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Norveçte büyük muha
rebeler · hazırlanıyor 

Müttefikler hücum f aaliye-1 "fTILYINHf. 
tini üç cepheye teksif ettiler VAZiYETi 

· iki taraf da siperler ve müstah- Dün Romadaki top
lantıda bir müsteşar 
Almanyanın yanında kem hatlar vücude getiriyor 

3 bin Alman cessdi ve mühim miktarda malzeme 
harbe girmeğe karar 
verildiğini söyledi f 

Musolini mıımnu- j 
niyetsizlik ! 
gösterdi 

Nnrveç sahillerinde karaya vurdu hava 
. ve kara çarpışmaları devam ediyor 

Londra. 26 (A.A.) - Askeri ı üç noktada yapılmaktadır: 1 ve Narvik mıntakaıında. • 
mahfellerde beyan edildiğine gö- Orta Norveçtc Lillehammer ci· Lillehammer mmtahsın~ ka • 
re Norveçte muharebeler asgari varında, Steinkjcc mıntakasında (Devamı 4 üncüde) 

( \ ' nzıı;ı 4 ıi nciicle) 

,...._ 

Bir Affi·~;ık;n mecmuas:nın 
-ı: memleketimiz 
~'kında sitayişkar yazıları 
~ crnua Türk askerini " sert, 
e~ . b anımil, zeki ve sabırlı bir 

N on•eçln Bergen llmanmdakf Alman ka~ı mllttefiklcrln yaptıklan ha,,. bomlı:ırdnnanmı g3sf.eren t«nsili 
bir resim ... 

~adır,, dıye tavsif ediyor 
~ ~ '°'1 ':~ok aa.tııan mecmu- le dolu olan bu mecmua, yirmt 11ene ev 
:'\~ll't:te baaıum mühim bir vel Harblumumtnln maf!Qbiyeti için. 

'• l1a.ı tahaıa etmiştir. den harabe hallnde çıkmıf bir mem-'11t' eıuyı mütecaviz lcketln emaalalz llderlerl aaye.tııde 
~ Sitayişklr yazı ı. (Devamı 4 ünri;.J.) 

Dünyanın en güzel ve en büyük 
parlamento 

~h~eku petrol mıntakasında 
saıe bir kaç ay zarf mda 

binası Ankarada yükseliyor 

~.~~aşıanması muhtemel . 
inşaata nezaret edecek o lan maruf Brezilyal 

mimar profesör bu sabah şehrimize geldi 

~ ~~~~~ ~~a. .ile mey? ana getirilecek tesisat, 

Yeni Meclis binası normal şartlar 
içinde Uç senede tamamlanacak 

~~ "1Rırrıız para ıle 15 senede karıılanacak Ar.karada inşa edilccc>k olan ye-
l.,..~11...' ~ --------- ni Büyük Millet Meclisi bina. 
~ ~~ ~ - ~vı>kll o R sma ait projeleri yapan dünyaca 

~~ 'i:s~;;:I~~j !i7.~i·~·~;~~Jü.~j :ı~:~:::;~~~~t~:~iE 
~~ lf~t .... ıııa doğnı seyahat- gelmiştir· 

t ~11 ~\lecekı '1 y l Sirkeci garmda birçok mimarlar 
\ k~' takır v erdir. İktısat eşı• tarafından kaI11ılanan Ho1meister, 
~~:~~tııırtu ~- maden tet- bir muharririmize şunları söyle-

it. ' ~.. su umum mil-
1·~ • ...-cııe miştir: 
t ~~U refakat et- k ··- Çok sevdiğim Tilrkiye,·e 
'~ ~'1 ~~ ,~ s elet geldiğim için pek memnunum· As-
~~· '«~l'ellelııi °:~a. BtiyUk Mil. 11 len Awsturyalıynn ve Viyana gü. 
~~ lıt >ı«' .\dli~ dUlhalik Ren- zel sanatlar akademisinde profc~ö-
~ }f~ llciat e, Da.biliye, Ma- rl\m. Fakat Brezilya tabiiyetinde-
~~ 1'ıh' z;a• ldaarü, Milna- v AKIT yim· ÇünkU orada doğdum. Son de. 
~'!~lıt '-a;ı::at, Ticaret '\'C GAZETESİNDE fa Brezilva htiki\metinin daveti Ü· 
"~ ~\Jlllu ''ekillcri. Riya- ! zerine Rio de Janeyro ııehrine git-

~~,~~t lratibi Kemal Heyecanlı \;ijyük bir 1 miştim· Bu şehrin birçok imar me. 
11111 su Ceıa.ı, hususi zablta rormnı li selelerile meşgul oldum: proje le· 
(l)h.~Ya AnderL ı.--------- rini yaptım- DönUete lsviçreden 

/ 

·..a 4 iiMicll> (Devamı 4 üncüde). 
Mlmu Profesör Clemeu 

Bolmeat.er 

Bir lrlanda heyeti 
Berline gidiyor 

Dublln, 26 (A· A·) - B· de Valera, parlamentoda İrlanda iaşe 

ve ziraat nazırlarının muallak meseleleri görUıımek üzere önümüzdeki 
hafla içindi? Berline gideceklerini söylemiştir· Zannolunduğuna göre 
görilşUlecck meseleler, iptidai maddelerle zirai mahsullerin fi:ı.tı me

seleleridir· 

Skandinavya hareki.tın da esir edilen Alman 
bahriyelileri 

Londra, 2G (A· A·) - Harbiye nezareti mali müsteııart, Skı:ındi
navya harekatı neticesinde 137 Alman bahriyelisinin harb esiri olarak 
lngilterede karaya çıkarılmış olduklarım beyan etmiştir-

lngiltereden ne gibi 
eşya getirtebiliriz ? 

Londradan yeni gelen Ticaret Odası meclisi aza· 
smdan Said, lngilteredeki son iktısadi vaziyeti 

anlatıyor 

Demir, çelikten maada her nevi men su· 
cat ve mutfak levazımı getirmek mümkün 

,(Yazan 2 ncide) 
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Prensesin elbiselerile yakalanan iki köylü karde
şin üzerinde, Taksi dört mektup bulmuştu. Kral 

bunları okumasını emretti 

Ve korkudan ağlayan, sapsan 
kesilmiş genç bir köylü k1ziyle er
kek kardeşin clele tutu~muş olarak 
geldikleri görüldü. 

Bu güzel robla güzel elbi~eıeri 

kulübelerinin bahçesinde bulduk -
lannı, Pantekot yortusu günü ol
du&ru için Hazreti Merycmin bun
ları bütün bir sene çektikleri czj_ 
yete mukabil mükafat olarak gön
derdiği dlişüncesine kapıldıklarını 

bunu bir mucize yani çok tabii bir 
Mdisc telakki ettiklerini ve eğer 
kendilerini yolda bekliyen akıbet. 
ten f.Üphe etselerdi bunları bir an 
bile kullanmaktansa ate~e atrnağı 
tercih edeceklerini, kekeliyerek, 
söylediler. 

Halleri o katlar masum, saf \'e 
budalaca idi ki, Pozol omuz silkti 
ve bağırdı: 

- Siz çıkınız Taksi! Bu çocuk· 
lar tamamiyle budala ve binaena· 
leyh fenalık yapma~ra iktidarlah 
olmıyan kimseler. Cürüm ve cina. 
yet - Fakat takip etmekte oldu -
ğumuz hadisedeki muğlak ve giz· 
1i cürüm • zekaya verilmiş bir im
tiyaıdır. Kızımın §CI'efi namına o. 
nun, yakaladığınız bu iki budala 
dan hiç bir yardun istemiyecek ka
dar zeki biri tarafından kaçırılmış 
olmasını temenni ederim. 

B:ıs harema~ası: 
- Hiç olmazsa üzerlerinin araş

tırılmasını talep ederim, dedi. 
-- Peki. Fakat üzerlerinde bir 

şey bulamıyacaksınız, ben emi -
nim. 

Taksi iki kardeşin üzcrlerinde· 
ki elbiseyi bizzat çıkardı. Köylü -
ler parmakları bururilarmda, mah 
cup, yanyana kala kaldılar. Taksi 
tozlu yol üzerine onların elbise -
!erini yaydı, ceplerini, dikiş yer -
terini aradı. 

Pozol: 
- Bir 5ey yok. dedi, ben bunu 

söyle.-ni§tim. 
Taksi cevap verdi: 
- Dört mektup var. 
- Bu mektuplar neredeydi? 
- Ceketin sol iç cebinde. 
- Bir tanesini bana okuyun; 

hangisini isterseniz ... 
Bu işe büyük bir alaka duyma. 

ğa baelıyan Filis, mektup oku • 
nurken omuz ba~ından kendisi de 
gözlerilc takip edebilmek için bey. 
girini ileri sürdüğü sırada baş ha
remağası mektubu okudu: 

"Mimiciğim, 

Uyan. J(apmm zilini saat on 
buçukta yerinden sökercesine çala
cağını. l\f aymunıım, köyde bir 
müzayede yapıyor. Bir kırlang:ç 

kadar serbestim. 
Yalnız değilsen yanındakini kim 

olursa olsım, başından .~av. Giyi. 
ni p koşuver." 

''Kamil" 
Pozol: 
- Mektup çok komik, dedi. 

Kendisini o kadar budalaca bir 
kırlangıca benzeten \'e müzayede 
yapan bir maymunu o an bu Ka· 
mil kim acaba? 

Filis, Jigliyonun kulağına fısıl. 

dadı: 

- Bu bir kadın yazı~ı. biliyor 
musunuz? bana kalırsa bu işin i
çinde iş Yar. 

- Ya? 
- Söyliycyim mi? 
- Hayır. Söylemeniz iyi tesir 

yapmaz. 
Krala döndü: 
- Du mektupları okumakla 

kıymetli bir zaman kaybediyoruz. 
Blmlar bize yeni bir ~r öğretmez. 
Prensese kimin refakat ctti!:rini 
ben dün akc:amdanbcri biliyorum. 

Takı;i haykırdı: 

- Ben de bilivorum. Bu kesfim 
tahminlerimin d~nı olduğunu 
gö'"teriyor. 

Bu dört mektup "matmazel Mi. 
rabel" c gönderilmiş. Bu kadının 
a'a!-:adar oldu~u h5.d1sede \'a'>ıta

lık yaptıt'Im, mıJcrimin de onun 
do~tu olduğunu iddia ediyorum. 

Jigiiyo: 
- Ben5e hakikatin biisbütün 

başka tiirlii olduğunu iddia ediyo. 
nım, dedi. 

Ve alacağı cevaptan emin o!a -
rak hemen iHi.ve etti: 

- Eğer kral bana burada üç 
saatlik bir müHlkat §ercfini verir. 
!erse kendilerine bunu izah ede • 
:eğim ve dilnkü araştırmalarım 
hakkında malfunat \"ereceğim. 

Pozol: 
- Niçin? Bu tama.miylc fay -

dasız. Ben bir zabıta şefi değilim 
ve sizin çalışmalannıza kan~mak 
niyetinde değilim. 

Te~<rar ediyorum, aranızda an
lasın. ister beraberce ister ayrı ay 
rr çalışın, bana göre mcse~e yok\ 
Ben ancak en sonunda kızımı. h!J- t 

lacatrımzı ümit ettiğim yerden al
mak ilzerc. müdahale edeceğim. 

Filis sordu: 
- Demek kızmız, Galatc gibi, 

gitti majeste? 
Pozol cevap -.erdi: 
- Bu aynı §ey değil! 

iV 
lki küçük köylü serbest bırakıl

dıktan sonra kafile Trifeme doğru 
hareket etti. 

Jigliyo, kral Pozolu aldatmak 
istemezdi. Çünkü onu bir gece ka
rısını elinden almııı olmasına rağ -
men samimiyetle severdi. Fakat 
Baş haremağasma karşı hisleri 
dostane değildi. 

Ona yakla~tı ve mahremane: 
- Ben kendi hesabıma tahki -

katı kemali şiddetle takip edece· 
ğim. Fakat, maznunun maalesef 
dinda~lanruzdnn biri olduğunu si
ze haber vermcği vazife biHyorum. 

- Ne diyorsunuz? Ne ··ezalet! 
- Teltişlanrnayın. O dotrnı yol-

dan ancak görünü~te ayrılmış. Bu 
hadisenin içyüzü işte ~u: 

Azalan arasında pek çok temiz 
adam bulunan bir cemiyetin en 
temiz adamları arasından seçilmiş 
bir delikanlr, Alcde oturan bir 
protestan grupu tarafından, Tri -
femdc ahlftki bir Yazifcvle tavzif 
edilmişti. · 

Taksi: 
- Ale, lekesiz bir şehirdir, de

di. 
(Devamı var) 
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Fabrikalar yeni 
makinelerle takviye 

ediliyor 
Şehrimizdeki çimento şir • 

kellerinln umumi heyetleri 
bugün öğleden sonra top -
lanncaktır. Çimento fabrikaları. 

nm, memleket ihtiyncını knrşılıya.
cak s:.ırettc genişletilme-si husu
sunda yakında faaliyete geçilece
ğinden bu içtiman ehemmiyet ve. 
rilmektedir· 

Öğrendih'imize göre. memleke
timizdeki çimento fabrikaları sene
de 600.000 ton istihsal edecek ha
le gctinlecektir· 

Bu maksatla lüzumlu görillen 
tesisat ve makinelerin lngUtere
dcn g~tirtllmesi kararla.ştırılmış ve 
alıikadnr mUes.seselPrden teklifler 
alınmıstır. lngil~ müesseseleri iıl • 
tenilen makineleri verebilecekleri
ni, ancak derhal lPslim:ıt yapacak 
vaziyette olmadıklarını, birkaç ay 
mühlet verilmesi liızımgeldiğini bil
dirmi.5Icrdlr. 

Sipari.5lerin, işin en müsait şart
larla yapaçak firmaya verilme!i i
çin teklifler tetkik edilmektedir· 

Çimento fnbrik:ılan için alma. 
ca.k tesisatın yarım milyon lirn 
tutması muhtemeldir. 

İstanbul üniversi
telileri Edirnede 
Şereflerine 30 kişilik 

büyük bir ziyafet verildi 
1'Alimc, 25 (Hususi) - Gelibo. 

ludan dönen umumi müfettiş ge
nernl Kiı..mn Dirik köylere uğnya
rak Bulayır, l{nvakh, Yiğltpn§:ı 
köyleriyle Keşandn çocuklnrm bay. 
ramla.nna l.ştinı.k etmlş ve cumhu. 
rlyet hWcOmctinln çocultlsra ver
il@ k.rymoti tcbarifa ettirerek 
gençliğe ve halka hitaben s5ylev
ler vc!:_Iajştir· Umumi mUfettiı; bu 
arada Yi}itpaaıı. köyUnlin yakının
da G~i Tur.ban abjsfC1iinW., t~elL. 
nl atmış ve koy!Uyc ktymctll bir 
hitabcdo bulunmu6tur. 

İki gUndenberl şehrin müıafiri 
bulunan İstanbul Universitelilerl 
uereflne Edirne halkavi 300 ldşi-
11.k danslı bir çay vermi§Ur. Ziya
rette vali Ferit ve cdeblyct mua.1-
llmi Ziya s3ylcdikleri nutuklarla 
memleket gUzldelerinin chcm.miye 
t1n1 tebarüz cttlrmlelerdlr. Nutuk. 
lam bir Unlveraltcli cevab vermiş 
ve çay saat 19 n kadar neşeli bir 
hava içinde devam etmiştir. 

Balkanh 
ziyaretçiler 

Bu sabah bir Romen 
kafilesi ve iki Bulgar 

avukatı geldi 
Pa.ııkalyn yortuları mUnıı.scbetlle 

§ehrlmlzo gelen Drukanlıl:ır çoğal _ 
IIlI§tır. EugUnl:U Romanya vnpurilc 
de bir seyyah kııflle:ıi gclml§tlr. 

Bundan başka böylcı yortularmı ls
t.ıuıbulda geçirmek isteyC'n maruf Bul 
gar ıı.vukntıarmdan D;ınyelof ve I'nn
nln bugünkü konvansiyonel treninden 
çık:ın yoıculaT ıırıı.sınd:ıdır. 

