri vermediğinden, 
JlUbubat ihracı yasaktır. 

Bu kararlar karşısnıda Alman
yarun ne hale geleceği Londrada 
pek merak ediliyor· 

REDDEDIJ,EN AJ,M.ı\N 
TEKLİFLERİ 

Londra, 15 - Bükreşten gelen 
haberler Dr· Ktodius idaresindeki 
Alman heyetinin Romen merkezin
de muvaffak olamadığını göster
mektedir. 

Dr· Klodlus idaresindeki heyet 
Romanyadan petrol ve buğday it
lıaıAtmı arttırmak istiyordu· Bu 
anlafmanm yaptlmaaı için doktor 
Klodiua iki §ey teklif ctmi§ti: Ro. 

Amerika 
Groen land ·da 

Usler mi yapacak 
Alman ajansı "Danimarka 

hesabma !,, endifB 
gösteriyor 

BerUD, lG (A.A.) - K.openbardan 
Alman lstihbarat bürosuna blldlrlli· 
yo?': 

Daiilii:ı.a..rk.a.nm .reaml mahfillerin~ 

bt)'an edlldlfine ıöre Groenla.nd aha· 
llalııln ia§esl için lA.zmı.gelen tedbirle
rlıl a.lmaeağma dair Amerikan kızıl· 
haçı tr.ratmdan verilen karar, hic;bir 
vaçhlle muhlk göıterilemez. 

Çünk.11 Groenlandda. lld ·aen• yete
cek kadar mlllılm miktarda erzak var 
dır. 

Yan: reıml Danimarka malıflllerlıı 
de .Amerikan lasılhaçt tarafmdaıı ya
pılan bu hareketın Amer1kaya Groen· 
landm ld&resini deruht.e etmek ve ora 
da ukerl Usler vücuda geUrmek im· 
klıımı vermeğe matuf bir bah(\Ile ol
nı.umdan endl§e edilmektedir. 

Hadiselerin 
tefsiri· 

mon parası leyin kıymPtini Al
man markına göre dilı::ürmek ve
yahut derhal yüz tane Mcıı:ıerşmit 
markalı Alman tayyaresi siparişi 
vermek· 

Romen hükumeti bu iki teklifi 
de reddetmiş ve doktor Klodiuııun 
muavını raporunu vermek üzere 
Berline hareket etmi[ilir· 

DİZDE PJ<:TROL YAZİYJ:Tl 
Henüz alakadarlara bu haberi 

teyid edici ınalümnt gelmemiştir. 

Esasen Romanya uzun müddetten 
beri petrol ihracmı hucıusi rniisaa
de istihsalin~ tabi tutuyor ve 
muayyen bir miktardan fazlasının 
memleketten çıkarılmasına izin 
vermiyordu· 

:Maamafih piyasamızda en az 
beş altı aylık ihtiyaca kafi mal 
mevcut olduğundan şimdilik petrol 
gelmese de bir sıkıntı olmıyacağı 
temlıı ediliyor. Memnuiyetten ev
vel Tiomanyadan petrol satınalın
ması lrnsusunda yapılmış anla..ısma
Iarm, böyle bir karardan hariç tu. 
tulacağı zannediliyor. 

Hükumetimizin iki aydanberi al
dığı esaslı tedbirlerle petrol sto
ku eski.sine nispetle yüzde 58 nis
petinde artmL'} bulunmaktadır. Spe
kUlasyona kat'iyyen meydan veril .. 
ıniyecektir-

Yugoslav yada 
Alman casus 

şebekesi 
Birçok şüpheti adam 

tevkif edildi 
Londra 16 - Şimali Yugoııla.vyada 

mUhlm bir .Alı;ıa.n caauııluk teııkilttı 
meydana çıka:nlmqtır. Zabıta ltaduı· 
lar da dahil olmak Uzere pek çok Al
man co.ıruııu yakalamıııtır. :ı.ı:evku!

l&r arasmda kenclilorlnc mUhendia 
sUııU veren Alman zo.bltıcri de vardır. 
Bunların, Yugoı;lavyadaki a.ııkert yol· 
larl& ta.bklmatm !otog-ranarını çek· 
tikleri sabit olmuııtur. 

Tevki! edilen Alman zabitlerinin •· 
dedlnln elll:>i bulduğu ııoylenmekt6-

<Ur. 

Milli Şef 
(Bqtarah 1 incide) 

.ız.e ne muaua.m bir lntfııdo temin 
ett.ıtlnJ b1Urlm.,. 

Relstcumhurumuz, Avrupa harbi· 
nJn ılmal memleketlerinde g!SsterdJğt 
iı:ık.lııo.flan, birçok karıııık ve . tehlike
li meselelerle ke.r§ıla§mııı ve bUtUn 
bu meseleleri muvaffaklyetle hallet
mıı blr 1nse.nm sakin en:ınlyellle tellk 
kl eylemelttcdlr. Mllll Şefim.1.z aözle
nne ıöyl• devam ctmııılerdir: 

''Ben, lnı;lllz ka.rakte.rlnl billrlm, 
demlflerdlr. Ne kadar aakln. cesur \·e 
sadık oldufwıu blllpm. O lmmkt.er, 
bu yeni bAdlael~ln mucip olabtıecetl 
hoc tUrlti meaa)(kafo göğüs gerecek-

(Bat tarafı 1 incide) 
.nıaııyanm, İtalya ile blrle§e!'Ck 
ılalkan1arda daJıl taarruza geçeıce.. 
~ uman artık geldi ml demek- tı~:Cmıt ecıeUnı kl ha.yutıroızı bu ka· 
ttr! Tabll ~lan.k bu sual birçok do.r aık. ıuk \-e bu kadar 1m1n rofid· 
Jdımelerln zlhnlno geliyor• Alman- dot karar~ olan harp ııtırııbı, çok 
y:mm y:ılnn ba,sma olamk Danl· stırmeden ılllruJn 11e A vnıpa. yeniden 
ınaıob YO Skanıllnavya üzerine mUıa ka.VU1sun ... Sl.ı.c 'e mcroleketi
yaptığt taa.rnmı cenupta Balkan- nıze 1•·1 talih Woıennl ederim.., 
la.r Uıerl.ne yapmuı h.aldkaten " 
nıilmktin olup olmadığm.ı blrlblrle
l'tile so~tanuılar görillliyor· 

Bug8ııldl A \TUpa harbi ~ısm
'«t. öylo evvelden tabmln edilemez 
~ter gördük ki. en u'l.&k ihtl
ın8llcr ha.kkmda bile artık hlQ 
l..imsenln ''haya, olamaz,, demete 
cıeeuctl kalmamıştır· N etekim da· 
ltA bir hafta, on gün cwel Danl
ın.ark.a ile Norveçten ziyade her 
fa.rafta. Romanya.nm vo Balkanla
l11l bir t.a&rruza. uğraması dalı& 
l.."llTI"Ctll bir Uıtimal olarak düşünü
lilJorda· 

Tabancah ve sefertash 
bir yaralama hadisesi 

Beykozdaki Amerikan gaz kum
panyası ~çilerinden Yalıköylü İh
san oğlu Sadeddin ile Ka.vakdcre 
caddesinde oturan Ahmet oğlu 
Tayib ·va Halid oğlu RüSLem a
rasında eski bir meseleden kavga 
çıkmıştır. Rüstem elinde demir 
sefertasını Sadoodinin başına in -
dirm~, kızan Sadeddin de cebin -
den tabaneumı çekerek Rüıtcmi 
bacaklarından yaralamıştır· İki ya
ralr tedavi e.ltma alınnrıık tııhkikn· 
ta barılanmı§ttr· 

Amer ka ve Japonya 
harbe girecek mi ·~ 

(Baş tarafı 1 İncide) ı l.ıir Avrupalı devlet tarafından i. f iŞmdilik, Alman siyasi mah· ı müteallik tedblrl~~le 
leri sürmek suretilc milzaherct et. dare edilmesi lıaşkadrr, Japon !elleri. ve Alman matbuatı, bü- Ur. Nazırlar cr.c ıe.ııe 
meğe çnlışmaktadır· noktai nazarları üzerinde müna_ yük Britanyanın Hcllanda ile, ran ecnebiler me!e t1 

