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Amerika ordusu Mayısla 
manevralar yapacak 
Vaıincton, 25 (A.A.) - Amerika Birlefik 

ıs~) - İçinde bir subay ve 
l'tbibı uııan bir Alman tayyaresi 

den Belçikada yere inmiştir. 
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· Devletleri ordusu, mayıs ayı içinde Louiaiane ve 
Teksaa'da manevralar yapacaktır. Bu maııevra
lara, yedi fırka ittirak edecektir. Yabancı mem.. 
leketler ataıemlliterlcri, bu manevralara davet 
edilmiyecektir. 
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ansız donanması Skajarakta üç 
illan torpidosu, üç muavin gemi, bir 
0 İza} ti batırdı l Fransız Başvekili Reyno hariciye encümenindi 

lo h ·ıı . 3000 ISveçe bir Alman taar-sa ı erıne ·. · 
l d. d ruzunun muhtemel 
'1ıan cese ı vur u b 1 d v •• 1 d. u un ugunu soy e ı 

~ .. •demi 
~erine 

kabın es 
~ etti 

' • fitıcüde) 

donmtnvm ;ıe na7•?itıe gemileri nin muharebeden sonra Tngiliz 
gemilcrindeıı çckiltn resimleri 

Lonra, 23 (Hususi) - İngiliz 1 line gelmiştir. Maamatih Almanlann 
Harbiye nezaretinin Norveç hlc;: şUphealz vakit kaybetmeden mUt· 
harek(l tı hakkındaki tebliğine tefllderin ihata hareketlerine mani ol· 
nazaran Trondhaym'deki Al- mak için yapml§ olduklan §lddetll 
manlar mUşkUl vaziyettedirler. mukabıt taarruzlara rağmen ml\tte· 
Bu mühim Norveç şehrinin şl. tikler, Stelnkjer etrafınclııki mevzile· 
malinde hareket yoktur. Al- rint muhafaza etmektedir:er. 
manlar Stenikjer mıntakasın- Namsoa ve Andalsense c;:ıkanlmak· 
da müdafaa sistemi ku'rmak- ta olan kuvvetler sayeılnde müttefik· 
tadırlar. Müttefikler Trortl. ter kıtaatmm yek~nu kabarmaktadır. 
haym'de Almanların deniz ile Norveçtekl lngillz tayyare dafll 
muvasalcslni tamamen kesmiş. toplan, heran takviye edilmektedir. 
lerdir. MU!Jahitler, mUtte:lklerin aevkul· 

MUttcfiklerin Trondhaym U- ceyş bakımından ehemmiyeti bUyUk 
zerindeki tazyiki Almanların olan LUlehammer - Trandhaym de· 
Lilehamar üzerindeki taarruz- mlryolunu kontrol etmekte ve bu su· 
larını şiddetlendirmek netice- retıo 

0

Almanlann bu yoldan takviye 
sini doğurmuştur. kıtaatı aımalarma mümanaat eyle-

Lilehamar, Gudbranzdal va- mekte olduklarım beyan etmektedir· 
rlislnin cenup mtintehasındndır. ler. 

Londra, ~ (A.A.) - lyl bir men- Londra, f5 ( A.A.) - Röyter 
badan öğrenildiğine göre Alman tay· bildiriyor: 
yarel,.rlnin müteaddit tombard•mıın- Lillelıa.nuner'de müttefik kı -
ıarınJan aonra Steinkjer, harabe ha· ( Vevam1 • üncil<I,. 1 

Norveçte1:i 1uır11ro isimleri sık ·'"'~ geçen §ehirlcrin mev. 
kderini göateren harita 

Baş vekille 
iktısat vekili 

J Fransız Başvekili , Türkiyenin Bal
kanlarda sulhu korumak 

yolundaki yardımını da sitayişle andı 

Dün akşam petrol 
. nıntakasına, gittiler 

Ankara, 25 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam bu akpm 
19.35 de hususi bir trenle Diyar. 
bakıra hareket etmişlerdir. Bag. 
vekil oradan petrol mıntakaıına 
doğru ıeıa!tatleririi temdit ede. 
cekJercBr. tıiiaiat: V elııiK: ıru.a 
Çakır ve maden tetkik ve arama 
enstitüsü umum müdürü Hadi 
Başvekile refakat etmektedirler. 

Başvekil istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, Adliye Vekili Fethi 
Okyar, Dahiliye Vekili Faik öz. 
trak, Maliye Vekili Fuat Ağralı, 
Milli Müdafaa Vekili Saffet An. 
kan, Maarif Vekili Haaan Ali Yü. 
cel, Münakalat Vekili Ali Çetin. 
kaya, Nafia Vekili Ali Fuat Ce
besoy, Ziraat Vekili Muhlis Erk. 
men, Ticaret Vekili Nazmi Top
çuoğlu, Gümrük • inhisarlar Ve
kili Raif Karadeniz, Riyaseticum. 
bur Umumi Katibi Kemal Gede. 
leç, Başyaver Celil, Hususi Ka. 
lem müdürü Süreyya Anderiman, 
Hariciye Umumi Katibi Numan 
Menemencioğlu, birçok mebuslar 
ve yüksek memurlar tarafından 
te!!yi edilmiştir. 

Erdün hükOmdarı 
Emir Abdullah 

Mayısta memleketimizi 
ziyarete geliyor 

Amman, 25 (A.A.) - Şarki 
Erdün hükümdarı Emir Abdulla
hın Türkiyeyi ziyaret edect,ği bil. 
dirilmektedir. Emir Abdullahın 
bu ziyareti pek muhtemel olarak 
mayısın ilk 15 inden sonra vuku. 
bulacaktır. 

Paris, 25 (Hususi) - Fransız başve'-ili Pol 
Reyno bu aktam hariciye encümeninde beynel· 
milel siyaset hakkında izahat vermiştir • 

Batvekil evveli herkesin merakla takip etti
ği lıkandinavya hadiseleri hakkında izahat vere· 
rek, hadiselerin henüz pek yeni ve inkişaf safha
sında olduklarını bildirmiş ve Norveç halkı ile 
Norveç hükUın~tinin aöıtermit olduklMı ciddi 
mukavemetten dolayı Ji& fr. 
miftir. (Devıım1 4 itncü.de) 

lsveçteki fırkalar vatani bir 
nümayiş tertip ettiler 

Almanyanm isveçe ultimatom 
verd iği teeyyüt etmedi 

Stokholm, 25 (A.A.) - Al. 
manya tarafından İsveçe bir ülti. 
matom verildiğine dair olan ha. 
ber, resmi mahfillerce kat1 su. 
rette tekzip edilmektedir. 

Stokbolm, 25 (A.A.) - Muba. 
fazakir, liberal ve sosyal • de. 
mokrat fırkalan, 1 mayısta Stok. 

bolmde mütterek bir vatani nü. 
mayiş tertip edeceklerdir. 

Bu nümayişi, bütün İsveç haL 
kının memleketin hürriyet ve ia. 
tikllhnı müdafaa hususunu mlit. 
tefikan arzu etmekte oldukta~ 
gösterece !\tir. 

(Deoomı .J ilncade) 

Anzaklar Çanakkaledeki çarpış
manın 25 nci yıhm kutladılar 

Mareşal Çakmakla Anzak kumandan
ları arasında telgraflar teati edildi 

(Y a.ııst .J üncü.de) 

ingilterede faşist ve komünist 
propagandaların önüne geçilecek 
Dahiliye vekili mevzuatın şiddetlendirileceğini söyledi 

Londra, 25 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Avam Kamarasında Dahiliye 
Nazın Andenon, harp esnasında 
milli mesaiye engel teıkil edecek 
her sebebi izale etmek üzere, 
mevzuatın !iddetlendirilmcai ta
savvurunda bulunduğunu bildir
mi!tir. 
Naıınn bu beyanatı tngiliz ko. 

müniltleri ve faıiatleri hakkında 

mebuslar tarafından kendisine yerlerde, bazı eıhaaın söz hürri. 
sorulan suallere cevaben vaki ol. yetini suiistimal etmeleri, efkln. 
muıtur. Mebuslardan biri, komil- umumiyede infial uyandırdığını 
nistlerin ve müfrit parti mensup. söylemiş: Bu gibi insanları hap. 
!arının propaganda beyannamele- setmeli, demiıtir. Sorulan dör. 
ri dağıttıklarını söylemiş, diğer düncü bir sual de, bir uzlatma 
bir mebus İngiliz faıistlerinin, sulhu yapılması fikrinde olan fa. 
Londranın birçok mahallerinde tiatlerle komünistlerin ve sulcu. 
içtimalar yaptıklarmı beyan et. lann sokak bqlarmda uk uk se. 
mittir. Yine bir teıka mebus hal. beobiyet verdikleri halk birikinti. 
kın kalabalık olarak devam ettiii lerine dairdi. ( Dewms .. flnciiü) 
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Karikatür sergisinde 
Ankara Halkevinin mermee

duvarlan arasında yüz altnuı gü. 
lüm&eyen çiz.gide hakikatin mü. 
bafağalımdınlmı.1 yüzü gülmekte. 
dir. Ramizin, Cemal Nadirin, 
Mazhar Nazım Resmonın, Salih 
Eritmezin, Muhiddin Etigünün, 
Neani Rızanın ayn, ayn görü, 
za,.-iyelerind:!n hayali ~yretmek 
~üzel 'bir teY· 

Sanat.ktr ınizaçan arka11nclan 
seyredilen hayat ufkuna bele bir 
karikntür güzelliği altından bakL 
lına insan kerıGini yan eğzotik 
bjr iılemde sanıyor. 

Bu iılem inı~mı güldünnüyor, 
mu:•nlc. neşeicr..?ınnivor F~lrat 
rnübaüığanın cuibc.ıj i:nürıJc, 
kCi lu mıhlanıyor, hatta bıu-ada. 
ki mübalağ.ıııın kudr!ti ge~ek. 
ten ennab bile biran ~;u anur~ ı 
nıyc.r. lnsl\n karikatü'rter kar,ı. 
sında sanat kaidelerinin bile ei. 
lindiğini hissediyor. 

Birinci &Rrikatür sergisi mizah 
gazetelerinde sade bir renkle ifa. 
de edilen knrikatürleri renkli ve 
büyük eb'nd içinde göstermekte, 
ışık, renk, hııcimlenmiı eski aşi. 
na çizgileri bize daha yakm, daha 
cnzip bir hnle koymaktadır. 

Muhtelif znma.nlnrda ayrı ayrı 
dostluklar ettiğimiz sevimli, gü. 
ler yüzlü ahbaplan bir kafile, bir 
mahalle teıkil etmiı bir halde 
görmek ayrıca bir zevk oldu. 
Sanki onlar seslerini mermer ko. 
tidorlara c!öküyoı-lar, ve hep bir. 
den gülümseyerek bahar ttkıanu. 
nın bakır rengi ufkunu süzüyor. 
lardı. 

