
,, 
V ~I ' keı.ıp ıaktarmn. -

l' ktT AP KUPONU ""\ 
ı dtn 

lopı.l'ıp 
1 
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Af manyada bütün Abi
deler yıkılacak 

Pariı, 17 (Radyo) - Mareşal Göring'in bir 
emri üzerine Alınanyada artistik kıym<!ti oltru. 
yan bütün abideler yıkılacak, bunlardan cemir, 
tunç ve emsali madenlerden olanları harp maL 
zcmesi imalinde kullanılacaktır. 

tDAH.E Evt: Ankarıı Cnd.ISTANBUL • '.felgraf: VAKIT• Posta kutusu: 4ft• Telefon: 21US (Yazıl· 2f370 lldare} 
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Noroeçte Tf'Ont7ı..aym §e1ıri~ bir g~rtlfiltl 

Londra, 11 (Hıauai) - fngi 
liz hava nezareti dün ge<'.e lngi. 
liz ağır bombardıman tayyare. 
terinin Trondje.m hava kararg8... 
hını bombalıyarak tahrip ettik. 
terini, bir çok mıntakalnrda yan 
gın çıktığını ,.e bilahara Trand. 
jem civarmdaki Alınan deniz 
tayyarelerine de taarruz edildi. 
ğini bildirmektedir. 

Bu sabah Stavanger tayyare 
karargahı !ngiliz donanması ta. 
rafnıdan bombardıman edilmiş. 
tir. Bombardıman bir saat yir. 

mi drt.kika deva.m etmfgt.f r. H~ 
sahasına yetişen Alınan ta.yya. • 
releri ile İngiliz donanması ve 
tayyareleri arasında. milthiş bir 
harp olmuş, bir İngiliz kruva • 
zörüne bomba isabet etmiş, ge. 
'lli yaralanmış fakat üssüne av. 
.. :et etmiştir. Trondjem İngiltere 
sahillerinden bin ytiz mil uzak
lıktadır. 

Londrn., 17 <A.A.) - Reu. 
ter Ajansı blldiriyor: 

Times gazetesinin :ıskert mu 
hablri yazıyor: Devamı 4- t!Ude , 

~poır ml(JıkeBOefnyetD 

45 yaşına kadar erkekler 30 
yaşına kadar da kadınlar 

Haftada4saat beden 
talimi yapacaklar 
Ankara, 17 (Husu"'i) - Beden Terbiyesi Genel Direk. 

törlUğU Beden Terbiyeşi kanununun 4 Uncu ve nizamname
sinin 9 uncu maddesinde yazılı hususların temini maksadile 
Vekiller Heyetine şu esasların teminini teklit etmektedir: 

12 ve 45 dahil bUtUn erkekler, 12 ve 30 yaş dahil bUtUn 
kadınlar spor mUkelletiyetine tAbi tutulacaklardır. Bunlar 
klUplere davet olunup spor yapacaklardır. Her mUkelle! 
haftada en az 4 saat beden talimi yapmaya . mecburdur. 
Rcsmt ve hususi daireler imkft.n mevcut oldukça memurla. 
rının beden faaliyeti yapmalarını temin edecek tedbirleri 
hazırlayncaklard ır. 
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Kız mektepleri arasındaki müsabakalar 

-~ 
Eren'köy 1rız Li3esi takamı .(Y azıtr 5 incide) 

~ükOmetin siyasetini tenkit edici mektupları tek başına 
tiu zatın pz1~ ~JJtığı lesbiLsdildi 

Sun llellioğlu Divamharpte muhakeme edilecek 
İstanbul zabıtası, iki aydan. 

beri muhtelif makamlara hüktl· 
metin siyasetini tenkitkar cüın. 
leleri taşıvan mektuplar gönde. 
reni yakalamıştır. Bunları gön· 
deren eski Kocaeli mebusu Sırrı 
Bellioğludur. ı 

Bu htl.SU8ta. yaptığımız tahki. 
kata göre, bundan iki buc:;uk ay 
evvel Ankara.da yüksek makam
lara, askerl erkana, daktilo ile 
yazılmış mektuplar gönderilme. 
ye başlanmıştır. Bu mektupların 
altında ba14 zümre ve sınıflara 
a.it imr.a.lar bulunmakta idi. Ba
zılannda da muhtelif vilayet 
halkı namına im.za.lar bulunu • 
yordu. Sırrı Bcllioğltı 

Bu mektuplar İsta.nbulun muh 
telü semtlerindeki postahane
lerinden veya posta. kutularm. 
ôan verilmiş olduğuma.n. lstan.. 
bul zabıtası keyfiyetten !haber
dar edilmiş, zabrta. memurları 
geceli gilndü.zlil takibata başla.. 
mr:;lardır. Zabıta nihayet 2 ni
san günü SUTI Bellioğlunu Be. 
yoğlunda. bir posta. kutusuna. 
mektup atarken cürmü m~ut 
halinde yakalamış, üzerinde bir 
kaç mektup daha bu.lwımuştur. 
Sırrı Bellioğlu derhal emniyet 
müdürlüğüne ~etirilmiş, sorgu.. 
ya çekilmiştir. Tophanede Bos· 

• tanbaşı karakolu civarında. o. 
(Devamı 4 üncüde) 

Tahranda çıkan lttiliat gazetesinin şayam dikkat bir makalesi 

T{brfkfty~ ve ftr©ın 
Her hangi bir ihtimal karşısında 
biribirler.ine yardım edeceklerdir 
Tahran, 1 '1 (A.A.) - "Husu. I 

st Muhabirimizden": r;;;nk_,.;,,. nD_ci··"'-H •• 
"lttiU.at gazetesi,, şark mil- "I" ~... ,--Y-~ !etlerinin birleşmesi başlığı al. ' ____ _. ... ___ -...--.;;_....;._._ _______ _ 

tınd& neşrettiği başmakalede AC 1 b ı· r ı· t ı· raf 
şöyle demektedir: 

"Şark memleketleri arala
rındaki kUçUk ihtllUları UDU· 

tarak siyası paktlar ve iktısadt 
anlaşmalar akdi suretlle bir. 
leşmeğe doğru kendilerine yol 
açtılar. Hali hazır bu birleşme. 
nin bUtUn kıymetini gösterdi. 
Şark mllletlerl yirmi sene son· 
ra kattetttkleri yohı ölçebilirler 
ve tehavvUllerini temaşa ede. 
hillrler. Son harpte muharip 
devletlere hizmet için sll~hla.
n&n bu milletler bugUn Asya. 
nın bu köşesinde sulhu ve blta
raflıklarını muhafaza itin kuv. 
vetıi bir mania te"kiltne çalış. 
maktadırlar. Şimdiki halde ı. 
ran Şahin"ahı hUkOmetBe TUr
kiye aral!lında böyle bir birlik 

( Deııantt 4 ü"cade) 

Daha düne kadar lngillzlcr 
ve ı.~ransızların Non·eç saWlle. 
riııe asker ihraç etıne<liklcrinl 
ve edemiycceklerini iddia eden 
Alman gnzctelcrt Uo Bcrllıı 
radyosu nihayet mızrağın çu. 
vala sığmıyncnğını ve giincşl 
balçık He sn·aınak mümkün ol
nuyaC'ağını dü"ünınüşler de 
Nan-ike müttefiklerin ihraç 
bnreketlerini itirafa mecbur 
olmuşlardır. Fakat bu dctakl 
itiraf o kad:ır acemice oluyor 
ki cnelki iddiaları batırltıyan
lnr gülümsemekten kcmlilcri. 
n. alamıyorlar. 

MeselA. evvelce Almanınr 
Nanik'in a.c;kcrt ehemmiyetini 
gt>klere çıkarıyorlardı; şimdi 
bllA.kls bu Umanın ehemmiyet-

siz oldtıl,"llnu isbata çalışıyor
lar. Bu arada Nasyonal Çıı.y
tung gazetesi şöyle demiş: 
"Xan"ik Norn•ç sahillerinin en 
şimal bir noktasını teşkil eder. 
lslanda ile karşı karşıyadır. 
Askeri \'C stratejik hiçbir kıy
ı:ıctl yoktur.,, 

Halbuki müttefikler Nnr
vik'in askeri ve stratejik ehem
miyetini göstermek için şu iza
hatı ,·eri) orlnr: 

.. Nan·jko çıknnlnn müttefik 
nsk<'rlcrl Almanlar t.nrnfındnn 
İsn·~o taurruz Jınlin<Ie birkaç 
snat içinde buradan harekete
derek şhnnldekl d<'mir maden
lerini işgal edebilir,. diyorlar? 

HASAN IUThlÇAl.'I 



Almanyaya ;çin ·namlmaz ! 
D ünya olnh Makyavelizm 

mevcuttur. Makynvc!den 
evvel olduğu gibi Mdryavelderı 
sonra da nldatmn, hile dünya ta. 
rihinin dekoru halindedir. Fn. 
kat, ııokaldnr<la çember çeviren 
çoculdnrdan, ha&ta döşelderinde 
ezrniJ ile hesaplaşan ihtiyarlara 
kadar herkes, tarlada çalışan köy. 
lüler, tezgihmda uğra§an işçiler, 
çocuğunu emziren analar inanıl. 
rnaz adam diye tek bir tip tanr. 
maktadırlar: 

Nazi! .. 
Nazi tipinin sözünde durmaz, 

allak; hilc!tar muknb:ti hir &ürü 
hayalleri cıınlnrıdrrması müttefik. 
lcrin propagandasının mnhsulü 
değildir. Hiç br propaganda na. 
7.iliüi. nazi Almanynınnr, nazi 
propagandası ve nazi siyaseti 
kadar inanılmaz, allak bir ma.h. 
luk ıekline sokmrunııtır. 

Alman diplomnıiıinin kuynığu 
olan Alman propagandasının za. 
m<ın zaman ortaya aUr~ı §tarlar 
şöylece gözönüne cetiriJccek o. 
lursa ıiynıetle., diplomatik faali. 
yelle, hatta entcllektücl mesai ile 
alakası olnuyan insanlar ı:.ı:-asın. 
daki Almanya bir iruınmn davası. 
ru izah eder. 

Nazi Almanyasının ilk §ıan 
Sevr muahedesinden kurtulmak, 
anti eınpcrynlist, anti militarist, 
anti kapitalist olmaktı:. Fnkat 
1934 senesinde nazi ıefi seneler. 
denbcri iddia ettiğini birdenbire 
inhlr etti, bu inkann en bariz de. 
ım Röm'ün ölümü oldu. Nazi 
diplomasisi ve onu takiben nazi 
propagandası ilk davaamdan sap. 
mııtz.. Fakat nazi teline muhalif 
olanlar haklı olnrak şunları ileri 
sürüyorlardı: 

Hitler anti emperyalist olaca.. 
ğnn, dedi; fakat cmperyaliatleıin 
kucnğına clüıtü •• 

Hitler anti militaristim dedi; 
Cöring vasıtasiylc ordunun kuca.. 
ğma dÜ§lÜ. 

Anti kapitalistim eledi; Şaht 
vnsıtnsiyle kapitalizmin kucağına 
oturdu. 

Nazi propagandaaı bundan son. 
ra yeni bir §ıarla ortaya çıktı: 
Almanların vahdetini temin et. 

mek! 
Alrnnnl:ınn vahdeti fikri dün. 

yayı saran nasyonalist telakkiler 
önünde çok sempatik geldi. Fa. 
Jı-.at daha evvelki propagandanm 
kuvvetli noktaloriyle tezad lef. 
kil ettiğini de kimse inlrir ede.. 
mi yordu. · 
Avusturyanın iıgali. Daha son. 

ra Südetlcrin 7.aptı bu ıem])atik 
hava içinda hazmedildi. Fakat 
Al:nnnynnın sempatik nasyonalist 
propagandtısı uzun sürmedi. Bu. 
nu, Çckoslovakynnın iıgali takip 
etti. ~ekoslovakyanın iıgali, nas. 
yonaliatlcri ve Almanyaya sem. 
pati besleyenleri ıaıırtb. Fakat 
Alman r.c-opaganclnsı, bundan 
sonra nrbk nıısyonalist propagan. 
dada ısrar etmedi. Yeni bir ımr 
ortaya atb: 

Hayat sahası! 
Hayat aahası korkunç bir isti. 

in emelinin mukaddemesi idi. Hu. 
dudunun nereden başlayıp nerede 
biteceği mnlum değildi. 

Hayat sahası yalnız Çekoslo. 
vakya ile knlmadr. Polonya, Da. 
nimarka, NCC"Veç bu iddianın kur. 
banlan oldai ve bundan sonra da 
dahn neler, ne gibi hareketler ya.. 
pılacnğı malUın değildir. 

Hayat muhakkak ki budur, te. 
rakki onun ııandır. Fnkat her 
devletin, hatta her adamın değiş. 
miven esaslı bf.t- kanıktcri vardır. 
Bu. karakter ortndan kıılkınca in. 
sanlann innnmnl< hnannıı da zna. 
Ea uğrar. Artık bir daha inanma. 
mak tabii bir bal olur. 

Alman propagandasınm müte.. 
madiyen ıınr değiıtirmcai, ,.e ya. 
lanı kantzrsız bir tekilde kullan-. 
ması Almanyayı inanılmaz bir 
mahluk hııline koyda. N c yapa. 
lı~ bu gibi hiidiscler için halk 
daha evvelden hükmünü vermiş. 
tir: 

Ynlancmın mumu yatsıya ka. 
&r yanar! 

SADRI ERTEM 

:Bw I iki nofda : 

Eski kelimeler 
Dün, kısaca, orta mektepler

deki körpe dimağlan iıgal eden 
ölü bir dilden yadigar bazı keli. 
melerden ba.hıetmiıtik. Meseli i. 
lmz gibi; mesela mücehhez gl.:>i.. 
Okuyuculamnızdan b:ri ,unu 

soruyor: 
- Bu kelimeler, dediğiniz ka

dar da, acaba, bize hiç mi 18.mn 
olmıyacnklar? Birçok eski ve hat
ta yeni metinlerde onlnnı rad.gel_ 
d"ğimize göre, ıu halde her ıcyi 
::ğrcnme ya§mdn bulunan bir in.. 
~en bu lcelimeleri niçin öiret
miyelim? •• 

Cevap: 
Bir kere biz "öğretmiyelim!'' 

talebinde bulunmadık. Bu keli
meler ne kadar müıtchaıa keli. 
meler olursa olsun türkçenin gü. 
nü geçmİ§ edebi dilinde mevcut 
:kelimelerdir. Farı yahut Al-ap; 
herhangi yabancı bir dilin avuç.. 
lan içinde bize getirilmiı; ve e. 
debi :zümre tarafından kabul e
'dilmek suretiyle lisanımıza ınal 
olma§tur. Şu kadar var ki, bu. 
tü:ıkü halde, cğec- bu kelimeleri 
öğrebnck istiyorsak onlan bir ni. 
zam altında öğretmeye mecbu. 
ruz. Yani, ilk mektebin birinci ın
nıfmdnn ib"bnren lisenin son smıf 
laıpısnıa kadar, bir talebenin öğ. 
rencceği kelimeleri, senelik ha.. 
zım kıt'hiliyetini dü§Ünerek ona 
vennek zaruretindeyiz. Eğer eli
mizde çizilmig bir program yoksa 
ve her fCYi talebeye geli§i güzel 
vereceksek, bu, nihnyet on'da n. 
kir haznnsIZlığı tevlid edecek a. 
bur cuburdan daha farksrz olmı. 
yacakbr. 

Hamidin son mısralan 
Orhan Seyfi, dünkü "Habtt" 

gazetesinde, Hamidin, ölümün. 
den hemen bir müddet evvel yaz. 
maya hatladığı bür piyesten bazı 
ı.abrlar naklediyordu. İ!te birka. 
çı: . 