. 1 _, ..... rlar heYe Amerikan mahafili, bu iki fanı- kn~a yapabilecek kudretli bir dev. Belçıkap ve Balkanlara taarruz a.--uır. ı,azı . ıı 
ziyenin yekdiğeriııi na.kzetmeyip letın hakimiyeti altında bulun- için bir plan hazırladığı fikrini miltealdp yeJ1ırn bır de 
belki de itmam ctmP.kte olduğunu ınası büsbütün başkadır. Bitaraf git gide daha fazla telkine cahs· kümet, Ruyı1seıcd~. btit 

~ · t · dere" beyan etmektedirler· memleketlerin uzak şarktaki top. maktadırlar. kampı csıs e mı 
Bu mah:ıfil, J:.ıponyanın Fele- ra'darımn statüsünde yapılacak Amstcrdamda çıkan Het Volk nehUeri orada topta 

mcnk Hindiı:ıtanı adalarıııa karl$I herhangi değişiklik. Japonyanm gazetesi, bugUnkü bir yazısında mlştır. 
Japor.ya tarafından yapılacak bir mnvafakatiylc ve onun arzusuna diyor ki: "Pürısil&h bulunan Hol· 
taarruz ihtimali knı'§tsında Vaşing- göre müzakere edilmek iktiza e. landa, bitaraflığını sıkı surette Stokholnı, 

ton hükümctinin mutlak bir ihti- der. muhafaza etmektedir." janl!t bildiriyor: bl 
1svcı;in cenubu gııf yat hareketi göslcrmektc olduğu- HOLLANA VE DiCER öUFl tD.\nE'l'tS TE<;:MtLl 

ö-'IC ' 
sımlarda, yarın tt ts nu ilave Ptmcktedirler· BITARAFLARDA ENDiŞEDE Amstenlanı. 15 {A.A.) - 13 nisan 

Demz mP.hafıli, Amerikıı bükü- Amsteı-dam. 15 (A.h.) _ Röy- da teşmlllne karar verilen ör!! idare ren, muhtemel ı1a'·:ı. 
1111 ş1 hazrrlıklı bulunu metinin böyle bir ihtima 1 lcarıusın- ter ajansı bildiriyor: C" 1ningiue. Drcnthe, Zvcrlj~scl vo 

da Amerika hUkfı1!'letinin pMif bir Berlin siyasi mahafilinde, bi- Llmb·ırg. Zecland eyaletleri arazisi 
vaziyette kalamıyarağını söyle- taraflar hakkındaki muhavereler lle Brabant eyal"tinin arazlııinln bil
mektedirler. Japonya, mUlıim pct- git gide daha endi§eli mahiyet yUk bir ımıınm<la lntbik rdiler.t'l<Ur. 
rol ve kauçuk menbalarrndnn mah- almaktadır. JJOXDR.\D.\Kt HOLAND.\ EL'J.st 
rumdur, fakat Felemenk Hindisla
m adalarının işcrı\li, vaziyeti tama.
mile değiştirecek ve istikbalde A
merikan filosunun Japon filosu ile 
harbe tutuşması takdirinde Japon 
filo.su, halihazırda ecnebi menba • 
lardan \'e bilhassn Amerikan me
nabiinden tedarik etmekte olduğu 
m..ızotu bu adalardan t('darik ede

edilml§tir. 
ısu:ç T~~·!'n 11 

l'llERl'ılU---- ) 
Stokholm, 16 (A·).~ 

Kornsjoe ctra!ında ~eÇ 
harebe csnasınd& ı1s ·eÇ 

cektir· 
Deniz mahafili, Japonyanın si

yasi nlifuz dairtsirup Büyük Ok
yanusun eenubwıda. Filipinler ya .. 
kininde tevessü etmesinin Ameri
ka. donanması için pek çetin bir 
müdafaa meselesini ortaya atıı.ea.
ğmx beyan etmektedirler. 
JAPON H.\RtCtl."E NAZIBINlN 

SÖZLERi 
Tokyo, 15 (A.A.) - Röyter: 

ajansı bilcliriyof: 
Holandanın harbe sürüklen. 

mesi ihtimali karşısında Fele .. 
menk Hindistanırun aklbeti. Ja. 
ponyayı son derece me!gul et. 
melctedir. 

Gazeteciler, Japon hariciye na~ 
.zırt Aritaya bu hususta sual sor .. 
mu~lardır. Nazır. şarktaki bu Ho. 
landa topraklarının mukaddcra. 
tını Japonya hükümctinin hiç bir 
Avrupalr devlet eline bırakmıya.. 
cağmı söylemi~tir. 

Arita, bilahare, Holanda elçi .. 
sini davet ederek kendisiyle üç 
çeyrek saat görü~müş ve Japcn .. 
yanın noktai nazarını i7.ah et .. 
mi§tir. 

Japon Times gazetesi diyor ki: 
Felemenk Hindistamnın kilçilk 

Şeker şirketinin 
senelik karı 
1 , 7 1 2, 1 6 6 1 i raya 

baliğ oldu 
Türkiye şeker fabrikalarx 

Türk anonim şirketi umumt he .. 
yeti dün Ankarada toplaruruıtr. 

Okunan idare heyeti raporuna 
göre, ~eker rekoltemiz 1938 de 
42,525,783 ton iken 1939 da 
94,50 7 ,99 7 tona yühelmiştir • 
19'1 O senesi için başlanan zirai 
h:ızırlıklar 1939 senesine göre 
y\:.:.ıı)c elli fazladır. ŞirkcC,1 939 
yılı safi karı 1,712,166 liradır. 
Rapor kabul olunmuş ve meclis 
idare heyeti yeniden seçilmiştir. 

Demir stoklan 
Tüccar olmıyanların 

elinde de mühim miktar
da demir varmış 

~mir stokları hakkında beyanna, 
me \·erme milddell dUn ak~m bit
nıiııtir. (flO kişi müracaat ederek be
yanname varmlolcrdlr. Bunlardan 300 
U demir tlcarctlle mc§gul olanlardır. 

Dl~erleri araıımıla. da elinde binlerce 
liralık demir bulunan kimseler vardır. 
Deınir tlcaretile meşgul olmadıkları 
halde blf kadar mal toplamalarındaki 
ııebeb merak edllmektedlr. 

Ticaret mtldUrlUğU br.yannanıelcrl 

bu ak§'lnla kadıu vekalete gönılernılo 
olacaktır. Geleeclc dlrektl!lere göre 
her trafta sıkı kontrollere baslan:ı-

Berlindeki bitaraf gazete mu
habirleri, müttefiklerde, bitaraf
lara karş1 en ufak bir tecavÜ% 
fikri mevcutsa, Nazilerin mütte
fiklerden daha evvel davranacak
larını söylemektedirler. 

Londra, l:> (A.A.l - Holnnda elçi
si bu ı;ıı.bah Loru HaliCakıı tarafından 
kabul edilmiştir. 

BELÇlKADA ALL'° \N TEDBtRLEB 
Brilk5el, ı~ (A.A.) - HUkümet er-

ktlnt, devletin emniyetini tanzime 

U 5\ 
miler dlişnıU§l r. re 
ba>Taklıı.r diknıel< ~jr. 
tını tahdit etıni31e~· 
hal geri tekilrniııle 

lngilizler iki lima 
daha asker çıkardı 

(Ba.5 tarafı l incide) \ nu daha batırdıkları amirallik ı ramamıştır.'' ıJe 
Bu tebliğ Londrada bUyük bir he· makamı tarafından resmen lbildi- Dün Stavarıg~r 

yecan uyandırmtııtır. rilmektedir. Bundan başka ibir deniz tayyarcıinı~ 
Gazeteler tebliği bUyilk başlıklarla düşman nakliye kafilesine Skaje- ve İngiliz menile 

neıırediyorlar. rakta taarruz edilmiş ve atılan nin Stavanger ta re 
Tebliğin amirallik ve harbiye nezt.· torpillerden dördü hedefe isabet nu ve 'deniz taY1',t · 

retı t-aratmdan mU§tereken ne11rcdU· etmiştir. rar bombar~ ııa!ıt: 
mtıı oıma.sı l~raç hareketine ~ara oı- Diğer cihetten dün Bergende yetli kaynaktarı 
dusunun da ı~tlrak cylediğ"inı. !arzet- İngiliz donanrnasma mesup 15 tcdir. •ı& 
th:iyor. . . _ . . tayyare Alman nakliye vapurları. Stanvanger 11:~.o 

