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Roma, 2 (A.A.} - İyi malUmat almakta o. 
lan mahafil, Romanya Kralı Karol ile Macar nai. 
bi hükumeti Prens Pol'un Ortodoks paskalyala. 
rında iki memleket hududu üzerinde bulunan bir 
mahalde buluşacaklarını bildirmektedir, 
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Dombasta şid
detli muhare
beler oluyor 

' 

Almanlar Röros'tan. 
çekildiler 

Dün akşamdan aabnlıa ka111 88&t 
8 e kadılr muhtelif menbalardan 
gelun haberlere güre: 

Franaız askeri mahafillne göre 
Dombas'da çok ~lddetıl muharebeler 
olmaktadır. En •on gelen haberlere 
göre Dombas'dakl muharebe, aon de.. 
rece şiddetlenmiş olup hAJA deı.-am et.. 
mcktedlr. Bu muharebenin neuce.t 

(Devamı 4 üncüde) 

Alman ajansmm istismar 
ettiği bir mevzu 

Ankara, 2 (A.A.) - İstanbul. 
da Yunan Kralır..rn doğum hayra.. 
mı münasebetiyle yapılmak iste. 
nen dini ayine mahalli memurlar. 
ca muvafakat edilmenıesi D. N~ 
B. tarafından mütemadiyen istis. 
mar edilen bir mevzu haline geti. 
rilmiştir. Bu neşriyata karşı va.. 
ki olan müracaatımıza hariciye 
vekilimiz, "Yunan ve Türk mil. 
lctleri her saadet ve felaketi ara.. 
lannda paylaşmıya karar vermiş. 
terdir. Ve bunu her vesile ile tek. 

r;untuuı peşiıulen : 
-- 1- 1-1 - -1-

Kislingizm 
Almanların hveçi itaali beynel. 

milel ıiyaıet diline yeni bir keli· 
me girmesine sebep oldu: Kistin. 
gı:an .•• 

inal kuvvetleri tarafmdan Oı· 
loda teıkil edilen, fakat ıonndan 
istfiaya mecbur olRn Alman ta. 
raftan kukla hükumetin reisi 
Kisli.ng'in Norveçte oynadığt rol 
batıra gefrilirse Kislingizm tabi. 
ri ile ifade edilen maksadın ne ol· 
duğu kolay anlaşılır. 

lardı. Bu suretle kale içmıindert 
fethedilmit olurdu. 

Eski zamanın harp silahı olan 
kılıçlan ve kalkanlan timdi top, 
tank ve tayyare ol4uğu gibi Al. 
mantar muhasara altında olan bir 
kaleye gizlice adam sokmak, ya. 
but içerideki adamları bir suretle 
avlamak yolunu da tekemmül et· 
tirerek Kislingizm usulünü icat 
ettiler. Fakat, Çekoslovakyada 
muvaffak olan bu usul Norveçte 
çok mahirane bir ıul'ette tatbik 
edilmi' olmasma rağmen muvaf. 
fak olamadı. Çünkü Alman hile~ 
sinin mahiyeti va!dinde keşfedil· 
di. 

Blkanlara (!elince, Norveç ıer. 
güz.eştin<len t ret alan bu mem. 
leketler daha şimdiden Kislin
gizm'in casus ve biyanet tebekc. 
lerini bczuyorlar ..• 
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Aramızda: - .... 

(Tekamül), (tekem
. mül) den farklıdır 

Ebuzziyazadc'nin müstear adı Ve bundan sonra da: "Ya, be. 
olan Selim Sabit, dün, Akşam'm ~·im, işte bunları bir bilen biziz'' 
bir fikrine iştirak, bir teklifini gibi bir eda ... Acaba •'eski türk. 
reddetti ve bu ikisi araGmda da çe" hangisi? "TckamUI" mü? 
arkadaşımızın meşrebine müp. "Olgunluk'' mui' 
hem bir tarizde bulundu. Bunu da ve o yerde (tcka. 
Akşam, Maarif Vekilliğinin aç. mUl) ti değil de (tekemmül) U 

mak istediği "Tek~mül atelyele. doğru bulan Dikkatler muharriri. 
ri" ni de bu adı uygun bulmayor nin teklifini de bir tarafa bıraka. 
"tekfimUl yerine meseHl olgunluk hm; fakat bu iki kelimeyi biribi. 
gibi bir türkçesini kullanmıya. rindcn farksız bulan beyimiz hak. 
caksak, tsrl doğrusu, tekemmül ııız 1 
demeli" diyordu. ŞUphe yok, iki kelime bir asrL 

Tasviri Efltfir'ın iştirak ettiği dan çıkmadır: lakin tekemmül, 
fikir (tektlmül) yerine (olgun. mutlak olarak kemal bulmadır. 
luk) falan demek. Reddettiği de Tekamüle gelince, Türk dili bu. 
(tekamül) ü (tekemmül) den na tedric ve bir kanun altında 
farklı bulmak ... Tasviri Efk~r di. kemal bulmak manası vermiştir. 
yor ki: ''Tcklimill kanunu" dediğimiz 
"Tekamül ile tekemmül arasında halde ''tekemmül kanul'\u', diye. 
ne fark vardır? Her ikisi de aynı rnediğlmid unutuyor muyuz? 
asıldan mil~tak birer kelimedir. Tasvir haklı değil mi imiş: 
Manaları da tamamiyle aynıdır "Fazla okumak, euılı okumak, 
Biz Türkiyede tekamülü de, te. ckı..duğunu hazmetmek lbrm .. 
kcmmülü de aynı mana ve ma. B•Jnlar yapılmadıkça geliti güzel 
knmlnrda kullanırız. Aslı olan a. bir iki kelime öğrentlikten sonra 
rapçada da kelimeler keza tama. sağa, aola ıkıl öğretmeye kıllnş. 
miyle aynı manadadırfar.'' mak ... " •• 

istimlak edilecek ı 
binalar 

Mısırçar§ısı karşısın
daki dükkanlara 

fiyat kondu 

Mısır çar rsmdaki 300 parça 
emlakin sahiplerine istimlak teb
ligatı devam etmektedir. Burada. 
ki dükk!nlara konan kıymetler 
3 • 5 bin lira arasında tehalUf et
mektedir. Çar§ırun EminönUne 
bakan tarafında.ki yedi dlikıootm 
yıkılmasına batlanmıştır. Bugün. 
]erde tı:mamen kaldmlacaktardır. 
Diğer taraftan Koskadaki 124 

·parça emlakten çoğunun istimlak 
muamelesi tamamlanmıştır. Mah
kemeye intikal etmiı olanlar yet. 
miJ kadardır. 

Bağırsak ihracı 
nizamnamesi 

Barsak ihracatçılan dün ihra.. 
cat b:ışkontrolörlilğünde başkon 
trolör Hakkı Nezihinin reisli • 
{inde toplanmıştır. lhraç edilen 
bahsaklar hakkında. tatbik edil
mekte olan standardizasyon ni
zanuıamesinin tadili kararlaş • 
mıttır. ı 

Ak denizde 
Harp sigorta primleri 

yükseldi 
Harbin eimal memleketlerine 

kadar genioie-mesl ve Akdenl.ı 
vulyctlnln son {;'ilnlcrdc ger
ginletıınesl Uzerine bütün den.iz
lerde ha.rp ılgorta primleri yük
selmiştir. AkdeniT.deki harp si. 
gortalan vüzdc birden üçe, ln. 
giltereye sridecek gemiler hak -
kmdaki primler yüzde dört.ten 
beşe, Atlantik denizinde sefer &
decek mUttefik bandıralı gem1. 
lerln primleri yllzde 2,5 tan dör. 
de ve yine Atlantikte sefer ede
cek bitara.t bandıralı gemilerin 
primleri yUz;de bir buçuktan dör
de çıkmıştır. 

Kocataşın kira 
mukavelenameai 

Denizyollan kooperatifini za
rara sokan Kocataş su ve gazoz 
fabrikasmm kJra. mukavelesini 
bomı&k veya başkasına ciro et
mek için yapılan teşebbilster 
müsbet netice ve,nnemietir. 

Bu yüzden Denizyollan umum 
~üdürü İbrahim Kemal Baybora 
bızzat 'Kocata., fabrikası 6ahibi 
Necmettin Molla ile görüşmeğe 
karar vermiştir. 

:BiC", ifti nolda : 

Orhan Seyfiye bir fiske 
''HABER', in '1iaftada bir,, 

muharriri şair Orsan Seyfi, diln. 
kil fıkralanndan birini, gazete
mizin bir tertip ve tashih hata
ıma ayırmıfJ, 

Bu ha.ta lifi.midin ~u mısraJa. 
nnda yapılnu~: 

"Vermez bana tcsliyet bu md
ddm 

Emrimle deği lmi oldu iMm.,, 
Orhan Seyfi, yapılan yanlışa 

titizlikle dokunarak bunu dilzelt
mek mecburiyetinde olduğunu 
söylilyor; ve Hô.midin ahrette 
yaka.sına vap~IJ> hesap eoraca. 
ğından end~e ediyor. 

Merak etmeyiniz cf endim; HA. 
mit dilnyada vakamm biç bir 
veçhile yapışmadığı gibi ahret- J 
te de yapıf}Illıyacaktır. ÇUn.kü, 
kendi ırusrnmm bir mürettip 
rehvi ve bir musahhih dikkat
zizliifine kurban gittiğini bile • 
cek kadar Hamit ki·bardır. Bu. 
nu aklmıza getirip düşünmeyi -
niz. Eğer mutlaka bir 3ey dil
şilnmek istiyorsanız, ahrette de. 
ğll dünyada yakanıza yanışmış 
olan Nurullah Atnçtan kurtul. 
manm bir çaresini arayınız. 
Radyo imdat 
istiyor 

Bilmem radyomuzda.ki temsil
leri dinliyor musunuz? Temsil 
saatleri düğmeyi ne vakit çevi
rirseniz "Jmdat, imdat!,, diye 
cnnh~ bir feryat kopar. 

Acaba bizim radyo idaresi 
trnjik mevzulardan başka hat. 
ka dinletecek hiç bir mevzu bu. 
laıruvor mu? Eğ'er komedi tem
eillerl yUksek sanat otoritelerine 
komik bir mevzu gcliyOTSa ha -
flf piyesler de oldufhınu hatır. 
latmak isteriz. Fakat bir rad • 
yo f daresl k1 memleket muhar. 
rlrlerlne yau ve eser gönderme
lez1 ~ln ıntiracaat etmez~ işte 

böyle "imdat, imdat!,, diye fer. 
r._adı basmaya mecbur olur. 
Tasviriefkarm 
bedeli 

Dün çıkan "Tuviriefklr" re.. 
fikimizin fiyatını arkada.oları • 
mızdan biri pek merak etmiş. 
Aramıı, taramış; fiyata dair hiç 
bir f§aret vok. Ne beyhude zah
met! Halbuki guetenüı fiyatı 
işte gerh ve tefsir edilmek UT..e. 
re baş tarafa konmut olan Nıı
mık Kemalin şu iki mısramda 
il!n edilmiyor mu: 
Klımenin lütfuna olma talip 
Bedeli cevheri hürri1Jct tir! 

Kenan H.-

Yirmi yıl evvelki Vakıf ·-............................................ . 
1 ltlayııı l!l:?O 

Roma • Tokyo arasında 
ilk hava seferi 

Roma - llk defa ttaly& ile Çin 
a.rumdıı yapılan hava mert muvaf. 
taklycUe netleclenmlşUr. Bu yolculuJı: 
esnasmda (12.!500) kilometrelik me. 
sa!e tnyyare ile katedilerek yeni bir 
M!kor ktnlr:Qrotır. 
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Erol şilebinde 
araştırma 

Mühim mıktarda kaçak 
e§ya bulundu 

GümrUk muhafaza teşkil:itı 
Romanyadan memleketimi1.e 
mühim miktarda ipekli e~ya ka. 
çıran bir vapuru yakalamağa 
muvaffak olmuştur. Bu vapur 
Köstenceden limannnıza kereste 
taşıyan ~irketi Hayriyenin E. 
rol nilepidir. Şilepin vaziyetin
den eüphelerunekte olan muha
fa1.a teşldl!tı son seferinde Zon. 
guJdak limanında tertibat al. 
mışlar ve burava kömür almak 
iı:in uğrayan şilcre ani bir bas
kın yaparak sıkı bir araştırm:ı
ya 1:irlşmişlerdlr. İlk anlarda 
hiç bir kaçak eşya bulunama
mış: fakat araştırma dcrinlef1. 
tirilince hususi hazırlanan böl
me!er altında ve gizli yerlerde 
yijılerce ~lft ipekli kadın çorap
tan, ipekli Romanya işi blCızlar, 
kumaışlar ve muhtelif eeya mey. 
dana çıkarılmıştır. o----
Denizlerde f ırlına 

Bir vapurun bütün e§ya
ları dalgalarl~ 

sürüklendi 
Evvelki gUn hafifleyen fırtm:ı 

diln tekrar şlddetlenmi§tlr. Bu 
yilr.den Podima açıkla.mı.da. ka
re.ya oturan 1000 tonluk ?J.acar 
bandıralı Duna vapurunun kur
ta.nlmıuıından Umlt kesilmiştir. 
Maearietanda.n Tuna yoluvla li. 
ma.nnnıu mUhlm miktarda il · 
halAt ~ası getirmekte olan va
purdaki bUtUn ma.lla.r deniz ta. 
rafmda.n &ll.ıilklenmlştir. Vapu • 
run altında bUvUk bir yara. a· 
qtlmt§, bütün ambarlan su ite 
dolm u.ırtur. 

Gem.inin mürettebatı bir tah. 
liaiye gemlısi ta.raf mdan sa.hile 
çıkarılmıştır. 

Maarif Müdürü An
karadan döndü 

Pazar günU Maarif Veklilctln
de tema.qlarda. bulunmak iizere 
Anka.raya giden m&ari! müdürü 
T. Kut diin a\·det etmiştir.Maarif 
mlidüril Ankarada olgunluk im
tihıuılarmm yamlma şekillerini 
~örüşmU.stür. Olgunluk ihtiman. 
lan bu eene her acıntte tayin e. 
dilecek bir mektepte yapılacak
tır. Mekteplerin yerini tesbit i
çin dün Galatasarayda müdürle
rin l§tirakile blr toplantı yapıl. 
mıştır. 