İki avukat da, TUrlt • B;,ılg-:ır doııt. 
lu~undan büyük bir hıırnretıe ba!ısc. 
clerck kıs:ıca §Unları söylcm~lerdlr: 

- Illzlm gibi blrçolt Bulgar mU • 
nevverlerl her frrsattruı istifade ede -
rek Türkiyeyi ziyaret etmek istiyor _ 
l:ır. TUrkı;cyc vt\kı! olduğumuz için 
bu dost mcmlcltetl gezmek bizim için 
çolc zevltU olacaktır. Turizm bakı -
mmdnn tstanbulun lstik'l:nll ı;ok par_ 
lak olo.cıılttır. Yal:ınlıt;ı 1Ub:ırllc Bal
kanlı turistlerin clıı.lnu nllılmsını çe
kecek vnztycttecllr." 

lngiltereden ne gibi 
eşya getirtebiliriz ? 

Londradan yeni gelen Ticaret Odası mecliBi aza
sından Said, lngilteredeki son iktısadi vaziyeti 

anlatıyor 

Deınir, çalikten maada her nevi mensu

iEJSHa~ 
AKŞAM P.os/,/i,_. 

Sahibi ,,,, Neınvat l)f 
Hasan Rasl"1 ~ 

İDARE EVİ: ısıanbul Anl~,. 
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Yan ~leri telelomı • ~,370 
ldıre • • ' ~ 
11.ln • • :. ,.. ~ r...-- ..- _,.. .- • ,_--.._., ,_ ~ ....,.. .--: '·ı ,.. .,., ·-,. . '·~ ••••••••••• •;,;f:ii·&.j\ 

: ABONE Ş ı...-. il' 
• t lrlıp , .___. J 
1 ~ ... 1111 • .ao ıır. ··- • ı • eyltlı. c.:: 1 • .,ıt • 
1 I eylılc S.CIO • j.i:, 
1 1 .,,,... ., ------------- "'' d&&ll<lı~ r<r. 11Alll1 lılA~ 

cat ve mutfak levazımı getirmek mümkün ----.. ---~~ 
lııgllterc ile yapılan yeni ticaret do vardır. lngllteredc yalnız demlı MiLLI MABLJ'"j~ 

nnla.şmasmdnn sonra bu memleketle vo çelik hususunda biraz sıkıntı g!lr_ KARŞISIND~·· ..ı 
iktısadi mUnasebcllerlmızin çok ar • dUm. Dahi11 lhtiyncr ve !evkalAde ar. ~il' 

taca.;ı "e evvelce Almanyadan gelen tan harp imaıa.trnı luırşı!D.yabllmek i- Bizde, sanırım, ilk ~~! ~ 
malların mUhlm bir kuımının lnglllz ç!n şimdilik husus1 ecnebi müessese. bir :&ııı.a.rif \'ekili bir c.ı ~ 
mü~~scsclcrindcn gctlrlilcbllecet;i u - lcro mal vermek istemiyorlar. nııılı5 törcnino i~tırak ~.ı.:. "1 
muluyordu. Fakat aon zamanlarda Maamafih hükQmctlmfzln yaptığı radarı kalkıp mc:UU ~ 
harbin tcslrlle bazı malların siparişi siparişleri yerine getlrmeğe çall§ı _ yor· AJI ),;. 
güçleştiğine dnlr haberler alınmı1'tır. yorlar. Bu itibarla bugün tacirlerlml_ lılanrif \'ekili ~ ~ ~ 
Bu hususta esaslı maınmat almak, zin lnglltereden demlr ve çelik ge - ~alr Ab<lülhak BinıidiJI ı,ı;f" _:, 
iktısadl vaziyetin no ,oldlde olduğunu tirtmesinc lmktın yoktur. 51Da, bu yüksek jcstJJe ~'jt/T 
öğrenmek Uzere, Londradakl tetkık Maamafih birka~ ay aonra vazlyo- vi bir ana.nenin doğu' ç 
seyahatind:m e\Tclkf gtin dünen Tica. tin değ!aecegı, o vakıt siparişlerlmi- koymaktadır· _ -"" -~ 
ret Odası meslisi azasından Said Dor. zin kabul edlleblleceğl bildirilmekte. Hamid gibi bir deıııu"'". ,,_ 
men ile görll;ıtük. dir. • .... :ı ··ı·· ·un· deO ~ ... J 

zarı .... e, o um 6,..,.... -
Said ı>orme.:ıin bu hususta verdiği Makine siparişleri için vaziyet mu_ uhiyctıer yaratınaJ.-t&.~1~ il'~ 

izahatı n~~ğıyn. kaydediyoruz: .aittir. Ancak teslim mUddetlcrf uzun yor· Bugilnkü gençle~ ~ 
"- Londrndn harbe rağmen yiye - olmak gartıle slparlf yapılablllr. ~ nıAııa.smı, her ha od~ 

cek sıkıntısı yolttur. Normale nazaran, Uç aydan altı a- deha a.ydmlığ"Dlda )"~f]ıl"'" 
1 HatUl şeker., tereyağ ve et s:ır!i - ya kadar dell§en bir müddet bekle • b'-'- ili •· (far u.uu ncs er ..-a f 
yatının tahdidi için vcrllcn kartları mek icap ediyor. zannederim· ~eee Jı1t .i 
bolluk dolnyısllo kullanmağa lllzum İngiltere iptidai maddeleri, meı:nle - En ölü ş:ılr, as!A ıJŞıı dJ'İ r 
görmedim. ÇUnl•U vesika.sız olarak ket dahilinde ve imparatorluk üUtele. , irimiz değildir; 0 , g~yrl dP'~j 
bu maddeleri \'ermekte devam ediyor- rtndeıı çıkan manifntura, kurna:, ip- : na.al!e, rnHli mabod~~ı 
lar. Bulunduğum otelde sabah kah _ ilk ve diğer bazı maddelerin ihracını i o, Türk milleti lçtnd:,-J 
valtıaı olaral< o kadar çok ,ey verlll. kolayl&§tırınak Uzere dııhlldeltl fa • i lnsan Uihb.rdandı· BU ,ııl~ 

yordu ld, yarısını bile yemek hnk~n- tiblW yUzdc otuz nlsbeUnde a:ıı.lt - ; ki bize, kentllmizden ~ ~ 
ıızdı. BunlaT arasında mcyva salata- makta.dır. : olduğumuzu her ~y ıır,,. 
ııına varıncaya kadar; çok ıcylcr var- Bu maddelerden lstedfğ'imlz kadar : derler· Tarihte ıuliü ııe:s~ .... 
dt. Danlmnrknnın iatll!\.smdan sonra almıı.k mümkündür. Böyle kolaylıkla ! ş:ı.nmı ancak onlar o~ _.d ~ 
da 1nglltcrede yumurta ihtiyacı temin getirteblleceğimlz e§)'U arasında ta. f ttintle, ebedi zat er tiıo;; -'"' JI. 
edilmektedir. b&k, çatal, bıçak vesn.lrc mutfnl~ mn.l. i de t:ışir· Böyle deh~)~~ 

tngfllz tıcsrct hayatında bllytlk r:emesl do bulunmaktadır. Fiyn.Uarda i hnml3 bUyiimtlş n~Jil ff'J 
btr faallyete p.hld oldum. Yalnız harp harp ıebeb!lo biraz yükselme mcv _ ! bUytlli lllıamlarls tsti~ııl ~ 
mQlzomosı imali ve ordulara ıuım o., cuttur. Fakat bu yUltsclme vasnU lan \'e lnkıl!p!t'1'1 w '-.f 
ıan cgyanm yetı,Urllme.ıılne çalışılma_ olarak yüz.de otuzu geçmemektedir. hnmleler yanı.tıcıın otııı "'"'°" 
sı dolayıslle tnbril<alar, huaua1 aipa- Eıı zlyade pahalılanan maddo ka - TllrkU, mlllctl~f11 ~·ı 
rloı!cri dcrh41 kabul edip normal mUd· Jı.ıtt.ır." ı ..rnl;ıt ,,-J 

" b <'.C zel.a kabiliyet cı• ~ r 
det Iı;lnde teslimat yapmağn. lmMn Bu ııa'bs.h eksprc.ıılc ttaıyııdıı.n gc • yifüscltmi~ ofan b:ı r:> ..A.., ı 
bulamıyorlar. lon bir idhn.l~t taclrlrnl.:, ltA[;'lıl ve kar <le. Nr millet m111i s~~ ,,M 

Bunun için ekeerl fabrikaların s~r- ton üzerinde yaptı~ tcma.slardan iyi bette kap:uıac:ıl:hr· gİ~--
bcst piyasa tcsllhatı aylarca gcclkl • netice aldµ'tnu, İtalyanla"!' bunları : , •A. ~ 
yor. Aralarında bir seneden evvel l>lering yollle vcm1cge batır oıctuktn- /'fi 

'U!sUnUi.t' yatfnmı~ıc 'tiıUe~ }Mer"" rı\ıı söYlemf~tır. ı.ı..u ~ 111 
' ' 1 ..... Jıı 

Bulgar sefareti 
ınüsteşarı geldi 
Bulgaristanm aonuna 

kadar bitaraf kalacağı
nı söyledi 

Bir hııfta evvel mezunlyeUe Sof • 
ya.ya. gldcrek hUMmctlle tema.et& bu 
ıunnn Bulgar sefatetl mUatep.rı lı1. 

Vançef bu sabahki konvansiyonel 
trcnlle gelınl§tlr. 

M. Vançc!, kcndlslle gilrUeen blr 
muharrlrlmlze TUrk - Bulgar doat • 
luk mUna.ııebetlcrindcn bUyUk bir 
mcmnu.n.lyetltl bahııctmlş, bu dostlu -
ğu:ı gittikçe dahı:ı. ziyade artmakta ol 
duğunu, harbin Balkanlara geçeceğini 
zannetmediğini, Bulgıırfstanm sonu -
na kad:ır bltaraflığmı muhafaza ede_ 
ceğlni, bu &k§am Anka.raya dönece _ 
ğlni söylcml§tır. 

; 

Otomobil lastiği buhra
nı varid değil 

Otonıobll IA.slliıi idhal eden firnın. _ 
lı:ı.r dUn Ticaret VekAlet.1 baş l<ontro· 
lôrU Hnkkı Nezihinin riyasetinde top_ 
lnnaral< son vaziyeti tetkik etml§ler. 
dlr. Neticede memlekeUn sonGvl th _ 
tiye.et olan oto bin otomobil llatlğln
den fazla miktarda sipariş \•erilmiş 

olduğu görUlmOı ,.e bunlarm bir ay 
sonra gelmcğc b:ı.,ltyacağı ıınıa~ıl • 
mı~tır. B~ylece bir otomobil lA.sti~ 

buhranının varld olnmıyncağı tesblt 
edilmiştir. 

Kadın Çorapları 
Sırf yerli "maddelerle 
yapılması tecrübe 

ediliyor 
Kadın çoraplarmın sır! yerli ham 

maddelerle yapılmnsr meV%uunu mü • 
zakcre etmek üzere dün mllll sanayi 
blrllg-tndc çorap sanayii erbabı bir 
toplantı yapmışlardır. SUnıer Bank 
Gemlik Sunğlpek fabı-tkası baş mil _ 
hendlslnin de bulunduğu bu toplantı_ 
da yeril floşlarlıı. yapılan tecrUbcııin 

verdiği netice tetkik olunmuş Vtl bal· 
lıca Uç mahzur görUlmUştUr. Bunlnr, 
parlaklık, clA.ııtlklyet ve büküm me
seleleridir. Fakat bunlann lzaleal 
milmkün görülmektedir. I3u hususta 
kli!l şartlarla daha geniş blr tecrU -
be yapılması kararlaşmıştır. 

* lzmir belediye reis muavini Su. 
ad 9t0 fuarına ait bnzr f~lcrle meş -
gut olmak Uzcre §ehrimlzc gelml;ıUı;ı 

i; I<:asımpafa deresinin şimdilik 

Yenlşehre kadnr olan kısmının üze -
rinin kapalılmuı için yent belediye 
bütçesine 160 bin lira. konmu~t1..ır. 

* nk tahs!l çağındaki çocukların 
sayımı şehrimizde bu pazar gUnU ya. 
pılacaktır. Hazırlanan cetveller cu • 
martesl günU evlere d:ığıttlacnlttır. 

Aile rci~Jerinin dolduracağı vnraka _ 
!ar pazar gUnU toplanacaktır. 

* 19 Mayıs §Cnliklerlnin progra -
mını tesbit etmek Uzcre lise ve orta 
mektep müdürleri mayısın beşinde 

Maarif MürlUrIU~Unde toplnnacaklnr
dır. 

............................. nuıı 

Halk hamamla!'~ 1 
nasıl yıkanılaG11J1~ 
Belediyenin haı!~.tb lA 

sır- •.r1" iki modern te t,.ıv-· 
hamam dün .ıııe 

açıldı ~ 
ft~ ... d~ _..,ı 

Balat vo Kıuıırnp....- ~Y 
tamamlannn iki bııllt ~ 
merasimle açılmıştır. aıııııV• P' 

Mera.simde kayıl1oJ: .Al>"' ~ ' 
ııcl~ d-' ' mUdUrU Ali ruza, ıı,t.,,sıD ,i> 

ınUdUrU ,§ch!r meclisi ıııııuııı:ll .'it 
zı zevat ve gazctecııer ~" 
dır. dS. J~c >,1 

1ki halk ııamaJlll ult~ 1ıı~ 
yedi buçuk kuruŞ Dl guııcıetl .,.olY. , 
nıp temlzlenmesinl ıı~. .~ ~ 
temine başlıunışlat' ışY ~ 

Bihhl §ekildo bölnıeıcrc ~' ~"
ınlı ve her bölınO ııır , ~ 
olunmuı;tur. riferıe 1 ~ iP, 

Hamamlar kalO ~ ıc ı.stV 
\'C ayrı ayrı borUlaf §CJdllldC ~ 
ve soğuk sudan dUŞ 111r6' ~t 1 

edilmektedir. ıtaı:ns~tl ,,ır f f·J 
mUddetı bir saatur. 

10
yutJ_fll8 ,.v>-~,, 

de her §4hts busuSl pacslC• ıısll çt 
IO'"•nacak banYO ya _..,,fil 6~ 

-1- • Jııov- ıııı 

nacak ve kurulanıl' bit t>ıl1 ıet1.J-
caktır. Ozerlcrindo fil ,ıtı~ııı":t~ 
dan §Uphe edllelller tU" rY ~ 
bu müddet zarfrod• : fcıııı' riJ!e 
de tebhJr edilecek v ı-cı>diıc 
trı:nfzlcnm~ oıarıı1' ~ 'İ 
edilecektir. ıcaPıdııJl ~; 

Hamama gcıenter le.Il b~ rf 
tızerlnde ııunıer:ıst 0ıı.,.a ~ 
ve elbiselerini ıto>-ııı ~ar rtJll1 ! 
torba vcrilccektlt~tllrı ~~1'1' c 
bnıı-ıı ol:ın bu o.nıı -'"" jl -" " ~-er- r ,~. 
asarak yıJta."lına tıtı' d01'to aıı-11 
Hamamda. dıılrnledcCeıctlf· ıı61~ 
nıizllğe neuıre\duğtlııcııı_~ııııl~ 
kapıları ayrı 0 cıs.n çc.ı~ dJI ~ 
k:ırgıı~alrt;'a ıneY yı1.<ııııırl< 11ıııU 
Bir grup 1çcrde rıııe ı<• 
grupun soyunn1• ye· 
kUn oıacs.ktıl". eli' 

·yoıı 
Konvafsı ıer ';-

ge :~ııı~~ '(f 
Evvelce ıneınle :J3CIÇ ,ıt'_ jl 

det buluilJllUf 
0~es1 ~ 

elçisi M. )ı!~::el< tçtxı etli' ~ 
tul&rmI geç ?ırltııtı:e 1 U'-JO 
vansıyonelle F bit ııı ,.~ 

Bundnll bqka bul~ 11tl' 
Yunanıstsnd• de ~ 

tir pelt 
[lı:'O!e.!Ör Es 



lsviçreli müşahitlerin kanaatine göre 

~lrnanya yeni bir 
~ücunı ·arifesinde 

ı~n~ · I' ing . . 
~G~dınıan edıldı 

So boet lllerkezine 
l'tıha d·· t ·· ~· ~ uş u 

L ~ "ı-
'?:ı~~~ ha2S . (A.A.) -
~-tf lll.in ilk vaJısi bu gece 
.: ~ ~~lışt bombardımanı· 
' ~ ~ iltdı 

8
ltr. Bombardıman 

' c... ıra ·· k ~ ·• J • uç afile ha· 
~-, · ~ilp1ı~0:1 tayyareleri 
'ti '\ili ... ıştır. 
'· .._,- Şek'in h'"k • t 

italyanın yard ımı en çok 
bugünlerde bekleniyor 

Bern, !!5 - Berlindeki mü~a
hitler, Almanyanın • hiç olmazsa 
bu an için - İtalyanın l:endisinin 
yanrbaşınca askeri bir müdc:ha· 
lede bulunmasını ümit ct:ncmek· 
tc olduğu mütaleasını serdctmel;
tedirler. 