Reııml maha!ılde kaydedıldiğine gö , na ve tayyarelerine taarnu et• .ruz eden tyyarel 
te bu hıı.reket hakkınd1;1. bUytlk bir mişlerdir. Hedefe bazı isabetler batı vukubuları ~ 
ketumiyet muha.taz.a cıillmeııi bit mUd kaydedilmiştir. Su arada iki Al.. da bUyük bir 1<1r 
det dtıh:ı li\~ım~r. Norveç sahillerinin man nakliye vapı,ıru batmlmı_ş VC nU beyan ctmlı;~I"· 
arzettiği mU7l;:ti1ı\t kıta.atın lıUyük bir mitralyöz ateşi altına alınan bir Stavanger ha'& 4"_ 
cesaret ve maharet göstcrme:ıln1 icap Alman tayyaresi de alevler içinde tayyareleri taratlll ,,ı 
ettirmiştir. Fransa ve 1n:;Utcre tara- düşmüştür. Bir İngiliz tayyaresi bombardıman edl~ ,tıl 
tından Norvcçc yapılan yardnn vaadi" .. .. d" · t• ehemmiyeti tcb3' .._ıı . . ussune onmemış ır. rıııw-- ., 
nln böyle sUrıı.tıe \'e mlleımr bır tar,, 1 T h f dil ç:u Bu UçUnc\i t.aıı.r tll 
da. tutulmuı olmaıııadan dolayı !n- t bl1:~.l ız avt a · tı:-e~are ı n 3 çin en mUhim 11a"" O'-' e ıgı nqre mış ır. 1et 
giltercde e!Mrı umumiye ııevinç için- ''Kraljyet hava kuvvetlerinin biri olan .stavaJlll~ 
dedir. sahil kumandanlığına mensup manlarm ışine Y ıc~ 

NOR\'EÇ TEBL1Gl keşif tayyareleri evvelki gece le tahmin edilllle ı 
Norveç hUkW1letl tara.tından dün Stavanger hava meydanına bir AUIA~.) .,,. ~ç 

gece Londrıı. radyosu vasıtaslle neşre- birkaç kere taarruz ederek dü:ı- Oslo, 1:5 (A· r:o~ 
dilen bir tebliğ §Unları bildirmekte· manı i:ı:'aç etmişlerdir. Karanlığa İngiliz kıt.a.atın1ıı,,ıctıl' 

11 
dlr: ve yağmura rağmen hava mey. den birkaç yııre e c11>1' 

"İngiltere ile Fransa, biıe yardım- danma infilak edici bombalar a- İııglllı haberlerlıı ıdııııı 
da bulunmaıa· ı husufünda ynptığıı:nız i t bJl.lf-d• eskfdetı 0 

11"1" 
tılmış ve Alman tayyare daf e '6 '• 1>ııl" 

mUracaatl kabul ederek, bugUn Nor- ı elinde ı bataryaları mitralyöz ate§i altına man &nn J. 
.Ve"e a3ker "ıkıı.rmaya b:t§lanuşlar- d hll ol-·k uzer•• .... " " alınmıştır. Almanların tayyare a .. _ rt-l'ııa•-
dır. Narvik ile civan §imdiden Alman dafi atec;.i pek <tiddetli olma.sına da. bulunan toPtır· 
}Ardan Jsürdat edllmlştir. MUtte!ikle- ~ ~ k b anıtŞ 

rağmen bir tayyare hasara uğ- aya nsm , t 
lin yardıı:ru, .Norveı;ln muhtelit nok- t 
ıaı;:~~~ t~~~~ye~~1:ı'1r ~~e~;:~ Mekteplerde kızıl Radyo UC[c~,.1 

İngiliz donanmasına iltlhalt etmiı bu Ve kızamık Ankara. lô - ,tıı• pil' 
ıunmaktadırlar. A 'TtCa, ın.ııız ına- radyo Ucrct tari!C sıı 

• ıııtlt· ,P 
kama.tile temasta ve lıı~rlkı meııılde Son zamanlarda sehrimizin sini kabul etn:ı it ol 
buluuma.k lizcrc Noncı; zrıbillcrlnden muhtelif mintakalrındi ve Kar• nUfuıu az vey• '

0

11.ıd 
mUrekkrp bir heyet de bu@n Lontlra talda birkaç kızıl ve kızamık va~ birinden diğeriJlll "ııJtll 
ya. muvasalat etmiııtır. kası görülmüştür. ret ta.r1tıar1 ıuıJıl~t.1~ 

Bugünden itibaren Norvectc 1ngili:ı: Sıhhiye müdürü Ali Rıza va- hi takip edtJl a~b•n "' 
ve .Fra.nsı.z pım\.ları ltabul edilecektir. kalann tektük olduğu, bunların aylık hl':ıablle 
Norveı;tekl asker ve sivil makama- çıktığr mekteplerde derhal ted~ir cekUr. 
tın tnglliz ve Fransız mUtte.lklerimiz a!ınara!c hastalığın salgın hahne ----~ktU" 
le temasa 1:irerek her türlU kolııyltk gelmesine meydan verilmediğini Açık Me .J:. •. 
16atermelorl lwmctıı·. Ayrrc:ı. her bir muharririmize söylemistir. , relfl 
Norveçli, mUttofiklcıe yardımın mü- Beledıye jc• 
keııewr... Yugoslavyadan muhacir bir r_h.ıc 

1Kl U~t\N.\ D.ue. \SJUm • ---· 
, .. ,. \(tlLDI geldı oııu, 1>e1t,,1)

0 ıı 
:. &n.ı jtırl ıd 

N anik iııgall etrafınc.la h,·eç men- leri '"" :ıu.. ~~ -. Yu,,,~slavyalı Türklerden 13 1 .,ae" 
balar[nd~n ""l"n haberleıc ""orc Achri b b '':ıkıl ıuıı.a 1 

h " .. ~ "' " " kisilik bir muhacir l-tafilesi u- " eıı ~ 
luş:ı. bir bomb:ınJımam mUtcak:p, tn· gÜnkü Konvansiyonel trenile gel- dıl~·~e-to<live relsl~~di>" 
gllz bahriye askeri lş:;:ıı <"lml;tır. mistir. Bunların co~u kadındır. . inde .,.. 
Bonlbardımandıın bazı blnatıır, ezelim · ld tı35 ııc:neSur 01ıı.r&1'1 ~• Daha 40 muhacir ailesinın yo a • ... 
le ııaray ha.s11.rl\ uıı·ramıştır. A iman- · ı.icı·etli ıuenl ucretl t!I' 

e. bulunduğunu söylemişlcrdır. 1 de ıe• 
ıar Narvik - Tlrona. §lınendifl'r hnt· 937 :ıenes Jl dile te 

altsB -~ 
tı boyunca çcl;umışıeıdlr. Fakat bu Sahte Asprinler yaruını ıu aııd!J~ · 
havalldo çok nıUhlm Norveç kuvvetle lediye yardı~ ;.rt '~oll 
ıl bulunlluğundan Almanlar mU~ktil Piy~aya ç1ka:-ılan ısahte ''Aspi- ve 010 scucs l)Cl>ttP ,_ 

t Ul 115• rı·ıı Ea~·nr'' tahkı·k .. tın• d ... , .• - e- dime cut tir :;o .,-rılll' \'aziyeltedlrlcr \'e !'lllllmcn m l u• J" ... .. "' ...... ·1 nıdeıı .,, rıı 
ra altına alınmak tchllkcııine mnruz. dilmektl'dir· Piyasada lıu mn rkcı cı ... ı,ı vt:ızı c trıılfitl · rlll 

b 'l" . 1 tifO. I' ııı ti durlar altında bulunan hnmen i.ı ı.m as- nılş ,e y el<IC" (ldd 
Son haberlere G'Öre. ·6.l'\-·iktcn haıka plrinlenn tnklıd Ye sahte oldukla11 sandıı?tıl uı: 0ıaıı fi' ce~ 