Tuzla T erıane in~asına. 
elverişli bulundu 

Memleketimizde gemi in~a 
etmek üzere kurulması ka.rar
la.~n tersane hakkındaki teL 
kiklcr ilerlemektedir. Muhtelif 
yerleri gezen tetkik komisyonu 
~imdilik Tuzlavı tersane inşası
na çok elverişli görmUştUr. 

MU.n:ı.kale VekAietl Deniz nak
liyat dairesi reis muavini Zeki 
yanında mühendisler oldu~ 
halde dUn motörle tekrar Tuzla
ya J?"itmişlerdir. Tuzla sahille _ 
ri iskandil edilmekte ve derin
lik ölçülmektedir. . 

iş Bankaıı kumbara 
ke!İdesi 

Ankara, 2 (A.A.) - TUrldyo 
lş Bankasının kumbarnh vo 
kum barasrz kUcll k cari hesaıı
lnrı arasında tertlb ~ylcdiğl 
19·40 ikramiye plAnının Mnyıs 
keşldesl buglln banka merke
zinde \'O noter huzurunda ya. 
prlmıştır. -

1000 llralık ikramiye lzmlr
de 6881 numaralı Ynvuza, 500 
liralık ikramiye 1stanbulda 
8H78 hcenp numnrnlı Oğuv.a, 
iki yU:z ellişer llrn lstanbulda 
35003 numarada. Kostantlnic, 
Ankarada. 21378 hesap numn
ratr Abdullah ve Kn)'Se rlıle 

3427 numarada IlayrUnniRaya 
isabet etmiştir. 

Yüz Ura kazananların isim
lerini ve hesap numnralarını 
ve bulundukları şehirleri de 
bildiriyoruz: 

Necla 6481 Ankara, Halime 
11733 Ankıırıı, Hasan Saffet 
768 Antalya, Nnzlı 403 Esklşe. 
hir, Al>bns l tSG Kars, Sabit 
3377 Konya, Ulviye 3183 Zon
gulduk, Ahmot 53281 lstnnl>ul, 
.AbdUllrndlr 24.467 Ileyol;lu, 
Nurlye 221H lzmir. 

Dundan başka 60 ve 25 şer 
lira kaıanan tııllblllcr de Yar
dır. 

1 icaret ·heqetimiz 
qarın gidiyor 

Tüccarlarımız karşılaştıkları n1üşki
lat hakkında izahat verdiler 

Evvelki gUn şehrimize gelen 
Ticaret Vekaleti dış ticaret da
iresi re!si Servet Berkin dün 
lUccarlarla tema!5lar yapmıetır. 
lhracat bn.şkontrolörlU,riiııde tif
tik ve yapak tUccarlarmı topla
yan Servet Berkin kendilerin . 
den Romnnya ile yaptıkları mu 
amelelere ve bu muamelelerdr. 
lcarşıln.şlıkları ı?ilelüklere ait i
:ıa.hat almıştır. Toplantıdan eon. 
ra Romanva ile iş yapan di~er 
bir <;ok tüccarlar dış ticaret da. 
iresi reisini ziyaret ederek ken. 

disine bazı dileklerde bulunmuş
lardır. Servet Berkinin reisHğin. 
c.lekl BUicre~ ticaret mümessili. 
miz Neja.t. p:-.muk tacirlerinden 
Kasım, petrol limltet ı;lrketin
dcn Sedat ve tiftik yapağı ih -
racat<;ılanndan Bahri ICmacıdıın 
mürekkep heyetimiz yann va • 
nurla Romanyava hareket e<fo
cektir. Servet :&rkin buraya 
döndüktf!n sonra 13 mayısta. Ce· 
ncvrede toplanacak olan afyon 
istişare komitesine iştirak et -
me1< Uzcre 1sviçreye ~decektir. 

~~~----------------~--~~ 

Merinos yetiştirmeye teşvik 

Balıkesiıde merasim ve 
yapıldı müsabakalar 

Balıkesir, (llusuai) - İki se· bulunuyordu. Halkevi bandosu
ncdenberi Balıkesir Merinos nun çaldı/fi İstiklal Marşını mU
mmakası dahilindeki merinos teakip valimiz, Cumhuriyet hU -
koyun ve kuzuları araslnda ke. kümetinin merinos kovunlan • 
sim ve yetiştirme mUsabakaları nrn yurtta yeti§tirilmesine ver • 
yapılmakta, bundan da bir çok diği Phenuniyetin' v~ bunlardan 
yeti~iriciler istifade etmekte - almal!ak randımanın ~ttikce 
dirler. arttunnı kısa ,.e veciz sözlerle 

Şehrimiz mc-:rinos yetiştirme tebarliz ettirdikten sonra yeti~ 
şefliği tara!mdan tertip edilf'..n tiricilerin ve merinos te§kilfı.tı. 
ikinci kesim ve yetiştirme mU- nm e-öı::terdiği ala.kava tesekkilr 
ıabaka.sı dün belediye mezba- ederek muvaffakrvcller diledi • 
hasında. yapıldı. ler ve kUZ\ılarla dolu olan eer • 

MUsabakada., valimiz R.ecııl ~inin kurdelesini kestiler. 
Gilrell. korkumutan Nuri Ya. Bundan sonra. a~l ve ke~lm 
mut, kurmay ba{lkanr, yllk~k müsabalarma b~lanarnk blrln
riltbell suba.vlarla daire mUdira_ ci, ikinci ve UçüncUye mUkA.fn.t. 
nı ve kalabalık bir köylil huır !ar verildi. 

~~--~~~~~~~~---

Tam İ r görecek yollar Bülcreş • tstanbul ha vn 
ihale edildi seferleri 

Kadı köyde· Mühürdar caddesi. Bükre3 •.U btaabul ıba.W; ~ 
nin parke olarak insası 4719 lira- ferleri dilnden itibaren ~!emeğe 
ya, Mecidiyeköy • tstinye yolu. ba~lıunır>tır. nk tayyare dün 
nun sathı katran kaplanması Aıt.bah 11.45 tc BUkre~n Ye§il-
12.330 liraya, Filorya kabinele· köye gelmiştir. Ekrem isminde 
rinde yapılacak il!ve ln,aat bir Türk Dilotunım fdare:ıinde o-
21.648 liraya ihale edi1mlttir. lan bu ta. vvarede bir yolcu bu. 

Bundan başka Tepebaşı bahçe. hmmnktadır. Bugiln de saat 
ainin arkasında ufalt yol üzerin. 7.30 da Yeşllkövden Bi'kreşe ilk 
deki eski duvarlan:ı yıkılarak ye- tayyare hareket edecck~r. 
rine yeniden duvarhı.r yapılma?ı Romanya l OO talebe .. 
da ihale olunmu§tur. Duvarlar 
yapılırken bir miktar da r.eri çe. mizi davet etti 
kilccektir. Bundan başka Perapa. Jhbcr aldığımıza göre yençlik 
Jas otelinin b.ahçeai yanmda.n bir tcşkilfitr l:uma.ndanı Siöoroviç 
yol açılacak, bu yol vasıtasiylo İstanbııldnki mektep talebelerin
tramvay caddesi ile asfalt kısın\ den 100 kad.annı Romanyaya da
birleştirileccktir. vet etmek arzusunu göstermiş. 

Nişan 
1 Sclı~ml l:ztet Sedcı;in kn;ı NA. 
zan Jlo İkdam refikimizin yaı:ı 
işleri rnlldllrU Murat ı·aya. 
han'ın dUn nl,nnlandrklarını 
memnuniyetle haber aldık . Nl
şnnlrln.ra sandetler c11lerlz. 

Ccrrahpa~a hutnhanesinde ya
pılacak pavyonun temel atma me. 
rasimi dün yapılmıştır. 

Merasimde Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lutfi Kırdar, Şehir 
Mecfüi azalan, Trb Fakültcai 
profesörleri ve talebeler hazır bu. 
lunmuıtur. Ccrrahpa;3 h.astahı· 
nui sertabibi E~ad bir nutuk 
söylemiş, me~rutiyct devrinde te. 
essi.is eden hastahanenin cumhu. 

bu talebelerin tefriki hususunda 
alakadar makamlarla temasta bu. 
lunmak üzere Romen ofiı müdür
lüğiine tebligatta bulunmu~tur. 
Bu t.alebeler Romanyada genelik 
te:;kllitı tarafından misafir edile
cekler. bir ay kadar muhtelif yer. 
lerde kalabileceklerdir. 

• . ..... 

rlyet devrinde kemalini bulduğu
nu, ayakta tedavi görecekler için 
yer olmadığmdan temeli atıl<ın 
bu pavyonla bu ihtiyacın da gide. 
rileccğini söylemiştir. 
Müt~akıben Vali tarafından te. 

mele il:t harç l:onmutıur. 
49.000 liraya çıkacak bu pav· 

yonun planını belediye mimarla. 
rından B~yan Leman y.apau~tıı. 



~1rtıan ve 
.Uttefik teb-

Norveçteki 
lerı·n .. egore son 

~~~hu.riyet halk partisinin 
güzel bir teşebbüsü 

as ve koro reperetu· 
.~ 1 Vücude getirilecek 
ı ... ~~zırlıyanlara mükafat verilecek 
~ ~ 1>~~~·) - Cumhu- final mı.vesi H\zımdır. Veya· me

~ t1kı taı si, halkeYleri- lodl bir tem olarak alınır, ve 
( Pt111~" ışınaıarıııa veni bunun UstUnde YariYaSYonlar 

oı o:~ e k • · • ı arak arar vermiş- yapılır. 
ill.ıııaca~le koro çalış. lstenllen şekiller şunlardır: 

a~'iliııe tır. Koro Ye İki sesli tUrkUler sade veya 
hn ilk ic>lesasıı bir suret- te,·sili, 

rttııt;rtı bir "Se~ ye üç sesli turkUler sade veya 
r .~~ıll\ 1

'• ltleydana ge- tevsili, 
l t liaı~lduğuna sore Dört ı:esll türküler sade ve-
;1ıı bu Partisi, kom. ya. tev~ili. 
ıı etını lle\"lden eserle- Ses ve ıı:yano için armonizas-
lirerek ş Olduğu ji..lride yonlar sade veya tevsili. i bakır muvafık olan- Koro ve lliyano ic;Iıı armo-
~ıır hını Yererek ala- ııiz:ı.syonla r sade veya tevsili, 
Dartı ;kkına mukabil Ses ve ocla musikisi için ar-

\ bastır e balke\'i gaye. monizasyonlar sade veya tev-
~ a ha~a, Plfiklara ve gill, .. 
' kı Partiye ait Koro ve ı;es orkestra. ıçın ar-
~ il eaerı mcnizasyonlar sade ,-eya tev-

ı"r a.ııc t er Şunlardır: sili. 

11 
°tıtaı-1 U:tkUlerinin ar- 2 - Şarkılar ve marşlar: 
tıııo111~ lUrkUier ilı:i Bu şarkılar ve mı\fşlar piya-

l'ade a/' edilebilir: no refakatile veya yalnız koro 
,~''8!•ıı lllonizasyon, lc;ln olabilir. Piyanolu oldukln-

'a rıııorı.ı arınonizasyon. rı takdirde koro için de tanzim 
tarrıı011~~SYonda tUrkU edilmeleri Hızımdır. 

rı · 'l'urk enınekle iktl- ·nunların dışında komılozi-
beıı a Unun muhtelif törlerin Lied gibi ses ıçın veya 

li tnı Şekilde SÖY· koro için orijinal lrnmpozisyon-
artıı0 ları da istenmektedir. 

~ r t11k~h:asyonda me- Eserler bir mektupla birlik-
~ tP~ı· arı Yeni bir ar. te An karada Cumhuriyet halle 
a bıır1 aı-ıeder. Bun- partisi genel sekreterliğine 
'bır f!e.rz tUrkUye bir gönderilecektir. 

~~e\. nterıut n bir 

I~ t tın 3 üncü de-
a~ U~nu . 1 · \J. 

!1·~ rreıs ıgı 
ı_, tl\~~i de orta

~tı1 alktı u ıı, •• , b~; rı U .. d (.\.A.) - Ruz. 
ar 'JI lııtıh era olarak rei

t aıııarıap edilmesine 
tr ı.ılı'ıbu a buna muarız 
llıafıııdar nıua.,·ini Gar

a 11°1tratı lOJ>Janmış bu
r;( !ilıttuar arasında bir 

ratıa ş ''e muhafa
( l!~~'~ter:~' bu lddlal:ı-

t 'eıtı lşJ"rdir ı:-;u 
~ı l ıı u . . .. 
it l.!tıttıh r;Unci..I defa 
o~llı Urluğn nam-

ı aoaıı ;:sının baı;;lıca 
~ftaıı il ll.lk:ınıştır. 
lı eıoe uz\·eıt, iki mil
~~ tıı 0k~tınektedir: 

~la ttıııllı at fırkasınııı 
tok Uştur. Fırka, 

t:~1tecelt~ıUsaıt şerait 
~vl!lt r. 

t• 1 t~~~Uird nanızetliğini 
~'° ~uv, e kazanın ası 
~· tlt \'e ·etıitlfr. Bu su-
~ ııcu /h 1 nı;-toıı tar:ı

ı rı,'ııı~etı~Ea relsicum-
t t, etllle t;inı koymak-
~a111tııış ~ı suretıle ..-u. 

ı0 llıı~ 01 an anane or. 
\' re~ her acaktır. 