Bu müşahitler. İtalya tarafın -
dan Almanyaya yapılan ,.e 20 
niEan tarihincle Du!:e ile Führer 
aras•nda teati edilmiş tel..,.r2flar
la sabit elan rr:ancvi mcs::.i birliği 
Alxanyada son derece takdir e
dilmdctcdir. Al:::anyad1 mütc· 
hassıs mahafil. bu mesai birliği -
nin arttırılacağını beyan etme!< · 
t:dirler. 

Aynı müşahitler. italyada 
İtalyanın Almanya yanında mu
harebeye girmesıne taraftar bir 
grup bulundu~u:rn, anc?k bu 

grupun hükumet mahafilinde ha
kim bir nüfuzu olmadığını beyan 
etmektedirler. 

Diğer taraftan birkaç günden· 
beri Almanyadaki resmi mahafil
dc bir değişiklik ve kasti ketu -
mivet havası hüküm sürmekte ol
du~u kaydedilmektedir. Aynı mü. 
~ahitler, ~·mdiki hava ile Alman· 
vanın her zaman mühim karar -
İar ittihaz etmek arifesinde bu • 
luduğu esnac;a hüküm sürmüş o
tan hava arasında bir mümaselet 
görmektedirler. 

Aynı müşahitler, birkaç gün • 
d:nberi Alman radyosunun prog
ramında ancak askeri marşlar ve 
geçitlerden başka birşey bulun -
madığını kayda şayan görmek • 
tedirler. 

İngiltere Ronıanya- Erdün hükünıdarı 
dan petrol aldı 111 en1leketi111ize 
Doktor Klodiyus da geliyor 

Macaristanda tcm.:lslar 
yapıyor Amman, 25 (A.A. ) - Sarki 

Erdün hükümdarı Emir Abdulla
hın Türk~ycyi ziyaret edeceği bil
dirilmektedir. Emir Abdullahın 
bu ziyareti pek muhtemel olarak 
mayısın ilk 15 inden sonra vuku. 
bulacaktır. 

Dost Y unanistanda 

Politika oyunu 
oynaınak istiyenler 
IVietaksas hükumetinin 

yumruğunu her an 
başlarında bulacaklar 

.i\ tinn. 2 :.i (A.A. ) -
Atina radyosu tarafından 

dUn akşam neşredilen bh- te~
liğ"<le Başvekil Metakı:ıasın ha
fif lıir gripten rahatsız buhın. 
mnsını fırsat bilen eski politl
kac•ılnrın hu hastalığı vahim 
giistererek cllplomntik değişil;: 

li!dcr olacağı, baş\·ekAlete Po
litislıı gclcceı;i ve dahn diğer 
birçok m usilıetleriıı nı eml<'ke
ti mizi beklediği ha l{kında şayi
alar 1:1Icarm ı şlardır. 

Sözden ziyade icraata chcm
nıiyt't Yeren ~ıetaksas hUl:fı

meti 4 ~enedenlıcri mahdut ba
zı mahfillerden çıknrak devam 
edegelen bu kabil ı;;nyialara 

mukabele etmek istememekte 
ise do bazı m Unaknşa meyzııu 
teşkil eden şayjaların tekzibi 
i calıediyor. ) fotaksas hilküme
ti her zamandan ziyade ınllsta
kardır. Daş\'ekil tam sıhhattc

dir. Politis hiikiımet teşkil et
mlyeccl,tir. Yuıı:ınistan muh
telif entrikalar icln serbest 
saha olmaktan çıkmıştır. HU
Jpimet bcyııclmllel itimada 
mazhardır ve ynlnn haberleri 
neşreden komikleri hakkiyle 
takdir eden Yunan m illeti stl
kün içinde mesaisine devanı 

etmelttedir. 
~ ,,, an bo u umc 

1 h,.~, ~ar ta}ı ;nb:ıtarın mcc 
~c~l:nu ının. olunuyor. 

bı,bl:~•. n "'"«si h•nüz 

J.onılra, 2.; - lngilterc, Ttoman
yadan 100 bin tonu mütecaviz pet
rol mübayaa etmiştir· Romanya -
dan müttefiklere külliyetli miktar
da zahire göndPrilmiştir· Harbin 
bidayetinden 1940 ııubatmn kadar, 
Romanyadan Almanyaya gönderi . 
len petrol miktarı yüzde 22 niıı,pe
tinde 111.almış, buna mukabil lngil
tereye gönderil~n petrol miktarı 
yür.de 25 art.mıı;tır· 

Geliboluya ihraç hareke tinin 25 inci yıldönümü 
münasebetile 

Şat DOKTOR m .ODtl'S l\IACAUİS-
'<t.ı h··~ı~ osunda ,...1 ~~ıı ••ıı ii!.c T,\XA IIARlfü CT ET.l 

~d~ ~ (A. Uükre5, 2.'i - Almanya • Ro-
t1 'ıtın· ·A.) - Dublin mnnyıt ekonomik münas<:'bctler"ni 
cı~ tak 'Yet rnüd ·· 1 .. ~ ·· tanzıme memur iki hükumet mu-

, "il tnınd ur ugu 

Türk ve Avustralya orduları 
arasında telgraflar 

~tııı~i llttur. 
1 

a. ş}ddctli bir rahhas heyetleri Bükreşte mutad 
'(t~ >'tt lll nfılak netice - müşterek içtimalarından birini ak-

c~l\~ışt~;11ltrlarından beş detmlşlerdir· Bu içtima devresi, 
•tc~ ı~fila~ı Şehrin birçok heyetlerin yaptığı mesainin neti -

i.ı ~ır 
01 

n sarsıntısın - celcrini ihtiva Pden bir seri anlaı;. 
~~ı hasllıuştur, Krala malar imzası ile nihayete ermiştir· 
. \tı.latdanarh~ ı1~ramıştır. lki heyet, iki memlt>ket arasındaki 

''Sizin ordunuzu yanımızda 
daha iyi bir 
edemeyiz,, t~~ı "'r. \Tak ır çoğu ha _ eşya mübadek::i ile tediyat mese

' Olduğ anın bir bom- lelerinin inkişafını tetkik ile ve 
t,ab~t lt töylcnmckte bu~dan evvelki muka,·elena . 

tesıni d ~ 'ld. melerin tathikmı kolaylaştırncak 
, ~ ~: .. egı ır. bir seri tedbirler tekarrür ettir -

~Ait 1t11tı:~ miştir. Ezcümle, tediyatın hiçbir 
~ ~ t\I\ ARY ··~:m::: .t gilçlü~e man•z kPlrnaksmn yanıl
U~t 1\ A'da •' ması bahsinde tedbirler alınmıştır· 
, l\l ~l Ö Bunc!~m Fonrıt doktor Klodiuı1 

/ 
l~ BiRDEN · ı tayyareyle Pe5teye hareket etmiş. '>/ · tir. Macarislanda başvekil ve ha-t} <, l r;elye nazırını zlyarf't edecektir. 

~tQ . 4 A 1 ~. H Gi \r.l~G nt KnEŞE a tnt\ or. 
\ "\\ 1\ l V s oz il l':ırh. ZG - Bcrlinden ö~renildi-
~~ll()~t~ ft !!ine göre iklısadi miizakere!Nin 

'l'ı1S A.~t) E _ J EAN •: şimdilik hitama Prmesi miinascbe-

< 
~, ~ \'e JEAN fi tile Göring Romanyaya gidecek ve 

lıı~~!'lda.n 0 ..,,, 8 i! Kral Karolu ziyaret edecektir· 
ı... ~ ..,........_ ~ · · nmış .ı 

görmekten 
tali ümit 

Anknra, 2:; (.\ .,\ .) - TUrlc 
\"e Avustra lya orcl ıı lnrrnın Gc
li lıol ucla karşılaşmnlarının :!:i 
inci yıl dönUınU mUnasebetile 
Avustralya i mpn rator lu k lrnv
' etleri kumandanı General 
Blamey ile .M areşal Çakmal~ 
nrnsında aşağıdaki tolgrnflnr 
tcnti edilmiştir: 

Geliboluda ilk karşılnş rn n
mızın 25 inci senel doniyesi 
ınlinnsclıetile Avustralyadn ve 
yabancı ınerıılekellenlc bulu
nan AYnstrnlya impurntorlul;: 
kunetlcriııiıı blltUıı efradı 

'!'ürk ordusuna ve Tllrk mille
tine d ostane sc!Anılarını yollar. 

Anıstralyn. Jmpcrntorhık 
J\:ın \"etle ri J(ııınaıulnnı 

~~ • o-· .. R11,) Ahir Kı"lmi. :i::·:: 

I~ H Al G c n <'rnl Blum<')" 

~a~\~ ~A..N İi manca dersler Avustralya ve TUrk orrluln-
' 'l ~SL "~ \'11 ~ 

1 

rının kar~rlaşmalarının 25 inci ttt l\6~a 11 1ltı kornilc i: Seri Ye asri "Ilı\BER" l\ teto. yılını, il<i memlel~et arnsındnki 
~ı\ S-Ekon i! diyle .'"~ mut~il ücretle der~ al· sa:sılmaz dostluk içinde i:irAl{ 
~ t>oll OmOU I! mak ıstırenlerın "Alcanca ögrct. edıyoruz. • 
~orrı~~~rafmdan :i 1 meni" ismine mektupla kazetemi· Gönderdiğiniz dostane ıne-b ~1• !i ze mü1<1caati. snjdnn dolayı Tllrk orduımının uU -==-u ,., ••• "''"'"' .,,e lhldğ eder 

1 &~ON 1
1 A K S i M s;nemasında ~\. --r ilene TUrkiyede yapılan en buyuk 2 Film Birden R 