•·a da.ha iki !!ehre aakcr çıl<aıılıntf· anla~ılmıştır. Geçen gün de yazdı- tArtJıtn• 1<ıı.da •f\Pıııııı ,, 
" - 1 ndcn ) .;e • 

Bununla ben.her bimdlkl halde 
Nornçtckl Alman işgal h:ırckctf
uin uğradığı akıbet. İtalyo.nlnn .ı\ 1-
nıanya Uo blrlcaerek Bafüanlarda. 
bir t.u.nuz ya.pmağn. t~\ik cde
cıek mahlyctto değildir· Onun Jçln 
t<ont Çlano tara.faıdan teıkin cdn- Bir kadm araba caktır. 
dJif zannedilen yazılar, Alman ta.- Z.\BITA. DlR KO!liTROL 

ğınm: gibi Bayer aspirinlerinin am~ ucretıer ı ıistt. p 
tır. k rdıgt )l1l 

!ngilizlcr Nar\·ikin biraz cenubund:ı balı'ı.jları da aynen ve tamamen yenıı:ı çı a 3 ,cnedlr 
11 

,., 
Bodo limanına da asker çıkarmtfilar taklid rdilmi~tir. Bu sahte aı;pi· tuttuğu "e !ıdsıııd' 111 
dır. nu ıınıan tsvcç hududuna yakın- rinler srcak suda ıı.neak ·15 dakika- tJı!q;n aıı~ırıtdllJI ~~•>' nmuunun Romada misil giirülme- altında kaldı PROGRA~l HA7.JUI~ADI 

ndı bir askeri zafer hamlesi gibi Ellerinde 200 kilodan fazla dcı-
k~l:ındığt ilk gönlerin gcı;icl Küçükpazarda Gıyasettin ma • mirleri olup da beyruuıame vermi-
hla81yahnı n.ksettJnniyorsa mütte- hallesinde Melek sokak 5 No.da ycnlor ve hepınn!lm(l Yerip de ıic
flkler tarafmdan Selinlifn işgali oturan Muı:aHer kı"ı l 3 yaşında· mir miktarlannı tarnıun göııtermi· 
lhtim.allne brı;ı bir tahzlr l5arett ki Nazire dün Yeşiltulumb&daki yenler hıı.ltktnd& polla ildnel ~ube 
olmak üzere kabul edilmek ic:ıb pazar yerinde öteberi alırken İl· kaçakçılık bUroııu takibat yapa
Ç&ır. Bu fse ArnArn.tluğa hJc kim. yasın idaresindeki yük arabasının r.aktrr. BUro bu hususta hazırlık
Hı'e d&lll8maksmn ı;lrmlı, olan 

1 
altmda kaJmxş ve muhtelif yerle. 1 !ara. ba.şlıunış ve taha.rrlya.t pro-

ltaı,anm, mUtteflklC'r ta.rafmclan rinden ağır surette yaralnnaraıc gramını haznlam~trr· Faaliyete 
SeJ&nlle yapılM'ak hir ihraç ame- Balat hastahanesine kaldırılmış· .t:"'.'c;:ıme i kin emir b~klı.;nmcktc-
ıt~den endi"' b;lıa.n df'lf'llcld.ir· tır. dır· 

(lır. Bu kıtaat lsveç hududu11a do~ru da eriYebilmekledir· Bu l\abte a:ı- de c:ııu ,.del' ııe 
Ilirinle~in imal erlildig·l '-·er hımüı ı u1ıne11 ıcsP "'' llcrlı,:.ecelc olursa Nıır\'lkt('n çelıil~n " rh ı.t ırası c1a t r. 

Atman kıtal;mrıın ll1'1ll't1Yll dC\t,rıı ri- tc~bit edilemt?mi tir· Zabthl ehem- ranm 150 
1 ıııt.d'rııı: ,yı 

mi,·elle tahkikat \'O arııııhrmal;ı nı. ıııde tdlllllek _....,u:sl : rl 
cat yolu kapanmış olacaktır " 1 g_.. •·' 

DENIZALTJLARIN VE devam etmektedir· ıı:ı,yın Jla~ ın ııurr",..ı· 
TA YY ARELERIN FAALiYETi . 1 rııı:ııeaınl der " 

İngiliz tayyarelerinin ve tah. Bir bira mütehassısı geldı de;!:~ıye ... iJıı' ;,::.~; .. ti 
telbahirlerinin faaliyetleri de de- Belçikalı bir bira mütahassısı 

1 
,J'l J' 

vam ediyor. İngiliz tahtelhahir- bugi.inkii Semplon ekspresile şeh. 
]erinin iki Alman nakliye vapuru. ıimize gelmiştir. 



- 1940 ti A B B lt - Akşam Poetul • 
AZON MEYV A TUZU lnkibaz, 

barsak 
hazımsızhk, 

tembellığinde, 
mi~e bula~~ı ve bozukluğunda, 
mıde ekşıhk ve yanmalarında 

. 
Müferrih ve mldevidir emnıvetıe kullanalab ınr. 

MiDE .... BARSAKLARI temizin abttırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS ınarbama cHldıat.. 

~~~~~ SARAYDAN SAN REMOYA----
lı, Nakl~~en11 BURHAN BURÇAK .SAN REMOOAN MEZARA ı Hayattan alınmış hikAyc: 

\ ~~P d'. karşısmııa c.- miydi? su sa1ı gelmeyip d• baıka Hatırayı yazan : :J<a11rdem.i c- K d d . f' k I " I . 
~ ~ dtfalöZlerı sevinçten par- salı gelirse. .. Bayram gecesinin te- .blatan.: Vahldecldlııln 'l'iltbctlb& pı Kayserlll ŞUkrtt ana a an [ s 1 a savaşına 
"'liU. artık Cemil konuşu· ferruatını düşündükçe karanfil _ 2 _ I 
~?'ahalı demetini Selmanın resmini, Cani-lı_~ .. ı- llıerdivende kimseye lin ondan bahsederken aldığı tu· Akpma kadar binbir dü~ce (çıktık. Bir de baktım ki: başına· 

~,... : .. :..,.ıe azap .... w:..... lstanbuldan beyinci Yaver paşa. mızıka ku· 
.._ ıı_ ı... __ ~~.·· haf şekli hatırlıyor ve öteden beri· '\-U"' ~...a~ 
''la ~\Al hiç aynlmamışum. Bütün ömrüm mandanı Zeki bey, doktor Reşat 
~kar?~· Yainıı den işittiği sözler onu urun uıun saraylarda geçmiş, bu arada fırsat paşa, seccadecibaşı İbrahim, es-
'?\:..~ zannedersem düşündürüyordu. C.emil sah günü bulup memleketime, Kayseriye bi· vapçtbaşı lb:itbim, berberhaşl 
~;- kapı a~dı. gelmişti. Genç kızın gözleri sevinç· '~·~ Vasıf le gidememiştim. Simdi kimbilir Mahmut, harem,ı~alanndan Maz-

.._ ilıı.~ ~ . m kapısı., ten parladı. Salonda on kici kadar t:' l:-~ belki de li" hangi uzun, sonu g~ bir yol· har da havı.illan ellerinde, orarla· 
~ '~-· b' öyle geldi. vardı. Cem.il bayan Sıdıkarun gös- 1 ~ • """ll% ır şe d d culuğa çıkıyorduk. ar. 

k~ttı~ azarıa Y u~ umu? terdiği yere oturup da konuşmağa Hava kararırken ''Efendimiı se- Kafile bOy"JkmUş, dire içime bir 
,,~~Sine h dı. . başladığı zaman Mualla gözlerine ni ıstiyor .. dediler. yanına \-ard.r- fenıhhl: çöktü. 

""ttliın b er ~yi söyledim. ınanamıyordu. Jale kendisine çay (j · ou da clt ~ zaman, onu gene ayni halde, hakk, .... .ı P tabit.ltirat verirken yardıın ediyordu. Cemil sınır· • ı'rinde buldum. Bir müddet aylece orada bekle· 
lutt...ıı._~&ıUJ, Arada sırada ,__ . _,_ i r dik. 

ı .... -~ ıarna genç ~m elınden SI1.4A ve ra1 - - Yann sabah pfak slSkerken 
"'il lab n teyzemin halı çay fincanıru ~dığı zaman te- Nihayet Sultan Vahidettin de 

'-. ~~!i~~ı bir kadın oldu· şekkür etti· Bundan tabit bir §CY saraydan çıkacağız. Bu gece bura· ~lu Ertuğrulla beraber yanımıza 
~\la -IU?l. BenimI ba dan bir yere ayrılma. Ailene bile geldi. 

, C\ıııı o y eey değ e şa yoktu. Fakat MuallA hilek~ bir veda etmiyeceksin, yalnız al l!ımu, , 
~~Ord ildir. tebessümle mukabele etti. Çünkü ...- O sırada general Harington g& 
'Ilı.... So~ g Muaua bir mild 0 anda her ikisi de bayram gece- bir bahane ile evine bırakt E§yan ründU. 

11~1ll8 bir a:si:~ ciddi. hattA sini hatırlamıslardt. Aralarında huır mı? Kapalı otomobiller de &nümtlz-
""11 ~it . • ... 1... iki · 0ldiğ0 b 0 b - Ham efeMimlı., dedim. de aıralandr· Hemen vantalan ver \L• tf~, d~ çeneli bir ki" , .......... z . sınln b1 l ır sır, em - Peki, haydi git.. ve dedilimf leştirdik· • ı 
'' ~~·.Aklımdan geçeni de mühim bir sır vardı. Oda.'lln unutma; k.irmeye bir §eY söylemi· 
~ t-~ı;UI?Uu lüzumsuz güle· içinde dolaşırken Mualla ara sıra yeceksinl Padişah, ~u E~ ve ıe--
~~~nr ~l'llladıklan zaman aynaya bakıyor, karşısında büsbü Gene boynumu büktüm. ba~1 neral Haringtonla birlilcte öndeki 
~' ~-Qliuı Y3nlış şeyler tün başka, gilzel, ince bir MuallA· iğdim ve çıkton dışan· otomoh;le bindi. Arkadaki otomo-
~~ ~ Yere herkese mil· nın durduğunu görüyordu.. Uzun Sa.'Clydaki~erin büyük bir kısmı billere de biz girdik. 
~ ıi;-uler soranın. Hem yeşil elbisesi, belindeki güller tıp- millt kuvvetlere taraftardı. Bir O kadar erkendi ki, ortalıkta 
, ~ '8ÖYlezncğe lüzum da kJ çiçeğe benziyordu. San saçları, kısmı da "ne olaca~? .. diye dü· kimseler yoktu. Geçtiğimiz yolu 