Koridora girerken Cemal NL 
dirin ''Amca Beyi" aizi kolunuz. 
dan tutuyor. V c bu mubalağalan.. 
dınlmış dünyayı luıkimane bir e. 
da ile ıemsiyesinc dayana .dayana 
anlatıyc~. Gözlerinizm ucunda 
bir küçük rncnmuniyet hissedene 
kendini bahtiyar addediyor. 

Bu mermer duvarlar arasmda. 
ki çizgiler bizi kah maziye, kah 
hale süriikley6r. 

Salih Eribncz aizi l>ir sünnet 
düğününe götüı:iiyor. Şakşakçısı 
ile, holdmbazı ile, he§mda nazar. 
lık, yatağında yatan sünnet çOC\I. 

-

ğu ile insana nnasnun, babasının, 
akrabasıın elbirliği ve masraflu 
ederek çektirdikleri ezayı hatır. 
lzıtıyor. 

En talihsiz hokkabaz sanıyo. 
ntm ki ıünnet düğünlerinde ça. 
lı§an hokkabazdır. Çünkü kendi. 
ıiden en ziyade anlıyacak olan 
çocuklar sıra, 11ra yataklara se. 
rilmitlerdir. 

Beriyanda bakıyorıunıµ, eşeğe 
binmiı bir çocuk, yanında mahal. 
le imamı, bir yanmda batında 
lokma tepsisini tııtıyan kalfa, ve 
"amin'' bağıran mahalle mek
teplileri •• Bu levha bana falakayı, 
insanları dayağa kar,ı müdafaa 
edeceği dillerde dolaşan pestili, 
uzun sopalan, minckderi hatır. 
labyor. Üstünlü, esreli, bir tür. 
lü gayyasından yakamızı kurla. 
ramadığmuz (Eliı'ba) korosu 
lrulaklanmda çınlıycr.'. 

Benimle beraber elifba korosu. 
nu senelerce tekrarhyanlar ne oL 
du acaba?.. Koroyu hafızamda. 
sıralar üıtünde dolatan uzun 
deyneğin dürttüğü omuzlann ha. 
yali tamam)aycır. 

Hasan efendi, Abdi, otuz sene 
evve!ki Direklerarası, Peruz ha. 
n~ Şunram ve Orhanın hovar. 
da tiyatro perdeleri koridorlarda 
nkşam haz:s:-lığı yapıyorlar. 

Mazi levhalan, insanın çoeuk. 
luk günlerini ve daha ziyade yaş. 
lıların anlata, anlata resmettikle. 
ri hayat dekorlann1 canlandın. 
yor. 

Günümüziin hadiseleri, moda 
cereynnlan, türlü tü,..lü uslup :ze. 
rafeti altmda konuşuyorlar. 

Karikatürist oldukları kadar 
muharrir olan Cemal Nadi'1' ve 
Ramiz in eserleri etrafı saran mer. 
mer bloklan arasından bir nükte 
aağnaiı halinde gözleri de uP.'t. 
yorlar. 

Politik hô<liscJer, evlilik ve be. 
karlığa nit nükteler daha ziyade 
mubalağanrn zerafctinden bir sL 
per nrkasında güzelleıiyoı- ve öy. 
lece dilden dile geçmek imkanını 
buluyor. 

SADRI ERTEM 

Şark ve Garp müziği meselesinde 

Öğrenmek istediğimiz bir nokta 
Türk musikisinin, bugünkü 

§.iddetli garp müzik tekniği kar
§ısında, daima bir münakaşa. 
mevzuu olacağında şüphe yok
tur. Eğer, bir kaç zamandanbe
ri bu yolda neşriyat yapılmı_ 
yorsa, bu şüphesiz ki meselenin 
hallcdilmif] olduğunu göstermez. 
Sadece muhasım tarafların bir 
kuvvet toplama mütarekesi için
de bulunduklarına delalet eder. 

Dünkü "Akşam" gazetesinde, 
musikimizi tetkik etmek üure 
gelen :tsviç.reli doktor Şadlcr ile 
"Va-Nu" nun bir mülakatı çık
tı. Mütehıı.ssuun fikri yalnız ala
turkayı mahallinde tetkik etmek 
değil, a}Tıca film sanayiinde bu 
musikid~ istifade yollarını da 
aramaktır. 

Şadlerin 1stanbulda ve mem. 
leketimizde ne vakittcnberi bu
lunduğunu bilmiyoruz. Yalnız. 
bizde mevcut musiki üstatları. 
nm isimlerini zikrettiğine göre 
onlarla kpnuştuğunu ümit ede
riz. Şu kadar var ki Muhittin 
Sadak, Ferit Alnar, Adnan Say. 
gın, Sezai Asal, her ne kadar 
mu.siki hayatımızd..'l. bir otori
te iseler de, ltendilerlnin §ark 
musikisi sanatı üzerinde etüt 
yapmış insanlar olmadığını söy
lemeliyiz. Bu itibarla, doğrudan 
doğruya garp müzik ve teknL 
ğinin birer mücahidi olan genç 
üstatların şark musikisi hakkın
da mütehassısa verdiği fikirler 
§iiphelidir. 

Viı..Nu, Şadlerin fikirlerini 
şöyle naklediyor: 

Şadler - Garptan lstanbula 
gelen bir m~i1d.Jinas, burada 
yeni bir düny:.ı ile kar§'!laşmak. 
tadır. Türkiycdc1."i nmsiki ha
yatı bizleri ço7~ alakadar eder. 
Hiç tanımadığımız bir ses d.le. 
mine girmiş oluruz. IlisZerimiz 
değişir, gcn~?eşiri::. !lele Erzu
rumun ya1mt Konyanın bir halk 
,şark'18ını i.qtface kulaklarımı:: • 
da yeni 'VC

0 

hiç tanımadığımız a. 
hcnklcr canlanır. Kıilaklarımızı 
dört açar, dcfa'larla dinleriz. 
Nağmeler gittilc,çe ruhumuzu ok
şar. Neticede belki yerlilerden 
ziyade mütehassis olı•ruz. Çün.. 
kü yerlilerin 1.-ulakları için bu 
scs?.er yeni deqildir; fakat dc
rlLğim glbı, bize bunlar ~ni gc. 
lir, \ 

- Dofjrudaıı doğruya "ala. 
turlro." dediğimiz "inca sar" t 

- llaZk havaları kadar bu da 
bC'IWC caziptir. Her ne kadar ec
nebiler bunları anlayamazlarsa 
da iyi totl:ik ctmemi.J ve alı§. 
mamı§ bulundu klarnıdaıulır. 
Hatta F. llonıbostcl ue Lach
m~mı gibi biiyük cilimlcr bile 
aıılarıuıdaıı yazmışlardır. Zira 
notationları Jıanlışt ı. 

- Nasıl 11ofation? 
- Garp mıUJiki.tt be.\• lıat il:e. 

Tine notaya yazılır; rıtnlihn. Hal
buki şarkmkini lm beş hata 81ğ. 
dırmaya kalkı.§mak hatalara se
bebiyet verir. Yeni bir nnta ter. 
tibi bulmak zarureti t•ardır. lJu 
aranmı§Sa da şimdiye kadar bu~ 
luruzmamıştır. Prof csör d()ktor 
Suphi E::gi bu i.§16 ufjra§nıakta. 
dır. 

- Türk mu.sikiiinin istikbali! 
- Anadolu folkkıri!e garp 

musiki.<?ini birle:ştirmektir. 
- Garp tekniği mi1 
- l'alnız tclmik değil ... Us-

lu!! .. · Arm.onie... Polyp1umi.e ..• 
Turk musikisinin büyük bir is. 
tikbali olacağını sanıyorum .• 

Biz bu konuşmadan sonra kı
saca şunu öğrenmek istiyoruz: 

Şark musikisinin armonisini 
keneli bünvesinden mi çıkarması 
ı_~zım gelir; yoksa garp teknL 
gme uyarak mı bu tekamüle e
cecektir? Asri halledilmesi IA. 
zım ~elen nokta zannederiz ki 
budur. 

Temizlik işlerine 400 
bin lira kondu 

. B.7ledi~e bu sene temizlik işle. 
rı butçesıne 400 bin lira koymuıı. 
tu.~. ~u paranın on bin lirasiyle 
Hurrıyetı Eclebiye tepesinde hay. 
van ahırlariyle ameleler için ba.. 
rınma yurdu yapılacaktır. 

--<>--

Kasımpa~a deresi 
Kasımpaşa dcrciinin Y ~nİ§ehir 

kısmının üzeri açıktır. O civar 
halkı valinin geçen hafta zarfın. 
da Kasımpaşada tetkikler yaptığı 
sırada bundan şikayet etmişlerdi. 
Belediyenin 1940 büt!resine bu 
kısmın kapanması için 160 bin li. 
ra konmuştur. Haziranda işe be.ş. 
)anacaktır. 

19 Mayıs idman şenlikleri ha. 
zırlıklarına devam edilmekte. 
dir. şenlikler Icsbit edilen şek
le göre bu yıl vildyet namına. 
Fener stadında ve ilaveten Şe
ref ve Taksim statlarında yapı. 
lacaktır. İdman hareketlerine 
10.000 talebe iştirak edecektir. 
Bunun 5000 i Fener stadında 
2.500 eri de Taksim ve Şeref 
statlarında bulunacaktır. Hazır. 
lanan pr~ama göre provalar 
Fener stadında 10, 17 mayıs, 
Taksim stadında 9, 16 mt.yıs; 
Şeref .stadında 8, 15 mayıs gün_ 
leri saat 14 te yapılacaktır. 

Lise ve orta okul müdürleri 
de bu ayın üçüncü günü Ma.arü 
müdürlüğnde Bay Tevfik Kutun 
başkanlığı altında toplanarak on 
dokuz mayıs şenliklerinin umu. 
mi programını vcude getirecek
lerdir. 

Bu yıl ,şenliklere ayrıca üni
versite talelerindc.n de bir grup 
iştirak edecektir. 
Di~er taraftan !stanbulun 

muhtelif köylerinde inşa edil • 
mekte olan ilk okul binalarının 
ill§aat i~lerine devam edilmekte. 
dir. Köylerde yapılıuı okulları 
vali mua\inleri sıra ile kaza ka
za dolaşarak kontrol edecekler
dir. Bir çok kaza ve nahiye mü.. 
dürlüklerine tebligat yapılarak 
19 Mayısa kadar inşaatın bitL 
rilmesi ve gençlik bayramında 
açılma töreni yapılacağı bildi • 
rilmiştir. Bu hususta hazırlık -
lara devam edilmektedir. 