- 'Vermez bana iesliyct bir 
madam 

Emrimle değil mi oldu idam 
Hô:ld gözümün önünde cellat 
Jlcild kafamın içinde feryat 

••• 
- 8'mtU ab1.tm be'klctten. ~ey 

pcderll~ de!Jfl erZiktir. 
- EtJet. M"'t ~imdi 11a;ıt1ara7~ 

şey scf crbcr1iktir. 
Faknt bütün bu mııralnnn 

' 'Etber" okunuıundan acaba ne 
kadar farkı vardır? Belki hiç! 

Bu itibarla eskilerin geyhuhet 
elediği ihtiynrlık yaşlan. bizim 
sanatkarlar için bir "kendi ken
dilerini taklid yaıı" oluyOt' de. 
mektir. 

Kadın çorapları 
ince ve kalın iki tip 

kabul edildi 
Uzun za.mandanberi ipek ka

dın çoraplarının sağlam bir şe.. 
kilde imalini temin iç.in yapılan 
tetkikler neticelenmiştir. Ankn.. 
raya davet edilen çorap fabri • 
katörlerlnin bu yolda ileri sür
dükleri fikirler kabul edilmiş
tir. Buna göre, ipek kadın ço. 
raplarmın bugünkU imal tıeltiL 
leri tahdit olunacak ve yalnız 
iki tip çorap imaline mUsaade e_ 
dilecektir. Bu tiplerden biri ka
im, diğeri de ince olacaktır. 

Bu tiplerin knlm ve inceliği 
tktısat Vekaleti tar:ıfmdan tes
bit olunacaktır. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
•n•.---•••n•••••• ..... ••••••••••••••n••••••••••• 

18 Nlaan 1920 

Ticaret nezaretindeki 
telefonlar 

Tie&ret nezareti masraftan tasar. 
rut fçln nezaret tcJefonlannm kaldı. 
nlmıı.amı cmrctml§Ur. Muhabcnıt e\•. 
vclkl günden iUb:ıren kesllın13Ur. 

~ -> 
~ 
<( 
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18 Nisan 19 Nisan 

ın Reb.c' el ı • t Rcb.ıo\ el 

1 
l\uım 163 Kısım lflf 

\ akltlcr \ 'aaatr r;uıtı \'aarıu t:ı.aru 

Gllneştn 
do!"~!U G 17 10 25 G 1~ 10 28 

O~tc 12 U G 25 l! ııı G 22 
tklndi 13 ~ 9 CO lG 00 D 08 
Ak,am 18 G2 1% 00 18 6a 1% ()(1 

Ytı.bı %0 ı8 l 83 %0 30 1 S8 
1msn.lı a ıs s s1 a ıs ı M 

Vali halk hamam
larını tef ış ettı 

Gedikli mektebi karşısı
na çocuk bahçesi 

yapılacak 
Vali ve belediye reisi rfoktor 

LQtfi Kırdar dUn sabah vanın. 
da maarif mUdürU Tevfik Kut 
oldujhı halde Yıldıroaki yatı 
mektebini ve muallim mektebi· 
ni teftiş etmiş. yatı mektebinin 
ihtiyaçları ile yakmdan alakn. 
dar olmuştur.. 

Vali bilahara. yanında sıhhat 
mlidilrü ve Beyoğlu kaymakamı 
olduğu halde yakında açılacak 
olan Balat ve KasrmpaşRdnkl 
halk hamamlarım görm~tür. 
Hamamların bütün noksanları 

ikmal edilmiş, olduğundan bu 
hafta içinde açılacaklardrr. 

Vali Kasımpaşada Bahriye ge. 
dikli mektebi karşısındaki arsa
da bir çocuk bahçesi yapılma..cu. 
nı muvafık görmUş, ]Azım gelen
lere hazırlık yapılması için emir 
vermiştir. 

Doktor Ltıtfl Kırdar öğleden 
sonra elektrik ve sular idaresin. 
de meşgul olmuştur. 

Bir tramvay kaza
sının muhakeme

sine başlandı 
Mahkemeyi tahkir eden 

suçlu hemen tevkif 
olundu 

Geçen sene Akaarayda bir 
tramvay kaza.81 olmWj. 12 ya§. 
larmda Muzaffer adında bir ço. 
cuk Yedikule - Sirkeci tramva
yının altında kn.lmıı;tı. Teker -
lekler arasına sıkışan yavruyu 
çıkarmak için depodan yetişen 
u.staıbaşı Osmanla yedi arkada. 
şı tramva va kriko yerleştirmiş. 
ler, fakat t:ramvay bir miktar 
vükscldikten sonra kriko kur. 
tutmuş ve bu hal iki dc.fa teker· 
rür ederek ~uğun ölllmUne se. 
bep oımv.ştu . 

Bu suçtan dolayı asliye üçütl
cü ceza mahkemesine verilen us.. 
tabaşı Osmanla. yedi arkada§ı
nm dün muhakemelerine devam 
edilmiş ve bir ara. Osman bir. 
denbire ayağa kalkarak mahke. 
meyi tahkir edici laflar sarfeL 
miştir. 

Osmıı.nın hakkındn hemen tev
kif kararı çıkarılarak clirm U 
meşhut milddeiumumiliğine t.es. 
Jim edilmiştir. 

lnhisarların ne~rettiği 
bir broşür 

lnbisarlar idaresi tütün ens. 
titUsü, çiftçilerin aml!li bılgilc
rinJ arttırmak maksadile "Türk 
tütUnlerinin en iyi korunma. u
sulleri,, isimli bir broşilr bas. 
tırnııııtır. Bu broşürler köylüye 
dağıtılacaktır. 

Denizyollarmda 
bir suiistimal 

Dün bir gazete tarafından de. 
nizyollarmda bir suiistimal mey 
dana çıkarıldığı yazılmışsa da 
umum müdür havadisi tekzip et. 
miş, hayvan naklederek kirlenen 
vapurların temiilenme işinde 
böyle bir şey tesblt edilmediğini 
söylemiştir. 

Hariçten ithal edilen 
ham maddeler 

Hükümet hariçten ithal edilen 
ham maddelerin miktarını azalt
mak ve dahilde yetişen ham 
maddelerle mUmkUn olduğu ka
dar imalat yapılmasını temin 
etmek üzere tetkikler yapmağa 
başlamıştır. Bir komisyon bu 
i§}e meşgul olmaktadır. Netice. 
de bugün bir çok çeşitleri bulU
nan mamul maddelerin bu çe. 
şitleri azaltılacak ve böylelikle 
dahildeki ham maddelerle imal 
edilmeleri temin olunacaktır. 
Memlekete girmelerine lüzum 
kalmıyan ham rnnddeler i~in de 
memnuiyet kararı \"erilcccktir. 

Ha va postaları başladı 
Dün Yeşilköyden Anknra ve 

lzmire ilk yolcu tayvarcleri hn. 
reket edebilmi§tir. Ankara ~Y
yare.si sabah saat 8.10. İzmir 
tayyaresi de 8,15 le kalkmı§tır'; 
Ankaraya. iki yolcu. gitmi§, lz. 
mire yalnız ~ta nakliyatı ya-

1 pılmll!hr. 

Yugoslavyada Alman tehlikesi 
Dün gelen muhacirler neler anlabyor? 

Belgrad sokaklarına bir gece için-

I 
de binlerce bey.anname asılmış 
Yugoslavyadan eehrlmize son 

günlerde fazla muhacir gelıneğe 
başlamıştır. Bu yurttaşlarımız 
kendi parala.rile Tilrkiyeye göç 
etmektedir. DUn bir muha.rriıi.. 
mizle konuşan bu muhacirler 
Yugoslavyadnld vaziyet hakkın. 
da dikkate değer malamat ver
mişlerdir. 

Söylediklerine göre, Yugos • 
lavlar Alınanların çok fazla B
leyhindedir; ve son günlerde Yu· 
goslavyaya tUccar, seyyah ve dL 

ğeı- isimler altında gelen bir çok 
Almanlardan mühim bir kısmı 
tevkif edilmiştir. HUkfunet AL 
man propa.gandasma karşı sıkı 
bir mücadeleye giri§Illlş bulun
maktadır. Buna rağmen Alman. 
lar Bel~t sokaklarına bir ge
çe içinde binlerce beyanname 
yapıştırmışlardır. Bu bevanna
melerde şöyle denilmektedir: 

''Siz bize dostluk göstermiyor. 
sunuz. Fakat yakında bunun ce. 
za."!l!lı çekeceksiniz.,, 

Dolmabah_çedeki 
izdiham hadisesi 

Muhakemeye dün lzmil
te devam olundu 

/zmit, 11 (Hu.su..!i) - Dolma.hah 
çedeki izdiham hadisesi muha
kemesine bugUn devam olundu. 
Muhakeme Bay Faik'ln reisli. 
ğinde açılmıştı: Salih Kılıç ve 
muavini Kamıran veltillerile bir. 
tikte ha.zır bulunuyorlardı. Cet. 
se açıldığı zaman bir §ahit lf a
desinJn yanlışlıkla hmire ~itti
ği ve tekrar geri getirilmesı için 
fzmire yazılmasına. karar \"eril. 
diği bildirildi. Bundan sonra 
müddeiumumi bir takım şahit. 
!erin ifadelerinde tenakus oldu_ 
ğunu. bu sebepten şahitlerin tek
ı-nr dinlenmesini, hfıdisenin vu· 
ku buldu~ ka.pmm önünde ny. 
nı sahnenin canla.ndmlarak tah
kikat yapılmasını talep etti. Sa.. 
lih Kılıcın ve Kamıranm vekil~ 
lerl bu talebi reddettiler. :><> bin 

Fransız fabrikaları 
ile uyuşuldu 

italyanlar pe§İn iste
mekte ısrar ediyorlar 
İtalya fabrikalannın müşkü. 

Uit göstermesi Ur.erine mal mü· 
bayan etmek üzere Frnnsaya ge
çen tüccarlarnnızdan mürekkep 
bir grup dün şehrimize dönmü§
tür. Fransız f a.brikaları pa.'lluk
lu olmamak şartile diğer biltün 
manifatura eşyası ile her tUr. 
Jü ma17.eme için siparişlerimizi 
memnuniyetle kabul etmişlerdir. 
İtalyanlar ise aramızda.ki kliring 
anlaşnuuıma ve bizden bu yolla. 
mn.I almalanna rnğm~n tUcca.r
larnnızdan muhakkak surette 
peşin ve altın para istemekte 
ısrar etmişlerdir. 

Tramvay durak yerleri 

Tramvay durak yerlerinin de
ğiştirilmesi kararlaş.mışt.ır. Bu 
hususta alakadarlar tarafından 
tetkiklere başlanmıştır. 

KISACA 

Mehmetçik abidesinin . 
yerı 

1• stıınbala yeni bir abidenin 
§erci vermesi mevzu~ı 

oluyor. Yani bir ''Mehmetçik!" 
abidesi dikilecek. Fakat bu gibi 
mevzularda daima görüldüğü ü. 
ZC.l'C bu fCref abidesinin dilcilece. 
ği yer münakafa}ı. 

Bugün gazetemiz.in bir tara. 
fında okuyacaksınız. Vali, abide. · 
nin bugünkü Ticaret mektebi aa. 
hasırın dikilmesine taraftar. Bir 
ınimarmırz da eılci Türk orduıu. 
nun büyüle ad'erlerini yapmak i. 
çin toplandığı hareket meydanla. 
nndan birinin aeçiJmcıini istiyor. 

Bizce, Mehmetçik gibi bir ibi. 
de için mÜMsİp görülecek yer, 
şu veyahut buraıı defil, yeni çi. 
-zilen ,ehir plinmda lıtanbulun 
en itinalı telakki edilen bir yeri 
olmalıdır. Aynen, bu mahal, "yok 
Bizans hipodromuna isabet edi. 
yor; yok Roma adcer meydanla. 
nndan b"cine raatgeliyort" diye 
düşiinmek de bqb bir fikir c,u. 
•" k l ı it ~ır. 

kişinin toplanıp aynı h.5.disenin 
tekrarlanmasındaki imkAnsızlı • 
ğI anlattılar. Mahkeme tatil 
edildi. 

!kinci celse açıldığı vakit. he. 
nilz ifadeleri almmıyan şahitle. 
re tekit yapılmasma ve ea.hlt. 
Jerden LQtfi, Hacı Nami. Sabri, 
Tahsin ve Reca.inin muvacehe· 
sinde kapının kimin ta.ra.fmdan 
kapatıldığmm sorulma.sına. şa.. 
bitlerden Sa.brlnin kapıvı kn.. 
patmak için 16 ncı alay kumn.n· 
danmm emir verdiğini söyle. 
mest Ur.erine bu alay kumanda· 
nm kim olduğunun sonılması· 
na, üç ehlivukuf tarafmdnn ha. 
dise mahallinde tahkikat yapıl
masına karar verilerek muha.. 
ken}e.ü5 mayısa ta.Iik olundu 

31 palto çalan 
suçlu 

34 palto hırısızlığını 
üzerine almıyor 

Üniversiteden 37 palto ve 
pa.rdesU çaldıktan sonra yaka
lanan Hü.snU adındaki gencin 
muhakemesine dün asliye ikinci 
ceza. mahkemesinde başlanılmı§
tır. 

Hüsııü, 37 hirsıilı!rtan ancak 
Uç tanesini kabul etmiş, diğer. 
!erinin polis tarafından faili bu.. 
lunamaymca üstüne yükletildi
ğini iddia etmiştir. 

Neticede mahkeme paltolan 
çalınan 37 davacıyı ç;ağmnai;a 
karar vermiş. muhakemeyi 4 
mayıs gününe bırakmıştır. 

Hüsnü aynca "seninle evlene. 
ceğim,. vandile bir genç kızın 
bikrini izale etmiş olduğundan 
bu euç hakkındaki tahkikatı da 
dördüncU sorgu h~kimliğince ya.. 
pılmaktadrr. 

Dolmabahçe yolu 
üzerindeki binalar 

TophanP. ile Dolmabahçc ara.. 
sında.ki yol Ur.erinde bulunan bi. 
nalann bovanınası, bazı eski bi· 
nalann kaldrrılması işi ilerle • 
mektedir. Askeri sanat mektebi • 
nin altında.ki harap dükkanlar 
kapatılmış, boyatılmıştır. Kaba
taşta vücude J?etirilecek olan 
meydanın da açılmasına başlan. 
mıştır. 
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,~~~'isinin dünk~ ıç~imaında Alm :ın donanmasını mağliip ffr.hV.fm'IJ:J 
h U~af aa ıçı.n yenı edenlngiliz f ilosukumandanı 
~sat verıı~ı Amiral Şarl 

~ocukıarmın okutulması da- k. d. 
Holanda ve lale 

Ajao.s haber. 
!eri Hollanda
nın da tehlike
de olduğunu ha 
1er veriyor. ör
ı i idare tesis e
dllm lş, İngilte
re hUkfımetl te
heasını çağırı
yormuş. Sebep 
basit: hnr11 teh
likesi.. Alman 
istlHlsınm kor
kusu .. Hollanda. 
tarihinde Tilrkl. 
ye çok mUhim 

~nı halledecek kanun Morton ım ır 
~akere ve kabul edildi 

1-nu ~llıattu Y1lk Mil. vardır. YUzde 12 k!Asik hesablle al. 
ı .... , n CUnaı. dığımız takdirde Uçte 'ılrini okuttu.. 