Q &nmın üzerinde küçücük kıvrım• •üıımekten kime 'taraftar olac:aV sllAhlı lngili.ı askerleri tutmurt-.1 

1taı f va.mu~. v :l~-
~ Sô)lt ~n~ vardım. Fakat. larile kabarıyordu. Esasen ıarif ru pşırm.ı,tr. AnCak mt.ıhakkak ki. Yanımızda, ve peşimiz sıra da iç-

~) ~f ~Zi biliyorum. güzelliğine bu gilıel . taranma da Padi,ah ile, !kibeti · meçhQI bir leri gene lngiliz askerterile dolu 
c._ ~-dr.k.. • h~ buldunuz değil bir kat daha güzellik vermi~tl. Her ~e atılmağa taraftar be- kamyonlar geliyOrdu. 
t'-.~ ~ hır §CY değil. Her kesin ona baktığını, beğendiğini men hemen hiç kimse yoktu. 
~.~ ad~~ ftna ve arsız tanır· ve takdir etti~ni anlıyordu. Ben bile ne yalan söyliyeyim: Dolru Tophaneye vardık~ 
~ \·e f~ ~uaı .. acaba ortadan kaybolsam, bu it' mobillerden iner inmez nhl.IUIUG 

1' -.. lı '<l{!r ı,, Utya dikkatle Henüz kendi güulliğinden ve za bekliyen lngiliz istimbotuna bin-
11~~"'·•.ı vır sesle: rafetinden ~ oı-" ..... bu "e"" ferden kemiml kurtarsam mı?.. ı· 
'"Ç cı:::~e ded· d ğil uıu1cu• • ""1f diye i1%Qlilyordum. Fakat kırk yıl· dik. Yıldu:dan buraya ge ıncıeye 

~· ... {{ı·~ ' ı. Ben e , ~ birdenbire çok kalblere hA lık bir b8ilılık 'benl gene sadaka- kadar zaten lstanbullu ve Tüı:k o-
:'11 t ~~ kim olabileceğini o dakikada' his- tarak bir kişiye bile tesadüf etme-

~ttı'ı.ı_ ~un oldum. setti· Fakat neden Cemil Ravi ko- te ~etti. miştik • 
~~\qjhbıı ""Cli ~ar fena dcği· nu~dW zaman bu kadar dal· Bir arabaya atladım, eve ı\dip 
k'i~ ~ lYidir. Hem ben gm ve düşünceli duruyordu? Bir Padi~n verdili yüı elli lirayı İstimbot, açıktaki Jngiliz zn111r. 

~ ~~~ gibi büyümedim müddet sonra Cemil yanına geldi. bıraktan. ve saraya döndüm. Gece- sma yanaştı, ağır ağır merdivenle 
."4l'httii ... en ilnnemi ve baba- Oteden beriden konusına~ başla· yi uykusuı geçirdiğimi söylemele ri çıkan padişahın arkasından bi% 

~· bı. '"il· l'e d __ , -..ı-·""· Jal lüıum var nu? de Malaya ismindeki bu %Irhlıya 
"'1-J ·~ tolt Yzetn ~k a~ dılar. Jale e }'a.ıuamı.ws.r'"• e 
~b~ ~ l!t.L,, sert bir kadındır. birçok ~Y biliyordu. Salon dediko- Şafak sökerken galiba biru dal çıktık. 
~~ ~<ıa,'arnad ~-ı mı1IJTl Harem aialanndan Hay- Sultan Vahidettin, kendisini mer 
~~-acıttı· . ı. Bazan bana dulan, tiyatrolar, meşhur in~uar. · 
'\ ~rı lr ki .. Dünyada beni Halbuki biçare Mualllnm. hi~ rettin ap beni uyandrrdt. diven başında karstll)·an aminilin 

~~~ ~ediğini dilşüne- kimS? ile görüşmediği için büttln - Haydi, gidiyoruz.·. diye. ::~ g~~:=~ çg~~~~ ~= ::. 
--..~ "' 01\Uıun. bu manasız, fakat ~lencıell şeyler Yerimden hrladı:n. Başrrmn 
~-hi uır hıtktrık cundaki ta atdnn hareme lona indi. Orada kahve ikram etti· 
\.,.~~rıbire k tıkadı. Fakat den haberi. yoktu. ~001 kap~ ~rdik, ~ arka ka· ler· Doktor Re~at paşa tercüman 
~· h.~ tnü endini topladı. - Tiyatroyu scvmeı misiniz? pıdan yani Şişli, K~ğıthaneye gi· hk ediyordu. 
h''llit ~ f'-... •• ~sebctli olma· . - Ben mı·? Çılgın gibi -\"erim. ,_ d bah . ., ~ -..uıutd n bunlan ~ ""' den Yola bakan ıuspr an çeye (Devamı var) 

il ~ Fakat aksi gibi teyzem sevmeı. -----------------------
Mı.,· b. \'c till blrdenbi· OyJe garip fikirleri var ki.· 
""' ~~ f nı~e çalıştı. ~ ~Slti ı._ ena §eyler dOşünme- - Ben teyzeniz olsam, fikirle-
ı. ~kes rimden falan vaz geçerdim. O ka· 
"l~ sever .. Bilftistis- dar arzu ettiğiniz bir §eyden sizi 
h..:'~ blrd~bire sustu. Vals nasıl mahrum edebilirler bi~ 
~ıı Sld,1.._ Ki ... 
~ b~ tıesi: - Ah efendim .. Ne ymk ki 

~~~, buMt oldu teyzem değilsiniz. 
K~~'1ılı~ °?ıunb .. ~ Öyle ~? Muall~ bu ~zlerl o kadar tu· 
~'it.. ... ,, .. l haf söylemişti ki Jale gülmeld.en 