Çocuk kamµları 
Bu sene beş muhtelif 

yerde tesis edilecek 
İlk okul çocukları için her yıl 

açılan çocuk kampları bu yıl da 
geni§ mikyasta tesis edilecektir. 
Bu işle meşgul olmak tizere ma
arif müdürlüğiinde bir heyet 
teşekkül etmi~tir. K:ımplar §Ch
rin beş yerinde kurulacaktır. 
Kamolarm talebe kadrosu 800 
ki~iliktir. 
Ayrıca erkek, kız orta okul ve 

lise talebeleri için de muhtelif 
yerlerde kn.mplar kurulacnk • 
tır. 

Öğretmen kamplarına bu yıl 
büyük bir ehemmiyet verilmek. 
tcdir. Bu hususta bir program 
h.a.z1rlanmaktadır. 

-:-. --o t 

uç amele 
Temizledikleri saçaktar. 

düstüler 
Ycnicami avlusunda yıkılmak. 

ta olan dükkanlardan biri üzerin. 
deki kiremitleri tophyan amele 
Halit, Osman ve Mehmet saçak 
üstUnde bulunurlarken burası 
çökmüş, her Ü!r amele üç metre. 
den yere dilşmüşlerdir. Bunlar. 
dan Mehmet muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Diğerlerine bir şey 
olmamı~tır. 

Üniversite 
konferansları 

Belediye tarafmdan tesis edi
len Kasımpaşa ve Balat halk 
hamamları dün öğleden sonra 
merasimle açılmıştır. Saat on 
beş buçukta belediye reis mua.. 
vin.i L(ltfi Aksoy Balat hama
mını açmıştır. Merasimde vil3... 
yet sıhhiye müdürü Ali Rıza, 
belediye sıhhat müdilrU Osman 
Sait, Fatih kaymakamı Rebii 
Karat.ekin, parti erkaru civar 
halkı bulunmW}tur. Reis muavi. 
ni Lutfi Aksoy vali ve belediye 
reisi doktor Lfı.tfi Kırdar namı· 
na kısa bir nutuk söyleyerek de. 
miştir ki: 

'·Muasır b6lediyecilikte, bele
diyelerin miihim vazifelerinden 
biri de he1nşerileri1ı ue bı11ur.s.9<t 
fıktıra halkm yıkanma ue temiz.. 
lenr.t8 ihtiyaflarını temin ve 
tcshil.dir. Bıı mak.!atla 939 Ufıt· 
çesine 1! bin lira taMi."lat kon. 
mu.ş ve 'lk if olarak Vskf«Uır 
sahin.erinde meocanı halk plajı 
tesi8 edilmf4, Uskildar halkeui
nin bandosu dil temi>ı olunm~ 
ve halk d()ya dhya yı1canmtl ve 
eg1enmi§ti. 

I kinci olarak billı&scı f okir. 
Zerin miUekasif bulunduğu. Ka. 
sımpaşa 1•c Balatta birer Mık 
hamamı ·ılması tlii§'iiniilmiif • 
tü. Bura.arda fakir halk para. 
sız yı1oonacağı qibi vakt' halk
ri müsait olanlar dtı hemen pcı. 
rasız d.e~ıecek bir ücrctl.6 yıka. 
11acaklardır. I st•.ııılmlun bu miL
lıim ihtiyacını d~nen tıe te. 
min er::m sayın ilbay IAtfi Kır
<ları ~kran ve tazimle anar, bu 
1ıu~ta meşkılr meaai.!i geçen 
saylık müdürü o.,man Bcıidi ~ 
takdirle, yddedcrim_.., , 

Lutf i Aksoy bundan sonra 
kap~daki kurdeleyi kl?amiş, da
vetlıler hamamı gezmişlerd\ır. 

Hamamda 19 erkek ve 19 ka. 
dm için yıkanacak yer vardır. 
Fakir olq.nlar parasız yıkana • 
cak, diğer halktan da 7.5 kuruş 
alınacaktır. Hamam sa.bahlevin 
9 da açılacak, akşam on vedide 
k_apanacaktır. Çarşamba günle. 
n memur v~ müstahdemlerin 
haftalık tatil yapmaları için ka
palıdır. BWla mukabil cumarte. 

HükOmet dem~r 
almaya başladı 

Beyanname vermiyenler 
hakkıqda takibat 

y·apılıyor 
Hükumet evvelce bildirdiği 

cinsler üzerinde piyasadan demir 
mübayaasına b-a~lamıştır. Elinde 
mal bulunan tüccara derhal mli. 
racaat edilmekte ve bu~ünkü pi. 
yasa fiyatı üzerinden h•tenilen 
cinsler alınmaktadır. 

Diğer taraftan beyanname ve. 
renlerin ellerindeki malların mik. 
t;::ırını ve cinsini doğru gösterip 
göstermedikleri kontrole ba§lan. 
mıştır. Bu arada elinde malı bu. 
lunup da beyanname vermiyenler 
de polia tarafından takip edile. 
cektir. 

Bir Yunan seyyah 
kafilesi geliyor 

Paskalya münaıebetiyle Sela. 
nik beledive reisinin ba~kanhğın. 
da 70 l::i~ilik bir seyyah kafilesi 
yakında şehrimize gelecektir. 

Altı aydanberi üniversitede 
yapılmakta olan serbest konfe. 
ca.ııslar serisinin sonuncusu önü
müzdeki salı günU \'erilerek 
konferanslar tarna.mlanac:ıktrr. 
Bu yıl \'erilen konfcr:ınslara Ü· 
niversite talebesinden maada 
15.000 kişi iştirak etmiştir. Kon 
feranslar kitap halinde neşrcdi. 
lecektir. ÖnUmüzdeki sene bütün _ 
''iliiyctlerdeki yuridnşların bu > 

Cuma ı CumarteJ 
26 NHao 27 Ni!lan J 

konferanslardan Caydalarunası ~ 
için radyo müdürlüğü ile temas <( 
edilerek konferansların radyo • ~ 

8 Reb.e\ el t 111 '(elv\ el 1 
ı.:ı~ım 171 Kıcırn ın 

da da neşri temin edilecektir. 1 

Y enicami -:vlu-sundal<İ ıawtıer \u.aıttı t • .aıu u .. .r.u tAaru. 

elbiseci dükkanları I c~~~:; 11 oa lo oo 5 ~ ıo os 
Mıs:r carşı ının haricinde Ye. 

1 
ö~ıe ı:e ıı 11 ıs 12 ıı 11 1% 

nicami avlusuna bakan kıı>mında. I lklndl ıs 01 9 oı ıe Ol 9 01 
ki elbiseci dükk5nlan belediye ta. A~m 19 oo JJ oo ıt Ol ıt 00 
rafından istimlak e:iilmişti. Bu l"atsı 2.> co ı •: ıo u ı f% 
dükkanlann yıkslınasma l>ıl,Jllan. ' lmsal< 3 1'! s ı~ s ıo s 10 

mıştır. !-------~.-----

Balat 

si günleri geç vakte kadar nçık 
bulunacaktır. Yıkanmak iste
yenler mahama gelip kapıdaki 
memurdan nwnaralı bilet ala. 
caklar, içeri girdikten sonra so
yunup ~yalarmı birer torbaya 
koyacaklardır. Torbalar numn.. 
ralıdrr. Para ve cüzdanlarile di. 
~er evraklarını bir numara mu
kabilinde başka bir memura tes 
lim edecektir. Torbanın Ü?..erin. 
deki numaranın aynını taşıyan 
bir zinciri de boynuna takacak, 
kend~ine yarım M.bun, peşte· 
mal, havlu takunva verilecektir. 
İçeride yıkanırken isterse elbi 
sesi de etüve konacaktır. Yı . 
kanma yerleri bölmelerden iba
rettir. Bu bölmelerede ııcak ve 
soğuk su t-ertibatı ve du~ var. 
dır. lstediği şekild~ yıkanabile
cektir. Yıka.nma işi bittikten 
sonra arka taraftaki salona ge. 
çip orada kendisine elbiseleri 
verilecek, söyinip çıkacaktır. Bu 
on dokuz kişi ~iyinirken di~r 
taraftan ikinci parti lç~ri alına.. 
caktır. 
Kası.mpaşıdaki hamamın res

mi kilşadı da Beyoğlu kayma. _ 
kamı Ahmet ta.rafmdan yapıl
mıştır. Sıhhat müdürleri bura. _ 
da.ki resmi küşatta da bulun • 
m~lardır. Bu hamam da Balat
takinin avnıdır. Bu hamamlar 
Umu.mi Harp zamanında yapıl • 
mış, belediyeye devredilmiş, ge
çen sen~ye kadar da belediye ta. 
ra.tmdan birer saman deposu o. 
tarak kullanılmıştır. 

ÜskUdar tarafında da böyle 
bir hamam açılacaktır. Bundan · 
başka 100 bin lira sarrne Tah. 
t~\{11,lede de bir ıiaınam inea edi
lecektir. BU hamam pasif ko • 
nuuna baknnmdş.n da işe yara. 
yacaktır. <Bu hamamın projesi 
Sıhhat Vekaletirf! g-önderilmiş. 
tetkik edilip gelmiştir. 

fstanbulun fakir semtlerinde 
d~ bövle modern yıkanma yerle. 
n açılm:ısında vegane amil olan 
vali Liıtfi Kırdarla eski saman 
t'bpolarmm yeni bast~n ihya111-
nr daima kontrol r.derek temin 
eden bel<"diye sıhhat miidürü 
Osman Saicli tebrik ederiz. 

M ahhemelerde: 

Battaniye çalan 
kadın 

N~ip adında bir doktorun 
karısı olduğunu söyleyen Emi
ne Hasibe adında bir kadın o. 
turduğu Ka:;tamonu otelinden 
15 e vakm battaniye çalmış, ya.. 
kalanarak birinci sulh ce?.a mah. 
kemesine verilmiştir. 

Suçlu kl.dm mahkemede: 
"- Ben çalmadım. Otelcinin 

karısı ver<li. Sattm1.,, demiştir. 
Mahkeme. otelcinJn karısını ea
hit olarak dinlenıec7e karar ver-. " mış, muhakemeyi başka bir gü. 
ne bırakmıştır. 

Bir mahkUm lzmite 
gönderildi 

Ge~enlerde İ7:mit hapisanesin. 
den kaçan HulUsl adındaki mah. 
kılm, dün burada vnkalanmıg 
birjnci sulh ceza mahkemeslnd~ 
sor.ı;uva çekildikten ımnra mu -
haf ~a altında lzmite göndcril
mc,sıne karar verilmiştir. 