Amiralin bir sözü: "ilk 
-"·~rn ınu ~tır. tumuz bu çocukların Hfi blnl köy. 
~lt ltakıp ııöz !erde ve 370 bini şehirlerdedir. Şu hal. 

~~~ .lıııııı~traıı rw:. de 13 milyon köyJU nU!usuna muka. 
~tllttt ld:Udafaa, 1 bU 370 bin çocuk okulmaktayız. 4 
'•rııııı~1 lçın tev. milyon şehirli nU!usa mukabil 415 

vur, kuvvetli vur,, 
llıU.tt ne aıt olan •bln çocuk okutmaktayız. Bunun hU. 

Ctlen lllUUL. ıüal neticesini çıkaracak olursak Şf'!. 
~'~t ka hlrlerde oturan vata.nd:l§ların çocuk. 
~. ~ rarue nıez !arının ytır.de 80 nlnl okutuyoruz.. 
~ llıUııı.kere v; YUzde 20 :sini okutamıyoruz. Koyler. 
~ eıııu de oturan 13 milyon vatandaşlarımı. 

t~~llıı. lU!crı tt'ş. zın çocuklarını da nazarı dikkate a. 
l!)'ih '\ ı.. , "e asının lırsak bunun da ancak yUzdc 25 şlnl 

~l'1t \' bu lllevzu okutabiliyoruz. YUzde 7S şlnl okuta. 
l ekıu ıunıa. mıyoruz. Blnııcnaleyh okutmak, okııt.. 
7 ııııı mamak nlsbctl şı-hirll ile köylU ara. 

it ~:~dur. Yu. sında a§ağl yukarı tam lcrslncdlr. 
~ ~rde ot l.}·ona ya. Bu ıe,·ha kar§ısınıla bulunan hUkO. 

)l•r11t Urur ve 13 metiniz bir tedbir bulmak ve 13 mll. 

' dlr, yon gibi bUyUk bir kUtlenln oturdu. 
~~llıda bulu. ğ'u, yaşadığı köy muhitindeki evltıt. 

~ ~rıtt surette l:ırımızı )11zde yUz okutmak için e. 
~" 'lııı Yanı nuru mek aarfetml:ıtır. Bu kanun o eme. 
~~ lrak • 

ııu heaap tin lfadtaldir. Baınkllllk zamanın. 
~ Jtıllyon &nbcri bu dava. U~tUnde dikkat ve ',,ltt. llı.ın1 bu. bUyUk emt>ğlnl aar!elmlı olan Mllll 

~"'il tdl!Yu.. ı;;u hal. Şdlmlz, hepiniz halırlarsını:r., beşinci 
~~ tr:ıeerek alınan Kunıltayda bu davaya temas etmı:ı 
' ~bı1ı:.-0~1•ıın an. ve ıtıylc demişti: 
·~it ite ı. demek. "Katı olarak inanıyoruz ki, köylU. 
!tL~ ~ llap dıtına mUzUn tahsilini YC mal:ıctınl daha 
~ l 11 •ıı ınecbu. yüksek bir dereceye YArdırdığımıx 

~ t.~lt~ ıs Y14 a. gUn, milletimizin her sahaca kudreti 
a, "'f>4 Ooo tına baka. bugün gUı; tasavvur olunacak kadar 

\.''ı~'ced dlr. Orta )1lkııek ve heybeU! olacaktır.,, 
~ ,7'' e bulunan Vekilin izahatından sonra kanun 

)ı._~ oı~~kları bu maddelerinin mUzakeoreslne geı;;llmlt 
. .., tr.. llnız, de .,. kanun kabul olunmuetur. MUzake. '1 ~ın • ~ " ~°il ıı., ta'krlbt re e,.nıuıında MUU Şe! tc bulunmu;,. 

ao t0cu:umuz lardır. 

' li .. , "'lı· }'a çıka-
ı, (lf '~ler 
~"~""'il)) -~~ ~ııaıı Ma-

rr?tır11ıtı .'ınıerin 
'd . 

ıı~~ elller Ad 
il ~ıı ~ 1\-

ı 1tıı ~ki, An-
-tr~l'k 'lhnı "e 

% bıAı.ı 11 lisesın
.._ il 1 ~ız llseıı!ıı
~ ıı~•ta llse1;i ıı
~ ~trer 3 Uncu 
~llaıı lie' ilandır

~.. lkis ,_.ll 
b- tı • n -
;'\şıt at, l)e n ı z

' ~tt • ll 
l{'I) ahkesir 
'r lıtı:nızıı lise

' l>"ac1 Ortadan 
'ta.11,tı. an Nust, %• lJehlcc 

~ Muruv~ 
erruh 

~~ . 
·~ ll'kill 'it er 
~ ı. lııı 11ııi) 
~r q~k - ls

' t ~t~tı ~ttbı }fa. 
~ ltılld aşkAttp. 

'a~ ltd~·ı;onso. 
t il il .4..t.. e nıe
)~ il tıı ır Ortaç 

~· tal'l~erkezden 
·.~~~ edilmiş. 
~··'dlıl t 
~d~t· 'liın 
~, l 
(lf~ 
~ Ss) _As-

ı-...a .... ·'111• • 1 tı.ci 
~ ~l'd hakk ll\ad. 

lzmir Fuarına verilecek 
serbest döviz 

Ankara, 11 (Hus11.'li) - 940 
1zrnir Fuarına getirilecek \'e 
Fuarın devamı mildd~tince satı

lacak mallar eski kararname 
hükümleri dahilinde \'e Fuar ta. 
limatnamesinde yazılı esaslara 
uygun olarak teşhirden sonra 
memlekete ithal olunacak mal
lar bedeline hasredilmek üz.ere 
ticari ihtiyaçlar meyanında 100 
bin liralık serbest dö\'izin 1940 
Fuanna tahsisi Vekiller Heye. 
tince kabul edilmiştir. Bu 100 
bin liralık serbest döviz teşhir
cilerin iştirak derecelerine \'e 
teşhir ettikleri malların nev:i v~ 
menşelerine göre Fuar k?mı~e.sı 
kararı ve hükumet komıserının 
tatbikile beher teşhirci için en 
çok 2000 Türk lirasını g-eçme. 
mek ü1..ere taksim edilecektir. 

Ticaret Vekili İzmire 
gidecek 

17.mlr, 17 (Hususi) - Tica
ret Vekili yakında lzmire ı;ele
rC'k ihracat işl•• ri etrafında tet
kiklerde bulunacaktır. 

Tütün fidelikleri için 
müsabaka 

lnhisarlar idaresi, tütün ye· 
tiı:ıtirilen mıntakalarda miisaba· 
kalar açmağa, fenni fidelik \'e 
korunma veri vapanlara müka. 
fat dnğıtmai!a karar \'ermiştir. 
.Müsabaka bu seneden itibaren 
her tütün mmtakasmda ayrı ay. 
rı açılacaktır. 

Binbirdirek mahzeni 

Narvik ve bütün Norveç sahil. 
]erinde Alman d0nanmasını mağ. 
lup eden İngiliz anavatan filosu. 
nun kumandanı Sir Şarl Morton 
Forb kimdir? 

193 7 senesi teşrinit'vvel ayında 
Sir Roje Bakhavs yerine anava. 
tan filosu kumandam olduğu za. 
man büti.in donanma onun için: 
''Bu i~e biçilmiş kaftan" tlemiş. 
ti. 

Denizci bir aileye mensup ol. 
mıyan Sir Şarl Forb amirall~kt.e 
de hiç bir ahbabı bulunmadıgı ı. 
çin muvaffakıyetini kendi ~h~i 
gayretiyle temin ettiğine emınd.ı. 
Filhakika ertesi gün intişar etmış 
olan gazeteler de bunu teyit edi. 
yor ve yeni kumandandan hay. 
ranlıkla bahsediyorlardı. 

İskoçyalı olan amiralin zevkle. 
ri tamamiylc sadedir. O yalnız, 
"sc!:sİz bir vazifenin dilsiz bir uz. 
vu" olmak arzusundadır. 

Mesut Bir Mevki 
Amiral Şarl Morton donanma. 

nın efsanesidir. 1880 senesinde 
dünyaya gelmiş olan amiralin ha. 
bası çiftçidir, bugün de hala Sey. 
landa caycılık ile meşguldür. 

Şarl.Morton 14 yaşında iken 
Britania isimli gemide hizmet a. 
larak donanmaya intisap etmiş, 
yirmi iki yaşına gelince meşhur 
amiral Fi~erin idaresinde topçu. 
luk ihtisası yapan zabitler arası. 
na karışmıştı. 

İşte bu sıralarda genç Şart 
Morton, bilahare Çanakkale do. 
nanması kumandanlığına getiri. 
len amiral Robe1c'in nazarı dikka. 
tini celbctmit ve amiral Robck 
meşhur Kuin Elizabet zırhlısının 
kumandanı olduğu zaman Şarl 
Mortonu da kendisine muavin al. 
mıştı. 

1917 de Sarl Morton Heligo. 
land'da bir harp kruvazörüne ku • 
m"nda etmekteydi. Harp nihayet 
bulunca da kendisine karada muh 
telif vazifeler verildi. 

Hususi Hayatı 
Deniz üzerinde cok mesut olan 

Şarl Morton hususi hayatında çok 
betbaht idi. Karısı umumi harp 
sırasında vefat etmiş, arkasında 
biri kız diğeri erkek olmak üze. 
re iki çocuk bırakmıştı. 

1921 senesinde yeniden İsveç. 
li bir kızla evlenen amiral Morte>. 
nun Mari Luiz ismindeki bu ikin. 
ci :zevceıinden de bir kız çocuğu 
düpyaya ~clmişti. 

1931 senesinde Adriyatik de. 
nizincle manevra yapmaktayken, 
büyük kızı 21 yaşında Odreyin a. 
ğır hasta oldufu telsizle bildiriL 
mişti. 

Amiral Morton ailesini Malta. 
da bırakmr~tı. Bu haber üzerine 
derhal bir destroyere atlamış ve 
bütün süratiyle 600 mil uzunlu. 
ğunda bir deniz katederek La 
Va1et'e gelmiş ve orada sevgili 
kızının ıatiirrceden öldüğünü öğ. 
renmiş ti. 

19 ağustos 1936 tarihinde ami. 
ral olmus. 8 teşrinievvel 193 7 de 
anavatan filosu kumandanlığınr 
tayin edilerek 1 mart 1938 de va. ~ılt t Unı Inda-

~ ~\ıl~~ku~nr.a h~-
~ıı Yt . Yı-

Bibirdirek mah7..eninin temiz. zifesine baslamış idi. 
lenmesine yakmda b:ışlanacak . Fırtma ile Biten Bir Balo 

'1'b·?tıe1t~ağıda.. 
~~~ v ır: 

ı.._· ~~İle~ tnanev. 
~ ~~ıı~ltrd e~ Usta 
r~~ı. "l\aı. e ıki 

tır. Mahzenin derinliği 12 met- son harbe kadar Sir Sar] M o' 
re iken beş metreye kadar in. tondan tam üç kere bahsolundu. 
miştir. Dolan topraklar ~ıkartı- Birincisi 1938 tem.,..n~11 01d:ı ic:1• 
laC'ak mah7.en elektrikle len\'İr Amiral kırk kadar zabitle birlikt 

duklan halde Portruş'da şerefle. 
rine verilen bir baloya gelmişler; 
fakat deniı:in birdenbire fevkalfı. 
ı'le azması sebebiyle sabaha karşı 
kendi gemilerine avdet edeme. 
misler ve ott'lin sandalyaları. bi.. 
lfirdo masaalrı üzerinde sabahla. 
maya mecbur kalmışlardı. Hattl 
bazı zabitler caddede duran blr 
otobüsün üzerine serilmic;lerdi. 

İngilterede sanat eserl;ri muh. 
telif bürolara taksim olunduğu 
zaman Sir Şarl Mortonun odaf.ı. 
na da meşhur bir ressamın tablo. 
su isabet etmişti. 

Birçok meraklılar her gün tab. 
loyu görmek icin odanın kapısı. 
na toplanarak amiralin çıkmasını 
beklerlermiş. 

Amiral bunu öğrenince tablo. 
yu doğruca müzeye göndermiş. 

Bir kere de otomobilini fazla 
stiratle sürmekten maznun ola. 
rak hakim huzuruna çıkarılmıştı. 
Amiral Morton şu müdafaayı yap. 
mıştı: 

- O kadar canım sıkılıyordu 
ve işim o kadar acele idi ki oto. 
mobili süratle &ürmeye mecbur 

Amircı! Şar1 M orto> • 

oldum. Fakat ne yazık ki otomo. 
bilim 60 ldlometreden fazla yapa. 
mı yordu. 

Hfikim, İngiltere donanması • 
nın mukadderatını elinde tutan 
bu kıymetli amirale on şiling pa. 
ra cezası vermişti. 

İngiliz anafilosu kumandanını 
tam tarif etmiş olabilmek için o. 
nun bir de sözünü kaydedelim. 
Şart Morton Forb şöyle söyler: 

"İlk vur ve kuvvetli vur." 

Kısa bir anket 

Mehmetcik abidesi 
nereye dikilmeli? 

Valinin fikri 
Şehrimizde, Türk ordusunun 1 . :Mehmetci~ ~bidesi h~kkında-

şerefli mazisini ve yüksek kah- kı_ k~~atlerını v~. val.ı~.dokt?r 
ramanhğını sembolize edece~ L~.t!ı ~ırdarm soyl:dıgı yerın 
bir ~1ehmetcik abidesinin rekzı munasıp olup olmadıgını sorou. 
aüşUnülüyor ! ~uz .yüksek mim.ar Seda~ c;e-

sadecc Mehmctcik abidesinin tın~ ı~, .?aşka bı: noktaı na. 
nereye ve ne ~ekilde kurulması zn;.ı ılcrı surme~~edı~: 
icap ·ettiği hakkında alakadarlar - 1\~evzu . ıtıb.~rıl~ m~sele 
arasında muhtelif noktal nazar- şayan~ dı~kaltır: Çunku ~erın ve 
ıar dermeyan edilmektedir. Et- fi~.refh bır tar1h~ salııp .?lan 
cümle, bazıları Mehmetcik abi- 1:urk ordus~ı_ıur_ı hır scmbol.u t~
desinin Beyoğlu semtinde. baz~- h~kt. <:<f?ccgımız ~Iehmetcık a
ları Eminönü veya Beyazıt cı. b.ıdcsı .. ıç!.n her şeyden evvel ta... 
varında. bazıları da. Üsküdar, rıhc donup bakmamız faydalı o-
yahut Davutpaşada inşaınnı ile- lacaktır. .. . 

bir yer tutnr. Deniz, kanal Te 
gölleri He yarısı su olan bu Ul
ke sut, peynir vo envnl ziran. 
tin fazla bir tek şeyi ile meş. 

.. ı ,nk s i ile .. işte biz de 
onun bu en hUyUk şöhreti ile 
............ ""' "'' ıZ. 
• llolaııdnyn ilk lf\le, 1554 se
ııclrlnde Tlirkiyedo bulunan 
,\nısturyaıun lstanbul Eıefiri 
Ojer \ 'on ll usbek tarafından 
götU rUlm UşlU. 

Hiki\yesi şu: Busbek l~le to
humlarını ilk önce Alman kra .. 
Jı Ferdlnnnda göndermişti. Fa.
Irat F'erdlnand, bu hediyeden 
bir şey anlamamış olacak; 
bahçıvanına bile verip ne çı. 
kncak merakı ile bahçesine ek· 
tlrmeınlştl. Busbcl{, birkaç se.,. 
ne llsLUste gönderdiği lAle to
h umlarmdan bir haber çrkma
dığmı görUnce, nynl t.ohumla
r. Anısturya. kralı Maks
millien'e hediye etmişti. l\faks 
Milieıı tohumları hemen saray 
ınlldUrUno vermiş; ektirmiş 
ve renlt renk JAlelorl bU
yUk bir zevkle seyrederek he
diyenin kudretini ve kıymetini 
takdir etmişti. 