•q ~,-- ....,z eri S()ylerken 
~ ~rdu. Bayan Sıdı· katılıyordu. Muall~ da güldü· Fa· 

l 
rıın.~ 1ı araba. ya götürme kat Cemilin teyzesi olduğu takdir
h~ stedi de pek memnun olacağım gayriih-

~~ ;ı:nı blrakı ·Acaba 0 da tiyari dü~ünQü. Herhalde bu tey
~ ~ başqp gidecek miy ze, ba~ omuzuna dayadığı ıa-

,(0..- .... ) 

~ mi genç kızlarla man somurtmazdı. Bu garip dilşün 
ı. , ~- . ~-h.,~Ydi? . 
• "IQ ""ct~ma celer Mualrnnm yüzünü bclind~ 

~ ~Uh . binmezden güller kadar penbel~tinnişti. 
Scı arttre, elini uzat Cemilin rengi sapsarıydı. Mual· 

' "il.ı • •"'lltfi lA bunun, veda etmek için ayap 
ı., · tf,..._,, nıisafır gQnü· 
"1t ''JQ.tın 13t kalktı~ zaman farkına vardı. 
~lte ~~Unı ninı dalgın ye- - Rahatsız mısınız? dh•e ~r-
~ ~ıırı~ ecierse ~ milsait du. 
~ ~l ~ d~ nu: pek mem- - Hayır •• .Ç.Ok ~kkllr ederim· 
~~~Ur· Sonra daha yava, ~le: 

)t..... ~ i aıtıtlda etti. Pcnbe baş- - Geldiğime ~ memnunum. 
··111ı. llıltıile l\i saklanan müte- Allahaısmarladık kfiçilk hanım! 
~ ~! uaıı~ ona bakı- Yüzü elAn sapsarıydı. Sesinde 

~:'t ~!'.... büyük )>ir teessürün titremesi gh-
'~et 80nra Ieniyordu. 
~ .~~ g~zden kay- - Oruv&r efendim! 

,tittı. .'· lttn Muall! bu kelime <lııerinde ide-
~ ~ı ııe ~~rrir 00,u· ta ısrar etti. ÇQnld1 bir daha ı& 

<ie 0 lnız? ~c;mcğc niyeti vardı. ''Allaha1'" 
Yle, teyze, benim marladık,.da bir daha ıörüşne-

:ı '}'a \. .. _. ....... ., mek ümit!izlifi ıf,ılldir. CAmil de· 
llııctı:~t t- •'Qruvar,, diyenle f(lldQ ~orada 

ıl'dı • .\ca~ ktı asabt v~ uzaklŞı. 
~reıec8 

Kara Ali 
Amerikalt 'ampiyonla 
güreşmek istiyor 

Bundan birka!). gün evvel .Aıo
ri.ka aerbe.st g'llre3 p.mplyonu Cak 
Şerlnin merkezi A vnıpada bulun.
mumdan blliatl!ade Teklrdağb 
HUaeyf.nle bir mnaabaka yapac&-6 
cağmı yaz:ınışt.ık· 

Eski bqpehllvanmm Kara Ali
nin de C8.k Şeri ile bir mUeab&ka 
yapmak için alltadarlara müraca
at ettlği aöylenmekt~ AJAka
darlarm bu mUracaatf namn iti.o 
bara alarak Kara Ali ile Cak Seri 
nln k~ı temin edecek • 
teri zannedilmektedir· 

Mısıra gidecek futbol 
va gureşçiler 

Bundan bir müddet evvel Mm
ra ıfdeceflnl yuıdığmm g11reı ve 
futbol kafilesi bu aym yirmJ aıa. 
ımcla veyahut da Maywa llçUndt 
hareket edecektir. 

Kafileye İstanbul bl5~eel futbol 
ajanı Huan KAm!!!n ıiyuet etme
li kun'etll bir lh t!mal d&hillndedir· 

ı.Beşiktaş - Kişpeşt 
BugUn Taksim stadmda 

karşılaşıyor 
Şehrlmlzde bulunan Klşpeıt ta· 

lamı son müsabakasmı bugUn Be
ılkta§la yapacaktır· MUMbaka 6Mt 
16·-ili de Taksim ata.dm.da oynann
ca.ktır. 

Be11lkt.aşm yapa.cağı bu maı;a bil. 
yUk bir ehemmiyet verilmektedir~ 
Galata.saraya 6-1 mnğlfl.b olan ve 
Fenerbahçeyi 1-0 yenen Macarln
rm bta.nbul lig şampiyonu Beşik. 
ta.o ka~mda ne netice alacağı 
merakla beklenmektedir· Futbol a
ja.nlığmm bu husustaki tebliğini ıı· 
pğrya dcrcediyoruz: 

ht&nbal futbol ajanbpnd.an: 
1 - Şebrimlı:de bulunan IMcar 

Klfpqt takımı ıson maçını bugUn 
Taksim eta.dmda htanbul p.mpfyo. 
uu Beelktqla yapacaktır· 

2 - Ma~ saat lfJ.~5 de baısla· 
nacaktır· 

3 - Maçm halcemi Tank 0.ze
rengin, yan hakemleri Ahmet A
dem ve Şazi Ter.can· 

f - Fiatlar §öyle tcsblt edU
m.IGtir: Balkon 100, tribün !50, du
huliye 25 lru?U1tur· 

Maraton birinciliği 
TUrklye Maraton blrlnclliğl bu a

J'ID 21 lııde Ankarada yapıla.cakf;tr. 
'2195 metre fl.lerindeıı koaulacak 
olan mtlısa.bakaya girecek atletle • 
rtın1a henüz formlımnda değildir· 
ler· Mtln.bo.b. itin hazırlıklara 

... ''""''IÜJ' 

(Dilııkil nüshadan d<nımı) 
J 
Hayır benden 11.yrılnuyacakımm. ... 
kendime kAUp tayin eturdim. BD-

Doktor Knokun yanağında mem mcm k&bul eder ml.ıı1nlz? 
nunlyetlnl gösterir bir iz belirmL,, Selma bu aksi tcalrlere artdl 
içten ge!en hlr tebessUm dudalt - tahrunmUI edemem!§, kendinl bzralt9 
larmı ııUsleml§tir: mI§, aesstz göz )'&§lan dökUyord11. 

- Gilıel, demek ingilizce konu. Doktor Knok sevdiği bu cezıç kadle 
fUYOrsunuz? nm ur.m k!rplklertndo blrildp, bıcıl 

- Mektepte iken biraz 6ğrcıı • taneleri gibi yanaklnrmdan ~ 
mlşt1m doktor· yuvarlNWı göz~lanm sc~ 

- Hangi mektepte? du .. 
- Amerikan mektebinde ... 
- Sizden rica edeceğim malfı 

matı bana verebllccekslnlz değil 
mi! 

- Buyurun ııoruıı doktor· Artık 
buhrn.n.ım geçti·- Her aeyi eôyll. 
yeblllrim··· Buna da alt§tım· 1nsan 
neye n~ ki! 

Hasta bUyUk fellkeUerl takip 
eden aükOnet içinde konı:ıouyol'

du-·· 
- tsmlnlz nedir? ~ yqmda. 

llZDlZ? N erellsinlı:? 
- 1smim Selma. 22 yqmdayım. 

Allem Rumelilidir, fakat ben la· 
tanbulda doğdum· 

- Ba.bn.ruım ismi nedir? 
- Bunu 85:, lomekte beni ma 

zur göremez mJslııh doktor?·· Ba. 
bamın l!ml kirlenmesin-· O ~ere • 
fini müdafaa etme&nl bilen b1r 
~idi· 

Genç kmn gözleri yeniden bu.. 
lanım§t.ı. Doktor Knok vaziyet! 

kavradı· 
- Peki, dedi·- bu bs.h.sl eonra 

da göril§Urliz· Şimdi eiz i8tirahat 
edln00

• 

Ve mua,inine 13aret edcrü 
kalktı ... 

••• 
• 

- Mia Selma eiz bundan eonra 
bana tercUmanlık yapacalaıtnıZM 

- Nasıl olur doktor, ben de 
burada herk~ gibi tedavi gören, 
cemiyet içinden kovulmuş bir has· 