~ Cetı k; Şey, reislcum-
~l.l~ l' arara bağlıdır. 
~~~· 'illa 

ıler· llına. Alman 
ı~. e • Relrnemiş 
-d yf .-t·A..) 
~ >ıı~ 1~etıli k- Bulgar a. 
1 ~atı ka 1Yafetine so
~a ~ triıııı, :r~1koı gemileri. 

ll. C\ttıirı 11 çuk Bulıt3r 
"lııııJUter :1!1iş oldukları 
·r~'t c '°" J.ansının ı Mar 'c "tdıg~· 

dır, l'alanı 1 h,_aberi ~n 
arnaga scla-

9 3 8 tahvilleri ke
şidesi yapıldı 

Ankara, 2 (.\ .• .\.) - :Maliye 
Yek~leti Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

YUzde 5 taizll ve ikramiyeli 
1938 tahvillerinin bugUn 2.5. 
940 Perşembe, Merkez Banka. 
sı binasında Maliye VekAleti, 
.Merkez Bankası ve diğer ban
kalar mUmessilleriyle noter 
huzurunda yapılan clördUncU 
ikramiye ,.c ikinci amorti ke
şidesinclc: 

Numnrıı 

61.07:> 
176.178 
l:i8.9H 
288.34:! 

l :i.808 
JS.081 
70.887 

112.873 
273.!?i!! 
314.41i 
411.07:> 

9.07:: 
73.890 

ı:H.li42 
1!!5.606 
202.218 
20i.7!J 1 
259.!i87 
!?S!?.33!? 
284.562 

3:il.35!l 
353.031 
412.664 

J,ira. 

10.000 
10.000 

5.000 
5.000 
] .000 
ı.ooo 
] .000 
ı.ooô 
1.000 
ı.ooo 

ı.ooo 
303 
:rn:ı 

303 
303 
:ı o:J 
ao:: 
:rn:l 
30:ı 
303 
303 
303 
303 
303 

Ye ayrır.a 5!lG arlet numara
ya 40 ar lira ikramiye ve 9570 
adet numaraya da amorti isa. 
bet etmiştir. 

vaziyet 
100 uo aoo 

.,>-·•·--• Of11\,\1ou.1 

Almıın ve müttefik tebliğlerine göre ı\'on·cçte il.:i taraflı i§[J.1l 
T:uvvctlcrinin bıılımdtıkları mahaller 

Hitler Alman ordularının baş. 
kumandanı sıfatiyle Norveçteki 
askerlere hitaben bir beyanname 
neşretti. Bu beyanname Norveçte 
müttefik askerlerine karşı Al
manların muzafferiyetini ilan edi
yor ve Trondheim ile Oslo ara. 
sında münakalat rabıtası tesis e
dildiğini bildiriyor. 

Müttefiklerin tebliğlerine göre 
de Norveçteki Alman askerleri
nin Gudbrand vadisinden yürü. 
yerek Dombaas'a, sonra ikinci bir 
yol olarak Üster vadisinden iler
liyerek Roreos'a vardığı anlaşı· 
lıyor. 

Muhakkak olan şudur ki cenu. 
bi ve merkezi Norveçteki Alman 
lcuvvetleri müttefiklerin çıkardık 
lan kuvvetlere faiktir. Aynı za
manda motorize vasıtalarla da 
mücehhez bulunmaktadır. Onun 
için sür'atle ilerlemiş olduklarına 
hayret etmemek lazımdır. 

Bununla beraber müttefik: as. 
keri mahafili Almanların Dom
baas'ı işgal etmelerine verdikleri 
büyük ehemmiyeti tasdik etmL 

yorlar; zira Dom baasm biraz şi
malinde bulunan Brennhanger 
mevkiinin müttefikler tarafından 
tutulmuş olduğunu, bu itibarla 
Dombaasın Almanlar eline geç. 
mesinin ehemmiyeti kalmadığını 
ileriye sürüyorlar. 

Bundan başka son gelen haber. 
ler Roreos'un tekrar Almanlar 
tarafından terkedilerek geriye çe
kildiklerini bildiriyor. Roreos ba. 
kır madeni mıntakası olan bir 
mevki olduğu ıçın Almanların 
burayı işgal ettikten sonra geri. 
ye çekilmeleri her halde bir mec
buriyet neticesi olduğunu göste. 
rir. 

Asıl şimalde demir limanı olan 
Narvik'e gelince müttefiklerin 
buraya merkezden ve cenuptan 
ziyade ehemmiyet verdikleri ve 
yeni kuvvetler çıkardıkları, bu
nunla beraber burası Alman kuv· 
vetlerinin de henüz mahsur va. 
ziyette bulunduğunu ve bir haf. 
tadan evvel teşlim olmıyaca}<ları 
anlaşılıyor. 

Belediye koope
ra lifi yaşa tılaea k 
Beş kişilik heyet raporunu verdi 

lleledlye kooperatifi hisse
darları dUn saat on sekizde bir 
toplantr yapacaklar, koopera
tife bundan sonrn verilecek is
tikamet lıali:kında beR kiı:ıllik 
heyetin ıaporunu mUzakere 
edcc:eklerdl. .Ancak ekseriyet 
olmadığından bu içtima on be5 
gün sonraya bırakılnHştır. 

Beş kişilik heyet kooperam 
hakkındaki tetkiklerini bitir-
miş, raporunu idare meclisi 
reisliğine vermiştir. nu ranora 
göre belediye kooperatifinin 
bugUnkll hissedarlar vaziy<'ti 
şöyledir: 173 hissedarın br.s li
radan yukarı, 808 kişinin °beş 

Danslı Çay 

Resimsevcr gençleri bir ara. 
da toplamak gayesilc Bakırkcjy 
halkcvi Ar Kolunun tertip etti
ği clanslr çay 4/5/940 Cumar-
tesi gUn il saat 15 te Pa rkotel 
~aloıılnrında yapılacaktır. 

-

liralık, 4 !lG kişinin lıeş liradan 
aşağı hisseleri vardır. :!GO kişi 
istifa etmiş, 34 G kişi hissedar 
olduklarr halde para verme
miştir. !IGG kişinin de ııe adres 
ve nede hliviyetlcı·i malfını dc
ğilılir. Bugliıı kooperatifin kal
kııı rııasına yardım edecek fızn. 
yekfınu 8Gli kişidir. 

Heyet kooperatifin ,·asama. 
sıııı, hunun için do heı: r(z:ınrn 
asgal'i 15 liralı

0

k bir hisseye 
ıııalik olmasını şart koşıııakta
clıl'. Ilıı paralar :ıycla lıil'cr lira 
alınmak suretiyle birikccektir. 
Buna mukabil kooperatif Ka
dıkiiy, Üsl;:ildar Beyoğlu, Jlc
şil<tac;:, l•~atih 8emtlerinde hak. 
kaliyc ınağaznlıırı ve kasap 
dllkkftnlnrı arar.ak, dolı:tor, tlis
paııscr teınln edecek, Milli Pi
yango bayiliği yaparak koope
ratife. varidat temin eder.el<, 
yaz gezintileri ve kış toplantı. 
lan yapacaktır. 

Jic>yet tramvay, tünel, elek
trik idaresi rncnıurlarının da 
kooperatife i\z:ı olaralc kayde
dilıııclcrlııi teklif etmektedir. 

Dr. Cenıil Süley---, nıanın son vazıları 
....................... 

Kış gecelerinin 
riyası 

- Daş tarafı diinkü sayımtzda -
Bizim av partilerimize itib<:'.c e

den o kadar olmazdı. Bir kere ge. 
len, bir ikinci defa gelmiye tövbe 
ederdi. Sabah karanlığında kar 
buram buram yağarken çizmele. 
rimizi çeker; gocuklaırımızı giyer, 
heyecandan burunları titreye tit. 
reye etrafımızda dönen, başımıza 
omuzumuza sıçrayan köpekleri 
önümüze katar; herkes sıcak ya. 
taklarının içinde tatlı tatlı rüya 
gör~·~:ken biz yola çıkardık. Ne 
canlı, ne sıhhatli bi'r gençlik ça. 
ğıydı!. .• 
Çamlıcayı tırmanır; arkamıula 

sentetiyen tüfekleriyle Hekim. 
başı çiftliğine dalar; keklik, sü_ 
lün, tavşan .•. artık önümüze ne 
çıkarsa avhya avhya Polonez kö
yüne l<adar uzanırdık; yorulmak 
nedir bilmezdik .•• 

Şileye kadar dağ ta~, dere tepe 
hükmümüzün altındaydı. Azılı 
bir eşkiya çetesi gibi heı- tarafı 
haraca kesmiştik. Her uğradığı. 
mız yerde, köylüleri önümüze ka_ 
tar; gönüllü gönülsüz, onları da 
birlikte sürükler götüırür; kırk, 
elli kişilik büyük sÜ'rek avları ter
tip ederdik. Hamdolsun, para 
ve yiyecek boldu. Mütevekkil ve 
kanaatkar bir eşeğimiz vardı. Mü. 
barekliğinden kinaye ismi Maket 
icli. Yiyeceğimizi, av takımları. 
mızı ona 'yükler; ycc-uldukça üs. 
lüne biner; önümüze aksi bir yer 
gelince de biz onu çeker sürük. 
le"rdik. Köylü evlerinde, ocak baş. 
larında, çam kütüklerinin alev a
le" yanışı, çok zevkli ve eğlence_ 
li olurdu. Yorgunluktan takati. 
miz kesilir; gözlerimiz kapan:;-; 
derin uykuya dalardık. 

Sivri burunlarını ateşe uzata_ 
rak, içle'rini çeke çeke tatlı uy. 
lruya dalan köpeklerin zevki, gö. 
rülecek bir şeydi. Dikkat eder. 
dirn, onlat" <la rüya görürlerdi. 
tçin için havlarlaı·; vücutların. 
dan raşe geçerek sıçrarlar; uyku 
araımda hıraa, heyecana gelirler. 
di .. .' 

Köy odasmda ıabah uykusu ... 
Ocak başında çay alemi ... Köylü 
masalları, av hikayek~i... Haya. 
tın bu canlı ve oı·ijinal sahnesin. 
den aldığım zevki ve neşeyi, hiç 
bir ıcfahat muhitinden almadım; 

1 av merakı, uzun seneler hayatım. 
da bir iptila gibi ba~ımı sardı. 
Şimdi hazan o geçmiş günleri ha_ 
tırlıyorum, o gençlik ve ataklık 
~nğının rüyası, bana, meraklı bir 
ınacct'a takip ediyorum gibi 1reli. 
yr·r, onunla avunuyorum ..• 

Balkan harbinde beni, Meçova. 
y;ı göndermi~lerdi. iki bin ra_ 

kımlı bir dai tepesinin üstünde, 
kış rüzgil-ları, bir felaket gibi in. 
snnlara savlet ediyordu. Asker.-, 
düşmandan ziyade tabiatle mü. 
cadeleye mecbur kalıyordu. Düı. 
rnan kurşununa, düıman obüsüne 
başını çevirip bakmıyordu. Açlık 
ve açıklık, tehlikenin ve ıstırabın 
Üt>tündeydi. Nadiren sıcak bir 
çorba bulduğumuz, bil" ate~ kar
şısında ısm.dıiımız zamanlar o. 
lurdu. Sevinir ve ıaadet duyar. 
dık. Üzerleri bir metre karla ör. 
tülü buz tutmuş hendeklerin için. 
de geceyi geçirmek, bit- nevi can 
çekiımek gibi bir şeydi. Soğuk. 
tan deırilerimiz yarılır; damla 
camla kan sızardı. Soğuktan i. 
çimiz katıla katıla titrerdik. Ve 
titreye titreye ısınır; uyku bas. 
tırıt-; arada sırada da rüya görür. 
dük. Hamamda göbekta§ı, hülya. 
krımızın erişemediği fevkalbe~r 
bir alemdi. Şimdi düşünüyorum, 
o korkunç kış gecelerini gözü. 
mün önüne getiriyorum. Sobalı 
odada, sıcak yatağın içinde yüre. 
ğim titriyor; tüylet-im ürperiyor. 
O iklime, o cefaya nasıl dayanım. 
şız? ... O kcckunç ve müşkül şe. 
rait içinde nasıl canımızı kurtara. 
bilmişiz de sağ kalmışız? ..• 

Günler geçerdi, bir çadır ve 
bir çatı altı görmek müyeuer ol. 
mazdı. Arkamı hayvanın karnı. 
na verir, teneffüsten kalan ciğa. 
}erimi 11ıtmıya çalışırdım ..• 

Bir kere sıhhiye bölüğümle be· 
raber bir dağ arkasında, kuytu 
bir yerde kalmıştık. Askerler, 
derhal çam da1lat-mdan siperler 
yaptılar; içine girdiler. Ocak Ör· 
düler; kuru çam kütüklerine ateş 
vererek o gece sabaha kadar cüm. 
büş yaptılar. Biz, üç zabit arka. 
daş, bir mağat-aya sığınmıştık. O. 
dun ate,inin karşısında, saadetli 
gecelerimiz.den birini yaşadık. 

Ertesi gün, hcı-kehe bir faali
yet ... Yaralı nakiiyatından dönen 
mülrezeler, baltalarli\ ormana da. 
lıyorlar; iki insanın kucaklıyamı. 
yacağı çam bedenle'rini, s'iir-Üldi
ye sürükliye, mağara kapısının 
önüne yığıyorlardı. Ateş yakmak 
için b:r.. tek kibrit kafiydi. Yanar
ken odunlardan oluk oluk reçina 
akıyordu. Öyle çıtırdaya çıtırda. 
ya keyifli bir yanışı vardı ki, bu 
zevkin ka'r§ısında, açlığımızı bi. 
le unutuyorduk . 

O gün köylerden bir çuval mı
sır buldular. Yarısını değic-ır.cncle 
öğüttüler. Mısırm çorbası, mm· 
nn yahnisi, mısır unundan c!c. 