Bir §oför mahkum 
edildi 

Bevoğlu cadde.-.lnde Viktorya 
adın-la bir kadına çarparak va. 
ralıyan Temel adında bir şoför, 
dlin Uçtincü sulh ceza mahke. 
me.si tarafmdan 2 giln hapis ce. 
zasına mahkum edilmiştir. 

Dört kişi arasında 
kavga 

Galatada otur.an Ömer, Hasan, 
Hulusi, Mustafa isminde dört ki. 
l'i kavga etmi§ler, biribirlcrini 
dövmütltrdir. Bu arada Hulusi 
bıçakla yaralinrnı~, teda,·i altına 
atınmı~tır; 



~umandanlarile Mareşal 
,~akmak arasında 
~'edilen 
'" 

telgraf /ar 
l o ·.\.) - T 

tdıııar Urk %imle dost \'e müttefik bulunma -
a~llıaıa ının Ge. nı7. bizı> en büyilk itminanı ver • 
llıUn~•nın 2 5 mektedir. Kaf'1Ilıklı dostluğumu _ 

l ltatorı ~betile zun inkieaf edecPğine inanıyoruz, 
a11daıı 1 ~· kuv- \•e bilriil muharebeye girmemiz 
~r~şııı ç'e~eraı icabPtti~i r.ıımıı.n, 8izin ordunuzu 
tkı teı:knıak yannnızda görmekten daha iyi bir 

1 
tora fla r talih ümit edemeyir.. 

~ kar Bu fırutll\ dü~üncı>lctimiz si:r.in-
>..lr.b.eı tl<;ıJ.aşnı~- le beraberdir ve en iyi t<'mennile -
{ıstral ~\ rlyesi riıniz Türk ordusuna gitmektedir· 
cq~rd lada ve 

a lrııı e hulu- lkln<'i Yeni Zeli.nda kunf'l 
b tu >arntorlnk ~Pf«>riyc .. ı namına İkln <'i 

~ te '.I'~ errndı Yeni Zclii.nda kun«>l 11<-fe_ 
tıııa. rk ınıııe. ıiyeıııl K· Tümıı;eneral 

tt rıııı Yoll B· C· Frf'yburg 
~ lb ar. ~ 
ti 1\. 

1 l){'ı·atcw1tık Bilmukabele Genelkurmay Baş-
ttı llırı" l!ı ııılaıu kanımız Mareşal Fevzi ÇakmRk da 
t~ nıııey a";ağıdaki me"ajın Mııurdaki Yeni 
ll'l'Urıt ~llnda seferi kuvvetlerine tebli-

«ltın Ordula-
o· ın ., - ğini B· c. Freyburgdan rica etmiş_ 
~~t ~" inci 

Uk 1 'ı rnsınctal:i tir: 
~ ll<le idrttk "Yeni Zelandıı. seferi kuvvetle -

ı il rinin Geliboluya ihraç edildikleri 
lur~ ostane \'e iki <lüşmım kuvvetin müc:'ldele-
ll Or<l me- )erine tahsis edilen harp sahıı..ııında 

\ ~~ Ibı~ısunun cesaret ve şecaat hususunda boy 
• 

0rııuı ğ eder ölçüşmeye başladıkları tarihten ta .... arına ve 
~tıııı -.ıılJeune se- bugiinf' kadar bir nıbu nsır geçti. 

Bu kahramanca ve yiğitçe mu_ 
harebede, hiç bir zarın bozamadığı 
mütekabil hürmet ve takdir ile iki 
muhuım kuv\'et, hakikt erkekli -
ğ:n :anına hu olan şeref ve ~ecaat 
ananelerine aynı \'Pl:hile bağlı bir 
surette uzu~ aylar kar~ı kar,,ıya 
çarpıştılar. 

Geliboluda. harbeden Türkler 
Yeni Zelıi.nda 11eferi kuvvetlerile 
yaptıkları mücadeleye ait hatıra -
lan daima heyecanla yad ve iki 
heybetli düşmanı mütekabil tak _ 
dir rabıtalarile bir'birine ba~lı iki 
do.tıt hı\line gPtiren bu destani mli
cadelenin harikullde ~afahatını 

büylik bir gurur ile daima naklet· 
mektedirler· 

Bir :r.amanlar yekdiğPrinin düş_ 
manı olan oroulann ittifak rıı.bıta
larile b'ribirine bağlı bulunmaktan 
dolayı ııamimt bir sünır his<Jettik -
leri şu anda, ııir.e samimi dÜ!!Ünce
lerimb·j, temennilerimi:r.i ve ııem -
patilerimizi muhabbetle gönderiyo· 
ruz. 

~larc,al 

FEYZİ ÇAK:\IAK 

Bu met1ajlar. bugün sut lam on 
Qir.de. 19 metre 75 kısa dalga An_ 
kara rad\'OSile. Yeni Zelanda ve 
.M1$rrdıı.lci Yeni Zelanda. .seferi kuv
\'etleri için tertip edilmiş olan hu
susi emi.sYonun başlangıcında neş_ 
rolunmuştur· 

Rizeli Alinin bir 
marifeti 

Hasköyde oturan ve Tahtaka_ 
lede Zafer c;ikulata fabrikasında 
çalışan Azak ismindeki kız evvel
ki akıam Hasır iskelesinden ge
cerken evvelce kendisine birkaç 
defa evlenme teklifinde bulunan 
Rizeli Ali önüne çıkmı~. yeniden 
izdivaç teklif etmi~tir. Azak yine 
red cevabı verince RiTeli Ali kız. 
mış. jiletle kmn yüzünü iki ye. 
rinden k~smi~tir. Azak hastaha. 
neye kaldırılmış, Ali yakalan
mıştır. 

Yerli fabrikaların 
randımanları 

Hüktımet yerli fabrika1arın 
randımanlarını arttırmak üzere 
tetkikler yaptırmaya başlamıştır. 
Tüccarların da bu hususta fikir
leri alınmaktadır. Şimdiki vuiye. 
te göre işçilerin tatil günleri ve 
bazı bazı geceleri de çahs.tırılma_ 

ıı dü§ünülmcktedir. Bu hususta 
yakında kat'i bir karar verilecek
tir. 

Maksat; yerli fabrikaların da. 
hili ihtiyacı mümkün olduğu de. 
reeede karşılamasını temindir. 

Siirtte bulu
petrol nan 

Memleketin 
sevinçle 

her tarafında 
karşılandı 

Siird vilayetinin Beşiri kaza. 
sında bulunan petrol, memleketin 
her tarafında büyük bir sevinçle 
kar~ılanmıştır. Bu münasebetle 
biz de, petrol arama işinin geçir. 
diği safhaları kaydetmek istiyo. 
ruz: 

1933 de, petrol arama enstitü. 
sünün kurulmasiyle başhyan pct_ 
rol arama faaliyeti ilk defa olarak 
Mardin - Siird vilayetlerinde baş. 
lamış, muhtelif yerlerde yapılan 
sondajlarda 1327 metreye inildiği 
halde petrol bulunamamıştı. Bun
dan sonra sondaj makineleri Siirt 
civarında Helmis köyü yakınına 
nakledilmiş ve burada yüz metre. 
den itibaren petrol emareleri bu. 
Junmaya başlamıştı. Bunun üze
rine bu mıntakaya ehemmiyet ve. 
rilmiş ve burada Türkiyenin ihti. 
yaçlarına kifayet ettikten başka 
ihraca da yetecek zengin petrol 
bulunabileceği anlaşılmıştır. Mü. 

teakıben o havalide Kerbent, Ri. 
baikale ve Ramal, Beşiri civarla
rında sondajlara devam edilmiş. 
tir. Petrcl arama işlerinde çalıştı. 
rılan Amerikalı mütehassıs Graig 
de en çok bu sahada petrol bulu. 
nabileceği hakkındaki mütehas_ 
sıslarımızın noktai nazarlarını ka. 
bul ve teyit etmiştir. 

Faaliyetin devamı neticesinde
dir ki bugün aynı ı;ahada petrol 
bulunmuştur, Buradaki petrol I. 
rak petrollerine benzemektedir: 
Zengindir. Tetkikatın ikmalini ve 
hesapların yapılmasını müteakıp 
petrol istihsali için icabeden tesi. 
satın kurulmasına başlanacaktır. 

Petrol bulunan mevki tren yo
luna yakındır. Arazi vaziyeti a. 
kıtma tesisatiyle petrolün istas. 
yona kadar indirilmesini müm. 
kün kılacak şekildedir. Kuyudan 
petrol cekilmesine devam edil. 
mektedir. ---------------------------

General 
Metaksas 
Sıhhatte ve ış 

başındadır 
ı\tinn. ~.; (ı\ .... .\.) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
.\Una radyosu tarafından 

dUıı akşam neşredilen bir teb
liğde Brışn.~kil Metaksasrn ha
fit bir griılten rahatsız bulun
maı::rnı fırsat hilen eski pclitl
kacıların bu hastalığı vahim 
göstererek diplomatik değ"işlk
likler olaca*ı, ha:}\'ek1Uete Po
litisin eelece~i " daha dif;er 
birçok musibetlerin meııılE'ke
tlınizi beklediği hakkında şayi

alar çılrnrmışlardır. 
Sözden ziyade icraata ehcm

mlret ~erPn Met:ık~as hUltO.
meti 4 senedenbcri mnhdut bn
;r.ı mahfillerden çıkarak devam 
edegelen bu kabil şıı.yialarn 
mukabele etme\{ istememekte 
ise de hazı m Una kaşa mevzıı u 
teşkil edl'?n şayiaların tekzibi 
icabediyor. Metaksas hUkfınıe
ti her zamandan 7.iyade mtista
kardır. Başvekil taın sıhhatte
dir. Politis hilkOmct tc~kil et
miyecektil'. Yun:ınistaıı muh
telif entrikalar için serbest 
saha olmaktan çıkmıştır. Hü
klımet heynelmilel ilimacla 
mazhardır Ye yalan haberleri 
neşreden komikleri hakkiyle 
tal~dir eden Yunan milleti sü
kun içinde mes·ıislne devanı 
etmektedir. 

Çocuk Haftasının 
üçüncü gün 

1 

Eski Çin paraları 
Harp kaçağı olara k 

yakalandı 

Londradan yazılıyol': Londra_ 
daki doklarda birkaç gündenbcri 
binlerce eski Çin parası bulun. 
maktadır. Bunlar 3696 çuval için. 
dedir. Ağırlıkları mecmuu 216 
tondur. 

Paraların yüzde doksan uçu 
bakır ve yüzde yedisi çinko oldu. 
ğu halde Almanyaya sevkolun
maktaydı. Almanların bu eski pa
ralarla silah ve mühimmat yapa. 
cakları muhakkaktı. 