t&ymı". 

- Hayır mis Selma.. Senin gibiler 
cem1yeUn yüz karası değil. sen! bu 
hale sokan cemlyetin yUz kar&111dır. 

Hayattır bu" Senden, ae:ııt bu vu1· 
79te .okan hayat utansın.. 

- Bana kar§I çok iyi.tin~ doktor .• 
SWnle konuourkcn kendimi baba,.. 
mm yuvumda zannediyor, sıuık1 me
sut çocUkluk hayatımı yeniden )'&fi· 
70rum. 

- Benim eizl diğer kadmlar arasın 
dan aeı;mel?lde elbet te bir aebeb 
var değU ml mls Selma? Onun tem 
1Uraı: et.meyin. Es:ıscn hMtalt~ 

artık tamamen geç~tlr. B1.ından 

~nra asbah viz!tclcrtne bültkte çıka
ca~ 

Sclmıı, hayntın kırdığı bu cnı;adan 
in.:e malıH~k mcnek§eden daha yumu· 
oak bakıotarmı doktorun glı%lertne 

kaldlt'dL Kal"Dııımdaki adamın boy
nuna atılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyarak 
te§ckkUr etmek, çirkef tdomlııde kc:ıı 

dl.sine bir kıymet veren bu ytıkaek 
kıılbll doktora minnettarııcmı b11dlr· 
mek !eti.yordu. 

O günden sonra Selma Ue doktor 
Knok birlikte çıılı§mağa bn§lruru§lar· 
dL Genç kadm doktorun l§lertnt bU· 
yÜk bir tuna De yapıyor, doktor da 
SeJmnya amm1 hUrmet gönerlyordu. 
Böylece bir ay çalı~tııar. Hergün bl· 
riblrlertne blr&Z daha ynkml~mt§lar 
nıblarmı biraz daha anl&mt§lardı. 

Doktor lCnok, &Jma.nm karanlık 

göklerde kayan, kaybolan parlak, yük 
ııek bir yıJdll: olduğunu anı~. Sel· 
ma da doktorun yüksek vtcdanma, 
insan hallı:ıe hayran olmuotu. 

Bir gün gene blrUkte otururlarken, 
doktor: 

- Wı Selma, dedi.. ıl.ze bir mUJ· 
dem vıı.r •• 

- Hayrola, nedir? 
- Yarm sabahtan itibaren hastA 

kadromuzdan cfllnlyorııunUL. 
Doktorun bUytlk bir eoğukka:ıılılık· 

la aöyledlğj bu sözler genç kızm göz. 
lcrln1 doldurmu~tu .. Ar.. zamanda blri· 
birlerine ne kadar al~mı~lardı.. Son· 
ra Solm& nereye, hangi hayata d6nc
cekt1 f Boğazında hrçkmkJar dllğilm· 
lenerek: 

- Demek, doktor yarm aU:'deD •Y· 
nlaea#tm, öyle m1.. diyebildi. 

Doktor gfü:lertndeki tebcsstlmtı du
dakJs.rma indirerek 1Zah etU: 

- Çok memnunum mıs Selma. 
Çünkü .tst mUteeatr rörUyonım. 

Yav&§ça kalktı, Selmanm otunıUl'tl 
kanapeye yakl&§tı: 

--.lila Selma, dedi. A.rt%k tam•m• 
anla§tık.. B1r tek aö.ıı IÖylemek blıo 

le fazla.. Fakat bilin k1 artık ~ O. 
Ulnceye kııdar k&ct:ır yanımdan ayırlı9 
cak değillm" 

Selma saçlarını oklJ1Yl!Jl lturtluul 
ell dudakl&rmıı cötürmil§, epQme,. 
öpmll§ttl. :Bununla, bu ıustz hıı.relt .. 
We mtmııttıı.rlııtmı rı.nlatzruıtı. 

• • • 
- Mla &1ma bu hasta.ne ~· 

dan :ııo z:ımnn kurtulacağız.. 

- Ben stze tabllm doktor .. ~ 
ben hayatımm kontı'Olunu 'eoktu 
k&ybetmi§im .. 

- Rica ederim, bmı1Ardan b&hltto 
meyin. Kendtnl%1 bugün doğmu,, taP
:odlD.. ve rJUDU da b1llıı ki ben abıfD 
attUDW: qmda bir lat.kto buluna· 
cak deAiUm.. 

- Çok 1,yielnb doktor .. Buna antk 
1mamm var. 

- s~ benden daha. lyt olm&aa1dı· 
DJS m1a Selm& ben bu karan vmr 
mJydimT 

- Ne karan doktor T 
- Şt.mdl vll'Cllıtm bir karar, Heıua 

fU anda... 
- Nldirf 
- 61.zlnJc hayatımı blrlettirmelı: .. 

çtn ne lAmn.sa yapae&ğmı.. 
- Ne d!yonn.uıu.z doktor? 
- Slz1nlı evlenmek lstedlflmf, bQ.. 

ııun lç1:ı nı 1&mMa )'&p&cağmu 1187-
lüyonmı. 

- Oh buna lmk!n yok.. Bu o bdlr 
uzak bir hayal ki .• 

- Yokı:a kabul etmtyw ~T. 
- Kabul etmemek m1 T sı.a neler 

dQ:UnUyonıunw: doktor .. Beıı1m lç!D 
bundan daha bUyQk .u.adet o1ur mu T 
D'a.kat.. 

- Fak&t... 
- Bcıılmlı evıenebllmelt ._ adil· 

tnman olmanız ıa.zmı.. 
- Ne IA:ı:rmııa yapaca#tm demedim 

mi? 

. • .. 
Bir g1lıılllk nııfalwwu tamlıı lcta 

vUcudunu satmak mecburiyeUnde kal 
~ olan r .. ıwallı Selma doktor Kno
:nın eliyle yeniden dünyaya gclmlf, 
doktor da çtrkette.n cıkaıdıt'I bu mu
ctuyS kendine zevce yaptnı§tı. 

Selma mU.lUman olmatı kabul •· 
den doktor Knokla evlendi, bir mUd· 
det İ:ıtanbulda mc.5Ut bir hayat ~ 
dılıı.r. Sonra blrg(l.n tAr1hlD en bUyQk 
aavqı, TD.rklertn "UkW harbi bq
ladı. 

Selma hayata k11.ek11n, ntanmı 

s:atmağa kalkan hallfelere kUlkUn, 
takat vat&runı kurtarmağa çalıpnlar 
la banoıktı. lırtıklA.1 11av~a toUrak 
etmek latedL 

Mllatevll bir devletin doktonı ola· 
rak latanbula '&'elen Knok uvdtlt 
kadmm bu arnusuna da lşt!ra lı:te u· 
la tereddUt ctmcdl.. 

Selma ne doktor Kııok birlikte .A• 
ııadoluya geçtiler n 1.etfkW anıma 
ı~t.ını.k ettiler. 

Doktor Knok llo Selma ı:ıı olmut-
1!1.rdll'? Bunu ben de bilmiyorum.. 
K!mbWr, belki de bir kalb ve bir vO· 
cut olarak r:OçmU,, ebediyet. kawt
mu:lardrr, tıelld de buı'l1n yurdun _. 
kin bir kllşe:dnde !!'!C3Ut 'bir hayat .tır 
mektedlrler. 

l§te tıuısun fçtn yaZl)'& lıql~ 
Jdmblltr iıllkt d• kahruua1an lıila Jd,. 

k&yı,.S J:U;mt •kuyaca.ldar, J'fmd ... 
ne eV\"Cl ~ clduklan atefU efkJ 
bir kere dalı& ha~. dıto
~m. 

SON 



a HABER-Aqmı,Pottan 

R Ç . SİRKECİ 

~~,~Size bir çok men{ aat temin edecektir~-:;--"'! 

Gö%1cti yaL-maz, su ile çıkmaz. 
Ki~ildcri dökmcr.. 

Terkibindcf,i BALSAMIN 
cevheTi •aycsinde kirpikleri bes. 
lcr v 01:.nllr.' Siyah, lacivert, 
kumral, :ı,.e il, renklerinin kı· 
kı~tal · .fücunltnr cazibesi ıaynnı i 
lm}'t"ettu·. 

1~80: Pıııerra.m ve meınl ket saat 