mek, mısır unundan helva •.. Ye. 
diğimiz içtiğimiz hep mısırdan· 
dı... (l2cvamı 5 :,,<-ide) 

Bu nasıl bahar? 
B ahrr:'ın bayramını da yap

tık; ama hala sisli, puslu, 
b~rbat bir kışın içindeyiz. Gün_ 
düıle gece ımmnda değil, ıabah. 
la öğle ve öğle ile ak§am arasm
da termometreler şaşkına dönü
yor. 

Sinemalarda, tramvay ve tren. 
lerde, sınıflarda öksürük tok. 
maklat"iyle dövüle dövüle davul 
sesle'ri veren göğüsler var. Nezle, 
grip ve daha ağır hastalıklar yer
li misafirlerimiz haline girdi. 

Bir mnyıs, bütün dünyada ba
harın müjdesi diye şarkılar, çi. 
çekler ve eğlencelerle karşılarlar. 
Evet ama, her iklimin mayısı, ay. 
nı mayıs değil. Birinde adamı bu· 
ram buram terleten gün, bir baş-

\ 

~ 

kasında tiril tic-il titretiyor. teı·le. 
yenle titreyenin bir tek uykuda 
birleşmesine imkan olur mu? 

Ağaçlarda mcyva yok, diyor. 
far. Evet yok; çünkü, havaya al
dandılar. Güneşin parlaklığına, 
üç günlük lodosun ufuklar.dan 
getirdiği ılıklığa bakrr·ak keyif_ 
lendiler. Dallarını vakitsiz gerdi. 
ler, zamansız gerindiler ve mev· 
!İmsiz çiçek açtılar. 
Aynı ihtiyatsızlığı vakitsiz so

yunan, zamansız açılıp snçılan in. 
sanlarda da görüyoruz, Kimi bir 
kaşkorse ile bahçeye fırladı, kimi 
paltosunu at<c-ak hafiCliyeyim di. 
yerek hafiflik etti. Sağlığını elin
den kaybetti. Şimdi • göğüsleri 
yırtıla yırtıla öksürüyorlar, yüz· 
leri kızarıyor; gözlerinde ince 
kan damarlarının pembe ağları 
cc:-ülüyor. 

Atala'r1mız: 

- Dutlar giyinmeden soyun. 
mat 
Demişler. Yalnız bu şifahi tak. 

vimi zaman yalancı çıknrnmııdı. 
''Bahar'' senenin de delikanlılı!i 
çnğıdır. Toy bir gencin hareket· 
binde deli§menlik ana çizgi ol· 
dui:u gibi, ''Bahar'' denilen zıı.. 
man delikanlıımın da delİfmcnlik 
Rhn yazısıdır. Şimdi havada l;a. 
dın çamaşın kokan nefis rüzı:;ar
kır esti'rir; biraz sonra bu rüzgar 
buzdan bir testere olarak boynu· 
nuzu, yüzünüzü yaralar. 

Non·f'çtrn rMılmlı>r: - ~orvcç kıt&larınm tahrip ettikleri bir kllprU. Alınanlar tarafından muvakkat ola ralt tO.mir edildiği görUlüyor. Diğer 

Bahar bayramı, bizde ancak 
kaloriferleri sönük apartıman aa. 
hiplerinin bayramı sayılsa yeri. 
dir. HAK.Ki SOHA GEZGiN reıılmdo lngiliz ihraç harcketlnuea evvel Norveç ııahillerlne çıkarılan Alman kıtalarr. 
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Çemberlayn'in ~utku l 
(Baş tarafı l incide) 

No:rvee muharebesi 7 Nisanda küL 
H~W Almaıı deni% ku\'Vt1Uerlnln Nor. 
\-icın garp sahiline doğru llerledlkle_ 
rlnl hn.bcr almamız Uzcrine bqlamıı
tır, .Aynı günUn ak~o.mı, ba§lıca harp 
ı;etııl14!!"1mlz ve ikinci lmıvo.r.ör filo
~ dUımnnla knr,,ıııı:mnk Uml<llle 
~pdan ve Raylh'dan hareket ettiler. 

S Nisanda blrıncl filo kruvnz.örlo. 
runiz, filomuzun diğer gemilerine llti. 
hak etmek Uz.ere demir alrnı§larılı. 

!) Nl.&ıındıı. Alman ordusu IJnnlmar. 
kayı flE"ııl etti ve c:ııuslnr!ylc çoktan. 
~rl hazır bulunan deniz kuvvctlerl
llin yardımı uyeıılnde O:ıhıyu Staven. 
ger, Be:-gen 'e Tron:llıelm uptcttı. 

Çemberlayn, Henovıı ha.rp gemisi. 
nln • clı ,,., . t un çok büyük lnhrL 
bata utnıttığı Nıırvlk 1'"1yoru hare
!< tını ,.e bu harekr.t esnaamda dU§
llUUlıı. nlt nıuht1plcrle tlcnret ı;cmlle. 
rinln ciddi aurelte lın:ııır:\ duç:ır ol. 
duğunu h:ıtırl:ı.tlıı.t.nn ııonm sözUnc 
gl'lylc dc\'ll.nt etnıl;tlr: 

1 Nhıandıı, mu\·aflnklyetıc lılten 

!Jir d.:nlz lanrru:ım el\nruıınua dil~nuın 

deniz l.-uvvctleri, Nnrviktc to.mnmen 
U\!ırlp edllmı, \'C bldııyotte bu hare. 
kAtn l§tlrAk etmek Uz.ere lrkAb cdl. 
len kuvvetlerin hcpııinl, Narvlldn zap
tı için lrnllanmal< zarureti ho..sıl olma. 
nıııtır. 

Hedefimiz Nerveçe bü
tün yardımı yapmaktır 
:Bundııı:ı sonra.ki hcdc!imiz, Norveç. 

lilere mUmktin olan bUtUn yardımda 

bülunma.k, Almnnlo.rm cenubundan 
aJnlmamalarmı geçlktlrmek ve buna 
nwhalc!ct etmek, Norveç knı.lr ile 
Non't>Ç hilkumetlnln aeıtımctini ve 
hiına.ycaini temin eylemek olmu~tur. 

Trontlhelm.n zıı.pl1, bütün bu hedef. 
ıue 11Urıı.llot ulaşmamızı ınllnıkUn lct. 

Jaeaktı. 

~nnlar Trondhelrıı ve Norvecln 
~ub g(ll'bi11lnıto yegnne mühim tay
yare ka.rargtJır olan Slavengeı1 elle. 
rliıde bUlundurduklıı.nndıın bu ha.re. 
k lın tclıll'keler arzetmeıılne ratmcn, 
hodefimlze ulnşmnk Uure bir hıımle 
yapmaya knrar verdi!<. 

1
U :=~ıss.nd:ı, Namıosa bnhrly etn.. 

dt JG \"e 18 Nl.!lıında kıtaat ihraç c. 
dllmifllr. Bırkaç gün sonra Fr1U181Z 
alp avcı lutnatı efradı Namaosa va
ıııl oldular. Bu l.ıta.lann btr lmımı, 
f.:;bınlc.ıerdo mevzi nln.n NorvecUJ~re 

yardım etmek tızcre, .ı.Untle o mmta. 
kaya ilcrledllcr. 
li NUıanWı Tron•Jhelm'in cenubun. 

d& ktı.'.Jı .Andalsnelle ihraç edilen· de. 
"nııt kuv;eueiin , 18 ve 19 Nlso.ndıı. kl. 
tut ilt'ı1ıuk clml:Ur. nu kuvveUer, 
deınlryolunun mUhim bir 1Jtlaak nok· 
t ıı.ol.ıııı Dombaau doğru ilerlcmif: 
ıefdı.r. Bir kıa:t ı.ıttuıt cenuba doğru 
ll"rllyerck orad&, Norveç kuv\'etlerlle 
iltihak etml§tir. 

Kıt.Aatımız Norvecc ihraç edilelL 
dcnberi her lkı cephede cercynn edP.n 
ınuho.roheler hl\kkmdıı bugün l!ize taf. 
s.IAt veremlycccğlnı. 

milcrindtn ikisi muhnkl.;:ık üçii 
muhtemel surelle h:ıs:ır:ı uğrıımış, 

dört kruvazör, 11 muhrip, beş dl'. 
niznltı lı:ıtmışlır. Otuz nakliye Ye 
iıışe gemisi halmış, blnlcrl'c Almnıı 
ölmüştür. Torpillcı imiz, on nakliye 
re iaşe gemisine isnhel l'lıııişlir. 
Aynı ıniıdtlcl 7.nrfıı;ıla lıir.lııı ın:ı

rıız \.:nltlıı_tını11 d<'ııiz 111~ i:ılı ıWrt 
mulıriı>, iiı; <lcııiz:ıllı, lıir ~ilcıı YC 

lıcş lınlık~·ı gı•ıııi,inr. hııli~ nlıııuş

lur. llarn l:ı:ırrııılnı · ı nclit·t'sinrle 
lıunlardoıı lınşk:ı lıeş lı:uı> gcıni-ıi 
dnlı:ı Jıa~ara ıı{lrıını ıştır. Hir A lrn:rn 
ıahtellınhiri ınrıırıurl:ııı lorpillcneıı 
tıir i:ı~c ııeminıiı lı:ıtınışıır. lln ra. 
k:ııııl:ır, lngiliır. b:ılıl'iyeı;iııiıı, kud
retini \ ' C ıniicı.sirli~inl gihlcrmr.k 
hrsntını ndchı hul:ıın:ıtlıl:ını isb:ıt 
ctıııcklt"ılir. J l:ılhul>i, \lnınn Jı:ılıri
ycsiniıı uğrnılri;ı 1~1~ iııl, clü5rnnııın 
deniz ı:u,·vclinl c;arsnrak -.·c ıııiilte. 

fikleriıı lıaşlıl'n ~emilerini lıaşkn 
mıntnlrnlnrıı o;e\'kPI ınclcrin i miinı
L:fiıı kıl:ır:ı1: dcrrrerlr. hih·iik olmuş
hır. 

Hu ıııiina~clıcllc şıı ııokl.ıyı zik. 
reı!l-hilirim ld, bir ınıiclılrllcnlıeri 
Şirn:ıl ılrnl1i11ılrki ilıtinı•·l:ırınıız 

Akılı•ııi:ı:tlcki rilorıım::ı lt·~ir rlıııiş 
olduğuntlnn, ı::rııılleriıııir.in .'.kdcni
ıc normnl ~urde lr.vziint' ıntı\°:ıffn
klyct lı:ı~ıl olılıı. llnrJ) kru,·nr.örle. 
rinı'!r.n ,.e <lrniz lın ,·:ırclrrinıJcn 

mürc'kkeıı bir lnıtiliı 'c hir Frnn
!'IZ filosu. Akdcnizin ş:ırk h:ına -
sınd:ı J111lunınııkl11 'c lskendcri\"ryc 
doAru )Ol almokt:ıdır. 

Çemlıcrl:ıyn lel..rnr ='or,·ec: hnrbi_ 
ne sözü ı::ctircrek dr.nıiştir ki: 

Almnnlı:ırın. efr:ıt h:ıkınıınd:ın 7.n

yiatını k:ıli surclle lnlınıin edeme
yiz. F:ıkat lıu aıyhıtııı lıir kuç hin 
J:işiyc lınli~ olmuş l111l1111ııın s ı lıi. 

:l'm ııclir. 

Norveç muharebeleri 
hakkında muvazene za
manı henüz gelmedi 

'frondheimi işg:ılc ınuvaffıık ola. 
ıııam:ıklığırnız l;eyfi.) eliııdeıı. alela
cele lıüküın t•ık:ırmnk l'\lercnlerc 
şıınu söylemek i11terlm: • 'on·ct; mu. 
liarel><.'!\lnin nelict-lerine nil hir mü
yaz:cnc l apm:ıL: hcniiz ıneHinısiz • 
dir. Du ıııulınrclıenin ilk safhası 

henüt: bitnıenıl~tlr. nu s:ıfh:ı csıın~ 
sında hedr.flerlınize ':ırın:ıılıks:ı, 
j"ılmanların cin kcncı; hcdcrıerine 
da~amadıklnrını l\Ö) lenıck dıı~ru o
l.ar. Ullr:ıılıkları k:ıyıpl:ır. lıi:dm k:ı. 
ı aplaraımızrlıın dııhu n~ırdır. 

Meclise ,11 f'iheli hııtırlulnınk h
l.irim ki, .Nor\ eçin iJ,inı~i dtreı·ede 

[.:ir. hnrı> sııhnc3İ nlrırn~ııın nıiisn _ 
rlah11 eımek niyelinde ıle~iliz. Fıı-
1 at, tuıai(n ıliı,mek le i teıniyornz. 

Mt:ıalımızın hayatı ıııerke:ı:dc leh. 
lilell bir :z:ıarıı uRrııy:ıcok derecede 
dalılm115ın:ı nı:ıni olmnk nrzusıın· 
dayız. 

Düşmanımız merkeıl ınc,·kileri 

İŞRııl cınıcktcllir. Hiicurııo lınıır mu. 
1:ıııanı ku\·vetlcrc snhlı>lir. IJu hu-

Müttefikler büyük müs.- cum Norvcçfo nılile:ıılıJit ı·ephelc_ 
:ı rindtn ht.rlıangi birinde, l ıldırım 

küli.tla kar§ılaıtı sürıılilc vukun ı;elchilir. A lınnnl:ı.r 
Bu nuntaknlıırda mUtlcfik ku\'Vtt. Holandayı, yıılıut llelcii<a) ı \'Cl'.l 

lıır"" bUyUk mU~külA.Uıı kıuJıln:mıolar- ~~7nı ır.ın:ıııdıı her iki ini lıirı]t'n is
dır. Bu gUçlüktcrin çoğıı, btt§lıca tay. iUbıı lııızırdırl:ır. Iliç lıir kayfıu 
yau kıu-argAhlarının dUeman eline onl11rı lııı lınrt'kctıeıı nlıkovnrıııır.. 
gcçmlı bulunmasından Uerl gtı1lyor. ~ııhşi ordııl:ırınııı. An·ııp:ı (:cııııh;ı 
cıu. Bu ıenılt c!ahlllnde dU;mıın ha.va ,~khindeki mn um komşıılnrınn 
:kuvVeUerinln nu.halll tıstünlUgtl do~ 11a1t toprnklnr:ı do#nı nkuı ctnıe~i de 
lnymlyle, toplann ve lanklann )tara- nümklindür. 
ya lhraer ve lutıı.atımı:ı:ın ce..'luptan r.ı Almaııy:ı cnrplıı lıül ük bir laar. 
gelen cıJ~man ltuvvcUcrine :ınukıı.vc- ruza, ~ :ılıut lngiltcrc) e karşı kahir 
met ctmert imkllruıızlığı, birkaç gün lıir tnnrruza hnzırlnnırkcn, bu say
cvvel aılk(L.r surette anlll.§llnll3tır. dığım harckellcrdcn hlr kncınn dn 

$ıgııı:a tnhlelbahirlerlnln ve bir :lc~ebbii~ edebilir. Alınanları hczl
Framız filoUlluının tahakkuk ettir. mele üriiklcmrk için en müsait 
dlğl tcvkalAde esere ve lnglliz t.ayyL sevkiik<'V!Iİ hnrl'lrel h:ıkkında'ki fik
rc.l~nnin gayrellorlnc rag-men, .Al. rim ir.i clıi~mıınıı Hşn clnıek delilik 
lııwar, Nor..-ece, blı.lm yapabildJği- olur. 
mi.zden da.ha. gt.n(J mıl:yut& takviye FakRI, her nn zuhur etmesi muh. 
g6ndermek lmkllnım bulmu~lardır. l~nıel, lın,·:ıti clıl'rnıniyrli haiz Te 