Bu eski Çin paraları İngiliz 
kontrolünden kaçmamış ve Al
manyaya gid~n gemi çevrilerek 
hamulesi İngiliz limanına boşal. 
tılmıştır. Eski paralar yakında 
İngilizler tarafından kullanılmak 
üzere silah ve mühimmat şekline 
sokulacaktır. 

Şirketi Hayriyenin 
bahar tarif el eri 

Şirketi Hayriyenin ilkbahar 

tarifeleri önümüzdeki çarşamba 

gününden itibaren tatbik edilme. 
ye başlanacaktır. 

Şirket bilhassa akşamlan Bo
ğaz iskelelerinden köprüye olan 
vapurları geç saatlere almıştır. 

Pazar günleri de köprüden sa. 
hahları ve Boğaz iskelelerinden 
akşamları fazla vapur konmuştur 
Bundan başka Boğazın iki sahili 
arasındaki karşılıklı iskelelerden 
biribirine geçilmesi için aktarma 
&eferleri çoğaltılmıştır. 

70 kişilik Yugoslav 
koro heyeti geliyor 

Dün çocuk haftasının tic;ün.cü 
günüydü. Bu münasebetle EmL 
nönü \'e H~yoğlu halkevleri ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu kaza Yugoslav Münakalat nezareti-
kol~arı tarafından sabah saat nin 70 bin kişiden mürekkep 
ondan on ikiye kadar çocuklara memurları arasından seçilip ye
. sinema gösterilmiştir. Bugün de fr:;tirilen kadın ve erkekt.(?n mü
muhtelif halkevlerinde çocuklar re·k~ep 70 kişilik bir koro he. 
arasında g-üzcl şiir okuma mü _ yet.ı. Bel~rat konservatuy~rı pro_ 
sabakal:ırı yanılacaktır. Yarın r:sorlerınden Bayşanskı ıdar~ -
Şehremini halkevi tarafından sınde olara~ Balkan .tu~nesıne 
bir çocuk balosu verilecektir. 

1 

çıkmıştır. l\:oro ı·,')'etı bır ma-
yısta şehrimi7..c gelecek ve 2 ma-

Müddeiumumi Üsküdar Y.ısta pcr!iembe akş~mı Frar.sı~ 
• • • • tıyasrosunda Bcyoglu halkevı 

adlıyesını gezdı sosyal yardım şubesi menfaati-
Müddeiumumi Hikmet Onat ne bir konser wrecektir. Yu. 

dün öğleden sonra yanında baş_ goslav başkonsolosu ile Beyoğ
muavin olduğu halde Üsküdara lu hrılkevi reisi Ekrem konser 
gitm!ş, yeni adliye sarayını gez- hazırlıkları etrafında dün gö -
mi~tir. rüşmüşlerdir. 

, . 

ANKARA ROPORTAJLARI: 

Ankara meqva 
hoşunda bir gün 

Balıarm kı:;;a. damlamış bir 
gtiııüydü. Ulus ?lleydanından 
istasyona inen caddenin ortası
na. yayılmıı;;, yuvarlak çiçekli
ğe lrndar gelmiştim. Göbekteki 
bembeyaz çakıl taşları, içli bir 
pınarın köpüklerini andırıyor, 
keırnrlara doğru dagılnıı;; Kı
zıltopraktaıı akıntılar da, don
muş nlevdcn sulan hntırl:ıtı
yon..lıı. Burada. birkaç yol bir
leşmişti. Sağdaki dlimclUz uza
y:ııı. kuprü asfalt bulvarına 
.Haptım. liiineşin ışıklarile ııı
rıldı.raıı, iki araba yoıiunun a
rasıııa sıkışmış. dört küşe taş
larla düşeli, lıir aslanın bekle
di;;i kaldırımda yiirüıııek, yaıı
Janlakiııdcn daha rahattı. Bun 
lar boyunca yaııyaııa dizili, 
dört sıra akasyalar ilerliyor; 
gl'r~iıı telli c le ktrik dl rek !eri, 
aratıldnrla yUkseliYordu. Sa
ğımda :Meclis bah~e~iniıı, dip
leri kurn yapraklarla örtUIU 
::.ı~ a~a~lıgıııı, betondan alçak
ç:ı bir t'Cl yoldan ayırmış; dı

ı-ardan iı,:eriye atla,·anlara kar. 
Şı da ilı:l sıra dike

0

nli tel bile 
geçirilmişti. 1 !erde, çıplak dal 
aralıklarından, Meclise kadar 
basamak basamak yükselen 
havuz, onu kucaklı~·an ince 
yollar, ne!ti banklar, çiçeksiz 
tarhlar gözlikUyorclu. Yazın 
kahkahaları, şimdi, kışııı ses
sizliğinde gizliyordu. Kimse
cik ter yoktu. 

Kapılan önünde arkasız kü
çilk iı::kemlelere kurulmuş, si
gara. dumanları savurarak lt'ıf 
atan ııatronlarln, "eşiklere iliş
miş, du\'arla.ra. dayanarak gU
ııeşliyen uşakların bulunduğu 
kereı:ıte depolarını, gümrlik 
mlidilr!U~Unti, uğultularla. a
kan çamurlu Çubuk suyunun 
Usttiııdeki Akköı>rliyli geçmiş
tim. Yolda tel~ tilk gellıı geçen 
yaya, boş dolu lılr iki kamyon
dan başkn bir şeye rastlamı
yordum . .Nihay~t snğdn, TUrk 
Kuşu atelyesinin tahta par
maklıklı hahı,:esi bitişiğindeki, 
polis slivari karakolu yakının
da, altında berber, aı;ı,:ı, bak
kal gibi birkaç ufak dUkktm 
Ye bir de kahve bulunan "ls
vic·c Hanı,. na vardım. 

lçerde arkaları kllfell ço. 
cuklarla, omuzlarında urganla
rı ı-arkmış köylll delikanlılar 
dolnşıyor, scb7.cler kantara 
Yuruluyor, uzaktan uzaA-a ses. 
lcr yükseliyordu. BliyUk kapı 
yanındald köşede, al<;:ak sa~ak
ları. salkım salkım kırmızı lıl
lıer dizileri ile sü::;lenmiş, ba
sıkça diikkiinrl:ı karşılandım. 
Etrafı ı:ıarı kadifeli. güneşlik
slz deriden kasketli bir başla 
selltmlaştım. 

- Buyurun t.ıcyinı. 

- Bir şey alacak değilim. 

gazeteciyim, gezmeğe geldim. 
- Demek gazetecisin? 
- Evet. 
- O halde, bu dediklerimi 

iyi dinle de gazetene yaz. Bun
dan enci 8uluhandaydık. Be
lediye, duvarlnrının tehlikeli 
uıuuo,unu söyledi. Yer bulma
dan Lıizi çıkarttı. Açıkta kal. 
dık. Nihayet bu avluyu sencli
!:İ 4 lıin liraya tuttuk. - Ustu 
çinko örtlilil etrafı açık, yıik

ı;elq;e, etrafında yanyana. sıra
lanmış tahta dükkt'ınlardau in. 
ce bir yolla ayrılan, yeri gös
tererek - bu :!8 dilkka.ndan 10 
bin lira masraf ederek yavtır
dık. Hura;:.ı An karanın mey\ a
hoşudur. BUyUk ve intizamlı 
olınnsı Uzım. Bizo burası ı;ok 
ltüçUk geliyor. .Mallarımızın 

çöpünü dışarıya koyuyoruz. 
Bunun için kışın dondan, ya. 
zın da sıcaktan çektiğimiz var. 
Mahsullerimiz bozuluyor. Biz 
de m Us tahsili zarara sokma
mak için pahalı satmağa msc
bur oluyoruz. Zaten satı~ımızın 
azlığına sebep to bu değil mi? 
Suluhanda ardlyelerimiz vardı. 
Belediye buraya da yapsa ne 
iyi olur. 

O, bir yandan anlatıyor, bir 
yandan da kl\.tiplerile pazarlık 
eden nılişterilere, kulak vere
rek, ''olmaz, idare etmez., şek
linde kısa cevaplar veriyordu. 

- Hoca Erendi, neler satar
sınız? diye sözli açtım. 

- Biz komisyoncuyuz. 1şi
miz kuru, yaş sebze ve meyve 
satmaktır. Bunu esnaf ta alır, 
.seyyar da .... Ankarada beş pa
zar kurulur. lştc onlar da pa
zarlarda halka bunları satar
lar. Az mıktarda. turşu, pey
nir, zeytin, zcytinyağr, yemelr 
yağı dn alış Yeriş edilir. 

- Nereden gelir? 
- Hemen her şeyin tur!an-

dası Adanadan, Mersinden gc. 
lir. Sonra Manisadan. lzmir
den, Salihliden, Alaşehirden, 
Kırkağa<;:tan... Dursanın ise 
yaz kış ınahsuıu hic eksik ol
maz. 

lhtiyar, etrafına lıakındı. 
Meyilli konmuş u!ak bir san
dıktaki, ışık damlaları haliyle 
duran lizümli başiyle işaretli. 
yerek devam etti: 

- Bugün geldi. Geı;en sene
den kalmadır. Kilosu 35 - 40 
kuruş; içerde biraz daha. evzi
nl Yar 25 e vereceğiz. 

- Mahsulllerlnizl nasıl alır
sınız? 

- Bize mal sahibi gönclı>rir. 
Müstahsilin ekserisi köylüdür. 

(Dct'flmt 5 incirle) 

Riyasız dostluklar 
D ünkü ıazetelerde "Anzak". 

lnrın, Türk askel'ine karşı 
duyduklnrı hayranlığı anlatan 
sözler, düıüncelcr·, hatıralar, mü. 
ıahedeler sıralanmıştı, 

Şimdi Türk 'ü Öven bu kahra. 
manlar, diin onun karşısında ıi • 
lah kullanmış askerlerdir. "Ça. 
nakkale'' nin, her sabrından oluk 
oluk kan sızan bu şanlı acıtanın 
parıltısı, yalnız trrihirnizi süsle. 
mekle kalmadı. Bize, bizimle dö. 
vüşenleri de kazandırdı. Kol vu. 
rurken, yüreğin hayl'an olu§U 
gerçekten güzel bir feY· 

Mert düşman, karşısındaki has. 
mın değerini söylemek ten çekin. 
mez. Kahramanlıkta kök duygu; 
samimiyett"'°. Büyüklük kimde 
görünürse görünsün, onu tal'tan 
terazinin hükmü değişmez. 

.. 

•• 

"Anzak'' lar, bize ka'l"tı hialcri. 
ni açıkça söylediler. Hem her 
cephemizi ayrı ayn belic-ten rö
l'Üş zaviyelerinden inceliyerek 
söylediler. 