ıı.31U1, 12.ili: Ajans ve meteoroloji ha. 

ılerl, ll.t'n: Mllr:1.k: ÇelAnlar Cev. 
it , R~:ı K m, Re=at Erer, 

a. ı - O:.U,.aıs ıruatter llkar: 
.sarı,. To 1, 18.80/lUO: Mll%ik: 
Ka uru mtlı;1.:: CPl.) ıa.oo Pro-

' v. memleket ııaat ayarı, 18.05 
J.fllJılk: Dobumy. Ku&rtet (Pl.) 18.40 
KW! CClttetnızı. eaatı), 18.~: 

t. 11.10: Memleket nat 
-~ • .A.jau :n meteol"Olojl haberleri, 

80: ıımztk: Tnzk mwılklısi ve Yah. 
JDnnal, 1n~d, Necmett.ın Halil, 

lıfallk1 Koro. ve kOma ııaz heyeU, 
J:Cl&re cıdeıı.: !ı!ı::ut Cemil, 20.15: Ko. 
nuıma: (ll.-tuıa• ve Hukuk ııaati), 
20.80 ~: Fuı1 heyeU, 21.15: MU
zlk Jrootlk m1r ııt'ra, !US: Memleket 

t a,yan, Ajana !ıaberterı; !:tnuıt, 

ham - Tahl'ilAt, Kambiyo - Nu. 
kot (I1'!7at), !US: Unnk: 

e kcnoertoS1.1 
(J"J) IO: ~: OUb&nd (Pl.) 
:.m.26/ .ıo: Yıır.mkl prcıiftm ve ka. 
])&r.11. 
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MU..t:a4o ~ aok&k 

2:S :tfo. k • :nı..um :ceı:dta4• 

~ H Mem ~ al.,.. 
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~ \QeAAm& da-.mm ~ 
jd&n muhakeı::ı.eslnde: Mlldclelaleıy!le 

10 ar!Jad& U'Y&J' nrilmık Ü!:&-

1'1 ~'!u4&.'"1Len '1na ar2illtal1 ~ta telt-

~· o411"1~n lillMa tetıllpt 
~ vı - UT&J& k.aJyı 

az-:Cı.ı:ıla HQ 'Ye!'aMIM n tıa-

tsııftana l·"·&iO aat t,I u 

2 Op ratir •1oil11 Is 
tı ead4 i ltg n,lll!llıanw 

Oitaya'!I ~ıtarlntan1 Bars. 
Pnr.;ı.., :·.. Tel: 4.1.2.35 
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Kan çıbanları, her tiit-lü yanık· 
lar, arpacık, ıivilce, koltuk altı 
ç1benlan, şirpençe, traı yarala 
n, piyodennit, dolama, akne. 
ler, ergenlikla, meme iltihah.. 
larmı ve çatlaklan konjoktivit 

tark çıbanlan 

Polivalan Ye polimikrObiyen aşı 

En erken ve en 
emin Tedavi eder 

ViROZA PATI Cerahat yapıcı bütün mikrop· 
lamı yaf8D1aıına mani olur. 
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Dr. Ah•ıt Akkeynlu 
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Pıe1ri!11' mnadn her etin 
yat 15 ı1eft 40nrıı. 1 rlt•lnn llllll 
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Yan \'e eıbanlarda kullanılır. Der eezaneae kutusu 50 lnıro3tuı . .................................... 

YENi ÇIKAN 

SA iBiNi SESi 
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PLAKLAR/ , 

5cnelenlenbcrf memlokettmldn yüksek rıığbettnl mııhSf~ 
metu mugannlyrunlz B3yan JIAMtı·ET'ln en son okudufO P 
tı~rem b&lkxmım ta\"SJye t."df'.rlz. ~ 

Ayn<'& Başan SEYYAN, BlRSEN, ZEHRA BlI.lR, ~\ ş'1 

H;;;;ı;;t va;;;~·; Ax2~ 
Deli gönW (A.llahm cenneU LilmJnden) P.e.st.o S&detUn ~ 
Benim yarim gell§inden bellidir. Beste Sadettin ıta!" 

A X 22 3 ') Hele bele bana bir yan bıı.k:Bestc JJ~ 
c CetMı ı:ok \"elası yok. Be&~: nnı-11 

SEYYAN: 
A X 2223 Dudakların ne ince. Mllrlk: 7~1.t 'DfJ~~ 

Git arlık seni Jstemem. llfllzlk: or:ıııJ' 

BiRSEN: 
A X 2222 Gurbet taıı~o. l\llblk: Fehmi E~c 

z E H ARA""BFi'L i ~; 
A X 2231 Hop hop nanay. Halk türktlsü ıcO'°' 

· Yeri dll~r yeri tlSremfyesln Halk tnr 

NEVZAT suA 
• Jl~ 

A X 2230 Ne hal oldu b&ı:ıa.. Jkoırt.e: DramalJ ı. 
J!ir bqkıumm sevdJ#fnl. Rast nev• ~ 

Süheyla Bedriye : 
A X 2 2 2 5 Tokatlı lrnr. Beste: Kem.anı Salih 

lsterlm bir l!hucık. naat gazel 

Diyarbakırh Celal : ~ 
A X 2224 Dell g6nW melOl olup ağlama. galk tUt 

- Bu dere buz b&ğlamıa. Halk tür~ 

·nıs"''' Devlet Demiryoltarı ve Lı. ,. rarı 
işletme Umum idaresi ııan ,~ 

ıfd~t 
TUrldye dablllnde açılacak ııergllere, .Avrupa ıuıt~eıs ttl 

l&ra ve t~hlr için sön~rilecek e~ya dahl 1·5-9'0 ta o04ı 
zllltlı sergi tarifem tatbik edllecekttr. (11ıa> (I f. 

1'aJ!la ta.tsllfit için btuyal11ara mUra.eaat edllebUir. ıı? 
.. o 1' 

• • • ıııJ den " _,ı 
Muhammen bedell 11%0 lir& olan 70 ad•t dökıı\e de r ısr biti I 

hem 80.4.HO ııalı günU aaat •(11) OB birde Ha.~ad~ı:ıı~tJ<UI'· ~~ 
deki komll!)'on taralmdan açık ek8Utme ~ellle ıitı:ıı ~at v•::: ıııU 

Bu ~e girmek lsUyeıılerln 8' tırlı.lık muvakl<At te ltO~!) 14 
y1n etliği \'el!&lkle birlikte eksiltme gtınU saatine kadar ııstl'~ 
atlan lWındır. 1t datıtıl (f''l 

Bu lo• &1t f&Pt.nameler komisyondan pnrn.sız: oıara 

Nafıa Vekaletinden : .... d ~ 
%1-4-HO cumarte.!I &UnU an.&t 11 de Ankara® Natiau•-e ıı0, ... fft ' 

, ekli ..... ..tı Jı>-_..ıı 
nıalzeme mUdUrlUğU oduıncb topla.nan ma zenıo nn 19zuv ıc•P""" 
vag-on içinde ve A.nkarada teııllm edfidlği takdlrde ceı:ı:ı resttllrıı. 4111.. 
ınen bedelli çıralı çam ağacmdan 400 metre mlk~P ıuı reft~ıJ.,~ 
uaulUe ekailt:mesı yapıl&eaktır. ıtırı 11ııı.-.~ ,eee'P rl 

.tııteklller Anadolu hattı UJ!erinde olmak ür:ere te.s ;a.rtll• ,., ,,ıııtJ1 
tıreblllrl•r vt bu lata!!yond& ıenı va~n içinde te:ı!lln 11111• )lıJ~ / 

yatl&Till ae sureti• ı..ısap M.llectfi ~rtname.sll\d• ya.z:ı ~tl fP 
11.&t 1 « e llrdtr. a.t1A ,..1'!1 

Ekalltme prt:aaınesl ve telemıatı .A.nJtar8.dA N t, 
mUdUrIUğünden pa,ram: olarak almabntr. nı.ınat -ve "!.:' 

lııteklllerin teklif mektuplarını muvakk't te ~-tı: l(dlSP" .. 
~ılı \•eslkalıı.rl& birlikte aynı glln ~ k;)dl!r) 

buz mukabilinde vermeleri IAmndn'. (2889 • 