· ITrondheim'i işgalden 
1 ~eden vazgeçildi? 
Çeçen hatta Trondbelm cenubunda 

~:i) fikrinden vazgeçmeye, hu mm. 
tsıCe.ıardan kıtaatı gcrl çekerek ba.ş. 
ka. Umanlara nakletmeye karar ver. 
dik. Şimdi, Ondel.!lneı1 mıltakumda.ki 
bü lln ı.uvveU,.rlmiz1, bir tek nefer 
zayiat vermeden geı1 çekmiş bulunu. 
yonıa. Za;) iııtıınıı hııkkındn meclise 
tntl!llll.t \'cremlyeceğlm. Fakat bu za.. 
ytalm, h:ı.rcl.At.n geni~llğlne nlııbeUe 
a#tr, olmadığını z.annctUren ıscbepler 

m~'cuttur. 
" ,,.'f'ronllhciml işgal imkanını bula. 
nıaıiı:ıklığıııı:za rağmen ıncıııııuııum. 
7..itn, :razi) tl lıııgiine kııdnr mülte. 
Iik kuvvetler lehindedir. 
f.Almanl:ırın, Non·cctc ve l>an i. 

:markada kolayca ıııfcr elde etmek 
ümidini beslcdıklerine şfiphcm yok. 
l~ Nonec miJletinin şecaati ve 
muıtefiklcrin gayreti, Almanlann 
Jıu ümidini boşa çıkarmıştır. tlc 
luirla süren nnrplcn ıonrn, Norveç 
h~nnı: z:ıı>tcdılmcmiştir. 

~lma.nyanm deniz za· 
yİah çok fazla 

• mtlddıt sırtında, Almanya. 
run ·~nlıdekl raylııtı mühim bir 
rıı\- mil hRliı! olmuştur. Raşlı,..ıı ge-

oekJenmedik Rh\•al knşısınıla hare
ket serhe~limizi işkAI erlchilrcek 
şekilde, kııv,·ellerinıiıi ılııi(ılnıaınıı 
\""eya lebif elmrmlz doğru olmnı. 
Düşmana vaıial Yerılirmek için, 

Norveçte, her rırs:ıtınn btifadeyc 
acvam edere[Jiz. F knt bize hıırhi 
karandırncak olnn se\l.:Ulceyşl pren 
gipi gözden hçırmamnklığrmız rn. 
·zımdır. 

Çembcrlnyn nutkunu şöyle hilir
miştir: 

· Bazı harekat, halen terakki Ynzi. 
yetindedir. nu hnrekAla 11irişmlş o
ıaniarın hnyntını tt'hlikeye koyabi. 
lccck $CYlerden ictlnnp ctmeliviı. 
Bin'aenale}·h, 11eler.ek halin yap~la
cak müznlrerata kndar, mülaleadan 
isfü:ahlnrdnn te,·nkki etmelerini, 
mecli11 aıuındnıı rica ederim. Slıc, 
önceden siiyleyebilirim lci, bu hııre. 
kıt esnasında hlnust mahiyetlf' mo, 
külAI zuhur etmiyerelclir. 

lngiliz aefiri Sofyaya 
gitti 

f ngiltcrenin An.kara ·büyüle el. 
c;iai Sir H ugcsaen dün aabah An. 
karadan 9chrimiıc gelmiı. ıece 
ekspresle Soiyaya gitmiftir. 

Sefir Sofyadaki lngilir sefirine 
bMca.ç gUn misafir uldıktan son. 
ra tekrar Ankara.ya dönecektir. 

Dombasta şiddetli muhare 1 

1 beler oluyor 
( 8~ tara/t l tn<..ide) snl:ıtının kc~ilıne ... t deınckllr. 1 

hakkında itlmnda ~ayan haberler alı. ~luva alanın lcl,r:ı r temini için 1 
namnmı~tır. r.udhr::ınsdal'tlcıı seçmek lıizıınclır 

!:;;tokholm'dan haber verildlğlnc ı;1i. ld. lııı da her şeyden c\"\'cl I>oın. 
re, Doınb:uı • Stocrcn d"mlryolu UzP. lın,'ın zaptı ile k:ıb iltl ir. 
rinde Oeııt~r vo.ıllslndcn Hjıırldn'e gL Domlı:ı~ müıırriklcriıı elinrle 1111-
den dag yolunrtald Foh1ad bölgeslnde, lımımıkt:ıdır. 
Norveç kuv\·etlrrilc Almnn\nr arasın. Alııı:ın :ı~krri ın:ıkunınıı Alınan 
da yeni mluındeıııeler olmaktatlıı·. 1 k ı tıı:ıtıııııı ııııı'n~:ılııtı rcnup istikn· 

Bu yol boyuncn, Oc.ııter \'ndisindl'n •nelinde kl· ~ilm i ~ olrmısı ı:ızım gel. 
geçit bulan ilıincl bir Alınn.n müfreze. I !iğini lıiaal tasılık rlmckleılirler. 
ırlnln Hj~rkln'c ~ardı~ ııöylcnme:.tr. ı Al~?-nlar ~Ö~os'dan 
dir . . Bu arada.,_ llergcn d('n o.Jm:ı.n .. "e nıçtn çekılmışler? 
hcmlz teyit cdılmlycn hnbcrlcre gurc, .\lııınıı rsirleriniıı :ınlnllıklnrına 
rnUttct!k ve Norveç kuvvetleri , AL 
mıır.lıırm karndan ynptıkları llerl ha. 
ı cketlnc knl'!'lı koymaltla m<'şgııldllr. 

ler. 

ı;ıörc ı\lm:ın kılantın ı n llüros'tnn 
çcl.ilmeleriııc iaşe ııındtlcleri ile 
miihiıııııı:ıl fikdnnı sebebi) el vcr
rni~lir. Filrnkl Höro.:;'dnki ı\lmnn 

Almanlara göre müfrezclt-ri. \lın:ın knv,·ei kiilli,·c-

0 b 
t ı.i ile lcnı:ı~l :ı rını k:ı,·lıelmi~ lıu

0

lu. 
om as dü~müş ı n 11yuyorl:ırılı. 

Bcrlinden bildirildiğine r,örc, l>iğrr tnrafln ıı A lmnnlnrın Ti leli 
Dombaas'ın şima!i şarkisinde i. de lnlıliye t•lnı iş olılııklnrı lıilı!iril
lerleyen Alman kıtaları, ingilizle. ıııektediı. 
ri bu mevzii sür'atle terke mec. ı~,·eç :ı-;krr1 ek\pcrlcriııe ı;:iire 
buı· etm:ştir. Almanların eline ,\lııı :ı nl:ırııı rir:ıtleriııe 5clıcp nıii _ 
mühim miktarda ganaim geçmis. n:ıf..:ıf(' lıutlrırıııııı dnh:ı ı·enııpln 
lir. Dombaasın 50 kilometre ~İ- Oslrrıl:ıl'ıle kc~ilnıi~ olın:ı~ıclır. Hö. 
mali şırkisinde Kleven mcvkiin. rcıs'cl ::ıki :\on·c·ç kılnlnrı göniillüll'r
de 1 mayıs aksamı mukavemet et. it· lnkd~r cdilıııi~ olın:ıkln yeniden 
mek istcmis olan düşman müf. org:ınize rdilml~ ''c lılivük ınik)·ns. 
rezeleri geri püskürtülmüş ve la ha n kl'le eı;ccl•I.. ' :ı ıi) ele sokul. 
300 Norveçli esir alınmıştır. ıııuştıır. 

lngilizler Andelsnesi Namsos'da sükunet var 
tahliye ettiler l.onrlr:ıılıın rr. ... ıııcn lıildirilcliıilne 

~öre :\aıııso~ hiilgc~inrlt' \ :ır.h·('t de
lngiliz harbiye nezaretinin teb. r.işmemic olarak knlnınkındıı·. Bu. 

lig~ i: e , rndn soıı 18 saa t iriııdel.i lı:ırcklıt, 
Birkaç gündenberi Trondhei - "-eşif koll:ırı rn:ıliyetinc inlıis:ır ct

min cenubunda harekatta bulu - ıııiştiı ·. 
nan müttefik kuvvetleri, bircok Narvikte Almanlar 
düşman hücumlarını geri pÜs • 
kürttükten sonra, düşman kuv • müşkül vaziyette 
vetlerinin gittikçe daha fazlala _ -'lııhll'lif nll'ııılınlnrıl:ın .ır.lcn ha-
tan adedi sebebiyle geri çek'il • lıerler Xnn·i kıeı:i .\imanların giı .. 
mişlerdir. tikçe ~ıkı~ııı:ıkt:ı oldııkl:ırını Jıildir. 

Müttefik kıtaları, Andals.nesde mcktedir. 
•e And.ılsnes civarındaki diğer nurnclnl-i lnl{iliz kll\'\"elleri snlıil 
limanlarda tekrar gemilere irkap boyunca çek ilmiş olnn \lınnnları 
edilmislerdir. bombardım:ın etnıeklr.dir. 

Alman D. N. R. ajansı İngiliz. Dii:!cr t:ırnrtnıı haber Ycrilcli~ine 
Jcr tarafından tcrkedilmis olan süre, Xan·ik ınııılnknı;ındıı tnhnşşüt 
Andalsnes sehrinin saat· 15 de cimi~ ol:ın ~orYec kılnlnrııın l!l'ne. 
Almanlar tarafından işgal olun. ,.ıral ı:ırı\"şer kumanda l'lmc'kledir. 
duğunu bildirmektedir. (:ok iri lcchiı edilmiş ol:ın bıı Ja. 

Bu şekilde Almanların Oslo ile lalar, bir J.:nc a\'daıılıl'ri hu ınınln. 
Trondhdm arasında teliis etmek kada lıuhınnıakt:ırlır. Bu kıtnlar. 
istedikleri irtibat büyük müşkü. So\·yct - Fin nnl:ı5ııınzlığındnnbcri 
lit pahasına da olsa temin edil. tcrhi~, ~tli;rnemi5li. 
mi~ bulunuyor. . 

Müttefikler Röroı'da 
Almanları püskürttüler 

Slol..holııı,deıı gelen lınhel'lerc sıö
rc Rôro~·un 1 nıarısln fecir ,·akli 
Nornç kıl:ıatı ile lııı :ıatnnla. miiın
h~ret cıleıı eeııC'lıi gi.iniilliilcr toru. 
fındon iş:;nl Pdilıni . olduğu re -
men tl'\'İI edilınckledir. 

~ "oneçlilcr, .'.lmnnl:ırı 1'~ ıısel'IC'n 
Kdknc'~ t• doğru pii~kiirtnıli,lcrılir. 

nöro•s'un z:ıplı , Ostcrd:ıl \'ıidi~i 

yolu)"la cenupta olan Alıntın nıııvn-

Kahiredeki 
güreşler 

Takımımız 4 - 3 
galip 

Kahir<.',~ (A .• \.) - Dün ak
şam Knhirede yapılan lstan
bul - Kahire ekipleri gUreş 
mtisabakaları nctlcelerin<le, 72 
kiloda Kandemir ,.c Gfı kiloda 
KUcillc H iiseri n. ıııı van lı esabi
le, 87 kllodıı Mustafa tuş He, 
Çoban, r:ıklhiniıı ıntisnbaknyı 
lnrakmasiylc galip gelmişler
dir. 

79 kiloda Adnan, 61 kiloda 
Yaşar ve 66 kiloda Yusuf pu
van hesabiyle maf;lüp olmuş

lardır. 
Türk güreşçilerinin klas 

yüksekliği, ckecr mUsabaka
ıarda kendisini bariz surette 
ı;öıtermlşti r. 

Kıaa Ankara haberleri: 

• Meclisin yarınki ruznamesin.. 
de orman umum mildürlüğü, aıh. 
biye vekaleti, vakıflar umum mü. 
dürlüğü tetkilat kanunlarındaki 
defişilclik yapılmaları varidir. 

• Bütçe encümeni ziraat veka. 
letinin bütçesini tetkike ba,la. 
mıştır. 

ıe: Memlekette rejinore edilme. 
sine imkan olmıyan kauçuk 
döküntüleriyle hurda otomobil iç 
ve clıt liatiJı:leri emaalinin memle. 
kete ithal edilecek kauçuk mulra. 
bilinde ihracı tai:urür etmiıtir. 
Aneak ithal edilecek 15 kilo kau. 
çufa mukabil ı 00 kilo hurda ih. 
rıtç edilecektir. 

Ruzvelt ital yan se
firini kabul etti 

(lfıı~ fırra/ı 1 lrıridr) 

:nııştır. Bu ınül:lkı:ıl. ılo"t ıııilletler 
diploııın ll :ı rı nrasıııdn yııpılııın s ı mır. 

tnt ol:ın lenınsl:ır <,;erçl'\ csi dnhi. 
lindc, mnliını:ıl cdinrııt"k mnk adile 
:Jnpılıııı-:- lıir zi\ .ırcllir. Ponset, hu 
ziyareliııı.Ic, Filiııı;'irı l\onl Ciııno 

ve hı ~oliıı i ile yıı plı 1 1 ıııiiliıknllnı· 

hakkınun ııııılurıını :ılııı :ı\ isll'lnlştlr. 
lTAT.Y \:\'f:\ ,\\!Enir;\ EL<;tsı 

Hl'Z\'El.TJ.E fiOll( ' !j l"I} 
Di:;er l:ıı·arı:ın lıalynııın .\ıııcrikıı 

Birleşik hiikimıetll'ri ııcJ.Cliııdcki el. 
çisi prens Kııloıııı, ı\ıııcriknn lı:ırj. 

ciyc mü~tcşnrı Sıımıu•ı· \'cls ile ~ü
rii,mü~ ,.e lıil!ılınrn \'el~ )le bir_ 
Jikle De) ıı z ı:,·c giıll'rck ilci ·icum
hul' Ruz,·cll tnrnhnd:ın kııhul olıın
nıuşlur. 

Va:;ıington siya.si mahnfılinde aöy. 
lendiğine gi5re, Mister \'llyam KUpis 
dün ?.lu130linlyi ziyaret ederek .Amc. 
rlluınm Akdcnlzdeld mU\·ıı.zcneslnin 

muhata.zaııını nrzu ettiğini. nksl hal. 
de Ameril<a.nm bir ihtiyati tedbir ~L 
mak Uzere gemilerini Akdcntzc gön.. 
dermlyeceğ'fnı bilılirmlştır. 

Londra ,.c Va.:ılngton fli:>'Dlil mahL 
fili bu mi.Jzahrclerln Alcdcnizde vo.. 
zlh bir gerginlllhn mc,·cuıliyctini gös. 
termckte olduğ'unu ve Amerikanın 
vaziyetini d!kkntlc takip ctuğ"lnl be. 
yan etmektedir. 
AMERİKA ROMA ELÇiSiNE TAM 

S.\L.ı\HlYET VERMİŞ 

"\·qongton, ~ (A.A.J - sumncr 
Veli, Blrle§lk Amerilmnm Ronıa el. 
çisi Kipllsten Musolini ile yaptığı son 
mUla.kat hakkında henüz hiç bir rs.. 
por almadığını buı;tın gczelccllcrc be. 
yan etml~tır. :Mao.mafih, vulyct 1ca. 
bettirlrıc, elçinin Duçedcn mUlft.kat 
istemesi için kendisine tallmnt \•eriL 
clltlnl ilAve eylem~tlr. 

lııfISffiDA AI..DOAN TEDBtHI.ER 

Londra, 2 (Sabalıa karşı lladyo) 