Kumandan, Türk neferinin 
dövüşçülüğünü ''e§siz'' sözüyle 
anlatırken, bir eski muharip "haı
talannıızı, yaralılel:'ımızı toplar_ 
ken üstümüze silah atmazlar, 
karşıla~madan vunnazlal'dı." di. 
yor ve bir hekim de: "Türk as. 
kerinin tahammülünü anlatacak 
ıöz bulamıyorum. Bunlara nar. 
kozsuz a~liyatlı-c yaparken, en 
korkunç ııtırapln içinde ne İn
lerler, ne .de yüzlerinde bir ada. 
lenin seyirişi ıörülür!" hükmü. 
nü veriyor. 

Türkün ccsıoc-et, kuvvet ve kah
rıtmanlıfı yanında civanmertliği. 
ni ve erkek tahammülünü ne ıü
zel ve ne kısa satırlarla belirti. 
yorlar. 

Evet "Türk" hakikaten işte bu 
tarif ve tahlil edilen harikadır. 
Bu meziyctltri, bu kadar açık ve 
mertçe söyleyenlerin, bizimle '.lir 
zamanlar düıman olmasına, bu_ 
gün artık acımaktan ba§ka )'apa
cak i, yoktur. 

Yaradılış ve ıeciye bakımından 
bu kadar yakın milletler!n biı-ibir. 
leriyle çarpı§ması değil, kucak. 
latmaaı gc("ekti. 

Fakat dostluklann yüule dok. 
ıanı, hep böyle çal'pıtmalar, kav. 
galar, cenkler içinde perçinlenir. 
Çünkü dostluklar da güne' gibi. 
dir, onlar da kan içinde doiarlar. 

Narvi1.-te1."i deniz nmJuırebe.,ine ait !ngı1iz bahriyelileri tarafın amı 'alııımtş resimlerden 'biritti birinci aahi/cmi::dc görclihıüz. 
Nitekim İfte bugün onlarla el. 

ele ve yücek yÜreğeyiz. 
HAKKI SUHA GEZGlN Burtula baştankara eden .AlmM de3troyeri ve yine Narvikte batı nlan bir tıakliye gemi.tt göriiyor .nmuz. 



Fransız donanmasının Skaja
raktaki muvaff akıyeti 

(Baş tarafı 1 ıncide) ' tıaııara \1 rıtmı:lır. 
laların halen Domzas"m ~O kilo- . Ordu olbl m~rk~z büro~~· bu hare· 
metre dogu cenubundakı Otta I kn.t <'mıısınd:ı H.~o ı.ı,ııı~n bofi1Jl· 
bölgesinde oldukları bıldirilmek. mu, otel ığıınu blldırmC'ktcdır. 
tedi_·, Bu bül.,.ede şoseler ve de.. 3.:SOO kişinin lmrtnrılnır~ olup hak.n 
miryollarl AJ~anJar tarafından 1 

Dl<.'\ kt.! tııtulm.ıl>t..n oluukları tahmin 
bombardıman cdiimisse de yal - dllmektcdlr. 

nız ta.miri ko.b:l hafif hasarlar Almanlar Endisede 
\•aki olnıuııtur. 

1 
. . 

1 
\l • tokho:m, 25 ( \. \.) ~ Gaıete-

Trondhcım cep lesınuc, ı - lerin \Crdtkleri haberlere güre, 
manlarm Sten.kjer'c doğru iler- O loda kalmı5 olan ı·~oneçlilerin 
lemeğe <',tılu;tıkları anlafjıhyor. mühim mikt.ard:ı bulunuşundan 
Milttefikler Namsos'un 50 kilo_ endi~ eden .\iman işgal ordum 
nıetrc <Pnubundaki Meier hava.. kumandanı ı-, 1 ıs ile 40 va-, ara
lisindc bulunmaktadırlar. Bu böl "mdaki erkekİeri, ı.ehri te;kt.: da· 
ged.:: haJrn EJiddetli muharebeler '\et erlemi tir. Bu emre muha'efet 
ccrevwı etmektedır. 
Aimanların ~orvcç istilasının edecek okınlar hakkında idama 

çık&ın cezalar tatbik edilecektir. 
bas!angıcında büyUk elıemmiye- Almanlann işgali altmcla bulu· 
ti haiz bazı liman1arı ele geçir.. kad ı · 
nıek irin kullandıkları usul hak- nan bütün ınınta. a gece eyın 

d · d · sokaklarda gezmek ) asaktır. 
kın a şım ı bazı tafsilat alın - İn iliz ha\'Cl ku\\"ctleri tarafın· 
alınmıştır. 

ö ~ · danbombardıman edilmiş o an Q,-
. grenıldığhıc göre, yiyecek ,.e lo lıa,·a meydanı 0 derece o;iddelli 

gız!ı kıtaat yük!ii üc: Alman va_ bir muh:.ıfaza altmd~ıdır ki tahri· 
puru Bcrgen civarındaki Puddc- batın m.ahireti hakkında herhangi 
J.'jord'da dört hafta kalmrıo;Jar • bir fıkir edİr.mek imkan::-ııdır. 
dır. • b l "d 

9 nisan mfıı.k sökerken Al _ .0:<m cç ajansı, ccnu u ~ar >ı e 
man kıtaatı gil\•ertcye çıkarak harekatta bulunan birinci Norveç 
Jhrnrn lıazrr1nnnırşlardır. fırk:ısmın ciddi bir muka\emet, 

Sahilde beklevcn Alman ajan_ gö termeden 1 Yeçe geçtmi hakkın
Jarı telefon tellerini kesmek ve da .\lmanlar tarJ.fından \erilmiş 
diğer sabotnJ hareLetlerinde bu. olan haberler imli surette yalan· 
hmmal< surctile yardım ctmi§- lamaktadrr. 
lt-rdır. Fransız donanmasının 
Almanlar ha va ordula- muvaffakiyeti 

rmı kullanıyorlar Pcıris, 25 ( Htısu~·i) - Fransız 
l'ııı·i-., ~:> (.\ •• \.) - ~alAhf~ destroyerlerinden mürekkep bir 

~ ttar 1''rnn rz nıahatiliııo g~ grup ıliin Sknjarakta Alman 
re • "or\·eçtc h.tuı muharebolo. harp gemil<!ıine taarruz ctmi~
rlııin şidJct \C ehc.nı mi.reli nrt..- lerdir. l\lemnu Ye tehlikeli ı:sula. 
mı tır. Deni:cdc ıııuttefiklcrin ra kadar git·cn l<'rnnsı:4 dcstro. 
htı:klmiyetı uzun ıaliddcttcnbe- yerlcl'i üç Alınan torpidosu, bir 
l'i temin edilmiş olup Xorvcc tahtelbahir \ "C üç muavin gemi
Flyorl:ırınd.ı mahsur bir halde yi bntımısğa muvaffak olmu.5-
bulunnn Alman Cilosu b:\knya- lardır. 
ıııın ncık t\('nizdo her hangi Almanlar gerek Cı ılir.den ve 

bir lııır<:>l.ct icrn etmesine mAni gerekse kaıadan mukabil taar. 
olmaktadıı·. Alma.ıı gemileri ruz.da bulunmussnlar da F'ransız 
alııız Fiyorların suları dahi- deslroyerlel'ine hiç bir zarar ve

linde faaliyette bulunabilmek- rememişlerdir. Batsın Alman dc
tcdfrl r. Knr:ıdn mesafelerin u- nizallı ı;.:ımisi 550 tonluktur. 
zaklı • r 'e elinclcki kunctin 3000 Alman cesedi Qg. 
.ıtlığı dolal ısiylc • lma.n yük- lo 5ahillerine vurdu 
"C:-k kıııııaııJa heyeti, :?3 Nisan.. 
ela. 'l'rondjhelru'iıı .,imallnde 
Stcinkj('r ~ aklııindc yaptığı 
vcçh.lle 1ıl lıu· nı il Crezclcri vuı. 
las iyJe Lıar.ı no!ct1ılara lıUcum 

ctmC1itcıı on~ lta uir ~;:?:- yapa
mamaktadır. 

Dunc.L muk.auil Almaıılar ha
,.a ordularmı geniş mıkyasta. 
kullanınnktndırlar. Tayyare fi
loları, ııyni zamanda hem şi
ınnl deniz.inde mU(tcfiklerin 
ihrnr rıoktnlıırına hem dtı onla. 
rııı rnUnal.al.ıt lOllarıu:t karşı 

lınrc iılt bulunmakta.dırlal'. 
Alman t.ıyyarolcri muhn.re

l1elerc d :! lşttı·fLI• etmekte \·e 
Mlitt fiklN in mUfrczelerile mu 
harebc mıutakası dahllindeld 
kasabaları mitralyuz ateşine 
tutmnldadırhır . .1-,nknt Almaıı 

tayynrclcı inin lcıdı·i gitghle 
artmakta olan ta)yart" dnfi top
ların faaliyetlerini özönUnde 
tutmnları lC' betmcktedir. Dl
ı~cr t,arn:!tnıı dıığlınııı ,.e or
ınanların mc\ cudi) eti ınlltte-

1il,lerln ~ llrUyliş halinde lnılu
mın ınlifrcıeleriııın gizlenme. 
lcrlni lrnlaylnştrrmaktndır. 

\lmaıılar • teinkjer"in gar. 
lımcla ktiuı Deroey yarım nda
srnıı tnkribcn iki tabur asker 
cıkarını tır. işte b,u m lif reze 
lntittefik kU\"YCÜCl"IC harbe Ci• 
rişmiştir. Milttcflkler sUratle 
Yaziycte hakim olmuşlnrdır. 

Narvikte 
Sto1:1ıolm. 25 ( A.A.) - ~ar

vik rnıntakasıncla 2500 Almanın 
cember içine alınmış olduğu ve 
bunlnrdan bin kişinin nısfı şe. 
birde \ e J 500 kiı::inin de müca.. 
\"ir bir vadid:? bulunduğu haberi 
teeyyüt etmektedir. 
Bunların teslim olduklarına 

dair ecnebi memleketlerde ya.. 
yılmış olnn şayiay:ı mevsimsiz 
n:ız::ıril~ bakılmaktadır. 