L1l.lc, A nısturya kralının 
bahçesinden l 5i71 de Bollan. 
daya geçince bizim Lfıle dev. 
rlmlze taş cıakracak bir iı>tilA. 
başladı. Bir Hile sovam icin e. 
,•ini barkını satan Hollandalı
lar görUldU. Az zamanda iki 
hin <,;eşit lAlc yetişllrllmişti. 
Io'akat hUkflmet, 183 7 yılında 
bir kararname ile lfıle alım sa .. 
tımını menetmek lUzumunu 
duymuştu. Hollandalılar o '\"A
kit en mUsalt pazar olarak Pa... 
rfsf intihap ettiler ve IA.le zev
kini bir hastalık halinde Frau
ı:;aya da aşıladılar. Zamanla ltt. 
le hastalığı Hollandada da', 
Fransada da, dUnyanın her ye. 
rinde olduğu y;lbi bir ze,·k işi 

haline geldi. 

* * * 
Hollandalıların lfıleye dUş-

kUıılllklcırinl, onların ince zevk 
lerinc bir misal olarak kabul 
edebiliriz. Fakat ne tuhaf ,de
ğll mi ki, BusbE'k, bu zevkPAl
manlarn aşılayamamıştı. Çiln
kU Alman imparatoru lAle to
humlarını kale bile almamıştı. 
Bu nadide çiçeği ilk lince bah-

ri sürmektedirler. Asırlarca Turkc p~yıtahlhk 
Vakıa, bu husus için henüz (Devamı ·~ ·- Jde) (Liıtfen sahi/evi Qcviriniz) 

evvelce yazıldı~r gibi vilayet ve -----------------------------...:......:..._:_ ____ _.:._ 

belediueyc resmi bir müracaat ~ 0 ö ~ 
J • Ut)p Dt>'ŞtlNDtlK11E 

yapılmı!-1 değildir. Fakat, vilayet ~~ 
ve belediyece böyle bir tasavvu
run hararetle terviç edileceği. T r u 
hatta keyfiyet üzerinde bazı tet. va 
kikler de yapıldığı anlaşılmak
tadır. 

tabiyeleri ! 
Yali diyor ki: 

Dün ~1ehmetcik abidesi hak. 
kında kendisi ile görü.-ıtiiğümüz 
vali "" belediye reisi doktor L{ıt. 
fi Kırdar bize şunları söylemiş
tir: 
''- Mehmetcik abidesinin in. 

şnsr, cmelimizdir. Fakat, bu a
bide\'i Bevoğlunda yapmak fik. 
rinde değiliz. Mehmetcik abide. 
sinin tstanbulda inşa edilmesini 
dü&ünüyoruz. ~lesela. bunun için 
!'iultnnahmet meydanının müna. 
sin olacağımı kaniiz. Şimdi mev. 
"tıt bulunan vilksek Ticaret mek
•,.'ıi vı10M11rtnn sonra. burada. 
'ft>lım{'tr-ik abidesi vapıla.bilir.,. 
Mi ı "ır ,C:.ctlat Cet intrı~ <li1ıor ld: 

E skM:len ''.geçmiıe mazi!" der 
geçerdık. Fakat bugün her 

zamandlln çok ge~rni~in sürümü, 
taklidi içindeyiz. Yalnız Allah 
için söyliyelim, geçmi,e, en ka. 
ranlık, en buhar çağlara rahmet 
okutacak bir tekamülle de süslü. 
yüz. 

Danimarka ve Norveç akın lan, 
yepyeni bir ''Truva" tabiyesine 
bürünmü, olarak göründü. Akha. 
lılar, tahta .bir at heykelinden is. 
tifade ederek, Truvalıların teces. 
süslerini gıcıklamışlar ve bu u. 
ğurauz atı, nıamadıklan hisarla. 
rın fatihi yapmı~lardı. 

Almanlar da marşandiz trenle. 
rini aynı ~u.t. l\)"'llı gaye ıçın 

kullandılar. Fcrgonlan tıklım tık. 
lım dişlerine kadar •ilahlı aıker. 
)erle doldurdular, Vagonların üı. 
tüne "patates", ''arpa" yahut 
"makine" yaftalan yapıJtırdılar. 
Zavallı Danimarka, patrıteı çu. 
\·alı, prpa hararı, makine ambala. 
jı beklerken, bu \•agonlnn kapak • 
lan ansızın düşerek •Üngiilü, mit. 
ralyözlü askerlerle karııla~ış. 
lar ..• 

Eski bir Arap mÜcllhidi "EL 
harbü hud'a,, demişti. Fiae".>ilul. 
lah cihat günleripde, mukaddes 
gazvekc:-e hud'a karıımasJ biraz: 
gllrip görünür. Fakllt o Arap mü. 
cahidi bu sözü galiba ''zeka" ye. 
rinde kullannuıtır. ~ • ııı;•ı~ se. 

\l·l'ııij 11lh fl\ İcra 
"'I t d<itt lltına n-

cdilerektir. büyük üniformahınnı giymis ol. 
-------------~----------.:....------~ .... ~----------------------------------~-------------------~--.-..------- Şimdi artık mubah olmıyan hiç 

., 1d"4 
' " rıya 

~il ' 
~t'h ı, ~~ttı ' 'nıno. 

ı.\ llrl,r 
·.\ 

• 1111 ·) ...... ~ 
' 'il tlırlll' nnrır 
' l'ıı, ı.. l<t"dlr· 
' 'ıı 11.11,., • • ıı~tıııkhunıa. 
"~ a llı·ı a ftn. 

ıL~ lau <ltı hrı. 
~llıılnio ~enı~rln 

ı. taı~lrlhlne 
~ 'ltı tacaat. 
~~ ~:ı l'a 
~ tıa 1 llıla<.'ak 
ltı-, ttıtılıauı. 

il.ARP RESIMLBR!: Fra'Mada garp cepMMn<le döW §ôtı Fransız tukerleri ve cephe elen iki gürfüı~ 

bir şey kalmlldığı ic;in, biz de bu 
nolcta üstünde dunnıyacağız. 
Yalnız bu ''Truva'' tabiyesi son 
r:iinlerde adamakıllı aldı, yürü. 
dii. Şimdi bazı memleketler "tu. 
r.ist'' lcrin hücumuna uğrayor. 
Kocaman valizli bir takım adam. 
!nr şuraya, buraya üşüşü:)'orlar, 
1:avullarını da otele değil, sefaret. 
'1a:ıcve bırakıyorlarmıı. 

"Norveç'' liler, bu tuc-i&llerin 
nasıl bir dftkikacla tam teçhizatlı 
'.ıÖlüklere döndüğünü gördükleri. 
ni söylüyorlar. 

Hadi bllkalım, ''gaflet" artık 
nek pahalı bir suç oldu. Uykuyu 

/ 'Jile tek gözle uyumak zorunda 
1.:nlanlar var. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

• 



• 
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Almanya isviçre hududuna 15 IGA.öbbe/sk diy~r ki: 
1
. · tsko~~~!t~~~i;ede 

1 
Son yağ ~ 

lu a bıze vız ge ır 1 mayndöktü ı. u"lh8~ 
f 1 rk a asker ta h ş it etti llcı·luı, n (Radyo) - Alman ııe karşı değil valnız Hltleriune !u~~· ı;[.ict~'f :~·~;;;bf ı:::::;~ 1 ızmır fil .~ 

propaganda nazırı doktor Gö- karşı harp ettikleri iddinlanna ~sında I~laym mmtakasına ''C büyük Z 
Londra. 17 {Hususi) - AL dır. Zabıta bunlarla meşgul ola. beis, 20.15 tc Bcrlindeki Spor artık kimse inanmaz. 1n;ıliz ve t>Utün snhıllerc mayn dökmüş. ti 

manyanın İsviçre htfduduna on cak ve baı:ı kimseler tevkif olu. saraymda Alman kıı.ılhaçına ya. J."'ransızlarm bütün gayesi Bit- le~ir. lBu:f d~"a ~cç<'cc~ ola: gc- yaP 
bet fır~ asker tahşit etmiş olma. nacak veya hudut harici edilecek. pılacak yardım münnscbctilc bir J.:-rizmi vesile ittihaz ederek Al. mı er ngı t~ en mtisaa e a- ı" 

. lacak ve yol isteyeceklerdir. Bu· _ ( . .v' • 
ı ve Holanda, Belçika, Lüksem. tır. nutuk söylemiştir. ınanyayı yıltmak ve Almaıı mille rada daima hazır bulunan kt- lııniı·. ı •. ,ıJOI 

burg hudutlarında askeri hazır. İsviçre müdafaa hazırlıklarını .. . . tini mahvetmektır. · th ıı• 
lr'-''arına devam etmesı· bu bitaraf iiNiletm•kt•dı'r, Bugu··n 1svı'rr•de Doktor Gobcls, . ılk 0.nce Al- Ali h k Ukü k" Al lııvuz gemiler. mayn tarlaları a- ı;·ın şidde ..ıj 

'IU .. "" ıı ~ h be a a ço § r 1 man rasmdan !!C"ecek olan rremilcre ·ın·1 '01h .. ıcııtı11 ~crll1ı-rJ devletleri haklı bir endişeye dü. J50 bin ile 400 bin arasında ta. manynnın ar gırmesı sebep. milleti Umumi Harpte ·ıııdığı ., 10 
Q "' ' dl 0 

ürmektedir. Jim gormüş asker mevcuttur. Bu ı ler!~i .i.7.ah ~tm~~· \"e demi~li'.. ki'. derse güre hareket ederek ha. yol göstereceklerdir. setıcbirct vıa> 111 , 
Belrikada bir kara liste hazır. miktar icabında 600 bine çıkacak. - ~luttefıklcı ın Alman mıılctı zırlanmıflttr. Bu hnrıı millet Rus donanmaıı Karade- :Meııdere' t8şlll1 

ıs • d . nd:ı ııd• 
Janmııtır. Bu listede şüpheli kim. tıı. harbidir. nız e manevra civaıı r alt1 ıtd 
scler ile gayrim~ru olarak Belçi. isviçrede telgraf. posta ve te. Yugoslavyada Her Alman, bu harbin kendi- yapıyormuc:. ziyl sU~urad• ~D.ı 
kaya giren ve orada meçhul ga.. lefon merkezleri askeri muhafa. ..;i icin mukadderat harbi oldu. ~ suıar . ı:ıll 
yeler için yaşayan kimseler var. 2a ve kontrolü altındadır. ğunu iyice bilmelidir. Bunun için Londra, 17 (A.A.) - Alman makta ,e 

Tuna üzerindeki nakliyat 
Alakadar devletler tarafından 

kontrol alhna ahnıyor 
Rom.o., 11 ( A.A.) - Bükreş

ten Stefani ajansına gelen bir 
telgrafa. göre, Yugoslavya Bul. 
garista.n ve l\1aca;ristruı Tuna ü
zerinde seyrisefain işini hal içiı>ı 
Romanya. tarafından yapılan 
teklife müsait cevap vermişler. 
dir. llk tedbir harp gemisi ha .. 
llne çevrilebilecek vaziyette bu
lmıan vapurların nehirden ge~. 
td.esin.t menetmektir. İkincisi, 
'&purla.nn mUrettebatr husust 

bir mun.Jcabeve tabi tutulncak .. 
tır. w 

10~. neiırin iki ikıyısm~ 

İngiliz fil osu 
( BOi tarafı 1 incide) 

MUttefikJcrıo, asker ihracı 
intihap ettikleri yerler, p .. 

a kuTVet peyda edecekle11, 
a. kadar glıU tutulacaktır. 

:Olr lng.Ui.z l>cniultm 
~ayt Oldu 

Londra, 17 (A.A.) - Ami
:ralhk tarafındnn bildtrildlğlno 
g1src, eimal denizinde secenler
de llarekAtta. bulunmuş olan 
'o gelmesi uzun zamandan beri 
beklenen ''Thlstlc,, denfzalt~sı. 
na kaybolmuş ıınznrllc bakıl· 
maktadır. 

Tlıletle denJzf\lll r, ThoUs ı.. 

·~atında olup Alman Karlsruhe 
k]uvaııırunu torvmemiş olan 
Trusnt'ın c~i idi. 

· StOldıolrn, 17 (A.A.) - Nor. 
veç ordusu ba~kumandanlığı bu. 
~ qağıdaki tebliği ne§retmiş.. 
tlr: 

Norveçin cenubu şarkisinde 
Norveç kıtaatı kuvvetli Alman 
Alınan mUfrc%clerinin taarruzu 
kat§wnda şarka çekilmeye mec. 
bur olmU§lardır. 

'Jı6,. uharebcler Kongsvinger'in 
4fUkında, Miosa gölü civannda 
ve Hakedal civarında devam et. 
mektedir. Burada Norveçli kayak 
mUfrezeleri Alman ordusunun 
cenahına muvaffa1oyetli taarruz. 
Iarda bulunmuıtur. İki Alman 
tayyarcıi dU!ürülmü§tÜr. Son 
günlerde Norveçc paraşütle indi.. 
iilen Alınan krtalan imha veya c. 
liir odilmittir. 

Memleketin diğer muhtelif kı. 
sımlannda kaydedilecek kıymet. 
li ~r 9ey yoktur. 

Şimali Norveçe İngiliz kıtaatı 
çıkanlnuş ve bunlar Norveç kı. 
taatiylc iltisak peyda etmi§tir. 

da askeri tesisat yapılmasında 
kullanılabilecek ta3, çimento, 
dinamit gibi maddelerin nakli 
yasak edilecektir. 

DördüncUsii, Tuna. üzerinde 
seyrisefain komisyonu niuı.ınnn. 
mesinin yC'rine Tuna kıyısında 
!bulunan devletlerin dnha şedit 
ve -daha iyi anlaşılan gümriik 
kanunlarının ikamesi. 

Dört Tuna devleti bu tedbir ~ 
lerlc her vaziyet karşısında ko
runmalarını daha iyi temin ede. 
bileceklerdir. 

l Amerika Avrupa 
harbine karışa-

cak mı 1 
(BU§ taro/ı l incide) 

sahası) dl.blıinin tnmnmen (ci4 
Jınn 'ermen impnı·ntorluğu), 
demek ol<lub"lınu hel'ke güneş. 
ll bJr ..-nıı kn<ln ı· n<:ık "~ hcrrnk: 
olarak n.nlnını.tıl'. 

nu hususta hlr delil j tcnilil'· 
sc ltuz' cl'lıı Pnnnm<'likcn !Lon
grc iıı<lc uylcctıı.ri y~ni ııntıık 
gö tcrllcblllr. 

Amcrikn <;umhıırrcisi .ı·cni 
l.)ilnJıı mlllotlPrlnln sulhmın 

muhnfnzn Iİİ"'nıııtuıdaıı IJah~o. 
derl en Hith'ıiznı'iıı istinııt et .. 
tlği doı-trlnJcro şhlcJct1 0 hii
cuın otrul. 'e bu nrndn şu söz
leri süylcmlşth·: 

- Busun nrtılc lıiz hiç bir 
hayale kapılmıyoruz. J~skl dUn. 
yadn olup biten şC'ylerin Ame. 
rlknnı11 sulhUnU <le tehlikeli 
aurctte tehdit cdebilccoğlnl bl
lfyoruz. Onun icln biz de her 
ihtimale karşı icnbeden tMblr
lerl almış bulunuyoruz. Biz hU
tUn fl.lemln sulh yoluncln bizim 
arkamızdan gelmesini lstiyo. 
ruz; fakat biz kunote knr~ı 
lnıvvct ile karşı ıluı-mnğn ha· 
zırlnnmazsnk ve sözlerimize 
arka çevrildiğini glirllrsek bu 
acık sulh yolundn sebat edomc. 
yiz. Eski cihan lmpnrntorluğu 
bUlyalnn arlrnsındn koşnnlar 

vardır.,. 
]~un·clt'in hu süzl~rlni okuı·

keıı dnhıı lıh·kn~ hııftn. cn·cl 
Hnrldyo • "cznroti lii'°tc-;;nn 
Sıunner \'chi'I ıı J.\\ rıı pndıı. J np
tığı tetkikleri hntıı•lamnıunk 
mümkiin olnııyor. Bu HlharJlc 
rnnamcrikım lrnııg1·c 1 f\zalnrı4 

'.Almanlar Kongvi~er Şehrini ım. knr:;.ı ii~ knml~ olan hu öz-
İfpl Ettiler lcrüo doğrudnıı do~•ı•uyn. }tit-

Londra, 17 (Hususi) - Kon. 
~vinger şehri Almanlar tarafın. 
dan iıgal olundu. 