- ı1ı<11rda ihtiyat ıeılhirleri alın
malt::ıdır. A<iker ,.e polblerin izin. 
leri kesilmiştir. Mmr ınilll müda
faa naıırı buı;ün sö~·lC'diAi lıir nu
tukta: 

"Vaıiyel dddidir. Fukal yakın bir 
tehlikeden endişe etme~c mahal 
yoktur. Mmr mümkün olabilecek 
htr ihtimale karşı hıızır bulunmnk. 
ıaılır.,. 

Bugün Mı ırda rrısu lnrııı ölüm 
ceza~ına çarptırılması hakkında bir 
kanun mecli5ce tasdik olunmuştur. 
:'-lecfü hülı:ı'ınıeliıı aldılh ihli>·•tt 
lc:dhirlcrin rn İİl'<ı'Iİrİ\ etine cmi1Hlir. 

Kaymakamlar 
aras!nda na il 

ve tayinler 
Ankara, 2 (Hususi) - Kay

makamlar arasındaki değişikliği 
bildiriyorum: 

Sürmeneden Seyfi 1spire, Kan. 
galdan Hulusi İlice. ir.cesudan 
Faik Yeşilovaya, Kemaliyeden 
Cemal Erganiye. Tercandan Ce. 
mil Mazgirde, Aksekiden Maz. 
har Nusaybine, Çarşambadan 
Kamil 1ncesuya. Çemişkezekten 
Fahri Çarşambaya. Köyı.ükten 
Asaf Mesudiyeye, Madenden 
Hamdi Suruce. Bartmdan Musta. 
.fa Sürmeneyc, Eşmeden Kemal 
Geliboluya, Hendekten Şakir Er. 
baaya, inhisarlardan Avni Eşme. 
ye, Mcsudiyedcn Dündar Orhan. 
tliye, Erganiden Şefik Aksekiye, 
Seyhandan Ali Rıza Madene, Ü. 
çüncü Umumi Müfettişlikten Mu 
zaffer Bartına. Milastan Kasım 
Çala, Emirdağından Fahrettin 
Kangala. Karaburundan Ekrem 
Seyhan hukuk i§lerine tayin edil. 
mi~tir. 

---~ı----

Nafia Vekili şehrimizde 
Nafia Vekili General Ali Fu. 

at Cebe:;ov dün ~abalı Ankara
dan şehrimize ırclmiştir. Bir iki 
gün kalarak tetkiklerde buluna· 
caktır. 

Almanyanın yakın 
şark siyaseti hak

kında ifşaat 
( Baştrıraf ı 1 incide) 

bugünkii Almanya hakkındaki 
dü~ünceleritıi anlan'Ulllll:ş iseler 
bu eseri biraz dikkatle olcumalan 
laznndır. 

Doktor Herbcrt Hclzig'in ncş. 
rcttiği vesikalar ikinci bir nokta. 
dan da mühimdir. Bu da Alman. 
ya ile l talya arasındn mevcut itti. 
fakın het'.cflerini ve her iki mcm. 
Jckcti birleştiren "hayat sahası'' 
davaıının mahiyetini çok sarahat 
fle göstennesid~. Layipzig'cle ta. 
nınmı~ bir ta'.,i olan Doktor Köh. 
ler'in 193·1 senesinde Yakın Şark. 
ta Alman propaıandau hnkkında 
yazdığı rapordan fu satırları oku .. 
yalım: 

"Artık Almanya kürrcmizin bir 
kaç mıntakaya ayrıldığını veya. 
hut ayrılması icabettiğini idr!k 
ediyor. Büyük ve hakim bir mil. 
let bu mıntakalardan birini ken. 
dine bir is sahası tellikki etmekte 
ve hayat ~ahası olarak çizmiş bu. 
1unduğu bu yerleri mümkün mer. 
tebe kendi siyasi, iktısadi ve kül. 
türel nüfuzu altına almıya çalış. 
maktadır. Mesela İngiliz impara.. 
torluğu böyle bir nüfuz mıntaka. 
tadır. Birleşik Şimali Amerika 
rlevletlerinin bütün siyasi faaliyc. 
ti Cenubi Amerikayı kendileri 
için bir nüfuz mıntakası yapmak 
gayesine müteveccihtir. Japonya. 
nın Mançuride. Mogolistanda ve 
hatta Çinde takip ettiği siyaset 
kendisi için böyle bir mıntaka te. 
min etmek endişesinden ba~ka bir 
şey ile izah edilemez. Biiyük dev. 
!etlerden yalnız Almanya ve ital. 
yadır ki bu yolda geri kalmı§lar. 
dır. Kendilerine henüz birer nü. 
(uz mıntakasmı sarahatla tayin 
etmedikleri gibi nüfuz mıntakası 
olabilecek yerler ile asıl kendi 
memleketleri arasında irtibat te. 
ıis işini planlı bir tarzda tcsbit et. 
miJ vaziyete gelmemişlerdir .... " 
' " ......... Almanya isin böyle bir 
hayat sahası ancak Avrupanın 

_§arki ve cenubu şarkisi ve Mısır 
olabilir. Bu memleketler Alman 
yapılması için en emin bir saha 
te~kil etmektedir .... " 

" ........ Balkan memleketleri or. 
ganik olara~ Almanyaya bağlıdır 
ve bunlar küçük Asyaya doğru 
bir köprü vazifesini görürler. A. 
nadolu ise jeopolitik bakımından 
bütün Ön Asya ve Mısır için bir 
geçittir .... " 

Doktor Köhler'in kaleminden 
çıkan nıpor bugÜn Türk mün.cv. 
•crkrinin hadiseler araımdan 
aördüğü bir hakikati inkar edile
mez bir tekilde teabit ediyor. Bu. 
nu gören ve anlıyan Türle gazete. 
cilerinden Almanyanın ltendi 
memleketlerini de içerisine alan 
bir istila siyaseti kar§ısındn ka. 
yıtıız kalmayı ve hatta ona tl'.r:11f. 
tar bulunmayı istemek nasıl mo
kul bir hareket olur? 

Doktor Herbert Melz.ig'in de. 
diii ~ibi propaganda tekniği iti. 
bar ile fevkmde usta olan ve heı· 
feYİ bilen Alman nazilerinin yal
nn: bilmedikleri bir teY vaı:; o da: 
Milletlerin hayatlarında mühim 
bir 1"01 oyıuyan uıl kuvvetler ile 
Tiirkiyede ve Şarkta h4Jôm olan 
yeni ve ızyaıuk zihniyettir. 

\SiM US 



Edirne e 
danlar 

yeni meya 1 

açılıyor 

dütUndükten aonra nihayet ar. 
bdaıı Godara hak verdi. Bot ye. 
re vaktini kaybediyordu. 

Bu acbeple muvakkat bir ra. 
man için Yeıit iskeleti takipten 
vazgeçerek iti teıadüfe bıraktı. 

Emil Tine, Luvr caddeaindeki 
eski bir binada iki odalı küçUk 
bir daire ldralam11 ve kapısına 
da Uzerinde ıu kelimeler yazılı o. 
lan bir bakır levha asmııtı: 

Emil Tine 
Huıuıi Hafiye • Her türlü taJıki. 

kat " araıt:r.malar 
Fakat itler pek kesat gidiyor. 

du. Emil cepten yiyor ve elinde. 
ki bet on kurutun her gün biraz 
daha eridiğini görüyordu. Gerçi 
ıuradan buradan birk.M; küçük iı 
alıyordu. Fakat bundan elde et. 
tiği menfaatler de pek küçük olu. 
yordu. Birçok zamanlar Emilin 
yazıhanesi bot kalıyor, fakat bu. 
na rağmen birçok masraf yapıyor. 
du. Emilin dairealndo Matmazel 
J erve.ı isminde blr genç kıs yaıı 
itlerine bakıyor, Gaıton USnuvar 
adında eıki bir poliı hafiyeıi de 
dıtındaki itlere kOfuyordu. 

Gaston genç patronuna fayda. 
h olabilecek bir adamdı. Tabit E. 
mil Tlne bu tekaüt hafiyeye çok 
u bir para vereblllyor, ihtiyar 
hafiye de açıktan gelen bu para. 
ya kanaat ediyordu. 

Gaıton ayak itlerine bakarken, 
Matmazel Jenea de makinede 
raporlan yazar ve pek ender ola. 
rak ıelen mlltterileri kaf'fllardı. 
Fakat vaktin ın bOyWr lnaaunı 
doatluma telefoa etmek ve tır. 
naklanm tarpWeınektı ceçlrirdi .. 

Emil Omltablile dUfmüyor "' 
mali vuiyetlnln fecaatin• raf. 
men ac!amlanm aonuna kadar ya. 
nında tutmaya karar nrmlt bu. 
lunayordu. 

O &Un de, bUtUn iP olan yedi, 
teki• dosyayı c8%den ı~müt ve 
birdenbire yeniden Yefil iskeleti 
taldP. ~ ...... -~"" ... 

~C"9DaH•-. Aqamlayın falÇ-l:ar ipucu elde 
S: dOfOncnlnl edemeden yorıun arım yanba. 
ll u: nealne d8ndUIU saman da artık 
~ bentmı. birlikte • mealok delittlrmek samanı ceı. 
~ lılrette reddedl. mit oldulunu d090nOyordu. Tam 

... , o llr&da kttibell içeriye clrdi. 
YU.ll ıUJllyordu. Emil tordu: 

- H&yırola.. Moteli carano. 
... , yonun.. Yenl b1r mlru mı ye. 
~ tlh din.. Yokla bO,WC ikramiye mi 

~ ~p ~.~el~ 1 çıktı? (Dalıa t1Cl1") 

s_~.==-~ 1 :1'1~1·l 
3.5.940 Cuma 

12.30: Program. memleket saat 
ayan, 12.M: Ajana ve meteoroloji ba.. 
berlert, ıuıo: KUztk: Muhtelit p.rkı.. 
1ar (Pi.) 13.80/14.00: Ktlzlk: K&nflk 
mllzik: (Pi.) 18.00: Program ve mem. 
leket ll&&t apn, 11.08 Ktlallc: Bir 
konçerto (Pl.J ıs.•o: MIPlk: su e. 
serleri, ÇaJaıılar: Ru,en Kam, Bur1 

Otıer, Cevdet Çatla, Rfflk Feraan. 
Nuri Halil Poyraz. 18.615: Serbeat .._ 
at, 19.10: Memleket ııaat ayan. AjaDs 
ve meteorolojt baberlerl, ıı.ao: Ko
DUfm& ( .Mllll kahramanlık menklbe. 
lert), 19.46 Xllzlk Çalaıılar: cevdet 
Çatla, Kemal N. Seyhun, Fahrt Ko. 
pus, taeWn Okte. ı - oıwyaıı -
ll11.1tafa Çatlar; Azize Töaen, 2().30 
lltızlk Çalanlar: J'ah1l'9 l'en&D. Re. 
tık Feıw.n, Vecihe, J'abri Kopus. 20. 
80 l - Okuyan: Meleke Tokgös; A
zize IŞenaez; Mefharet, 21.16 ~ut
ma (Btbllyogratya), 11.80 lılbtk: KU.. 
çUk Orkutra, 2111 Kemleut 1&&t 
ayan, AjaD.I haberleri: Ziraat. ııı.b&m 
• TahvU&t. Kamb170. Nukut tıonuı 
(Fiyat). 22.33 lıtıı.lll CUbud (Pi.) 
21.215/23.10: Yarmki prosram n kL 
p&Dlf. 

Açık Tetekkür 

Çok gOc; " teh 
ilkeli bir dotumu 
WND aaelerla "1'. 

dili tecrcıbe ... 
maharetle munt. 
faklyetle 1ıqaran 

Slrkecl, BW.UUd 
c:addul M D\IDI&. 

rad& oturan kq. 
rneW Ebe Bayaıı 
fahlne alenen te. 

Sıymet;ll De tüJdb' etme7t bir 

--- ..... bora bl1h1m. N.UJd AIDIST 

~eıfe ist 'm1a1• edıkcek binalardmı Mzüa" 

Edirne, (BU8Ulli)- FAirnenin iatimllk muameleal de IOD& er. 
imar hareketlerine bir bqlangı~ miıtir. Fakat 6~ndiğime göre 
olan iatimlik işleri harareUe uıl hareket haziranda bqbya
yürümekte ve eehir palin.ma gö. caktJr. Bunun için Belediye bllt.. 
re yıktınlmaaı icap eden harap çealnde mtlhim bir para vardır. 
binalar ailratle ortadan kaldın- Aynca Ayeekadm mevkiinden 
tarak şehir yer yer içe f eralı ve. ba§lıvarak Selimiye etrafında 
ren meydanlara kavuamakt&- daire teklinde ~İf bir meydan 
dır. açbktan sonra Belediye - Umu. 

Son bir ay içinde şehrin en mi milfettişlik - Atatürk parkı • 
işlek bir mevkii olan Uçşe.rete. Abacılarbqı .. Kaleh;l ve Gul
u ile Atattırk parkı araamdakt mlhalden bulvar halin.de geçe. 
ada da tamamen yıktınlmıt ve cek olan ufaJt yolun gllargl
açı!an mevda.n camiin karşısın- hmdald yerlerin iathnl&klne de 
dakl mimar Sinanm p.lıeser ha. bulanacaktır. 
mamlarmı da ortaya çı:kanmt- Diier taraftan iki eeneden· 
tır. beri çalıfl!lalrta olan Kadutro 

Bunlardan balka gene eon tefkllltı da en geç mayıs 15 e 
haftalar içinde umumt mllfettiş. kadar mesaisini bitirml3 olacak 
Uk dairesile belediye arkaam- ve böylelikle Edirne yakm gUn. 
daki harabeler de mimar Sedat lerde imar hareketlerini kolay. 
Çetlnt.qm raporile ortadan. kal. lqtıraca.k imkanların en esu
dmnıı ve Sinanm btlyük eeerle- hlarma ka VU§UlUI buluruı.caktır. 
rinden RUatemı>qa haıılarmm 

Dr. Cemil Süleyma
nın son vazıları 

~ içim bblıyor; .W. 
odada. eaeak :rataim içinde, ml 
o et....,. IOlanutlar siW, pae1 .. 
rint bhl.n lae pl'Pl!Nk tiril tiril 
titri1oram 1 ... ••• 
S obuun atqini MJNCferken, 

UllUlllf, lrendiıne selmf• 