MAZ ·ı 2-1AŞ E 
~~~ ~-· ALI PARÇASI ı 
~ •il llt-lc Pol" • • . . k"I • -
'-~ ~dil, ısının ıştıra ı e tertıp ~ ~ 

er. ~ 4 ~ Ni)''• ve cin•y•t roman• 
9 

~::;•:n ;;Ş;;ı;:;İ ~ÜN·~~~~·" ij 
@ı~ı~ıı~ıııııımıırnıııımımııı~ııııııııııımıı~mınımınıı~ıımııımııımıııruı ımıı ooıııı~mnı~~ımwı~ını ı•rnınılliı®ımmli 

Ye A ''ustrnlya orclulnrmn ve 
biltun Anıstrnlya milletine se
lamlarımı yollarım . 

Mnre~al 
l<'e \'z i Çakmak 

Ankara, 2:> (A·A·) - Türk ve 
Yeni Zelıi.nda kuvvetlerinin Geli -
boluda kar§ılaşmalarının 25 ıncı 

yıldönilmü mlinascbelile, Mısırda • 
ki Yeni Zelandn seferi kuvvetleri 
kumandanı General B. c. Frey -
burg. Türk ordusuna tebliği rica -
sile, 1'ilrk Genelkurmay B!l1$kanı 

:.\fareşnl Fevzi Çakmak'a aşağıdaki 
mesajı gönderm~tir: 

Ekscl:i.ns Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay Ba, kanr 

ANKARA 
Yirmi beş sene sonra bu yıldö • 

nümilnde. yirmi beş sene evvel bi
rinci Yeni Zeliında kuvvei seferi -
yesinin Çanakkaleyc çıkışını ha _ 
tırlıyoruz. 

B·ı. Yeni Zeliinda için 11atırda 

tutulacak bir vakadır· Ve Safları
mızda ona iştirak eden birlrnç kişi 
hala bulunmaı-tadır. 
ıOnlar \'C onlardan sonra gelen • 

ler, Türk ordusunun, muzaffor oL 
mnk için snrfettiğimiz bütün gay -
retleri ,boşa çıkaran kuvvetli ve a
nut mukavemetini hatırlarlar· 1915 
de sizin ordunuza karşı kullanıl _ 
mış olmakla milftehlrdik ve onun 
kıymf"t ve şiddetinden c;ok şey öğ
rrndik· Karşılıklı yaptığımız sefer, 
sert ve şiddetli ı.arpışmalarla do -
!uydu. Fakat her iki taraftan bi _ 
rinin utanacağı herhangi bir hare
ket onu hi<; bir zaman lckelemedi. 
O bizde, ordunuza karşı zamanın 
sıcak bir dostluğa çevirdiği hUrmP.t 
hissi cloğurdıı· Şimdi, 1940 da, hi· 
zimle bu kadar yakın olmanız, bL 
zimle dost ve müttefik bulunma -
nız bize en büyük itminanı ver -
mektedir· Karşılıklı dostluğumu _ 

3 

UZAI<TAN 

Kezlban'a mektup 
Eskiler, yeniler - Niçin 
kızıyorlar?. - Yarının . 

gencı. 

ESKİLERLE yeniler arasın-
daki ka\·~a ne şimdi başla

mıştır, Keziban, ne de bir gün ka. 
panmasına imkan vardır. Dünya 
durdukça o kavga devaı~ edecek
tir· Bilmem hangi hekim, belki de 
b"r komedi doktorudur, şöyle bir 
ııey söylemiş: "Sihhat, hiç de be
şaret haberi sayılamıyacak bir 
halettir.,. Sanat aleminde eskiler
le yeniler arasındaki münnka..']anın, 
mücadelenin durması korkunç bir 
şeydir: bir canlılık, bir ara§tırma 
olmadığım gösterir· 

Çok şükür ki son zamanlarda, si
yasi Md'selcrin bütün zihinleri i~. 
gal etmesine raı'.;rmen, C!\kilerle 
yeniler kavgası bizde günden gü
ne büyüyerek devam ediyor. Hem 
de sadece gazete, mecmua sayıfa
larında kalmadan··· Etrafı bir din
le, Kezibnn: bak kimler, sana ti o 
hiçbir alil.kası olmadığı sanılan ni
te kimseler, o kavganın akisleri i. 
le meşgul oluyor· Bittabi çokluk, 
kalabalık, her zaman olduğu gibi, 
yenilerin aleyhinde, onlarla alay 
ediyor, onlara hilcum ediyor. Za
rar yok! meı:gul oluyor yn ! ... Bu
giln bütün edebiyatçılarımız Or
hım Veliye, onun nefis ve leziz şi
irlerini anlamasalar dahi, teı-Jekkü. 
re borçludurlar: o, "Yıuık oldu 
Süleyman efendiye" ile, "Ağaca 
lıir taş attım'' ile edelıiyatın va
purlara, tramvaylara, kahvehane
lere girmesine sebeb oldu. 

Niçin bir yıldan fazla bir zaman
danberi o: ''Yazık oldu SUleyman 
efendiye" unutulmadı? Bunu hiç 
düşilnmüyorlar, Kcziban. Alayrn en 
hO§u bile ancak bir müddet yaşar, 
sonra herkes ondan kanıksar. Hal
buki Orhan Veli'nin şiiri için böyle 
olmadr- Demek ki o bir alaydan L 
baret değildir; onun 1.ihinleri iı.Jgal 
etmesi herhangi bir alayın, bir tu
haflığın zihinleri işgal etmesinden 
ibaret değildir. Onda bir kelA.m 
kudreti, bir şekil güzelliği var ki 
böyle hafızalara işliyor, mütema
diyen tekrar ediliyor, bazı kimse
leri bir buçuk senedir her gUn da
ha fazla krzdınyor. Onu unutanu. 
yorlar. "Yazık oldu Süleyman e
fendiye ... ., Dlşlcrlni sıkıyorlar, 
yumruklannı sıkıyorlar, nafile, bu 
mmra kafalarından çıkamıyor. O
nun cazibesine tutulmuşlar· Hani 
Akbaba 'da bir karikatür vardı, be
nim rüyada Halid Fahri Ozansoy'u 
gördilğümil, onun şürlerinden kork
tuğumu iddia ediyordu. Ben gayet 
rahat uyurum, Kezlban: rüyamda 
Halid Fahri'yi değil ya, kimseyi 

zun inkişaf edeceğine inanıyoruz, 
ve bilfiil muharebeye ginnemiz 
icabettiği zaman, sizin ordunuzu 
yanrmızda görmekten daha iyi bir 
talih ümit edemeyiz. 

nu fırsatla dilşüncclerimiz sizin
le bcrabf'rdir ve en iyi temennile • 
rimiz Tilrk ordusuna g:tmcktcdir. 

İkinci l°<'ni Zelinda kunei 
l'l"f Prly<'~I namına tklncl 
Yeni Zelinda kunei 11cre. 

rlye~I K· Tümg<'ncral 
B· C Freyburg 

Bilmukabele Genelkurmay Ba§
kanımız Mareşal Fevzi Çakmak da 
aşağıdaki mesajın Mısırda'lci Yeni 
Zelanda seferi kuvvetlerine tebli· 
ğini B· C· Freyburgdan rica etmiş. 
t ir: 

"Yeni Zelanda seferi kuvvetle -
rinin Geliboluya ihraç edildikleri 
ve iki cltişman kuvvetin mücadele
lerine tahsis edilen harp sahasında 
cesaret ve ııecaat hususunda boy 
ölçtişmeye ba,'iladıkları tnrihkn 
bugüne kadar bir rubu asır geçti. 

Bu kahramanca ve yiğitçe mu. 
harehede, hiç bir 7..afm bozamadığı 
mütekabil hürmet ve takdir ile iki 
muhasım kuvvet, hakiki ürkekli -
ğln şanına ha.ıs olan şeref ve şecaat 
ananelerine aynı veçhile bağlı bir 
surette uzun aylar karşı karşıya 
çarpıştılar. 

Geliboluda harbeden Türkler 
Y<"ni Zl"landa seferi kuwetlerile 
yaptıkları milcacleleye alt hatıra -
lan daima heyecanla yad ve ikl 
heybetli düşmanı müte~abil tak _ 
dir rabıtalarile birlbirine bağlı iki 
dost haline getiren bu de!itani mü
cadelenin harikulade safahatını 
büyük bir gurur ile daima naklet
mektedirler· 

Hir zamanlar yekdiğerinin düş. 
manı olan orduların ittifak rabıta
larile biribirine bağlı bulunmaktan 
dolayı :1amirni bir sürur hissettik -
leri ııu anda, size samimi düşUncc.. 
!erimizi, t emennilerimizi ve sem -
patilerirnizi muhabbetle gönderiyo-
ruz. 

Mare~I 
l'E\'Zİ ÇAKMAK 

görml?lTI· Fakat bana öyıe geliyor 
ki Orhan Veli'nin mısrar bazr şair. 
lerimizi, hem uyurken, hem de 
uyanıkken gördükleri rüyalarında 
takib cd;yor· Ben buna çok mem
nunum, Keziban, çUnkU o şairleri
miz de bt>nim nrkadaşlnrım, sevdi
ğim insanlardır: belki o rüyalar ni
hayet uyanmalnrtnl\, Orhan Veli. 
nin şiirinin güzelliğini görmelerine 
sobeb olur· 

Diı.ıkülerin hepsi de bugünkUlo· 
rin aleyhinde mi? Hayır. B~ de 
dünktilerdcn olmama rağmen ken
dimi işin içine katrnıyacağım; fa.
kat ben yaşta, hatta benden yaşlı 
olanlar arasında, yenilerin şürleri
ni seven nice kimseler biliyorum· 
1sim sayayım mı? İşte: Yahya. 
Kemal, Falih Rıfkı, Ahmet Hamcli, 
Burhan Belge, Vedad Nedim; Enis 
Behiç'le bir gün Orhan Veli'den 
bahsettim: "Bilmiyordum, çok gü. 
zel ııeylermiş,, dedi· Zannederim 
Pevaml Safa dn o şürleri seviyor· 
Zaten J>eynmi Safa, :Fazıl Hüsnü 
Dağlnrca'dan, genç ışairlerimiz a
rasında en yeni ve en kuvvetli o
lanların birinden evvela mecmua... 
sındn, şimdi de makalelerinde bah
sediyor, onu tanıtmak, sevdirmek 
için imrendiğim bir gayretle çalı§ı. 
yor· Yeni şiiri niçin bunlar sevi
yor da ötekiler sevmiyor, Kezi.
ban? Söyliyeyim: çünkü bu say. 
dıklnrım da yeni in.sanlardır, bun
lar da edebiyata yeni bir şey ge. 
tirmek hevesi ile girdiler, kudret• 
leri nisbetindo yeni şeyler söyle
diler. yeni ı;ıekiller buldular· Bun. 
l ıar, kendileri aradıkları için ba~ka
lal'ınm da aramasını tabii buluyor. 
lar; kendilori sanati taklitten iba-
ret sanmamış oldukları için şimdi 
de kendilerinin tn.klid edilmelerini 
beklemiyor, yeni bir sanat peşinde 
koşan gençleri alaya almıyorlar· 

:Yenilerin hepsi i)idir mi demek 
istiyorum, Keıo;iban? Hayrr. lçle· 
.rindo beğenmediklerim, hoşlanma.. 
dıklarım da var; bnzılnrına öfke. 
lendiğim de oluyor. Faknt hiçbiri. 
ni alaya almak aklımdan geçmiyor. 
Bıraksınlar çocukları, nnsıl yaznr
Jnrsa ynzsmlar. Onlan alaya al
makla kendilerinin iyi şair olduk. 
larını isbat edeceklerini mi sanı
yorlar?... Yıllardan beri kimsenin 
okumadığı şiirlerine hayran bula. 
caklannı mı umuyorlar?··· Ne de· 
mek istediğimi anlıyorsun, Kez.i
bnn: bu ndamlnrın gençlere öfke. 
leri, her yeni harekete hücumları, 
kendllerinift unutulduklarını his
setmelerinden· Ellerinden kaçan 
§Öhrcte bakıyor ve: ''Tutmayın 
bizi! tutmayın bizi!,, diye etrafla.. 
rrnn . çatıyorlar- Halbuki tutan 
yok: kenclileri cılız oldukları için 
o şöhretin, kendilerini bir an nasıl
sa. okşamış ı;ıöhretin arkasından 
koşamıyorlar. Ayaklan bağlı: pe
şin - hükümlere, ezberlenmiş maz. 
munlara, asırların bir tortu halin. 
de bıraktığı çamura bağlı··· 

Fakat yenilerin içinde de çok ih· 
Uyarlar var, Keziban ! Eskiden 
kalma peşin - hUkümleri reddet
meleri, sadece yeni peşin • hilklim. 
leri kabul etmek için. Sadece ka
lıptır diye vezin ve kafiyeyi iste
miyor, vezinsizlik vo kafiyesizlik 
kalıbına saplanıyorlar. Bir şiiri, 
~erbest nazımla ynzılmıı;;tır diye 
beğenmemek ne k.ndar mana.sızsa 
mevzundur diye ntmnğa kalkmn.k 
da o derece manasızdır. Şu gençle
rin _ hepsi demiyorum • hnzıları a
ruzla, yahut hece vezni ile yazsa
lar hiç do fenn olmıyacak. Vezin
Jerimiz, ananevi vezinlcrimi~ genç 
şair, ama gerçekten genç F.air isti
yor. Ama zor iş! aruz veuıini ta
zele§tirmek, hece vezni ile • şimdi
ye kadar alışık olduğumuzdan baş
ka - bir ses bulmak herkesin har. 
cı değıJ. Bu da gelecek, ama daha 
vakit vnr· Frenklere bak: symbo
listlerin serbest nazmından, Clnu. 
del'in \ 'er;et'lerinden, dn.da'ların, 

surre:ılistler;n, daha birçok cere
yanların vezinsiz, kafiyesiz şürlc
rindcn sonra şimdi ananevi nazma 
bir dönüş hissediliyo~: Avdiberti, 
Aragon bütün nazım kaidelerine 
riayet ediyor, Eluard bile alcxruı
dri:ı'in etrafında dolaşıyor- Bizde 
serbest nazım henüz pek genç ol
duğu için daha bir aksülamel uya.n. 
dıramadı· Bir gUn elbette o da ge-
lecek-·· · 

Orhan Veli'ye, Bedri Rahmi'ye, 
Cahlt Külebi'yc karşı gençlerin 
çıkacağı günleri bekliyorum, Ke
ziban- Yeni, yepyeni, vezin ve ka
fiye düşmanlığından dahi kurtul
muş bir şiir··· Bakalım o gün Or. 
hnn Veli, Bedri Rahmi, Cahil KU
lebi, bir zamanlar kendilerinin de 
genç olduklarını unutup o yeniliğe 
hücuma kalkacak, onunln alay e
decekler mi? ... Hiç zannetmiyorum; 
çünkil bu adamlar gerçekten genç
tir ve gerçekten genç olmuş adam 
bunu bir daha unutamaz. 

Nurullah ATAÇ 
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Baltık memleketlerindeki endişe 

Sovyetler lsveç 
sefirlerini Moskovaya 

davet ettiler 

__..._.............. . ................. ~ ............ .. 

N orveçte büyük mubB 
rebeler hazırlanıyor 

·rıi~ 
J,onılm, 26 - Mevsuk bir Stok

holm haberine göre Sovy1?Uer ls
veçte bulunan clçi!E'ri Ba.yan Ko. 
lontayı Moskovnya davet etmişler
dir· 

Bayan Kolon ta~ m seyahatinin 
Skandinavya hfıdisefori ve bilhassa 
lsveçi tehdid eden Alman tehli
kcsilcı alakadar olduğu tahmin c
clı1mektedir· 

Alman radyo ve gazeteleri, ls
' 'eç aleyhinde giddetli neşriyata ve 

tehditler savurmağa başlamışlar. 
dır· 
Dığer tarnft:ın Rusynda Alman

ların Sknndinav) ayn yerleşmele
rinden endişe edilm'-'ktedir· Bu en
d~e bütün Baltık devletlerinde de 
hakimdir. Bu xnahafil Sknndinav
yadn kalmıyaenk olan Fransız ve 
İngiliz kıtnlarını kolayca gitmiye. 
cekleri anlaşılan Alman kıt'alarma 
tercih etmektedirler· 

( Caş tarııfı ı incide) ı kıtaatının yekiınu hcrgün kabar- ı 
dar ilerliyen müttefik kuvvetler , maktadır. 
Moldc de karaya çıkmış ve Ha· Norveçteki İngiliz tayyare da· 
mar yoliyle Andalsncstcn Osloya fi toplan, her an takviye edilmek· 
giden demiryolunu zaptetmiş· tedir. 
lerdi. Mücahitler, müttefiklerin sev • 

Bu demiryolu sık sık Almanlar kulceyş bakımından ehemmiyeti 
tarafından bombardıman edilmiŞ- büyük olan Lillehammer - Trond· 
se ele hasaratın kolayca tamiri hayın demiryolunu kontrol et
kabil ola~ğr aynı mah[ellerde mekte ve bu suretle Almanların 
ilave edilmiştir. Bu cephede bulu- bu yoldan takviye kıtaatı alma· 