Almanların zayiatı 
• Pari.s, 25 ( A.A.) - Havas: 
•. Poti Parizyen gaı.eltsi 1000 
Alman nskcrinin teslim olması, 
hir kayak<'ı taburunun imbMı, 
N'on"?...--çc ~itn1 ... kt<' olan Alman 
l&;aatr yiiklü nakliye gemilcri
nüı torpille:-ı~csi neticesinde 
17.500 Alman asker~nin zıyaı gi
b ~nteı-ec:ın ha~rler nc~redi. 
;y~r. 

lrtuı rı ~,.ıılıı"!!I, 25 ( \ . \.) - llın aıa 

,ian5ındmı: 
PcUl Pnıilli n, Almanl:ırm hl:an

duıavyaya l<a~ı 3lri .. mı, oltiuklan 

l rek6.t e!llaıımdıı. kıy~tmltı olduk· 
J-.n n&kllyıı ı:-cmllen hat:mlnın yel<u
~ l8 al.un tarihinde 07 l.11 tona 

il ~Mu unu yıı:ı:maktl\~ır. Bu ge
m erden o ı ton ha tmı~ \ c 36 bin totı 

l"oııdra, ~5 (Sabaltu 1.atJı rad. 
?ıo) - ı ~orvcçtcn gelen haber .. 
lcre göre Oslo flyoru sahilleri. 
M 3000 kadnr Alman cesedinin 
vurmuş olduğu gc>rülmüştür. 
Dalgalar aynı zamanda büyük 
mikya5ta silah '"C mühimmatı 
da sahile atmıştır. 

Bu hadiseler Almanlann as -
kcr ,.c silah nakliyatının nor -
mnl bir şekilde devam ettiği hak. 
kındaki yalanlarım :ı.çıkça mey. 
danıı vurmaktadır. 

Norveç harbinin son iki haf. 
tası zarfında Almanların 25 
nakliye gemile!"i batmış. on nak 
liye gemisi torpillenmiş, diğer 
dördü uı.ptolunmuş ve biri de a
teş almı~tır. 

ll••lsinT.i, 25 ( A.A. l - Fin -
lnndi\1a radyosu, Alman tayya. 
relerinin Namsos"tın 15 kilomet. 
re cenubunda kain küçük bir §C

hir olan llangrund'u bombala -
dıklarmı haber verivor. 

].;(mdra, 25 ( A.A.j - ~orveç. 
teki harekat neticesinde. 134 Al. 
man bahriyelisi e ir edilmiştir. 

Müttefikler Amerika. 
dan 500 milyon lngiliz 
liralık tayyare alıyor 
}Jonıtı·n, 2:; (Sn h:aha k:u ... ı 

Jlıtd) o) - Aıneı-ikada buluna~ 
!nfillz - Frnnsız ı;atın alma ko
mlsrou 11 Ron hartaııu· zarfında 
fıOO milyon 1ngillz lirası kıy. 
metinde' tnyyıuf' sinarişinc nit 
koııtrotları fmznlanuı;:tıırrln-. 

lnı;lfü: \'C l<'rnııı;ız hilkümet
leri !iı: tayyare motonı fabri
kası kurulnın"ı için ll\zrm ge
len tnh lı;ıntı vermeğl kararlaş
tırmıı;lnrdır. 

Aıneı lkay ipariı:; eJihnlş o. 
lnn ~eni hombnrdıman tıı.yya
relmi 4 motorlu olup hareket 
sahnları GjQQ kilometredir. 

Am~-;ik~orveçi 
muharip tanıdı 

Nt uyork, ~5 ( Husıısi) - Re
isicumhur Rur.\'ell Almanya ile 
Xorveçi hali harp':" \'e dolnyı
sılc Norve~i muharip olarak ka. 
bul ettiğini. bu mlinasebetle A. 
meriknn bitaraflık kanununun 
Norveçc <l" tatbik eclilc~ğini 
bildirmi tir. 

· Mimar Klemans 
bugün geliyor 

Yeni in edilecek Büyük Mil. 
let ~Je lisi binasının projeleri
ni ynpm k üzer'!; profesör Kl -
nınns bugü11ki.ı ekspresle ee}ıri.. 
miz.e gel~k; \C bir kaç gün 
kaldıkt.nn °oll'rn. .Anka.raya gi • 
deccktır. 

isviçrede Ahnan 
cemiyetlerinin 
toplantıları 

Hükumetten izin alın
madıkça yapılamıyacak 

/krn. !!5 ( A.A ) - .\lm.ın ce. 
mıytlcrının Gaile Knntoııunda 
yaptıklaı ı içtimalar son zaman. 
Jarda srklıt';lığındnn, hüklım('t 
y:a.bancı <'cmiyctlerin. iGLima!aı 
.rrıpabilmek ihcre. oııccd{!Jl mii· 
saade almalarına \ 'C v.ı.bancı ha· 
tiplerin, 1.abıtadan izin istihsal 
etmedıkçe, bu ictimalarda söz 
söylememelerine karar \"ermi:;. 
tir. 

lı:ııklaı·ı S<'.indürmc tecriibeleri, 
bütün tsvi<;ı-ede bu akşam baş_ 
lamıı:;tır \"C cumartesi :::abahıP:ı 
kadar de\':tm edecektir. Ha\·a 
hiicumu tecriibelel'i de •apıla. 
caktır. 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Hl'iit.-.ı•I, :!;) (.A .• \.) l\"nl.Ji. 
ne istifnsnır n'rmlştir. l..ıhel'al
lcr maarif lılldc·csl alcrtıiııc 
rcy 'ermislcrdl. 1\IUnaka~a ild 
Zcyl meselesi fizerine cerc\·aıı 
c:>tııfr::lfr. l'lerlot, Liberall~riıı 
ııol<t~\i ııazarıııı lialrnl clmedi
ğindC'ıı ltiınad ı·eyi istnmiştir. 
I...ihcruller adPmi itimnd reyi 
Yerrn isl<.'rcl i r. 

J:ı·iik-.l'J, !!:> (.\.,\.) - DX.B. 
Ajnnsı hilrliriyorı 

Bnşn:-I;:iJ Pierlot, kulıineııiıı 
istifasını l>rnla, an••ak Cıınıa 
giinü ôğletlcn C\"\"el takdim e 
deceJ.ıir. ÇllnkU. kr:ıl. hu ak
şarıı bir liyal l'O !('ııısillıı<le bn
lııııaı aktır. 

istifa laıı sı.rnrn lrnhinc Pier
lot'ın ı·iyasC'tinde toplanarak 
tfç f:eyrck saat ıııUınlrnrcdc bu
hınmuştur. 

Bu içtimndıı hllkfııııetin kra
la, bütün knbincııiıı istffas.ınr 
,·ermesi kararı teyld edilmiş
tir. 

Siya i mahfiller, kı·aıııı. is
tif rı knbul ettiği takdirde, 
yeni kabineyi tcşkilc yine Pi
erlot'yı memur edccC'ır.iııi tah
min eylf.'mektedirler. 

Anzakların lon
drada yaptıkları 

• 
ınerasım 

I.ondra 25 (A.A.) - Avustur. 
yalılar ve Yeni Zelandalılar, Me. 
morialday kutlamışlardır. Kr. 
demlilcr arasında Mareial Lord 
Birvood, General tan Hamilton 
ve Viktoria nişanı,.nı hamil dört 
subay bulunuyordu. O tarihte 
Britanya imparatorluğunun ılüş. 
manian olan Tiirklerin kahra
manlrğı yadedilmiş, bugünkü 
Türk ordusu başkumandanı da 
hiirmetle anılmış, alkışlarla kar. 
.ılanmııı:tır. 

Eski Avustralya başvekili ve 
bugünkli Avustralya yi.ıkse!< ko. 
mlı;eıi Sta:ıley Eruce su sözleri 
söylemiştir: 

Bugi.ın, Tür':. A vustr:ılya ve 
Yeni Zelanda orduları baş'rnman. 
danları arasmda telgraflar teati 
edilmiştir. 

Avııstralyahlar. Türklerle, bü. 
yük bir gayret sarfederck çarpış.. 
mışlar ve onlara karşı büyük bir 
takdir ve büyük bir hürmet duy. 
muşlardı. 

Bruce. büyük harpte. Avust. 
ralyanın ancak 5 milyo, nüfusu 
bulunduğundan harbe 450 bin 
asker yolladığını söylcmis ve de. 
miştir ki: Döminyonların mec. 
muu bir milyondaı;ı fazla asker çı.. 
karmıstı. O tarihtenberi Avust
ralyanın nüfusu y\iıulc 50 artmış.. 
tır. Umum imparatorluk nüfusu 
da çok artmr, tır. Bu suretle dö.. 
minyonlar. bu harbe daha geni 
mikyasta iştirak edeceklerdir. 

Bundan evvelki harpte Avust. 
ralya 600 tayyare ubayı gönder .. 
mitti ve bunlar 300 düşman tay. 
yaresi düşürmiişlerdi. Fakat, bu 
harp için hazırlanan imparator .. 
luk hava ordusu pl5nına göre A. 
vustralya tayyarelerde cahşmak 
üzere H bin pilot, 16 bin müret. 
tcbat ve karada. tayyare karar. 
gi\hlarında hiımet etmek üzere 
17 bin ki~i gönderecektir. Yani 
Avustralya. geçen harpteki 600 
kiti yerine bu harpte, pilot sı.:oor 
olarak ccman 30 bin ki~i gönde. 
rccektir. 

Avustralyadan çok dah fazlı 
nüfu 11 olan Kanadada, Yeni Zc. 
l -..ı .. .ı ... Ce"'\ b[ Afrikıd1 da bu. 
na benzer tcrakkilcr kaydedil. 
mi§tir. Hiç !ltıphe yoktur ki, <lö. 

lng'lferedeki silahranma 
T eslihat Nazırı azı iınalatın on 

n1isline çıktığını söylüyor 
Paris. 25 (A./\.) - Mcb..ısan 

meclisi ordu cncü-ncninde beya.. 
nalta bulunan tcslih;ıt nazırı Dot. 
ri. söyle demiştir: 

imal 'itımız miitemadiyen ve 
mühim bir nisbette artmaktadır. 
1 Ier ihtimale karşı koymamıza 
medar olacaktır. Bilhassa muha. 
reb::lerdc istimal olunan bazı 
malzeme imal~tı on misline çık. 
mı ve her tiirlu normal tahmin. 
leri geçmiştir. 

Di{!er taraftan bahriye nazırı 

Kampinçi. lıahri' inşaat için veril. 
miş olan tahsisatm ne suretle kul. 
lanılmt~ olduğu hakkında mebu. 
san meclisi maliye cnciimenine 
bildirmiştir. 

M umailevh, netice olarak, şöy • 
le demektedir: 

1944 dı:ki filomuz. §imcli hiz. 
mette bulunan cüziitamlarımız o 
tarihten kadro haricine çıl{arılmış 
olsalar bile. şimdiki filomuz ka. 
dar kuvvetli olacaktır. 

Klodyüs Bükreşten ... 

Peşteye gitti 
Eıı<lapc:jlC, 25 ( A.A.) - D. N. 

B. J\lodyLıs tnyy:ırc ile Bükı-c~ 
ten buı aya gelmi~tir. Klodyiis 
iki g-ün burada kalarak f'kono. 
mik ·işler lıakkmda l/:!maslarda 
bulunaeak, ayni znmnnc1a Baş\·e. 
kil \"C Haririye nazrrmr da ziya. 
ret edecektir. 