tim. $imdi kir.bilir, Akdeniz iL 

hillei - dıJc ..... ıflnetlidirl
Ba mevtlmde oralarda sGll•ı 
ailnbüller açır. 

Buan Şunın zehir ıihi lnaa. 
mn kanma ltl8J'en çiaentlll ban· 
undan kaçar; Lflbnan eteklerine. 
deniz kryıJanna inerdim. Zaten 
dafln öbür tarafına seçer seç
mez, sGnetl söril70"ı inamwn 
ıa.leri ISUllJOl'I ctan.rl.rmın L 
pacte ahlı bir lran dalpaı dolat. 
11117• •ıhJOl'-

Aytn fOfar, bulutlar içine p 
mülü, aiıli w yan bele kadar kar
bdır. Bibamdina iner inmez; 
ildim, Wrdmbire ,amapr; tabi. 
atten renk tapr. SiJah kath PlllL 
he Janakb LGbna imlan, bu 
......... demet demet ~ ta
tırları aesea otomobile uzatırlar. 
Kinanlanla kokulu sGL. Katmer 
bam. 8Ç1111f lmmau lrarulill-

Suri19 " Fliıtin.. Akdam la· 
yılarmda bütiln sahil bo)'U böJIL 
ela. Yer altında UJUtalduk dev. 
resi pçiren böcokl.-i ,artiriim. 
Gün~ ıörür ,&ma. kunaıwoak 
için topraiul &atan. çıla.rlar. Bir 
....,._ ._de c:anlaaırlua hare
kete plirler; öte,e beri,. lmtmı· 
ya •ılarlar. Burada insanlar da 
bö,.ledir. Yaimurlll' dinip ıü
Ht afakta ıörinGr söriinma. 
Llbnamn bütün sahil tehh'ı.i, 
laftan plmr, a.hara ıinr· Halk. 
ksrlara, .... kenırlarma döldi. 
lür; aktam üzerleri, ellerinde lar 
çiçeklerinden demetlerle evlerine 
dönen LCL.an imlan, t.a.um 
gfllüne "-'lcr ... 

Ba menimde v.ıanm. .,... 
nm portakal bahçeleri. aahill •ı· 
tanbap ıüıl.,.en bir hilkat maci. 
.sidir. Yüzlerle halk, ellerinde 
bmaıtaa aepetlerle her ..ı.h 
1ııa1ıçe1 .... dölriiliblerı ............ 
ırünl kolculu ima pcrtakalluiyle 
beılerler-

Bina atede, Hica ..,., Yemen 
ıar. Bu mevsimde, orada biz, be 
YQ ketenler l(İyerdikı odalanmı
ıtn camlumı açu otanm!uk. A· 
nplar, celiı> geçerken bakarlar, 
ba~t ederlerdL Yinnlde, ~ 
ikide aoiulrtan tirtir titrerlerı L 
balarım bqlarma çekerek, Mlzl. 
le büzüle pdcderdi. Bb de anla· 
ra pfal'cbk. Zatea ömrü befer, 
böyle Wn'ltirleriae .... ...., biri· 
Wrleriu huet ede ede ..PP al. 
ha,.et t.almaJW ma?-

Bea ....... ,..., ........ ..., .. ............................... 

Sesil sevinçle el çırptı; Mat
yö sadece ıu derin söızü söyledi: 

- Çocuğu kurtarmakla ken. 
din!zi sellnıete almış oldunuz. 

Kısa bir stlkOttan sonra, M:ıt
yö ile Sesll gitmeğe hazırlandı.. 
Zar. Norin artık tamamile sU
kl1n bulmU1tu. Çocuğunu kuca. 
ğnıa alarak misalirlcrini aşağı
ya kadar teşyi etti. 

Matyö, fabrikaya geldiği za.. 
ma.n doğruca atelyelere çıkarak 
bir aydanberi 81parlş ettiği har
man makinesinin ne olduğunu 
sordu. Faka.t kati bir malfuııat 
alamadı. Patronun oğlu, Mösyö 
Moris, dıaanya çılunJ3 olduğun. 
dan Ma.työye it hakkında kimae 
bir eey söyliyemiyordu. Patro
nun da bir ha.ftadanberi fabri. 
kaya uğradığı yoktu. Fakat, tam 
o sırada. Boeenin geldiği ve 
doğruca a.partmıa.nma çıktığı 
haber verildi. Bunun tu.erine 
Matyö Boşenle görii§meğe ka. 
rar verdi. Maksadı harman ma
kinesinden ziyade ikiz oğulla. 
rmdan Ble.ii fabrikaya yerleo. 
tirmek tbere konuşnaktı. On 
dokuz yaşına eren ikiz kardeş
ler liseden mezun olduktan son
ra. Döniz hususi bir mektebe 
gtrmı,, Blee ise küçflkllllUnden
beri sevdiif Şarlot Devhıy is
minde fakir bir kızla evlenmek 
istemişti. Matyö ile Maryan, 
va.ktlle kendilerinin de f aklr o. 
larak evlendiklerinl hatırlıya. 
rak oğullarmm arzwıunu kır
ma.k istememiılerdi. Fa.kat onu 
evlendirmek Jçin evvell bJr ite 
yerlettirmek ltmndı. 

Vaziyetten haberdar edilen 
Boşen Blezt almayı derhal ve 
memnuniyetle kabul etti. Sıra 
harman makinesine gelince, Bo.. 
fen dalgm bir tavırla dudak bil
kerek bu ifin ne merkeacle oldu
ğunu bilmediğini itiraf etti. 
KOJ18tıoı bu milkllemeyl dik. 
katle dinliyordu. Bluhı fabrika.. 
ya alınması bir parça caıımJ aık
mı§tı. Bllh&88&, kocaamm toıe
re bu kadar yabancı Jrah:pndın 
çok içlenivordu. Fa.kat o anda 
içinden bir bir sevinç nidası 
çıktı. 

- Ah! itte 11«18! 

Biitiln eefk&t ve muhabbetlle 
aevdiği biricik oğlu, iD.kıru& 
yüz tutan mUesseeenln p.ıılı ha. 
llskln plmiftl. Konstana yal. 

ha. nereden geldiği belli olnu. 
yan o mütlıi~ tehdidin soğuklu. 
gu ti. ciğerlerine k.adu lfledi. 
Boşen gülerek: 

- Behey aptal, dedi, görmll
yor musun ki, otobüa onu ezecek 
yerde o otobllaü e.zmif... Yoksa 
gelip sana bqmdan geçeni an. 
la.taıbilir miydi! Ah! Moril, ne 
tuhaf bir annen var. 

xx 
lki sene geçti, ve bu iki sene 

içinde !4atyö ile Maryanm daha 
bir çocuğu oldu: bir erkek. Bu 
def& &ilenin yeni bir uzuv ka-
sanmaaı Uz.erine, Vyöbur köyü. 
ne kadar uzanan bUtün o kurak 
arazi malikaneye eklendi. Böy. 
lece Segenin be'3 yüz hektar top-
rağı tamamen sa.tm almm11 ve 
b&.§tan başa mUmbitıettlrilmle
ti. Löpayöriln atmama.kta inat 
ettiği, ve bir tq yığım halinde 
kalan ufak araadan maada, u. 
fuklara kadar upnpn bütün o 
ıenit l&ha mahaulleriıı tatlı ye. 
oilliğine bilrUnmüftU. 

Zafer şimdi tamamdL Matyö, 
Segenden parça parça aatm al-
dığı btW1n m&llkinenlıı kralı ol. 
muotu; hayl&zm benl~yip 
laraf ettiği aervet çahpıı ve ya.. 
ratanm eline pçınJfti. Bet yU& 
hektarlık bir arui ufuklara. ka
dar ur.anıyordu. Koruların orta. 
larmd& &ÇJl&n ıenit men.lania 
sayısız ailrWer otluyordu. Bat.. 
tan bap. kurutulan bataklıklar
dan alman mahaullerin haddi, 
hesabı yoktu. Cetvellere bağla. 
nazı k&ynaklarm nafi suları, tl 
uzaklardaki çorak topnklarm 
milmbitliğini günden güne arttı.. 
nyordu. Şimdi. kllGl1k bir haltı 
ref&h içinde yqat&n bu mamu-
reııiıı. eeldden bir kum ve CL 
m1D' diyan oldufuna. bir t.ek de. 
lil kalmıotJ: Deiirmeııcl Löpa
yörUn iflenmeai1t tarlası! Ve 
bu Jdlcl1k halk kf mtenln h&kla. 
nı yememişti. O, henilz pek u 
meakQn olan, ve aaadet uğrun. 
da henüz liyıkile ~ 
bu toca dDıın4a Pnd'• aıa"' 
dıfı ufak hiaeyi akillne tatta. 
mar etmekle z.engin olmu§tu. 

(DaM VCU') 

mz onunla iftihar ederdi. Onu S p O R 
efsane kahramanlan rtbl gbel, 
büyük, kuvvetli ve yenllmu gö- _......, ____ ..... _,.... ____ _ 
rOyordu. Morla, babası tarafm· - -= 
dan fena bqlanm11 bir lal fab. 
rikannı lelılne bitirdijinl anlat. 
tı. Sonra. Matyöye, Jıannan ma
kinesinin ay aoounda tealim edi
leceğini vaadettlği u.man Kona.. 
tansm memnuniyetine ölçü yok. 
tu. 

- Gel eanmı una bir finean 
çay vereyim. Zihnini çok yoru
yonsun. Bir parça dinlenlnlıı. 

Morla kabul etti. Ve 1811 bir 
eda ile: 

- Demin, Rivoli BOkafmda 
u kalam bir otobila benI ezi
yordu, dedi. 

Konstana eapan oldu: fincan 
elinden kaydı. lllhi! Saadetiniıı 
yıkılmuma ufak bir kaza mı 
kifayet edebilirdi ? Bir kere da. 

i~ad• ,Grelderi donaı. da be. 
nim iklimimi dGtibrilrler; henhn 
mai ....... tabanül ederler-

• • • 
D ...... pttilrçe tidcletPU •• 

tana lmnetli Lir rilqlr 
var. Karayel. ~bir ......... 
cibi damlardan kiremitleri -.· 
1'11J'Ol'I evlerin kaplamal•nnı 1i. 
ldiyor-

Bqh Karadenize bir posta 
gemisi açıldı. Şu dakikada kimbi. 
lir, ae tehlikeli ftZİJ'ette, ya E· 
reğliyl yeya Sinoba tutımya ~
bflyOI'. Karadenizde fn1ma... Ben 
onu çok iyi bilirim. Şu dakikada 
sözlerimin önüne geliyor. Bain
ıan kadmlar, kcırlnalu sösl ... 
annel.U.e sanlan çnowlar, me. 
suliyetÜıı ail'l'hğı altmda haleeaa 
geçiren gemiciler ... Allah onlar. 
yar.dım etsin... 

Gali .. biraz kendimden ıes
miıim. Heyecanla sözlerimi at
tım; pencereden giren pembe qt. 
i• baktua, aal.h olu~. Yün. 
ğbnde heyecan. sözlerimde kor
kulu rii7a- Maziye dönü1orum, 
batınlaranln .......-, ... .. 
sıhhatli çobremi ıöriiyorum. Ne
reye mir ..... bip o~ Hep o 
rüya.., 

Falcat • ,uddd timdi ..... o 
deiiJiln ..... 

DR. CEMiL SOLEYMAN 

Muırdaki futbol 
temaılan 

l'enerbahçe • Galatuara1 o
TUncularından mUrekkep blr 
muhtellt buıun Jlıaıra Jıan
ket etmektedir. 

lılıaırlılar bir hayli saman
dır hariçle futbol temaaı yap. 
madıkları için busUnkU Mııır 
futbolu hakkında m.Uabet blr 
fikrimiz olmamakla beraber, 
muhtelif eebeplerle lngUlslerle 
temaaları olan Mısırlı futbolou
ların her bade gUzel oyunlar 
çıkaracaklan tahmin edllebtılr. 

Futbolcularımızın bu da.t 
ve müttefik memlekette; fut
bolu bllen ve aııl&Jan bir seytr
cl kUUeal UnUnde yapacakları 
dost ve kardeeçe muaabakalar
da muvaffak olmalarını dlle
rts. 

ikinci küme §&lllpİyon· 
lukmaçlan 

iti ırupa ayrılarak ;yapllan 
lklnci kUme llk maçlarının 
tamplyona flnall önUmUzdekl 
Pazar gUnU Şeref Stadında oy. 
oanacall:tır. MUaabaka iki ~rup 
tamplyonu Beyolluapor - Bey. 
lerbeyl takımları arasında J&
pılacak ve mUaabakayı kaza
nan takım ikinci kttme şampt. 
yonu olacaktır • 
Müsabakanın hakemi Tarık 

özerenglndlr. Oyuna tam aaat 
16 da ba~lanacaktır. 

Demirapor 2eliyor 
lılilll küme haricinde kalan 

bazı Ankara ve latanbul klllp
lerl arasında deplasmanlı fut. 
bol mUsabakalan yapılacağını 
yaımıetık. 

Bu müsabakaların Uki ge. 
çen hafta Ankarada Kurtuluf -
Dem1rapor1 Kurtuıuı - Fabrl. 
kalargUcU arasın.da ve lstan
bulda da ŞltU. Be)'Olluıpor ta
kımları arasında 01nanm11tı. 
Bu hafta da Demlnpor Anka
radnn şehrtınlze gelerek Ber
oğluapor "'' IJlşll takımlan ti 
deplaman mlaabakumı r r 
pacaktrr. 



, o ' 
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Çüm;EL:iNE ringi bulii' 1 lnkili.p karşısında 
Akif ve Fikret 

EN Bi~iNCI 

SebllUrre:ad Bahibl Eşref Edib son 
Akit, Fikret mUnakaşalariyle Tan 
gazet!!!linde Sablhe Zekeriya tarafın_ 
dan ileri sUrUlen mütalealan etrafm_ 
da bir cevap mahiyetinde ali.kalı bir 
buröşUr neşretmiştir. Tavı;fyc ederiz. Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
/ --KAYIPLAR """ 

Asl<cri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilanıan 

1500 Ton Nitrat Döstıt Alm.ac.ak 

Tahmin edilen bedeli (255.000) lira olan 1500 Ton Nitrat Dösut Askert 