nan müttefik kuvvetlerin büyük larına mümanaat eylemekte oı· 
bir kısmı Dombaas'ın cenubunda duklarını beyan etmektedirler. 

manların Stenkjer'e doğru ilerle
meğe çalıştıkları anlaşılıyor. 
Müttefikler Namsosun 50 kilo· 
m etre cenubundaki Meier hava -
lisinde bulunmaktadırlar. Bu böl" 
g ede halen şiddetli muharebeler 
cereyan etmektedir. 
Almanların Norveç istilasının 

ba§langıcında büyük eremmiyeti 
h aiz bazı limanları ele geçirmek 
için kullandıkları usıil hakkında 
şimdi bazı tafsilat alınmıştır. 

lan telefon tellerııcetle 
diğer sabotaj hare dıtıl t 
lunmak suretile yar 
dir. . .. :;:,;~ 

... ~tıer 

Bir Amerikan mecmuasının 
hakkımızdaki neşriyatı 

O tta etrafında bulua'maktadır. NAR\t f KTE: 
Norvec kıt'alarr ise Koppan ile Bu mrntakada muhasarada bu .. 
R oras ;rasmda mevzi almışlardır. lunan Alman kuvvetleri daha sr· 
Tronclhaym·ın şimalinde Alman· kr bir cenbcr içine alınmış bulun· 
lar Steinkjer'in şimal kısmında maktadır. İki giındenbcri devam 
siper kazmakla mcşguldiirler. eden şiddetli kar fırtınasına rağ• 

Narvik nuntakasında kar fırtı· men müttefiklerin yeni esirler al-

Öğrenildiğine göre, yiyecek ve 
gizli kıtaat yüklü üs Alman va· 
pu ru Bcrgen civarındaki Pudde • 
Fjord'cla dört hafta kalmışlardır. 

9 nisan şafak sökerken Alman 
kıtaatı giivcrteye cık::ırak ihraca 

J..onılra, 2:1 - .' .ı\~ 
mühimmat dolu \l~d· ıı 
gemisinin bir a) ,;~ 
lima11ında bulundu,, g 
kuk etmektedir· BU dıf81i 
~isi ~inlandiyn bats\ 
du. ÜçUncüsUnde t d• 
vardı· Muvnffakı) r ıı· 
tikleri bu hiıdis") le Jc~ 
Almanlar bu işin n~:ıril' 
l e hazırlandığını tc 
tcdirler· ~ı) 

hazırlanmışlardır. 

Sahilde bekliyen 

Almanlar Bcrgcıı~ılşııı 
man, kendılerini kB bllııııı 

Alman ajan· herşey hazırınnınış 

(Başlarafı 1 incide) 
nasıl bir modem millet olduğunu 

anlattıktan sonra bugUnkU siyasi 
mevkllnl tahlll ederelt şöyle diyor: 

' 'Tl\rldycnln dUoya isleri ll:ıerlnde 

ne kadar kun-cuı bir Am il olduğamı 
öğremlll'k lswyenler, Tilrld)C hakkm
dald eski bilgilerini, kanaatlerini u _ 
nutmBlulırL-ı r. J{endilerlno zıllullBh 

albıU vemıı, padl,ahlarm evlMlarmı 

harbindeki kabramanhklarma dair 
menkıbeler nnklediyor ve bugUnktt 
harp karıısın l:ı. memleketini mUdıı. ı 
fanya. hazır uyııruk kuvvetini heye • 
canla yndediyor. 

Amerikan mecmuası şeflcrimlzin 

dUnya yUzUnde lnkıldp yapmış lider
lerden hiç biriyle kıyas kabul etmi • 
yccclc olan deha. ve basiretinden hay. 
ranlıkla bahsetmektedir. 

ıınraylnrda hnpıı!'ttlğl, nıe:kteplllerlnl Atatürk ve lnönU'nUn ve bUtiln 
öldürdüğli, bir ) ığın lcndm cfendller mesai arkada§lnrının merolcketi _ lk
\'e cariJelerden mllrekkep badem ~-o bal ve ldbnrınd..'1. • sarsılmaz bir aşk· 
Jıa~ı ııı:nde ~ n!lndığı '.I llTldy(l(len e.. la. scvdlklcrinl, tebarüz ettiriyor. 
ııer yoktıır. reııten, haremden, Arap 
hnr.flerlndt'n rn rmtl!ırlf ~'I rk debdebe. 1 "Layf" mecmu~ınrn neşrettiği re. 
sinden ele eser yoktur" simler, memleketimizde içtimaı, sına!, 

•'Lay!." mecmunsı TUrk tuıkerlııi j askeı1 hayattan ve s:uı:ıt fnaUyctıe _ 
''sert, :ırıute.hammll, zeltl, sabırlı vo l rlnden canlı birer IJl!lnzaradırlar. Mee 
soğukkanlı" bir bahadir olarak tn.v .. 1 mua. tam on dört sayfasını bu yazı 
slf cttı ten so:ırıı, mllteaddlt dUnya l"C rcs!mlerc ııyırml§ bulunmnlttıı.dır. 

nalanna rağmen müttefiklerle dığı bildirilmektedir. 
Norveçliler Alman müfrezelerini Diğer taraftan deniz mıntaka • 
tedricen muhasara etmektedirler. sından İngiliz. Fransız yardımcı 

iKi ALMAN KARAKOL kuvvetlerinin ihracı devam eder· 
GEM1Sl BATTI ken Skajerak mıntakasında Al • 

Paris, 26 ( H ususi) - Norveç man nakliye vapurlarına hücum 
harbinin b3şmdanlıeri Fransız edilmiş ve Fransız mebusan mec
donanması harekata ilk defa ola· lisinde Renonun söylediği veçhi· 
rak yakından iştirak etmiştir. le ikisi batırılmıştır. Norvecten 

Büyük umumi karargfıhın teb. gelen haberler Oslo Kyori s:h~l 
liğine göre Skaj~rakta Fransız lerine 300 kadar Alman cescdinın 
torpito muhripleri iki düşman vurmuş olduğu gLrülmüşti.ir. 
karakol gemisini batırmışlar ve Dalgalar aynı zamanda '1-;"ytik 
Alman tayyarelerinin hücumla- mıkyasta silah ve mühill' ~~t da 
nna rağmen hiç bir hasara uğra· denize atmıştır. Harbin i · "ııı' · 
maksızın üssülharckelerine dön· tası .zarfında Almanların • nrık -
rnüşlerdir. • liyc gemileri batmış, on ı n".liye 

ALMAN KITA LA RI gemisi torpillenmiş ve cl'ğer 
LILH/ ,'\1AR' I ZAPTETTi LER dört tanesi de zaptolunmuştur. 

L ondra, 26 (A.A.) - St<Nt:" Bütün bu harekat esnasında da 
holmdan Daily Ekspres gazetesi· 14000 kişinin boğulduğu ve 3500 
ne bildiriliyor : kişinin kurtarılmış olup mevkuf 

Alman kıtalan Lillehammer'i tutulduğu haber verilmektedir, 

Başvekil petro mıntakası 
. id ) \ d"" •• "T rncınlrıct-...ııı:: ( Baş tarafı 1 ınc e u~nu ursc ıı~ ..ı 

m_n, Pariciye Umumi Katibi Nu - le bir hazi~e ~ul~:ı. i~', 
ma11 : lenemencioğlu, birçok mc. ve ehemmıyt"ti d jfaclt. 
buslar ve yüksek memurlar tara- Mütehassısların iJlldil'1 

fuıtlan teşyi cdilmi~tir. en mühim meseI.r t~lı'ıı 
,:: ı::::: lunan petrolün 15.~tt'r6& 

~Iemlekotimizde })elrol bulun- m karşılıyacak :mı dıJ~ ;;!' 
ma.sı iktısadi malın filde olduğu ka. Beşiri mmta~ıı~ııı1fı(l ııv-11 
dar halk arasında <ln çok büyük ve tihsal ve sevk ı$ın~ ııı·.ıı,lj 
derin bir sevinçle karş.ılanmıştrr. tık tesisat yurııns1:ıcetYJıi 
Petrolün bulunduğu mıntaknnm şi- mektl'.'yse de mCJll .ç!D 
mendifer hattına pek yakın bulu- rol ve müştakle.rt 1 

s 
nmm ve rnenbaın veriminin iktısa- salam verdiği pa~tutı' 
di Ölu.şu bilhassa üzerinde durulan yon lira kadar tu ltlıı 
iki mühim noktadır· deki menbaların )~trol 

Veni Meclis binası Belediye koopera zaptetmişlerdir. Poros'a doğru OSLODA A LMANLARIN 
österdal vadisinde ilerlemekte w A LDJCI TEDBiRLER 
dirler. Stokholm, 25 - Gazetelerin 

Malüm olduğu üzere, bundan edecek kndar P 
evvel memleketin muhtelif nokta.. müsait\ olması ~jle 1311 
larm.da petrol emaı·elcri görülmüş, imkô.n verecektır· ~ .... 
hatta bazı sondajlardan muvafık pılan masraflar 0~i' 11' • 
netice alınmış, fakat elde edilen fa olunacak dernelt rıı 
petrol iklısadi şart.lnra uygun ol • ka işin memı~eteti 
ma.dığr, yani istihsnl masrafı elde mmdan chcmnıı:ı dıt 
edilecek ııetroltin kıymetinden faz. hassa. durulmakte. ııı 

lNGILIZ KUVVETLERiNİN verdikleri haberlere göre, Osloda 
geçerek 
dim· 

(Başl3rafı 1 incide) 
doğruca Türkiyeye gel. 

Bu ·nkşam Ankaraya. giderek 
meclis binnst in§aatmı tetkik ede. 
ceğim. Y insııatın sonuna kadar 1 
X\irkiyedo kalarak işlere nezaret 1 
(>deceğinı. 

tifi esash şekilde 
ıslah ediliyor 

PARÇALANDJCI ASILSIZ kalmış Norveçlilerin mühim mık· 
Londra, 26 (A.A.) - İyi ha' t arda bulunuşundan endişe eden 

her alan mahfellerde hasıl ola n Alman işgal orclusu kumandanlı" 

la. olduğu vrı nihayet dünya piya- Pet rol i§inin, ın~) 
sasmdnn çok farklı bulunduğu için cağı yenilik de b i.O 
muvafık görülmemi ür, 1 tri l1areketine ıı:crıı !kaato göre "vakayiin tahr:ifi" ğr. 18 le 40 yaş ar'akınöakf e'rl<e1c· 

hakkında harbiye ne-zareti tara• Jeri, :şehri tcı·k~ cijıv.et e.ylemi§iit'ı 
Belediye kooperatifinin ıslahı fmdan dün akşam neşredilen teb' Bu emre muhalefet edecek olan

ve muamelatının genişletilmesi liğ bilhassa Norveç cephesinde lar hakkında idama kadar çıkan 
için bazı tedbirler alınmağa baş • bulunan Amerikalı harp muhabi· cezalar tatbik edilecektir. 

lılemlekctiıni.zin • ıtetroı,.1bcnz!n lacaktır, deniliyor 
ve motorin ithaThtı 937 de 25 buı Gelen ha~erl~t' 

Normal eartlarla inşaatın üç se
nede tamamlanması mümkündür. 
Fakat bunu şimdiki vaziyette kes
tiremiyeccğim· 

ton iken bu miktar 1938 de 160 rol bulundugu ~ 
bin tona vC' nihay<'t 93!) da takri· de büyük bir ~l fi t 

lanmıstır. rlnin gönderdiği telgrafa müteal. Almanların isgali altında bulu· 
Yeiii kooperatif müdürü Hay- lik bir tavzihten ioorettir. Bu nan bütün mıntakada geceleyin 

dar Berkman müessesenin bu· tavzih Norveçte bulunan İngiliz sokaklarda ge?.mek yasaktır. 

ben 180 bin tona yükselmiştir. Bu Illllihr· Uıznnge e t 
miktarın takribı:n yansı benzin ve ınücssesclerinde\ı 
diğer yaı ısı da petrol. motorin ve cektir· Tetldldcrı 

Yalnız u kadar diyebilirim ki 
yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi 
blnası, dünyanın en güzel Ye en 
bü)ii.k parlamento binası olac:ıktır. 

günkü vaziyetini tetkik etmiş_ v e kuvvetinin parçalanarak dağınık BAL T IKTA V AZIYET 
k ooperatife hem istihlak ve hem bir şekilde ricate mecbur kaldığı· JSVEÇ L EHiNE 

saircdir. Petrol \'C benzeri madde.. bekleniyor· diidı 
lcr ithaliıtımızın bu şekilde art;ouş 1$, tahmin c ıı\ 

de kredi sahalarında faaliyete na dair verilen bir haber hakkın" Londrn, 25 Dcyli Tc· 
geçebilecek bir istikamet vermek da idi. legraf gazetesinin son za • 

olpıı;cıı gözönündc tutulursa. ve bil. görUlürse. bir~s~:ıJM' 
hassa Avrupa hubi dolayısile pet- hemmiyetli istıh fil s 
rol ilho.liı.tmın müı:;külatn uğradığı öla.n ilk tesisat JtU için bir program hazırlamıştır. Aynı mnhfelkrdn mtw7.ubalıs olan ınanlara kadar Stokholmde bu. 

Mezkılr program belediye zat mUfrc-zenin bir pişdar kıtası olduğu lur.an muhabiri, Alman ve İsveç 
işleri müdürü Tarık, belediye ve mc\·cudunun da katiycn 1500 ota.. donanmaları hakkında yazdığı bir 
iktısat müdürü Saffet ve beledi" ralı: tahmin edilcmlyeceğl Jcaydolun - makalede diyor ki : Amerika 

, t 
bitti~'' 

!\nka.rnda da.ha evvel Atatürk 
k6§künil, Veldlletler mahsllesini 
yapmı!jtım HUkümetin yeni tek. 
liflerini de memnuniyetle kabul 
etmeğc hazırım. 

Y npılncak işler ara.sın da Başve
kalet v h.nıiciyc vekaleti binaları 
vardır· Bunların projelerinin bana. 
tevdi olunncağını umuyorum. Şe
hlı·krin imarına nit diğer işler de 
verilirse meşgul olacağım tabiidir·,, 

ye teftiş hey'eti müdürü Samih mnktndır. Ilıırblyc nezareti esasen iki Uç aydanlıeri yapılmakta o. 
ve diğer iki zattan teşckküI eden hu pl,şdıır kıtasının rlcato mecbuı lan deniz muharebelerinden ve 
idare meclisince tasvip olunmuş- kaldığını ve bir miktar ıla zııylo.t ver,.. ezcümle Norveç fiyorlarının iş. 
tur. diğinl hiç bir zaman tcJ,zip etmemiş· gali esnasında vukua gelen çar. 

Muhariplere ait denizaltıların Ameril<' 
J1 f 

girmeleri yas ak edildi 
rt•rl 

it olmıynn \'t\pu 

İtalyanın vaziyeti 
Pııri , 26 (Hususi) - Façyolar 

ve korporasyonbr birliğinin Roma. 
dn dün yaptığı toplantıda hissedi
lir ıjf'ki.ldc fena tesir bırakan bir 
hadise olmustur. De,·let müsl.eşar
l:ınndan Yunta ltalynnın Almanya 
yanınd:ı. hnrbe girmeğe karar ver
diğin! bildirince, bütün gözler top.. 
lantı 1 bıılunan Musoliniye dün. 
müş, vo başvekilin yüzünde bir 
nıemnuniyetsizlik nlUlmi sarih ola
)'ak mUşahede edilmiştir· B\l iti
barla mü.,avirin yalnız kendisine 
lMhsus olan fmhsi bir fikir ileı i 
silrdilğü tabının olunmaktadır. 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Tesbit olunan ıslah ameliyesi- i:· :p1şL1alardan sonra , Baltıktaki de. Yaruıspıiııı;~. 2ü (A. \. .) - Ruz. 
nin esaslarında şu cihetler var· Rcsınt m:ıhfdter..ı • LJ intanın n~z kuvvetl:ri miivazenesi, Al. vcıt Norveçk Almnnyanm harp ha -
dır: Trondhaym mıntnlusında. bulunan manya aleyhine ve lsveç lehine o.. Undc olduklarını blldirml,şllr. Binac _ 

1 - Beşiktaş, Aksaray, 'Uskü· İilgihı: 1 U\ \ Ucrlnin kısmı liUlllsini laı ak bozulmuştur. Baltık de, nalcyh, bitaraflık ltanunu Norveç hal~ 
dar, Beyoğlu, Kadıköy gibi şeh· teşkil ettığ'.ııl ldJI etmek suretiyle nizine hakim olmak niyeti ile vü kında da tatbık edlleeelttir. Ruzvclt 
rin kesif mıntakalarında birer is· vakayid ,>apılan t brlC t ctıih cdU • c::u;i<.1 getirilmiş olan Alman do. bir bcyonnnnıedc bu lhtlll\fla .Amerl_ 

tihlak kooperatifi şubeleri açmak. melet.dır. nanması, artık bugün Baltık de. kanın hitarnf kaldığını ilAvc eyle • 
2 - Belediye lokantasını ıs. ŞİMALDE V E CENUPT A nizi-nde en kuvvetli donanma de. mektcdir. 