Stoltholm 17 {A.A.) -Alman. 
lar Trontheim'e hava yolu ile 
tbkviye kıtaatı göndermişlerdir. 
:s\t '.Alman tayyarelerinin Kopen. 

• ha~ tayyare meydanından veya 
diğer Danimarlta viliyet meydan 
11nndan hareket ctmi§ olmaları 
ıiiulıtemcldir. • 

Diğer taraftan Norveç orduları 
bı1kumandam General Otto Ru. 
r.lc orduya hitaben nc"rettiği bir 
emri revmide diyor ki: 

'.ı\lman istilasının ihdas ettiği 
ilk rn~kınlık anından sonra vazi. 
y;et <lcğişmi§tir. Fransızlar ve 
İngilizler Norveç topraklarında 
bulm~uycd tr. 
A~m-" .ı: -. ;muntazam muvasala 

h.atl"'r~cl~:ı mahrum ve müşküHit 
içint:e lml•muyorlar. Bunlann ye. 
gine rnl!vasal[J:ırı hava yoludur. 

ç sinde ) f'tietıren A ,·ushırya 
tahtının yerinde ~imdi YC'llrr 
411b'or. 1!1 er noııandıt Iınnn 
latllbın;ı, uğrımın, lfllc gene 
~ıme\erln altında. çiğnt'nN•ck 

lcro hlr lhtnr mıinn:;ı ht.;soln
nu} oı·. A hnnnynnın i tilı1 ı-iya
St ti nele t;UÇ şeriki olın ıran bii
tiin hitıü•n r \ (} hıu1>lınıid Ult'Jtl

kkctlcriıı Ye ınillcllCl'iıı tıpkı 
Anıcıika <"ıımhıu·t·e.bl gibi dü
şiimhiğünc n ın ~iiphc ctlilc. 
mcz. Unnlmnrkn. 'e .ı·orvcçl is
tilfıyn glıi~cıı Alınnulnı· clahn 
şimdiden Groenlnnd ile 1slan. 
<ln lİZCl'İll(lO iı:gııl hn){kl idcllrı
sıun bnsJnnııslnr<lır! Onun için 
şimdiye' kn<lnr AmcrJknnm en 
~i<ldctll infirntl slyn eti tnrar
,tnrlnl'lmlnu ola.ıı Mirnln~· 
J{uoks bile ,\lnınnynnın on tn
nrruzlnrımlnn Onı'll A '\'l'Upl\ 

işlerine knrşı nhnnı:.'lk ,·aztyct 
Jıusnsnıtclıı t.nnınmlylo Ruz,·cJ. 
tc hRk \twh· yR1.ılnr yt\zmı~tır. 

o ha.ide: 
- J\cnbn hu dl'fn da ı\mcri

k \ yhrn mUttdlkleı· ile birlikte 
,.c onlnrm artındıı A v:rupa 
hnrblne knrJŞMAk nıı? .. 

, unll t nhli olaraı~ 7.lhlnlcrc 
rnrlcl oluyor. 

ı er Amcrikn ) eni lntihnbnt 
llH' <'I<" 1 onfindl' hulıınmn aydı 
hıııuı kn"Nll' lhtlmnl \CrHc
bHl:rdl. :Belki bngünd~n Ame
rlknhlnrın 1nglllzlcr ,.c Frlln
-.ı:t.Jnr ilC> lıirlc.,.rrc-k n~ ııl s:ırııı dern_rt1r. 

!\IY.l.\ZI \llME'J, l lınl'h<·ıllği gıkiil<>lılllr<li. Fnlrnt 

N l·ıer h lk b Alman milleti harbi kaznnmağa 1adyosunun yaydığı bir Moskova drr- 3 o<•'1 
-a Z a a e• azmetmiştir. Alman milleti öl- haberine göre, Karadeniz Sovytt }lcl'3'aııı dil ı.:• I 

mek istemiyor. Binaenaleyh donanması. ilkbahar manevrala. suıar aıtın,rıt1dıl ,ı 

Yanname dag"" ıttılar harp muhakkak kaz:uulacaktır. rrna başlamıştır. çitfllği el'\' ,~çı~, 
Abluka Alman milletine vız gaına Y~~ıı l\ııJl,~ 

gelir. Alman milleti Allah ne Filomuz Bandırmada ınıştır. r ı-ıs 1 ( Ba§ tarafı 1 iııcııle) 

Bu tcdlıir, nazi pı-opaganda
cılan ve casusları tarafından 

ı-on zamanlarda sarrcdilcıı t•~
aliycti tctiirsiz bırakmak üzere 
ittihat. cdilnıiı;tir. Yalııı7. Hcl
gradün ilrnmctlol'i kati surette 
meşrut olduğunu isbat edebi
lecek olan yabancılar, burada 
len in bllt>cek !erdir. 

Manmafllı hu gibilcriıı Del
gradclnıı ayrılmalarına müsaa
de> cdllmiy•~ccktir \'C bunlar 
pnsnportınnnı hlildımetc tes. 
lim cdcc<'klcrdir, 

Yugoslavların diğer nokta· 
lnrıudn cln yakında, buna hen .. 
zer tedbirler alınacaktır. 

Tebliğe ııaznrılll, ~·alan ha~ 
herler ııc~rcdon yabancılar 
hakkıııdn cok şiddetli lcclbir
ler fttlhn7. edilecektir. 

Tebliğde deniliyor ki. sine .. 
malaı·cln. salon karanlık ikeu~ 
ve otobüslerde l1alka, ecnebloı 
ler tnrnrındnn bcyaıınameler 
dağıtıldığı anlaşılmıştır. Bun
lar nazi propaı;nndasınm kul. 
landığı uflullerd<ın iki numu
nedir. Mczkfır beyannameler, 
Tatnndaşlur nrasıuda asabiyet 
\'c ndi o \tynndırncak mt\bl .. 
yC'ltedir. 

hngı·eıı, 17 (A.,\.) - Havas 
Ajansı muhabirinin bildirdiği. 
ne göre, "Almıın Turistlerinin,. 
blrlcA.Ç gl!ndtll' Yugoslavyayı 
istilA. tmclnri l\7.erlııo h stl O• 

lan <'ndl~c ha\'a mı Jıududı;l~n 
çelP.n hnberler arttırınalüadır! 

Dolnşnu nyiıılarn ı;örc, Yu .. 
goslavyn hududundnld Alman 
kun-ctıerl birlrnç fırka ile tak
,·iyc cdllmiştir. 

Slornkynda l\lacnr hududu 
i Ukametlndo Alman tnheldatı 
yapıldığı hakkındaki haberler
le bu şa)•ialar bfrbfrlcrlne yak· 
Jaştırılıyor. 

Diğer taraftan, Arna,·utluğa. 
son gUnlerdc gönderllen bln
lerco ltalynıı askeri de endl~e 
uyandırmaktadır. 
UomnnJ nd:ı .Alınan TNlbil'lCJ: 

Iliikre.-;:, 17 (A.A.) - Roman. 
ya mnltamlıırr, DUkres \'O civa• 
rındnkf nskel'i mıntakalarda 
oturan ve yaşr on hcı:ten yUk· 
ııek olan ynbanrt 'eyn Homen 
Yntnnda!;r herkesi, lrn ust bir 
ilrnmc>l tezkeresi nhnak Uıere, 
ı Mnyıstan ('\'''el alAkadnr ına
knmlarn isimlerini bil<llrmeğe 
'E' yazılmağa davc>t etmiştir. 
Bu daYete icabet ctm!ycnler, 
hapis 'e nğır parn ccza"ı ile cc
zn1aııdırıl acaklnrd ır. 

Londrn, 17 (Sahaha karşı rad. 
yo) - Bclgrattan gelen haberle~ 
re göre otomobil ile beyanname 
dağıtan tahrikat~ılar tevkif olun. 
muşlardır. 

Yugoslav hükumeti~in memle
kette ka1malarını faydalı görme. 
diği ecnebiler on gün urfıncia 
Belgrattan çıkarılacaklardır. 

Yugoslav zabıtası Alman hu
duduna yakın şehirlerde birçok 
evleri araştırmada ve şüpheli şa. 
hıslan tevkif etmektedir. 

* * * A lnııın pı·opagandaısı hakkın-
da Ytqto lavyadan .:elen mu
hacirlerin ıuılattıklnrı ikind 
snyfnml7.<1adrr. 

lkincJ cumhutTClsllll sona er• 
mcktc ohm lhı7.\'Clt k~ndlslnc\c 
bö)"le hlr karar ,·ermek hak- 1 
kını bula:ınu. :04iyle bir karıır 
için mutlaka bu ene içinde ya
ınlacak ,ntllıahm M>nıınu bek. 
ıemek IUzımdu·. ·aınn; sörii
lcn ınnn7.nrn odur ki Amerika 
clkı\rı umumlycl'l de nrhk Al· 
nııuı ı tiln ·~ırnsctlnl mahklim 
etmiştir. Bundan Mmra Ame
rlkanm ATnıpa işlerine m Oda
lı.ı lc ... ı ":ıclrı'" J,m 'rf 11<' oln-

hiliı'. ~'~ ' '' rs ı 

nrdiyse yiyecek Ye yine galip Tekirdağ 17 (A.A) - iki gün. rada sula J3ırl ıi-l 
~elecektir. Yalnız bu gnlibivet · r· ödeDlfştcııe '".ı ~ ., ~ dtnberi Tekırdağında bulunan ı. • 
nasyonal sosyalist rejimi ile el· lomuz: bugün Bandırmaya hare. blicu_n1ıı Lıil" 1'•~ııO'' 
de edlcbilecektir. Bunu Alman ket etmiştir. nıktılc ·ııı''ıı 
milleti bilmelidir. Donanmamızın burada bulun. J'etil 1 zıt• b ı 

Führcrin, kızılhaça yardım masından bilistifade, donanma tir. ğ • ~·11tre 
davetini seve seve kabul ediniz.. muhteliti ile Tekirdağ muhteliti aoıdı:ı J>iloıııe 
~ira. harbı ka7.anmasnk parayı arasmda dün yapılan voleybol rtben iki ;ıtlll .. ; t 
ne yapacağız. O vakit her şeyi. maçını Tekirdağlılar. yine aynı lıereJA.ıtc~~·ıs111'de d 
mi:r. dü§man elinde kalacaktır. takımlar arasındaki futbol maçr. roıştıl'· u1t1oiO~, 

Hitler diyor ki: Yedi aydan- nı da 2 _ 5 bahriyelilcrimiz ka. '?iz bilY ıııt. fi 
beri Alınan ordusu, Alman mil· zanmışlardır. t>ağlarl11 

1 tı•''•~' 
]etinin hayati menfaatleri için yUzde 20 li ser~ 1' 
dövüşüyor. Bu vatani vuifeyi • Dikilide 81ııst 
başarmak yalnız ordunun değil Romanya ,·arınaak1aa.ır(:.ı' 
bütün Alman erk\>k ve kadmla.. oval!t ,·e rlı o" şıt 
rının mUşterek borcudur. Bu.. Almanyanın ormanları de can°~1 ıaııı• 
nun için de önümU1.dcki aylar • 1 t t kl.f' · :rıt. nıe'·:ıc. 11 11 
fçin .. kızılhnç icin in ne toplanma. ış e me e 1 ını t11.ı:011ştı 1 ·e110e ~ ııl':ıtJ 
st lüzumunu derpiş ettim. M~ reddetti ]tleue~ııdereı ,ıtr.f 
kerlerimiT.c kar~ı yardıma layık Bükreı, 17 (A.A.) - Havas: ınış çs.ıg nOO ~or 
bir surette iştirak etmenizi ta- Bir aydan fazladır devam' eden ~osenlı:ı uıf!ldt 11'1f 
lep ediyorum.,. Alman • Romen iktııat müzake. 8 u ne ı;r~t ı<''~ r 

releri bu hafta sonunda bir pro. munu1'A1 rd•tı 11r•~ 
tckol imzasiy1e neticeleneceğe de yd'l11~ , •• ~ııı ~· Eski Kocaeli 

mebusu 
·~ (Ba.~ tarafı 1 im,:ide) 

turduğu apartınıanda ar141tırma 
yapılmı§, mektuplann yazıldığı 
daktilo makinesi ile bazı mek• 
tuplar daha bulunmuştur. 

lki nisandanberi <leva.m eden 
tahkikat neUcesinde !aıbık me. 
bus Sırrı Bcllioğlunun f?İmdiye 
kadar yUzden faüa -m~xtup kôn
derdiği tcsbit rclilrniŞtir. Sırrx 
Bellioğlu KoClleli mebill;luğu t. 
rasında bir mUddct lktısat Ve. 
killiği de yapmıştır. DördUnCü 
devrede de müstakil mebus ola· 
rak bulunmuş, bu dc\Tt'ld yine 
mebus seçilmek iizere mUraca. 
atta. bulunmuştur . .Mebus seçil. 
memesinden .do~n memnuniyeL 
sizlik Ü7.erine hükumetin siyase· 
tini tenkit edici mektuplar gön. 
dermeye karar vermiş Ye bu işi 
kuvveden fiile çıkarmıştır. 

Sabık mebusun ha.rici hiç bir 
propagandaya ilet olmadığı ve 
bü işi sırf kendi başına. yaptığı 
tamamen tcsbit edilmiş bulun· 
maktadır. 
Hakkındaki zabıla tahkikatı 

bitmi9i.ir. Yalnız askeri makam. 
fara mektup gönderdiği için kcn. 
disi divanıharpte muhakeme e
dilmek ür.ere bugünlerde Anka. 
raya gönderilecektir. 

• • • 
Son Dakika refikimiz dun ak.. 

şam Dahiliye Vekili Faik öz. 
trakla görllşmüş, Vekil c~ki me. 
busun mahkemeye verildiğini 
teyit etmiş. 

- Sırrı yalnız mıdır? Yoksa 
hükümet aleyhine tahrikat yap
mak için kurulmuş bir ~ke. 
nin şefi midir? sualine de ~u 
cevabı vermiştir: 

- Bu hadisede suc:lu yalnız 
Sırrıdır. 

benziyor. JolDlış. ,. 1j;ııaeı ~ 
Almanların kanaatince, eçen ehil' dllb uıııtUr 

altı ay içinde Romanya. Alınan- ~nuı çölt~ .4ı..t 
yaya. ancak 350 bin ton petrol at yoktu ~aıııtl .,,,ıır. 