Fabrikalar Umum mUdUrlUğU merkez satmalma komlayonunca 13/ 5/ 1940 
Pazertesf gUnU 1!18{\t H de pll&rlıkla ihale edilecektir. Şartname (12) lira 
o(75) kuruş m ukab!linde komlsyondıın verfllr. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (13.950) lira ve 2490 numııralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesalkle 
kaı:ılsyoncu olmadıklarmo. ve bu işle ali.kadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odam vcsikaslle mez~r gün ve saatte komisyona mUracaatlrı (3289) 

~ . ~ 
Müteahhit n:ıv ~ hCffabmıı. J 18673 kilo f'lcktrollt bakır almJlel\k 

Tahmln edilen bedeli ''83071,10" lira olan 118673 kilo elektrolit bakır 
müteahhit nı:m \'O hesabına askeri fRbrikalar umum mlldilrlilğü merkez 
B:ltınalma. komiııyonunca 9-5-940 salı gUnU saat 14 de paza.rlıkl:ı. ihale 
edllec"~tir. Şartname "4'' lira •'16,, kuru§ mukabilinde komisyondan vcrfllr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan '•5'403" lira ''56,, kuruş \'e 2490 numaralı 
kan•mun :? ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarma \ ' e 

bu i~!e alt.kadar tllccardan olduklarma dair ticaret odası vesikasile mezkfır 
gUn ve saatte komisyona. mUracaaUa.rı. (3424) 

••• 
Tahmin edUen bedeli 45.000 lira olan on ton kalay Askeri Fabrikalar 

Umum MUdUrlllğU Merkez Sııtmalma komlayonunca 9/:S/ 940 Perşembe gU
nU saat H de Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi 22:5 kuruş mukabL 
llndo komisyonda verlJlr. Muvakkat teminatı 3375 liradır. tsteklilerln 2490 
No.lı kanunun 2. ve 3 Uncu maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadık_ 
Jarmıı. ve b•ı irıle nl1i"ka.dar tilccardan olduklarına da!r Ticaret Odası vesL 
kala.rile birlikte rnez~ gün ve saatte komisyonda. bulunmaları. (3421) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları ' 

Bir eczacı allnacak 
0'5tcUk Deniz Fabrlkııları işçi revirinde çah§lınlmak üzere bir eczacı 

&lmacak ve kendJ.eine mahiye 100 lira ücret ver;ıecektlr. Talip olanların Is
tanbul Deniz Komutanlığına, Anka.rada Deniz müsteşarlığına mUracaatlarr. 

(1916) ·(3368) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığın
dan: 
HeybClladıı.dıık.1 okulumuz için lk1 matematik ögt'etmenl ıılınacaktır. 

bteklllıriıı dilekçe ile okula mUracaa.Uıırı. (3372) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Şartnamesi mucibince 150 ton 10Xl8 ve 150 ton OXIO olmak Uzere 
300 ton kamur açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli 4185 lira, muvakkat teminatı 313,87 liradır. 
m - Eksiltme 6/V /9i0 Pazartesi gUnU saat 16.30 da Kaba.taşta Le. 

vazım ve mUbayant §Ubcsindckl Alım Komisyonunda yııpılacaktır. 
IV - Şartruı.me s5zU geçen §Ubeden parasız alma.l:'.llr. 
V - lsteklllerfn eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 'lo 7,5 gUven-

:me paralarile blrllkte mczk~r komisyona gelmeleri. (35U) 

J:r~~w~sı*-avffi·:v~:::-,~~~ 
, . ~- '9~ 

· ,O.ŞJ~'ANLI BANKASI ~~ 
... TORK ANONiM ŞiRKETi ' J;l: 

_ : \TESiS TARiHi '1863 _.,' 
St.ıriilm-tlt' Turld~ Cümlnrri~ ı1e mün:ıkiı muk.ılll'ftn.ımtsı 
t 2191 Nam•nlı 10/6/1933 tJn"hli l<.Jnımft1 ı~sdılt ~dılmisıir 

\l.14i611933 l.Jrilı/ı 2435 NumarJ/ı Re-smı O.ırıe J 

,Garrnayes1 :• .t0.000.000 lnglltz c.rras• • 
• • •!!!!ı_at, cesi ı 1.260.000 lnglliz, LJ.!!s• 

l=================/ 
TOrkivenin ba$hca Şehirterinlle> 

' iPARIS. MARSILVA ve NIS"do I 
• LONORA vl!" MANÇESTER'dc \ ~ - -

MJSIR.-KIGRIS, VUNANISTAN. IRAN. IRAK. f'ltlSTIN 
..._ MAVERAVJ EROÜN"dc 

'f Met'fcez tt Şubeleri 
VUOOSlAVVA. RôMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. tOBNAN 

Pilvanerl ve biltiin -Dünyada A~ ve MuPlabirlerl oardır 
~ / 

_ .;: ~ •Her nevi Oanka Muameleleri vapat .. ""'bt cıır. ve mcvt'ual hesapTan lıü$adı f 

~1 i.b Tıc.ni krediler ve vesaıklı krrdıler kO~;ı<!ı 
~1 T urkıye 111? Ecncb• nıemlel!eı:er llzC1'ıne ke$İde scned.sı ı$loontoso. 

ai_~. Borsa t!'c·rrlerL -
J!l Esham \'(! tah~il.iı. alnn ve t!'TTll.-ıa Qzcrıne avam', 

~ / Sencdaı ıahsilactı=~e=sa=i=rt.'=.========= 
En yükSclı rmnivcı şarıtannı ha!z kiralıle " 

!\asalar Scrvısi ~rdır. 

· Piva,antn' en müs:ıif şartlarife ( kum&arah veya 
l<umbarasız) taunuf hesa-pluı -'çı1ır. 

BAII1Dl: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum Ncşrlyatı idare eden: 
Refik Ahmet Seven~il 

' / 
939/ 833 numaralı tay:a cllzdanımı 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

.... 
tncbolultı Mehmet Göı.em 

t32217) 

• • • 
31/ 035263 numaralı lkametgAh tez.. 

keremi kaybettim, yeni$1ni çıka.raca._ 

ğırodan eskisinin hUkmU yoktur. 
R-0manyıı. Türklerlndrn Rıza 

(32216) 

• • • 
üskUd.ı.r '42 inci mektepten aldı-

ğım dlploma lstanbul kız lisesinde 
yandığınılan ve yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur: 

**):< 

Haınlye X:rkutlu 
(32216) 

İktısat FakUltesinden aldığım h!l
\1yet cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

198 numamlı !\I. Zeki Tun:tlı 
(32213) 

~ * * 
Beyanna.ıne Makbuz Sene 

636 98455 ) 
20326 338426 ) 937 
20222 322679 ) 
19643 316745 ) 

İstanbul 1tha1At gUmrUğUnden aldı_ 
ğım yukarda yaz.ılı beyannamelere 
aJt roakbuzıan zayi ettim. Yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hUkmU yok_ 
tur. Ay\."aosara.y !\tensucat Fabrlka~ı 

MİHAL ÇIKVAŞ\'1Lt 
(32211) 

*** 
İstanbul tıı Bankasından aldığım 

21221/23 No.Iı hisse sencUerimi her 
nasılsa zayi eylediğlmden işbu zaylin 
hUkmU olmayıp yenisini çıkaracağımı 
llAn ederim. 

Fener Abdl5uba§ı M. Cami şeru 
AOk:ılc 3 Xumarada Fatma. 

(32208) 

Yollamada mevcut buharlı kamyonun ııoför kn.bincsi ile ka.röserl tAmlr 
ettirilecektir. Pazarlığı 6/ 5/ 940 Sah gUnU saat 15,30 da. Tophanede Levazım 
Amirliği Satmalma. Komisyonunda yapılacaktır. K~lf bedeli 350 lira, kati 
teminatı 52 lira 50 kuruştur. Kamyon Tophanede Levazım Yollama MUdUr_ 
lüğünde görillUr. tstcklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. (83S) 

(3555) 

* * • 
387 çift köhne fotin satılac:ıktır. Paz:ırlıkla arttırması S/5/940 Çar~am-

b..ı. günU Mat 14,30 da Tophanede Le\'azım Amirliği Satmalma Komlsyo_ 
nunda. yo.pılacaktır. 'rahmin bcdell 33 lira 70 kuruş, kaU teminatı 6 liradır. 
Talipler ltöhne fotlnlerl Maçltada Fen Tatbikat Okulunda. görebilirler ve 
gördUklerfne dair komlnyona vesika ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

(840) (3557) 

• • • 
1100 metre eınm makine kayl§ı almaca.ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13 

Mııyıs IHO Pazartesi gUnU sıı.'lt 14,30 da Tophanede Levazım Amlrli~l Satın. 
alma Komisyonunda ynpılacaktır. Nllmuncsl komisyonda görUIUr. 1atekllle_ 
rln belli saatte KomlByona. gelmeleri. (837) (3554) 

:;: * * 
150 adet altlı ve UstıU demir karyola almıı.caklır. Pazarlıkla. eksiltmesi 

S/5/ 9-tO Çar§amba gUnil saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Numunesi komisyonda görUlUr. İsteklilerin te_ 
m.lnıı.tlıırlylc belli saatte komisyona gelmeleri. t839) (3556) . .. . 

Kilo Gram Behl'r kilo fiyatı 

3159 520 Beyaz iplik 305 kuru~ 
1322 940 Hikl iplik 350 kuruş 
1565 40 Gri iplik. 350 kuru~ 

6047 500 
Yulmrda cln!I ve mlktan yazılı yerli fabrikn.lar mamulil.~m<l:ın olan iplik 

alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 8/ 5/ 940 Çarşamba günü saat 15 de Top_ 
hanede Levazım Amirliği Satma.ima. komisyonunılıı yapılacaktır. NUmune_ 
!eri komisyonda görUJUr. lsteklllerln belli saatte koml.ııyona gelmeleri . 

(841) (35581 

17 kalem çorap makinesi yedek parçalan alınaca:ttır. Pazarlıkla eksilt_ 
mesi 8/ 5/ 940 Çarııamba gUnU saat l::i,30 da Tophanede Levazım Amlrligi 
Satınalnın Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3302 lira 50 kuruıı, 

katl teminatı 495 lira 37 kuruştur. Mıkta.r ve cinslerı komisyonda görU!Ur. 
(842) (3559) 

* • * 
Piyade ve Atı§ Okulu i c;in 22.3,000 kilo ekmek pişirme:;! eksiltmesi 

~/5/!HO Perşembe gUnil saat 14 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma. 
komisyonunda. pazarlıkla. yapılacaktır. Tııhmin bedeli 382'1 lira, ilk teminatı 
286 lira. 87 kuruştur. Şarln:unesl komisyonda görUltir. İsteklilerin kanuni 
veslkalıırite belli saatte komisyonda bulunmaları. (8141 ·(3:>61) 

• • • 
Toph:ınede L~v:ızım F.şy:ı ve Tcchlzat Anbarının lA.mirilc eslti Fe\'ziye 

mektebi binasının ln~a ve tAmlrlnln 10/ 5/ 940 Cuma gUnU saat H de Top
hanede İstanbul J..e\'azım Amirliği Satınalm:ı. Komisyonunda pazarlıkla ek. 
siltmcsl yapılacaktır. Kc~IC bedeli yirmi sekiz bin beş yUz yetmiş dokuz lira 
altmış kuruş, ilk teminatı 2H3 llrn. 50 kuruştur. Keşif ve şartnamesi komlıı_ 
yonrtıı görUIUr. isteklileıfo kanuni veııikalarlle belli saatte komisyon~ gel. 
meleri . (~36) (35531 

* >le ı:c 
Beh eri dört kl:,ıllik 83 adet tnhta karyola nlınacnktır. MUteahhlt nam 

ve hf'sabına pa.%11.rlıkla e!tsntmcsl 10/ 5/ 9·!0 Cuma gUnU saat 14,30 da Top
h!Llledo Levazım Amirliği Satınalma komi.<ıyonun.ıa ynpılacaktır. Tahmin 
bedeli 1!109 lira, ilk temtnntı 143 lira i7 kuruştur. Şartname ve n 11munesl 
komisyonda görU!Ur.1st,.klllerln belli saatte komisyona gelm'!leri . (8f3) (3560) 

1 
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T. İŞ BankaS! 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ı adet :ıooo tiril- su•:· , 
.,:> ..rol! ..... 

a .. 1 ooo .. sr'.,... , 
6 .. soo .. : s~~~> , 

12 " 250 " 41.1v~.,... ı 
fO 100 " _. :ı150· - ..... -75 " 50 .. ~~50--210 " 2:; .. rJ" 

1 -ld 
Şubllt' •tetr" 

Keıideler: 1 ı1ıirı'1 

il 
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