lah etmek. A SKE Ri V AZ IYET ğilclir. Almanya, askerlerini İs. Diğer Wr bc,>annaınedc muharlplc-
3 - Mevcut istihlak koopera- Londra, 25 _ Norveçe gönde· veçi işgale yollarsa, bu askerlere re alt tahtclbahlrlerin Amcrilmn il -

tifini muhafaza etmekle beraber rilen İngiliz ve l•'ransız yardımcı der.anması ile yardım edecek va. mnnl:ırına ,.e kıırasulıırına girmeleri. 
bir de kredi kooperatifi teşkilatı kıtalarının nakli denitlercle hiç zi·,•ette bulunmamaktadır. Alman nin mcnedildlğl blldirılmcktcdlr. 
vücuda getirmek. bir maniaya tesadiıf etmeksizin vanı:ı elinde kalan kruvazörler, Bitnrnnık kanununa. tevfikan Nor-

4 - Kooperati f ortakları için devam etmektedır. inenut bir tek zırhlıya ilave edi. \•cç bundan sonra satın aldığı harp 
bir dispanser vücuda getirmek. Diger taraftan Norvecten ge· lirse bu suretle teşekklll eyliye. f malzemesinin bedelini JlCŞinen öde • 

5 - Yine kooperatif ortakları len haberlere göre Norveçin muh· cek o~an Alman filosu 6, 8 ve 12 me~c ve hu malzemeyi Amerikaya a. 
isin şehrin bircok semtlerindeki telif rnıntakalarındaki İngiliz ve pusluk topları haiz bulunacaktır. 
eczahanelerde kredi tesis etmek. düşman kuvvetleri ar~sındaki te· Haibuki İsveç donanmasındn 6,9 Ankarada bı"r 

G - Mali. smai birçok mües· maslar geçen haftalardan daha ve 12 pusluk toplar vardır. Diğer 
seselerle anlasılarak kooperatifi fazla sıklaşmıştır. Trondhaym ci· ~..raftan. Almanya, bugün elinde 
yalnız belediye memurlarının de- varındaki temaslar neticesinde kah!l gemilerini de istilS kuvvet. kasa soyuldu 
ğiJ, aynı zamanda halkın istifade· Alman kuvvetleri hiç bir muvaf- lerinc malzeme götüren vapurla. 
sine hadim bir müessese haline fakı yet elde edememi!Şlerdir. rm ı ef:ıkatine vermek mecburiye. Ani.ara. 26 - Evvl'lki gere 
getirmek. Cenup cephesinde Almanlar tindedir. burada müteahhit Arif Çubukçu-

ür l:oldan ilerlemeı•e ralışmakta· Diğer taraftah 1sveçin İtalya· ııtın v-azıhanesindC'ki k:ı a, !!İmd'lik Belediye riyasetince, belediye ... "' "' • el • 
dırlar. Merkezdeki kol Elverum· ya sipariş ettiğı dört estroyer htiviye.ti mrçhul hırsızlar tarafın. kooperatifinin inkişafını temin i· k d 
un 80 kilometre kadar şimalinde de yo!da buhmrra ta ır. dan delinerek n1,rlmış ve irlndc 

c.in müesseseve nakden yardım " JOTTEFIKJ ER i N HARP 
J kfıin Koppang yakınındaki mc.v· n ~ bulun'.lıı ı o.ooo lira) a. ~·akın para 

• Urüksel, 2:> (A· A·) - Kabine edilmesi kabul olunmuştur. zilcre gelmistir. Gudbraııd vadi - TEBLlC l çalmmıştır-
ş tifasmı vermiştir· Libf'rallf'r ma- İttihaz edilen bir karara göre sindt' faalivette bulunan Alman Lon cl ra. 25 - Londranın as· Hırsızlar, kasada mcn~ut müccv. 
n.rif büt"<'Si aleyhine re"· ,-ermi • Elektrik, Tramvay ve Tünel ida. •. 1 • ı...f 

11 
· 

1 
n ha· h 

1 
d k 

1 
d 

... • J sol cenahı ısc. Lillchammer sev · I ccrı ma.ı e erıne ge en so er ere o unmamı. ar ıt'· 
Jerdi. Münnkaaa iki zf',\'l meselesi releri mensupları da kooperatife k b 1 ·· l ·ı· N kı ,, b t b · ı ·· · de .,. kilceyş mm takasında, müttefi er ere gor:, ngı ız ve . orve~ · . ,.,a ı a azı ıp uç aı ı uzcrın 
tizerindo cereyan etmiştir. Pierlot, aza olarak kabul edileceklerdir. kıt'alarile henüz b:lli olmayan taları Narvık etrafındakı cenberı tahkikata girişmiştir. Hırsızlığın, 
hberalleıin noktai nazarını kabul- Sh 1diye kadar t edavülde kalan · 

1 
k d 

1 
y l .. 

1 
k k ld gv 

carpışmalar yapmıı}tır. Gudbrancl j peyderpey capama ta ~r ar._ o 
1 

o ı;un para arın asaya onu u u. 
etmediğinden itimat resi istem·ş - borcların ve alacakların tasfiyesi vadisi, Oslo ovasına acılan met- olmamasına ve şiddetlı sc guğa ııu öğrE"ncn bir f!nhsın yardtmilc 
tir. Libernlll'r ademi itimat reJi muamelesine de başlanmıştır. halinde kaindir. Muttcfikler, Al • 1 rağmen, müttefıkJer Narvike git" ynpıldığı zanneclılıyor. 
:vermişlerdir· "k k 1 

1s . 1 manlann sol cenah kıt"alarına tı re ya ·laı:;ıyor ar. Bı'r çocuk sarnıçta tifadan sonrn kabine Pıer o. 

B k k k b "·ı mukavemet için miitcmadi suret- Lillehammerdeki harekata ge· 
nun riyasetinde topl:ınarak üç İr ız e me ıçagı e tc Dombaastan takviye kıt'ahırı lince, müttefik kıtaların halen boğuldu 
çeyrek saat müza.kC'rcdc bulunmuş. · ~ - ı t 
tur. b · k .... · l d aöndcrmektcdirler. Diger taraf · Domzas'ıo 40 kılometre cogu ce· Kandilli Hum mt'ktebinc" o u-

Bu içtimada hukümelin krala. ır er egı yara a 1 ı ;an. Trondhaym'ın c;tnubunda, nubunda~i . <?tta böl~csinde ~.1: 1 r:ın Sıtkı i~c And?n ,. ~ardeşi 3 
bUtün kabinenin istifasını vermesi 1 Eminsinan mahallesinde Tülcil demiryolu üzerinde kain Stören dukları bıldtrılmekte.dır .. Bu bol yaşında Sını~n cıvardnkı a.rsa~a 
karan tesid edilmiştir· rokağınd::ı 20 numarada oturan mühim mevkii, mütt efiklerin e· gede şoseler ve demır yolları Al· oynarlarken Sımon buradn.kı bir 

b. k t lı"ndedı·r. manlar tarafından bombardıman s:ı.rnıea düşmüş \"I' cocuklaıın Siyasi mahfiller. kralın. istifa\'l Şukrü, I..erliı. isimli ır ız ara - d 
kabul ettiği tnkdiı de, yeni kabine- fınd 1 n aralarınd:ı çıkan bir ltnvga. Ayrıca Namsos'la Anda:sens'e edilmişse de yalnız tamiri kabil feryatlarına YPlişPnler tıırnfın an 

- 1 b cıkarılmal•tn olan kuvvetler sa " ~ hafif has:ırlar vaki olmuştur. kurtarı\ıncayn kadar 00~\llmu§lUl'· J l ~C~kllc yfnc Pic'rlol') u memur da dün ı>kmek bıc,: !,'l) h so aca- • 
<:d (l('ğlııı tahmin eylcmC'kt<'rlırl r. 1 ğından yamhnmı~tır. }-esinde, Norveç teki müttefikler 'frondhaym · cephesinde, :AI· Ceset sarnıı;tnn çıkarılmıalıt· 
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Dar.imarıuuıı (11!1 ııııı J)' 
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l AZON MEYV A TUZU 
"'1üferrih ve mldevidir 

lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mide bulantı 
tembelliğinde, mide ekşilik 

ve bozukluğunda, 
ve yanmalarında 

en° NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK . 

-7-

emnövetoe kulOanoDab~ı rr. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON i:s!m ve HOROS markaıma dikkat. 

~ tworu~/ - 112 c=:::a Rüya 
:ıııı~ fena h" . 

1oldıniz d ıslen burada bı· 
ı~ ' ecli. Allah rahatlık 
'1.Çe l\}'.-

a~'tıln-.':.5lfdi ve kend' . "nki 
ı..:.;· ··ıcıyan J.' ısını n.. 
°'(;!tı. Côzı eyidenin gözle • 

sar \ er Yıne her zarnan-
kact:~ute?cssimdi. Fakat 

• bu töz} ?erın ve koyu gö. 
~ haYa:n~ saf ve temiz de
-.ıtiinı ta tik defa nüfuz c. 
'n anladı. \'e oradan bi -
lıtı St Ve bi ..... cı:' h ceı· 

• 11.. •ow. •u"un ı u-0 1.1\l b' v 

1 
ç tılgını ~ da mütehey • 

~li b n hır kadın olarak 
il Be • 

~"ar! . \1rnli tocuğun söy 
~ }(~ Cümleri hatırladı: 

bası:• ~ki sizin t..:-ru 
hır Feride \'ar! 

Jı. • 3 
~JUr ... 

~ v..ı:ı· 

' ~llr Fende ... 
~:; .Penbe bir e:;vap giv _ 
1 uned . . J 1 ı:ı:.n e hırka~ gül Ye 

~ ı; elenı· . .... ~. . 
~ ~nh~Yd ıt~. Cıldı guller 
~arlı~·or ı. '..\ tın saçlarr gü -

~ ·~1çı~ Roz~~ri n~e saçı -
~ıtııı h n &uzcı kokulannı 
~~ı.ı~ &ibttaretini toplamak 
~ ~ Uza Ren~ dudakları ha. 
. t r· rtıyorcıu. 
... h llıtl çi-ı.ı . . ( Qu ~1 ~crınız var. 

1 ' ' .er teb~SSÜJl!ünilzle lt'">ı A• 1l\ı? 
f>• \il}• 

"ı, )'ardan geldiğini ben 
"~ "' · Adnna gönderilfn 

rı. vır ka 
~"'- rt. ne de bir işa· 
~~t . 

1 .~ tıı cınıa 
hı1 kıZ<I rsrmz ... 
• ,ıallcn b~annız Kerim ... 
· ır gün evvel de 
o ''· J."aıc 'ft.J' bat bugünkü söy. 
~lan aşkaydı ki, sanki 

' 2 =l.::ı geıh<>slanıyordu ... ' ı·ttıı: . ·e:ı buk~tlerde her· • •)et-,.):• 
b.' '""1>1 gizli bir imza 
"<t~ 
~. . l>e!t t "-'

"la:dl ~d~'-qUla olan a~açlı 
,.'.1~ l. e ağır ağır yO -

' M:ı l~i .. ~~ti( , 
:ıı~ hııdiııiz c~ap verdi: 

bu Cin- • ~erim, haklısın. 
.. bır imza vardı. 

Bundan üç giln kadar ev\'el biri. 
sine çiçeklerden en çok gülü scv
cliğimi. karanfil!erin de ince ve se
vimli kokusuna çılgınca bağlı bu· 
lunduğumu söylemiştim. Bunu 
söylerken hiç bir şey düşünmemiş
tim. Bana gelen bukette herke3in 
ı;eçerniyeceği imza: Necip Nadirin' 
imzası! Şimdi rahat ettiniı mi Ke.. 
titr? 

Kerim ~aşmamı~tı. Bu İEmin 

söyleneceğini biliyordu. Onu ~rt 
dudaklarında, parlak ve n~Jl 

gözlerinde oku."l'luştu. Feıidenin 
tebessümü de her halde çiçeklerin 
sihirli diyanndan geliyordu. 

- Ya! Ben Necip Nadiri bura· 
da zannedirordurn. 

- Buradaydı. lki gündür yc!c 
Tiyatroda kendi escr:erinden bi. 

ri oynuyor. Seyahati uzun sürmi· 
yecekmiş .. Kendisinden bu sabah 
bir kart aldım. Ak~::ı.m istasyona 
tize ved:ıa gelcce~ini bildiriyor. 
Niçin gülüyorsunuz, l\.e:-inı? 

- Kartpo~tallara diyecek yok. 
size mektup yazmak için Bayan 
Dürdaneden izin almağa lüzum 
gormiyenler böylece dikkati çek · 
meden muhaiere edebili:ler. 

- Kerim, Kerim benimle niçin 
alay ediyorsunuz? Sola döne im. 
Sokağın içinde küçük bir dükkan 
\'ar. Orada bir gercfunhk gördüm. 
Almak istiyorum. Siz Necip Na -
diri tanır m:sımz? 

- Pek az ... 
- Zarar yok ... Kendisi hakkın· 

daki fikriniz? 
- Güzel bir çocuk. 
Bu sözdeki istihzayı an!:lmt • 

}'an Feride memnun oldu. 
- D~il mi, dedi. Kerim? Yat 

nız bu kadar mı? 

Ben, laf olsun diye ~yle deyi· 
verdim: 

- Otelci sadrazamlar da ondan 
pek iyi değillerdi ya efendimiz ... 

- Kim demiş onu sana? Ah Ta· 
lat paşa ah .. İnsanmış vallahi. 
Hayf ki an:aşamamıştık. Vailahi 
vunılrnamış olsaydı, tekrar tahta 
çıkınca onu getirir sadrazam yapar 
dım. 

- Ama geçine.meıdiniz. 
- BilA!ds.. S< tecrübeler beni 

çok ikaz etmi~ti.. .!11, eski ben de· 
ğilim. Ne çare ki .. 

Bırden sustu \'e: 
- Haydi bana bir kah\'e ya=-1 ! 

diye bed oo~rndan s.:l\'dt. 

Üç gü:ı sonra damat Ferit pa~a· 
nm eşi Mroiha sultarJa, üvey oğlu 
Sami • • ..: Saır.i:ıin çocu.:dan San 
Remoya gel<lıler. Bir kö,şk tuttu· 
!ar \'e o: ada yer!e~ tiler • 

Eu.:'1un üzerine padi~aha: 
- Sami ~ye ~antalar işini bir 

daha açayım mı efendimiz? diye 
sordum. 

- Bırak, dedi, yabancı memle· 
kette gürültü patırdı çıkarma~a 

lüzum yok .. Vaz~eçtim ben o çan
talardan. 

Birkaç gün sonra da Romanya· 
dan es!d ~ryaver ·Avni Fa~ 

geldi. Padi~ahla u..--un uzacirra gö. 
rUitü \'e arJ."Tiıza knt.ıldı, k:'lidı. 

Pmli~clı hepimize olduj;:ru gibi O

na da arlık veriyordu. 
O günlerde bizim kö~te ' \'e bi. 

zim aramızda geçimsizlik, tatsız · 
tık artmıştı. 

Hele padişahın. aylıklarımızı 

mızıka kumandam Zeki ,·asıtasile 
\•erdirmesi, hiç yoktan, büsbütün 
höşrwdsuzlultu büyiltOyordu. 

Nedense Zekiyi hiç birimlı sev
miyorduk. Zır zır Monte Karloya 
gider, içer, \..."UIIlar oynar, k<::ılarla 
düşüp kalkar, slnirlerimiı.c doku • 
nurdu. 

Ben dayanamadım, padi ;aha de
ditn ki: 

- Hiç şüphe yok ki Nadir 
memur bir muharrirdir. Bununla 
ber~ber yazılarını okumamış ot • 
maruzı temenni ederim, çünkü si· 
ze göre değil... 

Feride kızannıstı. 
(OevMJU vat) 

- Efendimiz, Zekinin elinden 
bundan sonra aylık maylık almal< 

1 istemiyorum. Bir uğursuz, betsiz 

Bu hafta yapılacak deplasman maçlarında 

Takımların alacakları neticeler 
Ankara pmpiyonu ve cidden en 

kuvvcUI takımı G. Blrllğldlr. lııtıın· 

buı ~mplyonu Betikt.aıı <t • 2, ikin. 
clat 1''enerb&hçeyl 2 • ı, dördUncUıU 

Ve/ayı 7 • l yenmiş, Qnlalaaarayı>. 

penaltıdan yediği tek golle, takat 
Kuha.!o:gUcünc de ıs • 3 yonUmltUr. 
Bu takımm defansı forveUnden bir 
~ömlek OstUndUr. Burada cumartcıri 
gUnU ilk m~mı Fenerbabc;e lle ya • 

pacaktır. Yatıl maç, kuvvetli Fener 
!orvetile dayanıklı Genc;lerbirlifi ıuU
dataaSI arumda ~c;ecek demekUr. 
Ancak bı.ı neticenin anahtarı tıeııce 

Fener müdafaaama. nazaran Gençler 
torvetlntn becerikliliğine bafh" Sahtı 
avantajını san l~clverdin leblne gl!r• 
.!t'k bile bu maç meael& bir beraber. 
Jikle biteblllr. 

De§lktafl • • 3, ~nçlert 5 ~ 1 yen• 
mcııine rağmen !ıtuhatııtar P'enerl• 
~rabere kalmıııar \'C Galataııarayla 

Ve!aya ycnllml§lcrdir. Bu talumm i· 
!eri taratı sürat vo enerjidir, Fazla 
bir klAsları yoktur. Cumartesi gü • 
nU Galatasarayı yenebilmeleri ·mu • 