· vermiıti. Ha1buki, mukave1e mu. Ber,gıı 40ll~of 
cibinee 780 bin ton vermesi lhım yunde d~ııı ol~ 
gelirdi. bir hCY'e }<O ~ 

Bükreı, 17 < A.A.) - HilkQ. BoıJ1"1<·•rl-': 
met Romen limanlannda ve kara .. }.·tJ,J 
&lılarında seyrise!ainin intium j1 ( ~. 
,-e emniyetini temin makııadiylc EdirtıtdıJl ,e tJ 
fevkalade tedbirler derpi,. eden yakın )<a ,,.ııtJ.ı'',':ıU 

s :..ıı .. ..ıen ı-s, tıtl91"~ 
kanun tayıhaaını taıvip etmittir4 y~ . -:e ıtT' 

Şimali Rômanyada1ci buyuk: or. tirllrnif rı11B~ ~,.dl 
ınanlardan üçünün 30 sene itJe. ak?!b3~i .~ ~6riı 
tilmesi için kira ile Almanyaya ra~ lerdif·tıl "..d 
verilmesi hakkında yapılan teklif edilnui. ,·e ·ırtı"·ı 
askert makamlar tarafından red.. yi)ıeoek oııder:~~ 
dedilmi§tir. Bu makamlar orman ~~Tne d~~..A 
iıtetmeıinin gerek ekonomik ıe. \.!toolsu-ulal' d~V'•pr~ 
rekse stratejik bakımdan çok mü. . UftUt'· ,;,ıı 1"', 
him olduğunu bildirmiglerdir. dilŞIX1~ ı.IJ 
Fransız • Romen ticaret ıııek_ Jtll)

11
" J 

1 . 1 d bugU:l.+ir • ~ an aşması ımza an ı ·t;rnl9--· f., 
Bükrcş, 1i ( A.A .) - Franaıs gı )Car•td tli ,) ~ 

- Romen ticaret anlaşm&JJt Bük• tid f))·~~J 
reşte imzalanmıştır. 11 _ ,...tı ~ 

Bu anlaşma, bilhas.sa. Franaus Kars, J{ .. ~11' oı-! 
hükumetinin akdet.mi§ oldufu 12,30 d~ .,ı1' tJf1 µ!.ti 
mühim buğday ve kereste mU• doğı'U sa~r er~ 
bayaa mukavelelerinin güraU. bir yerd.::..-.r .11 \-etti 

kezin ·~".:AJlı"":~ 
!!t~\~. edilmesini temin eyliye. paÇS.Y• ~,~ı '~I 

rında ~.. ~f '( ıı 

Türkiye - lran 
( BQ.§ tarcıfı 1 incid.c) 

\'C böyle bir kardeşlik h~klm
dlr. Du iki memleket herhangi 
b!rilıtimal karşısında blrblrle
ı·inc yardım edeceklerdir. Pro
pagandnların yardımı olmaksr
zın tn bia tile tcessUs eden bu 
birlik cihan siyasetinde yeni 
bir vakıadır. Avrupn milletle
ri c\'velcc maksa ti arının Aleti 
olan bu bUyUk kttanm aşılmaz 
hir mania haline geleceğini 
hiç bir zaman tasavvur etme
mişlerdir .. , 

• -e sıırd1 tljÇ b1 / 
nı) . ur· 1' 

dilınıtıur. (J)'tl;,J 
at yo~ J1 .rr 

Yıı§l'1 tıi~tıır 
}>ah saJl:dcıetl11r~ııf :)! 
duk~ şı r }'0" 5"'~ 
tur· a,.sı IJI ıı'~i 
B•t~e ı1 '11•~·•' 
" .. ~·~ı- :=•.>.,, ~ 
·fl Jtef 11.ı,Jll ı6'A 

vek d• ,. il' 11t· fıı.kntlrı Jdtlııı ,ıf'&' 
Ağrair o 1.(illt ııf' t 
gıuı:ıış. d~P ft~ı,t' 
t:ırafııt .,. öol9 

ı:Jlat.i" oto dlf· 
rnişıer 



~ 
~~k;ı--ı ocaeli vil8ye i 

bet/eri 1 •• h• J • İ I! . ·-----. .! mu ım yo ınşaa 
~etrelik yol tesviyesinden bir kıSmı bitmek üzere _, .... l l::mit, (HU81l.Si muhabirimiz. 

Hey , d.ett) - Kocaeli valisi Ziya Te. 'b '-'~canlı zabıta romanı . ::~~~!'e~0rs~{e~f;:r ,?~: 
"
1 
A Ç E N B· E R. Ç E T E S ı· rr:ı~· ::ı:ı~~si:a~:~ 

limit nafin.st, yol inşası için sc. 
l9rı.~li2:c d . ferber edilmiştir. Kısım kısım, 

...., e en çevıren: H. MUNIR saha ve yollarda faaliyet hızla 
~ ız d devam etmekte ·r. 

':lıı.ltıı.,. Bunların burada kısa bir hu. 
~tlc•t t;t Yeniden söndimıeye çalıştığı srrada, Nor. 15.sa..~mı vaprnağJ faydalı gör -
~ re -~~y mUı. man harekete geçml~ti. diim: 
~ dcğild· ıç kimse Norınan, fırı:-atı yakıılndığına 1 - ~vve - Kalavcı nrnsm-
. tc~ ~tıı. b· kaniydi ve ~imdi bu fırsntt kul. ö ki 33 k·l~t.relik "yol Y Pil-
~ dah · Qlr şey lanmıyacak olursa, bir daha elde maktrı.drr. Bu yol fü:crlnde ufa 1~ 
~tıa~cntı~e~aktı 1 cclcmiycccğine de emin bulunu. ve bUyllk olmak ti.zere 15 köprü 
k~'ı. lC}'J yordu. inşa edilmiştir. 
-, ~q er, daima Zira bu iki adam, yangını sön- 2 - Tarakh'dA 8,50 kilomet. 

-'ııaıı r 8~t cin. dünniye muvaffak olabilirler ve relik soşe de ya.pılmaktadtr. Bu. 
!tıüstehal:r. sonra da çok fena muameleye kal rada. iki büYuk köpril yapılmış-

"10~iiılı! • • kı b'l' l d' tır. 
t:t_ t .ıu .. il .bıtırınemı· •- şa ı ır er ı. 
""? •" ~tliğ" r Norman olduğu yerden bir fi. 3 - Der.bent - Sa.pa.nca -

"'tceıt u \Taziyet şek gibi atıldı. Ellerinin ve ayak. Kalaycı arasındaki 11 kilomet-
• ttc1 leydi. lannın bağlı olması (ideta kendi. relik yolun 4 kilometresi ikmal 

ı aılllrştr. sine hiç bir mani teıkil etmiyor. edilmi~tir. Bu yolda Ma.h. 
' mu§ gibi, bütün vücuduyla son mudiye ve Yanık köprüleri be. 

'~ı..:,dadcğın fn:kır. dcrc.:e çevik ve çabuk hareket e. ton olarak yaotırılmı.şt.D'. Der. 
"il -~ d' d bentte bUyük Balıkhane köprü-• ateş al. ıyor u. 'll:a.ı sü de yapılmaktadır. Çuhane il· 

l(ı"'C:ı.i Norman çakmağın bulunduğu zsrjndc çok büyük bir köprüyü 
~eYdcn fı§kl. yere doğru kendini atnır§tı. de Nafia. Vekaleti vaptıra.caktır. 

tı iti, ltlctrc bo.. İlk hamlede. bağlı ayaklariyte 4 _ Gölcük _ fzniit lj()SCSi 
\.r~ ~dnı çakmağa b:r tekme vurdu ve o. yeni yapılmıştır. Bu yol üzerin. 
' ~ kclld~ki nıilthi§ nu, pencereye doğru fırlattı. de Kilez deresi köprüsü inşa et. 
~ ~~lc\tıc:sin~ göster. İçinden de kendi kendine: tirllecelctir. Hasar deresi tize • 
~~tıı ..... • bır yclpa.. - Goool !. .. diyordu. rinde de bir köoril in§a.SI ta.kar-
q~ "ll§tı. Çakmak §imdi pencerenin ö • rUr etmiştir. Gölcük oosesinin 
~ lıtltaJc nünde korkuns bir alev ve du • 
~ oı.n derecede man yığını çıkarıyor ve bu alev 
Ot~tı bu alev ve dumanlar açık camlardan dıp. 

~bir ....t: ··ı' ~ ._ ... ru • nya fışkırıyordu. 
'>tt it Derken perr' "ler ate aldılar. 
~ ltırıca.ltıısında e. Hadisenin Norm.an için daha 

ı! ~ Ya kadar eğlenceli bir hal almasına yardım c aav • 

Kara.mUrsele kadar olan kısmı 
sahil boyu ile yaptmlacaktır, 

5 - Kandıradan Üskilda.ra gi
den ve köylüler tarafından yapı. 
lan yolun 5 kilometresi ikmal 
edilmiştir. Bu yol 35 kilometre. 
dir. Geri kalan kısmı yioo köy. 
llllerin arzulan ile kendileri tn
rafmdan yapılacaktır. 

6 - Tuzlanın istuyon şosesi 
yaptırılmı~tır. İstanbul de.mir -
olunılU\ ~örlllt-n bir tarafı a:lı. 

,. p. bir tarafı taş Ka ra. n kuo u 
kSprUsU d,. · ıay t t 0 -ra.frnd<tn 
be-ton olarak ·a tınf2 rakt1r. 
C':r1-b d ki 1 t n yolu da ya. 
pılmakta.dır. Akyazı yolunun 11 
kilometresi yapılmıştır. ~ri ka 
lan iki kilometrelik kısım da su. 
ratle ikmal edilecektir. 

7 - tstanbµldctn Ankaraya 
geçn:esi muteBa\.'"\'er olan asfalt 
cadde şimdilik kalınıp. Bu yo. 
lun İzmit vilayetine isa.Qet eden 
kısmı yapılacaktır. Nafia. Vekt
leti bu yol için millıim tahsisat 
vermiştir. . 
İzmit halkevi inşa.ah da devam 

etmekt.edir. Çatr aksamı bitmek 
Uz.eredir. Haziranda tamamlan. 
mI6 olacaktll'. Gölcükte bir kay. 
makam evi yaptırılacaktır. Ka. 
ramilrscl ve Gebude de iki hal· 
kevi in.~ ettirilmek ilzerP.dir. 
!zmit na.fiasmm faal vaziyeti 
halk tarafından memnuniyetler
le karşılanmaktadır. 

O. Y. 

. R eli yan.. için, pencerelerin yeni boyanmı1 

t 
~ 'tt tefi pervadan da tutuımu§ ve çıtır 
ı ~ Ye aıçradı. çıtrr yanmaya ba~Iamıştı. 
tihti ı:t: eliyle, Corc birdenbire haykırdı: 