hale yakm bir ihtimaldir. İyf güııUn. 
de bir Galatasaray mesell 3 • 1 galip 
çıkabilir. 

Ertesi güne gelince; bu sefer Ca _ 
!ata.saray kiline lideri Gençlerin kar
~ısmda çok yorulmaya mahlromdur. 
Tabt! yorgunluk tesfrlle de olsa işi 

bati! tutac&k Galatasaray bu ınac;:ta 
llf!r&bere. ha.ttA m.,Jnp blle olur. F•· 
liat makul tartlar içinde geçecek btr 

maçın tabll neticesi 2 _ 1 sarı kırmı
zılılar lehinedir. 

Jlenertn 15 _ 3 gibi bol gollU açık 
tark Jtade •den bir vuıyetle Muha • 
tızları yenmeleri beklenir. Ms.amafih 
bu neUcc ilk gtlnkU neticelerle pek 
a11kadardır. San IAclverdln seyyal 
ve arzulu forvetini Mubaiızlarda tu -
tacak mtldataa yüksekliği yoktur. 
Buna mukabil Fenerdeki geri mUda_ 
taıı hattına kaU Jemntyet de hiç ca.1% 
dcğ1lcllr. Ondan dolayı farkı bu ka _ 
dar geni§ tutuyorum. 

Bu hatta nıatınp hanesine Galata • 
aaym 6, Fenerin '· Genc;:lerin 3, Mu
hafı.zın da 2 puvaru kaydetmeleri en 
tablt ihtiınallerdlr. 

1ZM1RDE: 

Beşllcta§ı kendi *8.haaında • _ 3, 
Gıı ıat.aaarayı da. 1zmlrde ı _ O yenen 
Altmordu; Vefaya ve Fenere birer 
ıot !arkla. yenllmeırtıc de !abat etmı,. 
tir ki, bu sene derli topludur. Kaleci, 
hat hattr, bele Hamcllst •• Sa.lcU mll
kemmeldlrler. Binaenaleyh bu takım 
bu ilene milli kUınede haklı olan de
receyi elbet tutacaktır. Ancak cu • 
marteıl ıünü küme 110nuncuw ol • 
makla berabeı Beııtktqtılan latan _ 
bulda.ld &1bt punduna ıettrebllecek • 
!er ml! Ben nederuıe bu lefer de Be· 
tlktaDl muzaf!er olacak görüyorum. 
M:eae11 tam burad&Jtlııln revanoı 
4- • 3 ile ... 

Vefi' Altayı ymebilecek k•bl11yet 
ve kudrette iktıı tecrübe \'e ctnlııyon 

bereketsiz eli ,·ar. Maaşımızı ya e. 
fendimiz kendi eliyle verir, yahut 
baskasile· verdirir, tek c;u Zeki or. · Ha~m bitkin "e peri'.}andı. Yant. 

~ ~ bnı.ımaa uyuyan karu;ma §aşkın 
tadan çıksın da. fSşkın bakıyordu. Gece !Umbasınm 

Padişah güldü: tatlı ışığı altında ka<lmın yü..'"ilnUn 
- Peki Şükrü sinirlenme ... Bun hatları sakin görünüyordu· Ağzı 

dan sonra senin aylığını ben kendi yarı açrktr· Rahat rahat uyuyor • 
elimle veririm. 

- Ötekiler de öyle isterler. Bü
lün cemaat aynı fikirde. 

- lş çıkarma simdi... Komite 
kurup elebaşı mı oluyorsun. itti · 
hatçıhğa mı heveslendin yoksa? 

Ve lafı deği~tirmek için oana 
şöylt! dedi: 

- Ertuğruia iyi bakılmıyor, bu 
günlerde. Senin de hiç mc~gul ol -
duğ!.ln yok çocuklarla. Hayrettin 
A~"'I <lı:. bu ı~i.1 ehli değil. Bıın<la;ı 
50ııı a b:ı çocı:ğa 3~r. bah.~ca!•mı. 

O günden itibaren Ertuğrulu 

bLikl tıc deniz kenarlrtrma ben gö
tiirür, gezdirir, bahçede oynama~t
na, ratıp kalkmasına ben nezaret 
ede:-dim. 

Bir akşam üstü yine Ertu)!.rulla 
sahi~e. kanapelcrde oturup denizi 
seyre gidecektik. Çocuğun oda 
hizmetçisi İtalyan kızı yanı.'l'lız -
dan alaylı a!arlı gülümsiyerck 
geçti. Bu hal benim nazarı dikka· 
timi cclbetti. EPn gAmrumı d., ne 
oı:.ıror? dedim. ~1<'l:E"r kızn1 m:-ı.k. 

::dı \'anm •. Beş ::ıdım atmam:§ -
tık ki, küçük salonda Zekiyi. ctra.. 
fına topladıi;ı aşiftelerle konyak 
i~erken gördük, hem de kızlarla 
sarmaş dolaş bir ' 'aziyctte. 

Çocur.ru kolundan tutup geri 
çekmek istedim, olmadı. O da gör· 
du bu kepazeliği \'e bana döndü: 

- Ne diye deniz kryısına gidi· 
yoru:r., oturup bunları seyredelim 
i~te, dedi. 

- Ya efendimiz görürse ne der? 
- Ne diyecek, o da oturur se>·. 

reder! 
Tam o sırada arkamıroan bir a

yak sec:i geldi, baktım, padi~h de. 
ğil mi? 

(Devamı var) 

Güreş takınumrz 
Bugün hareket eUİ 

Knhlrede Mısırlı gUra§çilcrle mü
sabakalar yapmak üzere seçilen 
~üre:} ta.kımrmrz bugün Mısıra mU· 
teveccihen hareket etmiştir. Kafi. 
leyo antrenör Pellinen co monitör 
Saim refakat etmektedir· Gidecek 
takımın kadrosu ~öyledir: 56 kilo 
J\:üçük Hüseyin, 61 kilo Ya~ar Er
hn, 66 kilo Yusuf A!lan, 72 IUlo 
K:ındemlr, 79 kilo Adnan, 87 kilo 
Mustııfn, ağır srklet Çoban Meh
met. 

Bu hafta yapılacak 
milli küme maçları 
istıınbnl futbol ajıınhğmdan: 
27 ve 28 • 4 - 940 tarihlerinde 

;\'a.pılacak milli küme maçları: 
27-4-940 cumartesi: Şeref stadı: 
Galatasaray - MuhafızgUcU saat 

15. Fcnerbahçe - Gençlerbirliği sa. 
at 16·15· 

28-4-940 pa:r.ar: Fenerbahço 
stadı: 

du. Hayır. inanamazdı! Karısının 
ccvg'li Müzehherinin bu korkunç 
şeyi yapmLs olduğuna, onu aldat
tt~'lna inanamazdı· Halinı ona tam 
ve kati bir itimad göstermişti. 
Hayır, buna im.kim yoktu. Fakat 

böyle olma8ma. rağmen biraz ev· 
\'Cl fclflketinin inkô.r kabul etmez 
delilini olde etmemiş, bizzat karı. 
sının nğzındnn bunu ö~renmcmlıı 
miydi? 

O ak!i:ım, yorgun olduğu içb er. 
l·en )alını;;, karısının yattığını duy 
m:ımıjtl· Lt.klıı gecele: in bir ara
lık uyıınrnış. ncdnııı:P. uykt;su kaç· 
mı:rtı· Yanıb:ı:;mda Müzehher kı • 
pırdamp dunıyorclu- P.Uya gör. 
m ~!!te~ Jj. A~zın.:::ı.n manasI nnla -
qılm::ı.z kl !imcler, sonı·:ı birknç de
fa tekrarlana.."l bir isim, bir erkek' 
ismi döküldü: Ferid! 

IIıılim doğrulmuş \'O karısrnm 
üzer:nc doğru eğilmişti· Knlbine 
bir hıç:ık gibi giren 5u cümleyi o. 
nun nğzmdan duydu: 

" ... Senin kollarının arasmdo. ol. 
duğum ~aman her şeyi unutuyorum 
Porfd. Sen benim dilnyrun, kaina
tmı.<!m Ferid ... " 

Hüı-0!llıer buni"rı .. övlerken ırll· 
l .. m 'ordu· J!iı a onu' s -irt u _ 
ful:' rıoa .. tUril) or. goğ ,!l heye. 
. nl:ı kııl'::ıp inJyorJu. Şüphesiz 

pek yalrın bir znınanda bir başka
silo y:ışadığı ~k saatlerini rliya • 
sınd:ı telcrnrlryordu. 

Biraz sonra Y.adm sakinfoştl, riL 
yn. bitmiş, f!nlimi de ma.lıvctml~U· 
za,·:ıllı aıhm ıztır:ıp ve hlddctlo 
titriyordu. 

1timad! Du meğer !mdalahkmıa! 
Hafıztısrm yokluyor, o zamana ka. 
dar dikkat bile etmediği birtakım 
ufak tefek Mdlseler gözUntin önti
ne geliyordu. Uzun mUddet ne bu· 
dnla ve ne kör davıanmL~tı! Kan. 
sının halinde bir gaytitabüllk ol • 
duğunu çoktan farketmeli değil 
miydi? 

Milzehherin son :r.amanlardaki 
dalgınlığına, mahzun ve kederli hn. 
tine, fıni \'e sebepsiz hfddetlerlne, 
sık srk soknğ:ı ~ıkı~larına şimdi za· 
lim ve fccf m~na~ını Yerebiliyor. 
du-

Türkiye sarbest 
güreş birincilikleri 

l{ırkpmnrdn yapılacak Türki
ye ~rbest güreş müsabakaları 
hazırlıkları ilerlemiştir. l\1ınta
kn birincilikleri gcÇ(ln hafta 25 
bölgede birden sona ermiş ve 
neticeler güreş federasyonuna 
bildirilnıi§tir. Bunun üzerine fc. 
derasyon mmtakaları S grupa 
ayırmı§tır. Mayı$ın beşinde bi
rincilik müs:ı.bakaiarı yapılacak 
ve her grupta birinciliği kaza
na~1 güreşçiler Edirneye g-önde
rii~ceklcrdir. 

Türkive birincilikleri 9-12 
ınayıstaw Kırkpınar pana},n es. 
nasında ve grup şampiyonları a. 
rasında yapılacaktır Ye ayrılan 
gruplar şunlardır: 

1 - Trakya grupu (Edirne, 
Kırklareli, Tekird:ığ) merkez 
Edirncdir. 

Fakat Milzehhcrini ~alan sefil 
kinıdi? Onu bulmı.. ~, gu tlağmı 
zevkle sıkmak lf:t~rdf· 

GözUnUn önUnde tanıdıklarına 
geçid resmi y:ıpt.ırdt· Bır ),ğın L 
sim, b'r sürü çe~1rc hauladı, fakat 
Ferid isminde oir truııdiğt aklımı 
gelmi}'ordu· 

Yava..<j yavaş hır.!delJ derin bir 
hUziln ve kedera inkılap cttl· Sa
kin ve masum uyuyar. !ı.aruıma bak· 
makta devam ediyordu. Şu kum • 
rol buklelerin snkladığı yanakları 

artık o~nmıyaeak, §U yarı açık 

nğzı bir daha hiç öpmiyecekU: çlln 
kil onlar bir başknsmm da olmu~. 
!ardı· Yannğnıdan aşağıya bir göz 
yn§I dn..'lllası silzilldil· Affedebilir 
miydi? H:ı.yır ! Buna imkan olamı
yccağmı hizsctliyordu. Müzehher 
siz ynr;:ıyrunazdı, fakat onu af da 
edemezdi· Zıu:ınn her şeyi unuttu· 
r.:.~i.lir, l:lklıı bu cüth'-s gecenin 
hctır .. "'UU ana si'cmezdi: 

" ... Sen benim dilnyam, krunatım. 
sın I•'cı'id ! " 

Sonra kendi kendisini muhaks> • 
mo etti· Belki de kendisi de bili!bü
tün kabahatsiz sayılamazdı· Son 
ıamnnlarda işleri bozuk gitmiş, 
çok ç:ı115mağa mecbur kclmıştı. 
Bu yüzden bir bakıma karısını ih · 
mal etmiş nddedilcbilirdi· E\1nde 

de çok znmanbr fena giden işleri. 
ni hatırhynrnk dalgın, somurtkan 
durmuştu. Biltün bunları aimdi ha. 
tırİıyor, hata ettiğini anlıyordu. 
Muz hlıcr ne ols:ı b.r kadındı, ko
c:ıt>mm ftlorlle me:;gul olm:uıını 
knbul ederdi, fnkat onun ne kadar 
meşgul ve kederli olursa olsun 
kondisilc dahn ru: alfı.ka.dar görün
me.sini mazur göremezdi. H:ılim bu 
bakımdan çok lınt:ı. e~ti, ka.rısL 
le her hususta. anln~mış olmalarına 
gUvencrek onun his ve kalp taraf. 
13rmı ihmnl etmie, beceriksiz dav
ranmıştı. Halbuki rakibi? O en mil· 
snid bir zamanda gelmiş ve yara _ 
lanmL, zayıf ku!iu avlamıştr. 

Teessllf etmek neye yarardı? 
Artık iş i~ten geçmiş, saadet uçup 
gitmişti. Ah! Hayat ne manasız ve 
haindir, Hallın mesut yu\'asm.t, kc. 
derli ve dalgın olduğu lı:Ude neşeli 
bir lişık rom oynamamış olduğu i
çin yıkmıştı. 
Yatıktan kalktı. Bir ci~ra yak· 

tı. Şafnk sökilyordu. Pencerenin 
önilne gitti, ate~Ier içinde yanan 
alnını soğuk cama dayadı. Blr nıild
det öyle dalgın vo mahzun durdu· 

Pencerenin yanındaki masada 
bir hltııp nçık duruyordu. Gayri au. 
url bir hnrckeUe nlıp okurnağa ça
II§h· Fakat harfler gözlerinin ö -
nUnde dnn5cdiyor, kelimelerin mfı. 
nalan idrakinin önünden kaçıyor. 
du. 

Birden irkildi, bir çığlık atmak
tan kendini gUç zaptelli· Hayır! 
Bu bir kabus değildi. İyice göril -
yordu. IGtapta gördüğü climle)·l 
tekrar okudu: 

"Senin kollarmın nrasmdn oldu. 
ğum zanuın her ~O)i unutuyoııı.m 
Fqld. Sen be.nim dünyıun, k5.ina _ 
tımsın." 

Halim sevincinden çtlclırncak gi
bi oldu. Demek mesele bundan i· 
baretti. Müzehher geç Yakte kadar 
roman okumu§, ı·Uyasındn bu ro _ 
mandan bir sahneyi y:ı§anlıştı. Ah 
scvgiU MUzchlıer! 

Ynt:ığa koslu, knnsmı kolları_ 
nrn arasına aldı. Onu .öpilcüklere 
boğdu. 

Birdenbire uyanan Müzehher 
kccasını çıldırmış sanınl§tı. A:r. kal 
dı bağırı:.caJct.ı. Halim izahat ver -
mek lij.zurnunu hissetlf: 

- f~orkma şeker:m ! Anlamağa 
da çalışma! ()yJc mesudum kiM• 
Çok korktum karıcrğmı. Milthiş bir 
rliyn gördllm, seni kaybettiğimi 
sandmı. Evet korkunç bir rüyn 
gördüm. ?\akledcn: Fethi KARDit;.5 

Boks görüşmeleri 
hakkında davet GalataMray - Gcnçlerbirliği sa. 

nt 15· Fenerbahçe - MuhafızgiicU 
saat 16-45. 

2 - Eskişehir grupıı (Eskişe· 
hir, Bursa, !sparta, Afyon) 
merkez Eskişehirdir. 

3 - Cenubi Anadolu grupu 
(Mersin, Adana, Antalya, Kon 
ya) mer'cez Mersin. 

llcdeıı Tcrbiııesi lstanbul Böl
qcsi bo1>s ajanlığuıdan: 

nokta! n82Jlrından 2 _ 2 berabereyf 
tekrar edecektir. &tt4. ertesi · Sfuıll 
Altmordu karşısında 3 _ 2 mD,#Inbi· 
~·et lhUmall de variddlr. 

4 - Eze gnıpu (Balıkesir 
İzmir, Denizli. Aydın, Manisa) 
merkez Balıkesir. 

5 - Şarki Anadolu grupu (Si. 
vas, !<nurum, Kavseri, Sam
sun, Trabzon) merkez Sivas. 

Boks iı:;leri hakkında ~Öril§
mek üzere alakadnr klüplcrin 
salil.hh·cttnr birer murahhasla.. 
rını 29-1-940 tarihine müsa.. 
dif paz:lrtesi günii akş:ı.mı saat 
18 de böle-e merkezine gönder
meleri rica olunur. 

Altay • Be§ikta§ mo.çınm neticesi 
de 3 - 8 beraberlikle biterse hiç ııa~. 
mamalıdır. Fakat şu M. Ali, HUsnU, 
Feyzi, Hakkı, Şerefler de kendilerini 
toı:ıa.rlanuyaca.ldar ını ·! 

6 - Ankara ~pu (Ankara, 8 - İstanbul. 
Ç:ınkırı , Bolu, Çorum) merkez İstanbul ve I\ocaeli ayn birer 

l\lu,·akkar Ekrruu TALU 
Ankara. . g-nıp :ıddcdildiğinden doğrudan 

7 - Kocael i. doğruya F..dirneye gideceklerdir 



2 H /\. B E R - Akşam P04ltas1 U ı-.TtS'K.N ~ 

Devlet Demiryoltan ve limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 

l11rEREÖLI HAVZA I .......... sAFveNORMAL GIDA-1 
Kömürleri Satış Birlig~inden ı~ 

.Muhammen bedell 18!>7 lira :SO kuru§ olan muhtelit kalınlıkta 1450 Kg. 
manila kenevirinden katraruıız halat ile muhtenı kalınlıkta 700 Kg. marula 
konevirlnden ka.t:'anh halat 3. 5. 19t0 cuma gUnU ııaat (10,30) on buçuk
ta liayclarp:ı§ada gar binası dahilindeki komisyon taratmdan açık ekailtme 
uaullle sııtm alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin 142 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunuu tay!n elt!ğt vesalkle birlikte ekslltme günU saatine kadar komi.!_ 