Kız mektepleri arasında 
'ltı~ ~tırınaya -Heeey!. .. Gürültilye gidiyo. Ko· ŞU f 
~~~h kaıkmı~ ruz. Oda ba~tanbap ateş aldı. Ve a iŞ 
•ı~~~ •• lllt§tı. Başka türlü bir tehlike başgös. Kı ek'· 1 1 dak' k 
l ·11 ...,. on tenniş ol&aydt, Corcun bu anda z Dl ~P er ar.asın .ı o-

~~• ti. u olduğu yapacağı ey. derhal tabancaaına şu ve atıe milsa.bakala.rma. diln 

1 
__ ,_ ı __ ,..., Şctcf stadında devam olunmuş.. 

c ~ tln ·'- Prı Pk14 o a\;oCLK~I. tur. Alman teknik.neticeler eun-
l'ıl~ - Ç<A«n a.. Fakat tabanca, bu sırada ne i•e <lllakt d s lardır: 

~- a e. yarar? 

müsabakaları 
tan Kız Muallim M., Cumhuri • 
yet; 2 nci J:TUptan İstanbul, Ç:ım 
Iıca, 3 Uncü gruptan Erenköy. 
Kandilli liseleri manialı ve ma. 
nlasız koşu finaline kalııuşla.rdrr. 

"'1, )' ATIŞLAR.: 
~ıı~. ~eki kalm iht'f;:~~~~~. itfaiye hortumuna 1 inci grup: Kocaeli lik maçları 

)anı~ın içeri. Norm.an Konkuvcstin gözleri 1 - Kız Muallim M. 223•5 M. Kocaeli mmtakası lik maçla. 
kokusu 2 - Cumhuriyet lisesi 205,5 M. b ·~,_~cildi>-- iki haydudun üzerindeydi. 3 _ lnönil kız li8esi 191 M. rına, u pazar yeni yapılan stad 

~ )' .. 1 \re C Fakat kulakları, dışanyı dinli. ,, Unca nnıp: yomda başlanmıştır. İlk maç it ttdeki ore yordu. .. Aky~l ile Hcrcke takımı ara. 
Clb~l Yangını Derken beklediği sesler i~tiL 1 - Kandilli kız L. 199•5 m. ımıda idi. Herekeliler sahaya 

~ e,.. di. Bu sesler, ona bir bülbill se. 2 - Erenköy " •• 196•5 m. gayrinizami bir şekilde -çıktıkla-
~: • sinden, bir keman teranesinden 3 - İstiklal " " 152·5 m. nndan hükmen mağlQp sayıl -
\ı~ çok daha tatlı geldi denebilir. MANiA.SiZ KOŞU: mıştır. 
. ~ D k 1 - Kız Muallim M. 3,51 d. İkinci mnç Gölclik ı'le Ada. 
~( ~ ışardan evveli bir ta ım u. 2 _ Cumhuriyet llaesi 3,59 d. 
ı~ ~ ~ ~ehtı ıu ğultu ve gürültüler ititilmif, ıon. 3 _ İnönü lisesi pazarı Gençay takınılan arasın. 
~ ~ Üftttıeı K~ ra bir feryat duyulınu1. bunun 1 _ Çamlıca. lisesi 3155 d. da yapıldı. Gölcük takımı ba.ıi-

l 'r ~cı. E ardından birçok feryatlar biribiri. 2 _ 1Stanbul lisesi ~ so~a kadar· hi.kim ve çok "'i4 h< ~&ıtır ~ ni takip etmişti. 3 _ Bo~çl lisesi. ~l bır oyunla ~ galip va-
L."" '(~ Q~r 'di#e 1 Kadınlar çığlıklar baııyor; po. MANiALI KOŞU: zıyetteyken oyunun nihayet bul-
~'~ e ~hk~nı b~ lisler düdük çalıyordu. 1 _ Kız Muallim M. 4,U d. mnsma 15 dakika kala yağmur 

\e: r. Norman bu hareketiyle Valtın 2-Cumhuriyet kız L. 4,17 d. başladığından ovun, yağmurdu.. 
ilah tehdidine meydan okuduğu. 3 _ İnönü kız lisesi. runcnya kadar tatil edildJ. Fn . 

~'-3'laı nu, ölümle bir kere daha yüzyüze ı _ Çamlıca lisesi 4.9,4 d. kat, Adapazarlılnr, tekrar saha. 
tıı .,-o Yıe )>ıkıl•- geldiğini biliyordu. 2 - tStanbul Iic._,i 4,12,5 d. ya srelmedikleri için hükmen 
~ llltı.tı .... F k ~ mnğlUp sayıldılar. 
tl'tt~ hdan 61_ a at, ne de olsa bir şey yap. 3 - Boğaziçi lisesi. 
tt~ ltr l{ııı13y mı§tı. Kız mektepleri ara.mıda yapı. Hollanda • Belrika. ye-
~ ~~e111ı~? bumdan EJJeri, kollan, ayakları ve ağ. lan seçmelerde: • ~ 

1 'dıtı;'UIUr. zı bağlı olduğu halde, bütün bir 1 inci gruptan Krz Muallim nıden kar§ılaşacak 
haı 'ae a \·e iO Yno

4 
caddeyi ayaklar:dıracak bir tc§eb. Mektebi. Cumhuriyet lisesi. 2 ci Bir kere Anverste Belçikaya .

1 ~ ~. lllJtahlt ka_ büste bulunmuştu ve bu, bir baş. g;,-uptan İstanbul, Çamlıca. 3 Un- bir kere de Roterdamda Llikscm 
\."'· lc:ıl-11 tene nt1ta.hlı langrç olarak şimdilik kafiydi. cu gı;ıptan ~re~köy, Kan~illi li- burga mn~hlp olan Holanda. 21 
'..~~~ tıı~dlllda bir (Daha ııar) selerı atı~ fınaline, 1 inçı grup. nis:ı.nda Belçika ile revııncr marı 
~"'l'ı~~ 11<1cıt kan ~----~~------------~----~----~--~--...:....~~, -~ ~ ~ita~~;,. lıat~ blr yapmnk Uzere me.~hur onbirini 
•-~ ~ ... h. 

1 
l , ~ yeniden çalıştmnağa başlamış-~ g ıınış. 1 ...,., ] 03 ., ·> tıl'. 21 nisanda yapılacak olan 

~~ ~tıı lll bunı:ın -~.-
14 

t e (Pi.) - .. sı .uu: Yarınki program bu maça bUyük b' h . t 
~~ı tıhakeın.. . ,., \•e kapanı§. •1 ~,_.. _ _,. ır c cmmıye 

·de ... ven mCAlA;;UJr. 
~ ~l~ı- 07 ~er Bel 'k "'~ill~~."$1cr111r. 18.4.940 Per•embe 19.4.940 Cum çı a.nm meşhur beynelmi-~ -ıı: ~ -:ı: a !el ovunrusu Bernar Vorhof Ho. 
~. )altııı.wlrkc.n Cer. ı~.so Pro&Tam ve memleket sut 12.SO: Program ve memleket saat 'andaya karşı 25 inci resmi ma 
-,, 1 :voı 2 S" .Aj ' ':'lt oynamıM-. 'hlt - aynn, 12.t:s: .Ajana ve meteoroloji ha. ayan, l · u: ana ve meteoroloji ,......, 
1\ oıınuo. berlert, 12.50: MUztk: Çalanlar: Ru. haberleri, 12.50: Mtlz1k: Muhtelit??' Holandanm meşhur Kalden. 

bır kaA ~ Kam, \'cclhe, lzcWn Ökte. Oku. kılar (Pl.) 13.30/H.OO: MOJ:ik: Ko.. bovesi de aynı gün 60 ınr.ı bey. 
,, , "tnt bir 1 ·ı 1 "'lcta ~crınacn yan MUZ&ftcr llkar; 13.13: Mllz1k: n§Jk ha!ıt .mn:cik (Pl.> 18.00: Pro. ne mı e maçını oynamıştır. 

~ tecavtl% ~~=-o1:~~r ~Y:~;!~s~~~:; :;8U:k:v~;;ı~e~~zı-:t ~;;,~· 1~~~°:: Fener • G.S. Ankaraya 
\.,"'l ~llıı.ııııı:ı '-·- MOztk : Kan~k mll%1k crı.) 18.00: MUxfü: saz eııcrıorı, 18.M Scırbut sa. hareket ettiler 
~ o ,,. ~ell'ıı -.-ı-ru. p .. , ı k \. t ç~ 'll\tı. §, takat rog'l'&m ,.e memleket saat ayarı. at, 19.10: ..,,cm e e ısaa ayan, Ajanıı Ö U .. zd k' 

~llı.~1'ttı11aıı ...,_ 18.0:5: Mllzik: ~yo caz orkeatrıı.ar, ve meteoroloji haberler!, 10.30: Ko.. n mu e 1 cumartesi ve pa-
~ tı1~ -qtrı.. ......,_ zar günleri Ankarada Gençlerbir 
, ~ ... r. .. tnernu. 18.tO: Konu§lllıı, 18.55: Serbest e:ıat nu~m (Mflll Kah:ıımanltlc menkloo. llği ve Muhafız gilcü t.aknnlarL 
l'~lltı 19.10: Memleket qnt aynn, Ajans ıert). 19.t!i: MUzlk: Calanlıır: Refik le miili kUme fikstüril mucibin. 
~~L. t'\t 'Ç'CI meteoroloji haberleri, 19.SO: MUUk Fcrs:ın, Fahire Fersan, Vecihe, l - ce karşıla,şaca.k olan takımları-

~lq 8erbest Cnlnnlar: Hakkı Derman. Şerit lçll. Okuyan: 1111r;eyyen Senar; Melek Ra.. mızda.n Fenerbahçeliler bugün 
~~l t Ha&ın GUr, Hamdi Tekay, Bul'.I Ot- dlt'o Erten. 20-40 MOzlk: Çalanlar: Ankaraya hareket etmişlerdir. 

~ :\Jt~lğı ht ter. ı - Okuyan: Sadi HO§ııcs: Safi. Cevdet Çağla, Fahri Kopur., lt:Zettın Fenerliler bu seyahate tam ta-
~ kotı lli?-0 USe. ye Tokay, Mahmut Katında§, 20.ıs: ôkte. l - Okuyan: Necml Rlza Alıııı. '<rmla çıkmıfi)ardır. Kafileye i. 

~il lt0ı h götU. Konll§mo. (Sıhhat Saııtı>. 20.ao: MO. ı.an, Mefhıırot, M. Çağlnr, 21.10: Ko. dareci olarnk Nivazi ve Kemnl 
'tııı:n \·e ıı:Yeti dit: Fasıl hcyeu, 21.15: Mnzık: Ra4. nupna <BlbJtyognıtyal, 2ı.so: Muzık Con refakat etmektedirler. 
)a~ll~ a!~~an ~ yo Orkcstraııı, 22.03 MQzik: Solt.sUer KUçtık orke.ı:ra, 22.15: Memleket Galntasnraylılar dn dUn !a. 

l' ~bbij <Pl.) 22.15 Memleket saat ayan. 1184t ayan, Ajana haborlert; ziraat ba.hki trenle hareket etmişler 
'~· lt>~ brrıık:t Ajana babcrler!: Ziraat, E2am - Eellam - TahVfllt. Kambiyo - Nu. dir. Galatanravhlar kafilesin~ 

-ue liın~ TabvII~t. K mblyo - Nukut Borası l."Ut Bo?'l!Am CFlyatl, 22.35: Mllıtlk ele ~blebi ME>hmet ve Alfıettfo 
(Fiyat), %2.30: MU%ik: Haydn - Ku. Cazh:Uıd CPI.\ 23.2:1/23.ıt>: Yarınki 1 Şahineirav id~i olarak refa-
arht <M) :?.50 : Y!l<'rlk : Cu:ban~ progl"ft.m, 'c kapaııı:. kılt etmektedirler. 

~ntyö ~Ulünıscycrek: 
- Belki oradan evli olarak 

döner, dedi. 
Moranj k~lannı çattı: 
- Hiç öyle şey olur mu?. Ma. 

dam Labarona tenbihatta bulun. 
dum. Ren henüz bir çocuktur, ve 
hem de kendisine layık olacak 
kocavı bulmnk için ona vermek 
istediğim servet dahn elimde 
yoktur. Ben çatışzyorum, her 
halde bir ~n ırörUşcceğfa ... Ha
yır, hayır, o beni o ka.dnr cok se
ver ki, mtisaademi almadan ev
ıenmeğe kalkışarak beni Uzmeğe 
gönlü razı olmaz. Sonra, mlina.. 
r,:p v:ıkt:n lı n .. ü gc'me1ifüni Ye 
bu d f ~ine t~ nnvvururrn1 yeri. 
n" r m 7: !'"Tl ve•rıten öl ce>ği
mı n ·a t • • r Pr.H 

T kr giP m ycrl\k ,, .. zünc 
devam etti: 

- Öğle yemeğini beraber yi
yelini. olmaz mı? Size açacak 
bazı ltiiçUk sırla.rnn var. Onun 
iştikb&li için neler ha.zırlamakta 
olduITTımu anlatacağını. Aynı 

Fransız rejisörU
nün <uı f eransr 

Şcluimizfüı 'bulunan Fransız 
sahne vaıı: _u ındnn Ja.k Kopo 
diln akşam ı::r4.t 17 de Fransız 
tiyatrosunda (Şnir ve artist) 
mevzulu bir konferans vermiş. 

·tir. Konferans, ilmidin fevkinde 
bir rağbet görmüştür. Hatta bir 
aralık polis işe mUda.bıı.le etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Fran
sız rcjisörU buı;:ün de saat 16 da 
Güzel Sanatlar Akademisinde de 
bir konferans verecek \•e muhte. 
lif şiirler okuyncaktır. 

Bu akşam saat 20 de 'Onyon 
Fransezde kendisine akşam ziya
feti verilecektir. 

Büyük bir kumarhane 
basıldı 

Emniyet müdürlüğü ikinci şu. 
be memurları evvelki gece Be. 
yoğlunda büyük bir kumarha· 
ne basmışlardır. 

Memurlar IBtjklal caddesinde 
98 numaralı Martı aparttmani. 
nrn UçUncU katında SUzan ismin
de bir kadının dairesinde kumar 
oynandığını duvmuşlar ,.e uzun 
bir takipten sonra ev1-elki gece 
k:,ı.pıvt çalmışlardır. 

Memurlar, dairenin kapısı n. 
çılır açılmaz birdenbire içeri 
dal~ışlardır. Bir masa başında. 
4 kL5i oyun oynarken ve diğerle. 
l de seyrederlerken vakalanmış
la.rdır. Yakalananların sekizi 
erkek biri de ev sahibi ka.dındir. 
Mnsalar altında ve kapanelerin 
arkasında 130 kadar fiş ve 2818 
ı::,a nara ~ulu:r..muştur. Suçlular 
dun Bt-roalu mahkemesine ve. 
rill"!''şlerdir. 

Barbarosun mezan 
Müzeler idtıresi belediyeye bir 

tezkere yazmış, Be~ikta.şta Bar
baros Havrettinin türbesi etra. 
frnda merhuma mensuhiveti o. 
la.n bazı zevn tın da metiwı bu-
1 wv.luğu cihetle bunlara ait me
uı.rlann tanzimi ve cadde ÜT.e
rindeki duvarın da tarihi kıy 
meti oldu~un~an bunun da kal: 
drrılmıyarak ıçeriye çekilmesini 
fstemistir. 

Şarap şişesinden 
yarnlandı 

Bakrrkövde Umranive ma· 
ballesinde Çekmece caddesinde 
oturan Eleni isminde bir kadın 
elinde blivük bir şarap şişesile 
merdiven.den inerken düşmii.~. 
kınlan ııtıAA kmklarmdı:.n yara. 
!anarak ha.staneve kaldmlmı • 
trr. • 

.mma.nda. Renin bir hafta evvel 
çıkarttığı fotoğrafı da görürsil
nüz. Ah! Ne güzel! tkl bek1r gi.. 
bi ba~ba.§a. verip dertleşiriz. 

- Maalesef kabil değil dos.. 
tum! Bu sabah ~ok işim var ..• 
Fakat bakınız. Öbür gUn tekraı
Pnrise ineceğim. Eğer sizce mu
vafıksa. iki gUn sonra gelmcği 
vaadederim. 

Bu suretle anlaştıktan l!!onr& 
dostça el tutu.~tular ve Mntyö 
işlerini takibe koyuldu. 

BUyük bir ikbale ka~ara.k 
parlak bir lilks içinde yaşıyaca." 
ğı telkinlcrile biıyütillen Mo
rar.Jm lZl Ren, o gfö knmn.şh .. 
ncı . "rı:din, o yüksek hayatın 
hep eclkl!rllmesinden dolayı 
hay l ınk' arma uğruyordu. An-4 
r.~·r. 1n • ):,. ı~d-, hep otomo• 
bil, tuvalet ve balolardan bah • 
sedi!irdl. Baba.aile yalnı!: kaldı
ğı 7.a.man gene aynı ümitlerle 
beslenmekte devam etmişti. Fa.. 
kat işin en fena ciheti annesi .. 
nin ölümUnden som-a bUsbUtün 
başıboş kalınası olmuşta. 

Uzun gUn evde hizmetçi il~ 
yalnız kalır, okuma.kta.n ve pi· 
yanodan 'Çabuk usanır, ekser; 
vaktini balkonda. oturup, baba: 
ve annesinin katiyetle vaadei" 
miş oldukları paralı kocanın ge. 
tireceği §ahane hayatın ta.tlı ha
yalile geçirirdi. Fikrinde bu 
hulyndan başka hiç bir aey yok. 
tu: bülQğa ereli.Peri azgın vUeu
dunda uya.nan yeni hisler onu btt 
işsb: saatlerinde adamakıllı çi
leden çıkarıyordu. Fakat maa.. 
Iesef kendisini Sera.finden bq
ka. aramağa gelen olmuyordu. 
Bidayette, Madam Uharon ımf 
bir atıfet sevkilc onu yanma. a. 
lryor, ormanlara veya.but genç 
kızların görmesi caiz olan sine
ma. ve tiyatrolara götürilyordu. 
Bilihara kUçUk kız bllyilyilp ka· 
dm OlUJlC!. Se.rafin onu ba.ştnn 
çıkarmak melıinetkarlığmı ha.O. 
nnn ı;-ctirmeınekle bern.ber daluı 
açık tiyatrolara., daha r;erbest 
eğlencelere almakta. beis görme
mişti. Bu veçhile Ren az zaman 
içinde çok şeyler öğrendi. Gitgt. 
de iki kadın arasında. o kadar 
sıkı bir samimiyet hisıl oldu ki, 
yaşlarının f arkmı tamamen u
nutaraJc blrlblrlerindcn hiç bir 
sır sakl~amağıı başladılar. Or
tadan hicap perdesi kalkmca Se. 
rafin tecrübeli bir nbbı. gibi kü
çük şa.kirdine nasihatlar Veri. 
yor, rezaletten kaçmmasmr, ze. 
valılrl korumasmı, yapbklarm1 
kimseye anlatmamasını ve bU· 
hassa en bUyük felAket otan ~ 
belikten aon derece sakınmaln
m tnvsiyc ediyordu. 

( Dcı1ı4 uar) 

Mehmetçik abidesi 
nereye dikilmeli1 

(B~ üıraf• 3 il.Mii.46) 

etmiş dltın bu t;ehirden han, Mi. 
sır gibi ur.ak Ulkelere çıkan 
Türk ordusu Ü5küdar vo ha.va. 
!isinde toplanırdı. Rumeliye. ti 
Orta. A vrupaya. doğru akınlar 
yapan Türk ordulan ise, §Mir 
haricindeki Davutpaşada. tecem
mu eder, otağı hümayun bura.. 
!arda kurulurdu. Nitekim, bu
gün Davutp~a hala bir askeri 
kışlamızı ~öğsUndc ta.sımakt& • 
dır. Bu kışlanın mtlctem.ilitm. 
dn.n olarak kullanılan eski bir bi· 
nayı da bütün hüviyetile mey • 
dana çıkardım. O da Birinci Sul· 
tan Ahmed.in mimar Mehmet A. 
ğnyn yaptırdığı mühim bir vllli 
emperyaldir. 

Demek ki Davutpaşa mevkii 
bize on yedinci asırdan çok kıy
metli yıidiıfcirlar saklamaktadır. 
Hatta, aynı mahalde halA san
cak köşkU diye anılan harap ol. 
muş diğer bir bina bile vardır. 
Bu sahanın yeraltı su tesisatı 
dn mevcuttur. 

Mausini yüksek kahramaıı
·lıklarla cumhuriyet davrinde de 
şereflendiren Türk ordusunun 
sembolü olan Mehmetclk Abide. 
si için böyle tariht yerlerde 
mevzi aramak her halde cazip 
bir fikirdir. 

Tarihi Atmeydanı gerçi Os. 
mantı tarihinde cirit oyunlarına, 
rosmi geçitlere, düğiln meruim
lerine sahne olın\lflur. Fakat, 
burası Mehmctcik abidesi için o 
kadar kuvvetli bir mevzi sayıla. 
maz. Bilhassa Yüksek Ticaret 
Mektebinin bulunduğu yer, Bi· 
zans hipodromunun spina'sı üze. 
rine tcsadilf etmektedir. Bura. 
ya, Mehmetcik ft;bf desi ya.pma.kla 
bilmem ki blz de Bir.a.nslılar gibi 
aynı ma.halle heykeller smıla
mı~ olmn7. mryn:',. 
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llöbroklerclcn idrar tol'lıasına kadnr yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kfikiin<len temizlemek itin 

Ill~J.:\IOBI.Ö kullnnınız 

1 mobleu 
Böbr':>klerln çalışmak kudretini arttırır. Kc.dın erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni bl"lsoğukluğunu. mesane lltlhabını, 
bel ağrrsrnı, sık sık idrar hozmak ve bozarken yanmak 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. ldrarda kumların, 
mesanede taşların teşekkUIUne mAnl olur. 

DiKKAT: HELMORLO idrarınızı temizllyerck mavileştlrlr. 
Sıhho.t VekA.letinln ruheatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
--···-:.··. , ~,..,,... . .. · - ... ·,::· .. ~-.· 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Bir metresine yetml~ kuru~ kıymet tahmin edilen lndantren boyalı 
yUz seksen be~ bin metre vutf ve örnegine uygun yazlık elbbellk kuma~ 
19/,/940 cuma. gilnU saat onda kapalı zar! usullyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 6:10 kuru~ karşılığında komtııyondan alınabilecek olan 
bu ekalltmeye girmek lsUyenıerln 772:1 liralık ilk tem!nat sandık makbuzu 
veya banka mektubunu muhtevi tekli! mektubunu ekıılltme gUnU saat do . 
ku:ı:a kadar komlsy ına \'ermı, olmaları. t2S•O) ı 14861 

1 
lstanbul Levazrm Amirliği satınalma j 

Komisyonu ilAnları 1 .................................... -........ 
Alüminyum erkekli dişili bU
yük kapsol. 
J{'öprülü memeli çengelli toka. 

Miktarı 
Adet 

480.000 
85,000 

Tutarı 
Lira 
9600 
3400 

tık teminat 
Lira 
720 
255 

Yukarıda yazılı iki kalem malremenin pazarlıkla eksiltme
si 19-4-940 cuma günil saat 14 de Tophanede Lv. amirliğ1 
satm alma komis;•onunda yapıla caktır. Nümunelcri komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(794) (2990) 

* * * Kilo 

2090 9 No. çivi 
500 11 " .. 

Yukanda. yazılr kundura çivileri 19-4-940 cuma gunu 
saat 15 de Tophanede Lv. amirli ği satm alma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1529 lira kaU te. 
minatı 229 lira 35 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülür 

(795) (2991) 
• • • 

Cinsi miktarı tutarı llk teminatı 
Lira Ku. Lira Ku. 

l{apsol. adet 1,445, 000 651) 25 48 77 
Kabara. kilo 5000 2125 159 37 
Ağaç çıvi .. 1500 900 67 50 
6/16 b~c:;.sı~ çivi. tel. .. 900 450 33 75 
28/10 ba.,Iı çivi ökçe. .. 2100 9.oi5 70 87 

Yukarıda vazılr be, kalem kundura malzemesi almaraktır. 
Pu..ar!ıkla eksiltmesi 19-4-940 cuma günü saat 14,30 da Topha. 
nede Lv. funirliği satın alma komisyonunda vapılacaktır. Nü
muneleri komisyonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyo· 
na gelmeleri. (796) (2992) 

* * • 
250 ton fırm odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.4.940 Cuma 

günU ıı:uıt JS,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Istcklllerin teminatlarlle belli saatte komisyona reımelerl. 

(797 ı (Z993) 

• • * 
Piyade 'Ve Atış okulunun mutbah ocaklan yapbrılacaktır. Pazarlıkla 

(kalltmc~ı 70/1/940 Cumartesi gtinU saat 11 de Tophanede Levnzım Amir. 
liği Sa tırıalm:ı. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 700 lira ilk temi. 
r.ntı 62 lira 50 kuru~tur. Resim ve ,artname.si komlııy(md'!l ı;örUIUr. 

(800) (3096) 

• • • 
Adet 

40,0CO 
40,000 

Portatif çadır direği. 
Portatif çadır kazığr. 

Yukarda. miktarı yazılı çadır direk ve kazığı alınac!l'tlır. l"azarlıldıı e•c_ 
slltmC3l 24/4/040 Çarşnmbıı. gUnU saat H de Tophanede Lev:n:ım Amirliği 
Sıı.tmalma konılııyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11.200 lira kaU temi. 
natı 1680 liradır. Nilmune!I komisyonda görQIUr. bteklilerln belll sıı.atte ko. 
mı.yona gelmeleri. (i99) (3095) 

lW.n 
Galata Tomtom mahallesi Linardl 

S. 33 H. l/l:i de kayıUı Tnna;akl kızı 
Sultanan:n kny1ttakl GUngörsUn 
ııoyadmı Anmnakl olnrak ta.shlbl hak_ 
kında UskU<1ar hultuk hfUclmllğlndcn 
lS.3.940 tarih ve 1033 numaralı lll\.m 
ibraz etml3tlr. lledenl kanunun 26 
ncı maddesine tevnkan llı\n olunur. 

(32058) 

ilan 
Sultanahmr.t 5 lnrl Sulh llul.-uı, 

IIAklmllğlnden: 

940/ 284 
Halen emrazı akliye \'C asabıyı 

bastahanc.,tnde ted:ı vi altında bulu_ 
nan B. Yurtbay ile lf. Yurtbaym 
mUptel~ olduk'nrı hMtnlık dolayııılll' 

an:tları Natlanuı vel~yetı altına ko 
nuldu~u ll!n olunur. (320!Hı 

~ .. .,..: .. :, . ~ ...... .,. . . ·~ ~ .. -· ., - ..,. .... _· •, , ~···"1:· .'.:.. '\ . ~. "' 

Ankara Caddesinin en i şla:< yeiınde 

Ki!"alık dükk8n 
Vaktt ıVatbaatiı rdaresıne müracaat 

VAKiT matbaas ı 
• 

Kitap kısmın ı qen iden 
taıızi"1 edip açffıtşlıı 

Kitap. mecmua, gazete baaar. 
Tabiler nam'"l" diı:iYi ;~ıeri t\lır. 

........... : .... mm11mm1z:cg11:.1m• 

l'1ütl'ahhlt nıım ve he.-.abına 5 adet Torna rezgAbı almıocak. 

Tahmin edilen bedeli ( 20.000) lira olan S adet Torna tuglhı mUteahhlt 
nam ve hesabına Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğü Merkez S:ıtına:ma 
komayonunca 20/ 4/ 1940 Cumartesi gUnU saat 11 de pazarlıkla ibate edile. 
cektlr. Şartname paraııız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1!500) lira ve 2400 numıtralı kanu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu İoıe 
ata.kadar tuccardan oldul<larına dair Ticaret Oda.sı vesika.sile mer.kOr gün 
ve saatte komlııyona mUracaatıarr. ( 2829) 

• • * 
IUUteahhlt no.m ve b-bma 
'770 adrt Bö. 47/ JSO A 
%30 adet Bö. 43/10 Sağ. 

150 adet Bö. •~110 Sol. 

Tahmin edilen bedeli ( 17.901 l lira olan yukarda yaztlr Uı; kalem ve ce • 
man 1170 adet Böhlcrlt E marka sert maden kalemleri mUteahhlt nam ve 
heMbma Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satınalma Komlsyo_ 
nunca 20/ 4/1940 Cumartesi gUnU saat 11,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız: olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ı 1342) lira tM) kuru, ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele_ 
rindekl veMlkle komlııyoncu olmadıklarına ve bu t:ıte ala.kadar tUcc'\rdan 
olduklarma dair Ticaret Oduı veslkaıılle mezkOr gUn ve saatte koml15yona 
mUracaatıarı. 12830) 

Istanbul Defterdarlığından 

Boğaziçlnde İstinye mezarlığından itibaren ki. 
reç ocaklarının bulunduğu Balaban dere.sine kadar 
uzayan sahadaki 4 hektar 59 ar ve 6:1 metre mu-

MulıantmE'n Muvakkat 
icar bedeli f:e.mlnat 
Lira Kunııı Lira Kunıe 

rabbaı çayırın bir mevsimlik ot ve otlakiye.ııl. 1!?5 O:> O !>O 
Boğazlçlnde Balta llrnanmda Uç parçadan mU. 

rekkep 4 hektar 13 ar 63 metre murabbaı meaaha_ 
amdakl çayırın bir mevsimlik ot ve otıakJyesl 118 9 

Yukarda mevki ve meııahaları yazılı çayırların tarihi thaleJen itibaren 
Şubat 9U gayesine kadar uzayan bir mevsimlik ot ve otlaklyesl hizalarında 
ya..r;ılı muhammen bedelleri üzerinden ve ayrı ayrı ihale edilmek Uzere açık 
arttırmaya konulmuştur. İhale 6/ IS/ 940 Pazartesi gUnU saat on dörtte Milli 
EmlAk mUdUıalUğUndo toplanacak komisyonda yapılacaktır. Yevalmlik icar 
bedeli nakden ve pe,,lndlr. Taliplerin muvakkat temlnatıarlle muayyen gUn 
ve saatte Komisyona mUracaatlan. (3085) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i 1Anları 1 
Gölcük deniz fabrikaları ve Dz. harp okulu için mevcut fenni 

ve husust şartnamesi mucibince, tahmin edilen bedeli "9900"' lira 
ve kail teminatı ''1485" lira olan iki adet motörlü tulumbanın 
29-4-940 tarihine rastlıyan pazartesi günil saat 11 de Kasım
paşada bulunan Deniz levazım satm alma komisyonunda paur. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mevcut şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkur 
komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İ!;teklilerin belli gtin ve saatte 2490 sayılı kanunun iste
diği vesaikle birlikte adı geçen komisyona müracaatları. (2752) 

"1 KAYIPLAR 
\. ,,1 

Tıb FakUlteslnden aldığım 903 nu. 
maralı bUviyet varakamı zayi ettim. 
Hakmil yoktur. 

En 

l'tlub. bedı·ıl % '7,5 teminata 

Febml Alandağ 
(3205:1) 

Clnıl Miktarı Lira K.r. Lira Kr. 

* * * Kereste llM:l 470 35 25 

tııtanbul bahriyeden aldığım asker_ 
llk tez.keremi zayi ettim. Yenisini çı. 
karacağlmdan eskisinin hUkmU yol<-
tur. 

Rlrell 31% doAumlu Mustafa 
oğlu İ'lmall Ç&\o"UŞ 

(32056) 

SAHİBi: ASIM US 
13a!ıldığı ver: V AKIT M:ı.tbartıo 
Umıım Neşriyatı idare f'den. 

Refik Ahmet Sevengil 

Lokomotl! alev borusu 
Lokomotif manometre!! 
Lokomotif 8U tesviye 11l11e.ııl . 
Kıyım bıçağı 

ı takım 

:.ı takın 

21 adet 
%400 adet "UUteahhltleri nsmrna,, 

1 - Şartname. kroki ve keres tl' eb'ad listesi mucibince yukarda c!ns 
blzalarınd& gösterilen usullerle satın aımacaktır. 

II - Eksiltme 24/IV /9~0 Çarşanba gUnU hi:r::ı.ıannda yazılı saatlerde 
Şubesindeki Alım komlsyonuııdl\ yapılacaktır. 

m - Kereste eb'ad listesl, bıçak şartnamesi 'özU geçen 
görilleblllr. 

IV - İsteklilerin ekııiltme için tayin olunan ğUn ve saatlerde % 7,5 gUvenm• 
komisyona mUracaatlıın. 

1 t ı L f y r f' u m 11 u r i ) t- l 1\1 • r k ,. z Ha n k • ~ ı 13' 4 I 1940 
P AS iF A K T t F Lıra 

Ku.~a: 
71 721 31 1C0.8Rt.O U>.fJO 

13.330. 723.üO 
Altın: ~an KlogTam 
Bankuot 
Ufaklık 1.8-10.86:>.10 UG.06!?.:?~18.3:, 

• • • 
/Jnht1rfokf Mı•hnhfrl,..,.: 

Altın s:ın KilcıP'rl\ n 
fiirk Lirn!!ı • • 

lla rirlf.kı ft.1 uhabfr/P'f': 

Altın ~aft l{ilcıv.rRTn hA2'1 t2i 

Altm~ t;, h\rilı le~ hil ~rtw~t 

drh•ı"'"' 
0 1-!"r föv17.IN ve brrçlu 
((Jırir•1-1 tn k•v<>lı• ri 

flrı~nıo ı.,J. ,•1/lrrt: 

0°r,.!ı •p p•H•~n •vr~k' lak. 
dıvp kıınn'•<°!ı 

Kın•ıırıun ~ . q mv'!c1"1'""''f'll" 
te•.•f;ı ... " P., •ırıe h r~ fır•d:ln 
vaki te.dı.,at • • 

~"'nrn,.f ...;;~drı!ıt: 
ri r ~ ,., ~CTıC't iN 

P'lfıl'fm 1'~ fnh, ;i1ôl r.fl .. rin••• 

t~n.G l~.7: 

8.lf.9.281.6~ 

s.ı.ıo:;.ıo 

~o. t77.ıno.:m 

ı:-.s.ı:-48.503.00 

1s.20:;.:um oo ı4o.:>·~ 1a·uw 

~~0.337 .OH.&'S ~39.337 .!H·i.8."S 

, f>l"rP1'tıo t'ıiilen PV"ıtkı nnk. ' 
A ~ iiue,,ırı k!'lr<ıTl!'ı;., "!!hıtm VP 

\ tlıhv ı~t itih:ui kıvrr ptlf' 
B ~er"•!!t f"•"ı"m JP tahvill\t· 

A ''"~·~'l'!r: 
H ., neq• kısıt va.1cli ıı\'an! 
altın \ ... di'vı1 U•erine 
r~hvıl~t il·.erin! . . 
Hı••,. ..l· .. •ıır . . . 
~luhtt!if • . . 

4S.1·!0.f;Ot ::o 
R.:m:t.fl;o.P.n 

7.3!?1 .000.0G 
2.781.2'1 

7.31 :t.77~.40 1:;.n1:::.o:>t.n i 
.f .l)()().000.00 

:n .ö:>ı.38.).~U 

1 Ternmum 1933 t~rihinden itlb:ı.ren: 

~f'rmaııt • • • • 
1 h t ıvut uk('t'st: 

Adi \"E' fevk<ıl~de , • , • 
Hu~u~J • , , • • 

T uf<tuiildekt Rımlaınt /ar : 

Ueruhtı.- edilen evrakı nıtkdıve 
Kanunıın 6 . cı •n,.rldf"lerin tt"V. 

fikl\n HA~in" t.'lrafmdan vaki 
·edıyat 

Ot>rulıtf' Pciil~n e'\1Tak1 nak 
iiv~ r" 1-·• ·n•i • • 
K:lr~ııı·•ı t;ım~.,,en 11ltın o1'ırl\k 
·lavr~t'n tedavülf' ·ıazf'•iilen • 
RP"oıtc""• ""'·ık:ı bili il! vten ~ 
:ta v ..... ~ • • • 

'1.!Tı:VDUA.T 

TPrlc frt""t 
Altın s. Klo>, M r,. ~M 
Döviz tMhhild3.tt: 
Altr•1~ t"'~Wni kntıll ıfövi~lt-r 
Oi~er döv; .ı,., ve alacaklı Kli. 
rin .. lrkh•elf'rl • • • 
Muhtelit 1 , , , • 

İ.!ıkonto haddi ~ 4. Altm üzerine ro 3 
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