vona müracaatları lft.zmıdır. 

Eu iş& n1t oartnameler komisyondan_ parasız olarak dağıtılmaktadır. 
. (3335) 

"' •' . 
Ankar& istasyonunda yapılmakta olan D.D. Umum! idare binasının elek-

trik ve zayıf cereyan tesisatı kapalı zar! usulfle ve vahidi .fiyat üzerinden 
ekalltmeye konmuştıır. 

1 - Bu tesisatın ke'i.t bedeli 85000 liradır. 
2 - Isteklllcr bu L!'e alt şartname veulr evrakı D.D. yollarmm Ankara 

ve Sirkeci veznelerinden 425 kuruş bedelle alabilirler. 
3 - Eksiltme 10-5-940 tarihine mUsadi! cuma günU saat 16 da Anka· 

rada D.D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez ı inci komJsyonca 
yapılacnktu:. 

" - Eksiltmeye girebllmek için lsteklllerln tekli! mektuplan ile blrllkte 
qağıda y&.Zılt teminat ve vesaiki aym gUn ıaat 15 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lAznndır. 

a) 2490 No. kanun ahM.mma uygun MOO liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C) Bu l§ için Münakall\t vekıı.Jetlnden verllml.J ehliyet vesika.ar. 
'•Ehliyet ves1ka.sı için ihale tarihinden en az 8 gün evvel bir istida ile 

UUnaka!At velcAletine müracaatları ve bu gibi tesisat işlerinden en az 30.000 
liralık taahhUdU bUsnU suretle l!a ettiklerine dair ellerinde mevcut resmi 
vesalkl tstfdalarma rapteylemlş olmaları. (1859) (32:51) 

* * • 
Ankara istasyonunda inşa edilmekte olan D.D. umumi idare binasında 

kalori.ter, su ve sıhhi tesisaUarm boru şebekesinin yaptınlması kapalı zarf 
usulile ve v:ıhidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu tesisatın keşif bedeli 85948,70 liradır. 
2 - lJıteklller bu f§e alt şartname ve sair evrakı D.D. yollarmm Anka· 

ra ve Sirkeci veznelerinden 430 kuruş bedelle aıa.billrler. 
3 - Ek.l!lltme 2-5-940 tarihine mUsadi! perşembe gUnU saat 16 c\a An

karada D.D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunda 
;yapılacaktır. 

" - Ekailtmeye girebUmek için lstek!Uerin teklif mektuplan lle birlik
te &§ağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün ııaat 15 e kadar komlayon rela
l!fine vermeleri ıa..zrmdır. 

a) 24!>0 No. ltanun ahktmma uygun 5548,ISO liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tay!n ettlğl vesikalar. 
c) nu iş için MUna.kalo.t veklletinden verilmiş ehliyet veslkau, ehllyet 

Tulk.ası !çln ihale tarihlnden en az 8 gün evvel bir istida ile MUnakalAt ve
kıı.Jetinc mUr:ıcaatları ve bu gibi tesisat iılerinden en az 25000 liralık taah
hüdü hUmU suretle ita etUklerine dair ellerinde mevcut rcsml vesaiki iatida
larma rapteyleml§ olmaları. (1860) -(3252) 

* • * 
Muhammen bedelt 15841 lira olan sekiz kalem amyant n klingrit mal-

zemesi 10-6·940 p:ızartesl günll saat 15,30 da kapalı zar! usuıııe Ankara.da 
idare blnasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek latlyenlertn (1188 Ura 08 kuruşluk) muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları n tekliflerini aynı gün saat H,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şulnameler parasız olarak Ankara.da malzeme daJreainden, Hayd:ı.r

paşnda tccc.!Um \ ' O sevk f;"fliğinden dağıtılacaktır. (3260) 

istanbul P. T. r. Müdürlüğünden 
İdare lhUyacı için ::JO adet çadırın a.Jmması açık eksiltmeye konulmu~· 

tur. Eksiltme 5-3-!>40 cuma saat 16 da B. postane binası birinci katta Telgra.t 
ml\avinllğ:I odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapı

lacaktır. 

.Muhammen bede. 4000 lira, muvakkat teminat 300 liradır. Taliplerin 
clbabtaki fennı ve eksiltme §hrtno.melerinl görmek ve muvakkat teminatla· 
nnı yatırmak Uzere çaurm.a gUnlerinde mezkfir mUdUrlUk idar1 kalem leva.
um kımnma cksl!tme gün ve saaUnde de 940 senesi için muteber ticaret o
dası veslka111 muvaJ,kat teminat makbuzu Ue komlayona mUracaaUan.(3121) 

26.4.940 Cuma 
J2.30: Pıogram ve memleket aaa.t 

ayarı, 12.35: Ajanıı ve meteoroloji ha_ 
berlerl, 12.fıO: MUzlk: .Muhtcli.! aar_ 
kılar (Pl.) 13.30/14.00: 1IUzik: Ka
rışık müzik (Pi.) 18.40 MUzlk: TUr. 
kUler ve oyun havalan, 18.55: Serbest 
aaat, 19.10: :Memleket saat ayan, 
Ajaruı ve meteoroloji haberleri, 19.30: 
Konu~ma (Çocuk Esirgeme kurumu 
tarat:ndan), 19.45: Müzik: Çalanlar. 
Cevdet Çağla, tzzcttin ökte, Fahri 
Kopuz. ı - Okuyan: Mustafa Ça~ıar: 
Melek Tokgöz; Safiye Tokay, 20.40: 
Müzik: Halk TürkUleri ve oyun hava_ 
ları, San Recep ve Sadi Yaver Ata. 
man, 20 50: MUz.ik: Çalanlar: Vecihe, 
Kemal :-:. Seylıun, ll'ahlrc Fersan, Re
fik Fersan. ı - Okuyan: ~cfbarct 

Sağnak, NccmJ Rlza, 21.15: Konuşma 
•{Blbliyogra!ya), 21,SO: Müzik: Er_ 
tuğrul Soysal taratwdan akordeon 
soıo·ıan 21.45: MUZik: Kilçtlk orkes_ 
tra. 22.15: Memleket saııt ayarı, A. 
jaruı hnbcı-Jert; Ziraat, Esham - Tah. 
vllıı.t, K.:ı nlılyo -· Nultut bors:ısı (l'L 
yat). 22.Sl'i: Müzll:: Cazband (Pi.) 
23.25/23.'.::0: Yarınki program ve ka_ 
panı§. 

Ecncl;i lstasyonlann<la TiirI:~c 
neşriyat 

Bclgrad: S:ıat 19 dıı kLBa dalga 
48 . .raria: S:ı.at 19·45 de kısa dal
ga 40, orta dalga 2:>5: 'f" ~: Sa.
at 20·15 de krsa dalga 50-55 dr. 
Roma: Saat 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de kr~J 

dalJ:a 20, 31·5· 

* --Bayan ve Baylara 
KIYMETLI KUMAŞLAR 
Mevsimin en kıymetli kumaı· 
lan. Yünlü, ipekli, Sporlar, 
Kazmirler- vesaire. Bu kumaı
lar Fincancılar Rızapaşa Y o· 
ku~u Şark Han altında Jayme· 
tinden çok a~ fiyatla satıl
maktadır. Fırsattan istifade 
ediniz. ··--........... -

nujlan ıııhhldlr. Bütün emaallnden 
liııtUndür. 

ff•Dr· Kemal Ozsan .... 

i idrar yolları hastalık- !I 
1 h il 

B ... 1 H Ik s· 1 :· ları mute assısı ;e eyog u a ıncması :i ·i 
Bug!ln matineden itibaren İ Beyo~lu istiklal caddeı;ıl No- ! 

%. BUyUl-: FUm Birden ı: 880 Bursa Pourı Uııtl\ Ohonynn ;! 
1 - OLDUıu· .. ~ ZEHtR ff apartman· Tel· 4123a ·ı 
z - l\laeeralar Kralı BUFALADİL l.::w:::::ı:=::::maı:::::.::::.u;;;;;..a 

(Türk~e Sözlü) 

lJıtanbul ve Zonguldakta satı§ birliği teokllltmda çalı~mak Uzere 
imtihanla muhaalp, muhabere memuru ve daktilo alınacaktır. Tallp olan
larm qağıdakl ıarUarı haiz o!muı Jlzmıdır. 

A - Türkiye cumhuriyeti tebaaımdan olmak 
B - AskerllğinJ ikmal etml§ bulunmak. 
C - Aııgarl ortamektep mezunu bulunmak. 
D - HUanühal ve tercUmeihal varakaları ibraz etmek. 

Yukarıdaki evsatı haiz olanlann 29 nisan 19-tO tarihine kadar veaa
i ki ile birlikte müracaaUan llzımdır. 

iMTiHAN GUNLERi 
Muhasip imtihanı 30 nisan 1940 salı günU IB.llt 9 da, 

Muhabere memuru ve dakUlo tmtlhanlan aynı gün öğleden ııonra 
~:ıat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 

İmtihanda. muvııt!ak olanlara barem derecesine göre Ucretı verilir. 

MüRACAAT ve iMTiHAN YERi 
. 

Tophanede Devlet denlzyollan karoısmda lııkele caddesi 28 No. dadır. 
.. . , . ·" "'.r .,,,_ " . • 

Köprü inşaatı ilAnı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - MUteahhidinln vefat etmesi üzerine yarım kalan, Bolu villyeU 

dahilinde DUzce _ Hendek yolu üzerindeki "Merkiçmelen" köprUsUnUn ik
mali inşaatı kapalı zart u.ullle eksiltmeye çıkanlmt§tır. KöprUnUn ke§i! 
bedeli ''fi:SOO" liradır. 

2 - Eka1ltme, 13-Mayı&-940 ta.rilılne mUsadit pazartesi günü saat 
•'15" de Nafıa Veklletlnde Şose ve KöprUler Reisliği odaamda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme §artnamesi ve buna mUteferri diğer evrak "238" kuruş 
mukabilinde adı geçen relsllkten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek lıteyenlerin "3562,:SO" Un.lık muvakkat temi
nat Ue 2490 ııayılı kanunun tayin ettiği veslkalan ve eksiltme tarihinden 
en az sekiz gün evvel Nafıa VekAletlne mUracaat edilip alınacak mUteah_ 
h!Ulk ehliyet vesikasını hamil bulunmaları IA.zrmdır. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarita.tı dairesinde ha.zırhyacaklan 
kapalı ve mUhUrlü zarflarını ikinci maddede zikredilen ekııiltme saatinden 
bir saat evveline kad~r komisyon relıl lğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktezldlr. (1849) (3249) 

•• .. SCLEVMANiVE•• 
Demır işleri fabrikasından : 
Fabrikamızda ç:ılı,mak üzere iyi TESViYECi ve c:;o 

CUK DEMiRCiLERE ihtiyaç vnd.r. Talip .olanlann vesikala· 
r:ıe bir!ıkte Fabrika Müdürl~ğüne müracaatlan. ....................................... 

./stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiZ ihtiyacı olan yüksek teveltUr ıebekelerlne mahsus cem'an 
131 adet muhtelif ek ve uc; kutulan Cif İstanbul teslim §artile eksııtmeye 
konmu§tur. 

2 - :Muvakkat teminat maktuan 500 liradır. 
3 - Ekslltmeye t>-6--940 çar§amba gUnU saat 15 de Metro han· bina. 

smın be~inci katmd:ı. topla.nacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
y:ı.pılacaktır. 

4 - Bu l~e alt §&rtnamelcr idarenin levaznn mUdUr!Uğü.nden para.sız 

tedarik edilebilir. 
5 - lsteklllertn kanunt ve_,lkaları ve muvakkat temlnatlarlle ilı\.n edi-

len gün ve saatte komisyonda hazrr bulunma.lan. (3213) 

·'·ı i!i ... 

. ... .... 
İ!i Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - YulıLf' \ il ve ııalr HUBUBAT UNLARI kuvlo'ct kaynağıdır. 

11 ii ÇAP AMARKA MUST AHZARA , 
~ Kunıluı, tarihi 1915 l'tt. Nurt Çapa ~ 
•~ ::::::::::r::mrar::::::?.:::i5:::S:!:!i2!ii!::::::::Ki!ii:::::::::·.: .• =if:r. ................................ ·····························--

tÇ ve dı~ BASUR MEMELERINDE, Br·ur 
!-ıer türlü iltihaplarında, cerahatlenmi~ fistüllerde, 

basur memelerinin tedavisinde ı 

REKTA PA'1 
llİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİiilimiiİŞmtmFAmY~tİİİİİİİTmEMİİIİİİİİtNİİIİİİİİmEmDmEmRİİİİİİİİİİİİİİİİİİ.~ 

1 EKZ A M i~I 
EKZEMAN 11' DACIDIR ~~ 

1 Ilı lı iye CumhurJyet 
AK Tt F 

Ya,.•• ••bonlanla kullandn. il•.:.. C<"Zaned• "°'? 
Bankası 20/ 411940 vaziy•ti / 

·-====-=====-=- . ~-14/ 
M_.rkf'z 

Kasa: 
Altm: Sa.f1 Klogram 7l 121 231 
Banknot • • • , 
Ufaklık • • , , • , 

Dahildekt Muhabir-zer: 
Altın: Sa!t Kilo~ 
l'Urk Lira!ı • • • 

Hariçteki Mu1w:ıbi.rlf':1': 

Aıtrn: Safi Kil()j?"l'am r, 822 128 

Altına tahvili kabil ~rbeSt 
dövizler • 
Diğer dövizler ve ~n:lu 
Klirin~ bakivelerl • • 

Razint! fa1.1'!i~: 
Deruhte ~ilen •vralo ıak. 
dıve karşıhğ-ı 

Kanunun 6 • R maddelerine 
tevfikan Hıızine tuafmda.n 
vaki tedivat • • • 

~ent'rlnt riJ.edan': 
ric-arf !!enetler . "t - T 

1?.,ham ve frıhvı?dt rnizdn,.., · 
, f">enıhte edilen evrakı aak. 

A ~ dlvenin karsılıEh ~sham ve 
l tıı hvili\t itibari krvmt-tle 

B ~rbe~t e~h:ıı.m ve tahvilat: 
A tıaMlar: 

Bazineve kısa vadeli avans 
altm ve döviz ti?.erine • , 
Tahvilat Uzerine • , • 
Hı!'l~ed~rtar 
Muhtelif • 

• • • • • 

100.881.649.66 
15.269.955.50 
1.879.353.78 

420.~J;f;.?7 

8.189.281.67 

37.485.20 

28.859.252.38 

158.748.563.-

18.206.398.-

243.167.503.46 

48.031.864.36 
8.395.970.86 

9.216.000.-
11.606.65 

7.848.773.40 

Lira P A S 1 F ıs.OOo·"""" 
Sermave • • , , • 

118.030.958.94 
1 

420.356.27 

37.086.019.25 

140.542.165.- , 

243.167.503.46 

56.427.835.22 

17.076.380.05 
4.500.000.-1 

21.921.147.54 1 

639.172.365.731 

Thtivat akce.!i: 
Adi ve fevkalade • • , ~ 
Hususi • , , , • 

Tedavüldeld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • R maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tedıyat 

Denıhte edilen evrakı nak. 
diye bR 1.tivesi • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ılaveten tedavüle vazedil~n • 
Reeskont mukabili ila vten te-
da. va1-"'1. 1 - • .. -

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
Altın S. Klg. r.5 ~~' ıı10 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğ-er dövizler •e alacaklı Kll
rin2' bakive?erl • ' • • • 
Muhtelit • r ı • • ı • 

4.217.134.25 ıo.ıı1.1~ 
6.000.000.-

158.748.563.-

18.206.398.-

140.542.165.-

ı 7.000.000.- 311.s4ı.t65-/ 
ıso.000.000.-

1•~ 
60.037.508.95 ı3S·ı61·6 
78.124.167.90 

3.703.38 ,, 
38.434. 722.Q! 

33.438-~ 
119.st'-

1 Tem.mum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi 7cı 4 Altın üz.erine % 3 