Uıııl 111<·şt•·, 2j ( \ .• \.) - Gcçcn 
mart ayının on sdtl.ı:lndc Almanları 

Roman) :ılılar aıasmcm Bükr<' tc bll!J· 
lnınış olan 11-lııradl mUznkereler, sona 
crmi~tir. };\ \ clld g<'cc lnıza cdilmiş 

olan Alnıan - ROntCll ltlltı!larma mun
zcım olan prolokoldıı !lll maddeler var
dır: 

ı - ~ınrkın !,<'ye na?.aran fiyatr 
nıuhnfaza edılccelttır. Alın nya ihraı;: 
olunan hııbııbatııı teılıycsinılc bir Ha· 
yişmarlt -41 Ley hes:ıp edileccltllr. 

2 - ı~omanya, Çekoslo\·akyaya bir 
takım ~Umrlik kolaylıkları sösterc-

ccktir. Almanya, e.!ltı!en bu lwlııylık• 
!ardan iııtilade C'lnıc etedir. 

3 - .Alın:ınya, Ronınnyayn yap-
mnl\ta oldu~u kômlıı· lhıacatını tak
ıib"n y\izdc 40 ııiabctindo ıırtırmagı 

kabul ctmi~tır. Buna ınuknbll, Ho
manya, §imdiye kadar ihraç ctnıc

mektc olduğu ham ylln vt'rccektlr. 
Almanlar, yap:ığı satm alm:ılt için 
yapmış old!lkları tekliflerini ltabul 
cttlrmcğc muvaffak olnmamııılardır. 

4 - Alınııııyııya tnhııs cdllmi~ o
lan petrol kontenjanı, 21·12·!13!1 IUIA
{ı ile tespit cdılmig <ılduğU gibi lpkıı. 
edllmlştir. 

5 - ~oya rasıılynııınm lhrııent res
mi tenzıl eı!ilnıi§tir. 
• 6 - tı,i memlekeC aı'l!ııınc.l::ıki mU
baaelcleri:ı nornı:ıl irık~tını temin 
makııadıle muhtelif tedbirler ittıbez 

edilm l~tl r. 

ingilterede faşist ve kom "n·sı 
propagandaların önüne geçilecek 

( I:ıı'j lttrııf ı 1 inciıle) gecen teşrini evvelde kabul edil. 
Andcrson, sözlerine devam e. diği zaman muzir propagandaya 

derek demiştir ki: mani olmak çareleri de müzakere 
Bir müdd.c:ttenlıcri harp çalış. olunmuştu. Umumi mütalca harp 

~al~~~t.! t~afa ~~~a~.e~:m~k i. z•nıarımda ~,.ile, küçiikl~kalliyct. 
Stn sa lr51Z ahır gl 1 l)OrUnen az }erin fikirlerini yaymakta serbest 

•kalalf.ıl'fk1 bhı rlimrelett dikkatle bırakılmaları merkezinde idi. Fa-
tara~sut. ediyorum. (Al.~r~Jar). 1 kat, müfritlerin, an'anevi pren .. 

Mılletın bu harpte, butun kuv. siplerimizin verdiği hürriyeti sui. 
vetimizle mücadele hususunda • · 1 l · "k · d 

d .• · k ·· 1 b" k d k" ıstıma etme en tehlı csı var ır. 
ver ıgı arar oy e ır arar ır ı N' "dd ı d" ·ı · · b 
b h 1 f "ki . f 1. ızamatın ııı et en ırı mesını u 

.u ~ rs ımn sar ettı erı .aa ıyet sebeple düsüniiyorum. 
şımdı}'e kadar pek az tesır yap. • 
mışhr. Bununla beraber harp ça. işci mebusu Vatkins'e cevaben, 
lışmalarma mani clmak üzere ya. c.l2hiliye nazırı, faşistler tarafın.. 
pılan mütemadi teşebbüslerin dan. 1 mayrs münasebetiyle Lan.. 
muhtemel çalışmalarından teka. dra şarkında tertip edilen nüma. 
fül edilemez. (Alkışlar}. yiti menetmeyi düşündüğünü 

Milli müdafaaya ait nizamlar söylemiştir. 

isvecteki fırkalar vatani bir .. 
nümayiş tertip ettiler 
( Ba§ turufı ı ıııcitlc) 

Başvekil ile üç fırkanın lider. 
leri vr: amele konfederasyonu rei. 
si bay Lindhcrg birer nutuk söy. 
ı:yecekl-:r ,;r. 

lsvcç bir Alman tMrruzuna hedef 
olursa 

Londra, 25 (A.A.) - İsveç, 
bir Alman taarruzuna hcdd oL 
duğa tak :irde müttefiklerin der. 
ha! müza: eıret edecekleri hakkın. 
da bir Lo:ı•lra gazetesinde çıkan 
hııber ı•uı ine sal;ıJıiyt'ttar ma. 
kamdan '.'.1öyter ıı jansına yaprlan 
beyan<:tt:ı yeni her türlii Alman 
taarruzunıı:ı Fransa ile in~iltere. 
ye t.ıallrık coeceği ve fakat bun. 
dan rr.üttt:iklerin bu hususta ts. 
veçe :;arih teminat verdikleri ma. 
nası çıkanlnınıyacagı bildirilmiş. 
tir. 

Almanhu·a ıiJde~li bir cevap 

Stokholm, 25 (A.A.) - Cocial 
Dcmokraten gazetesi. İsveç mat. 
buatmı, N orvcç hıidiscleı ini tan. 
rifle ittiham eden Almanlara şid. 
detli•bir cevap vermekte ve ele. 
mcktedir ki: 

Almanya masum ve sulhperver 
kom~ularının, Alman cebir ve şid. 

minyonların mü tcreken s.nrfe.ı:le
cci:leri gayret 1914. 1918 dekin. 
den daha fiili olacaktır. 
Bruce, sözkrir.i bitirirken, dö. 
minyonların ve imparatorluğun 
diğer kısımlarının. milttcfikler 
hesllbına zaferi kazanacak kat'i 
imillcr meyanında bulunacakları. 
nt öylemi~tir. 

(Anııak kwnandanlariylc Mn. 
r ~al Çakmak rr·asınc'aki telgrllf .. 
lar 3 Üncü :ı11yfıı.mı:1..dllllır.) 

detine maruz kaldığını ~ören ls. 
kandinavları hu vaziyet kaq;ısın
cia isyana sevkedcn tabii duygu. 
yu anlamaktan hakikaten aciz mi. 
dir? Ve Norveçte cereyan eden 
ahv.:ılin İsveçte 1cbebiyct verdiği 
nefreti, yabancı propagandasının. 
neti:c>~i ~ibi gö~termek beyhude 
cll!ğ.ı midir? 

İneç donanması, Alman 
don.anmaıır.na faik 

I ondı-a, 25 (A.A.) - Daily 
Tclegraph gazetesinin şon za. 
•::.ıanlara kadar Stnkholmde bu. 
Jur:a:ı muhabiri. Alman ve İs\·eç 
donanmaları hakkında yazdığı !Jir 
makalede diyor ki: 

ıki üc aydanberi yapılmakta o
lan deniz muhareb:leriııden ve 
ezcümle Norveç fiyorlarının iş.
gali esnasında vukua gelen çar. 
pı§ı::alardan sonra. Baltıktaki ele. 
n.z kuvvetleri müvazcncsi. Al. 
ma~ya aleyhine ve İsveç lehine o
l':ıı ak bozulmuştur. Baltık clc
nizine hakim olmak niyeti ile vü 
cu:fa getirilmiş olan Alman do. 
;ıanması, artık bugün Baltık de
nizinde en kuvvetli donanma de
~ildir. Almanya, a&kerlerini is
v'!c:i isgale yollarsa, bu askerlere 
do:-.anması ile yardım ed~cek va-
7İ\'cttc bulunmamaktadır. Alman 
\'~nın dinde kalan kruvazörler. 
;nevcut bir tek zırhlıy;t ild.vc edi
lirse bu suretle teşekkül eyliye
cek o!an Alman filosu 6, 8 ve 12 
pllsJuk topları haiz bulunacaktır. 
Haibuki İsveç donanmasında 6,9 
ve l 2 pusluk toplar vardır. D.iğer 
• .. raftan, Almanya, bu~ün dınde 
kalsn gemilerini de istila kuvvet
lerine malzeme ötüren vapurla
rın ı tfakatine vermek mecburiye
tindedir. 

Yaınanıar 
daki hB~'-



Jer \&~nniş bulunuyordu. Müte
akiben kız ve erkek liselerile, 
orta mektepler ve 80 kişiden mü
rekkep ü.n.iversitr..li gençlerin 
geçişi başlamıı.) ve çok alkışlan_ 
m.ıştır. 

Bursa Halkevi temsil 
kolu Afyonda 

Afyon - Bursa halkevi tem.. 
sil kolu gençleri şehrimizi ziya.. 

~ı ~ ret ve halkevimize misafir gel-
.tf ha.cı . beledi. mişlerdir. 

~~ el'\le lllıın:,er 'e Hazırlanan program gerekli -
'~et- <1 .?uıun . 1 ğince halkevinde kahvaltı şehir 
~faq,ı lı· 'l'U.rkoca- gaz~nosunda 'ö~Je z.iyafeti, h~L 
, k tde~: ~ençtir. ke.Vl~de de akşam zıyafeti venL 
~~~n ' e Bur. mıııtır. 

~~ tiz_ <:ok ~yler Törenle Zafer anıtma çelenk 
f ~fl\c l konduktan sonra Vilayet, kor 
ı~li~ U arının komutanlık, parti ve belediye zL 
~~. ~ti yaret edilmiştir. 
~ 1) ......, e Bu yemeklerde ba.~ta vali, kor 

·k ~ı '1'i U sene komutan vekili. parti ve beledi
~ ~il catet ,Ve.. ye reisi hallrevimiz reisi parti 
~~Ilı~~· Bıle • ve hnlkevi idare he~·eti azalan 

Ufı k~oza. satış halkevliler bulunmuşlardır. Gün 
~,etin U.Şlardır. düz misafirler şehrin muhtelif 
~ tiı\i lb. lohunı sa- yerJerini bu arada şehir mllz.esi

~ıl~~~ ~ap~ştereken ni, asri mezarlıiı ve hlll!tı&i nıu\r ~ı Cllın •kları iş hasebe belediye fida.nlıklanru 
~ ~~t t Uştur. gezmişlerdir. 

4ııt~ ~Jhıuın tev Akşam saat 21 de ha.Ikevinıiz 
~ bı,L.. um sa- salonunda her sınıfa mensup 
~~ek seçkin davetliler huzurunda 
~llıqaıt ~Ôd~ bir. (Hissei şayia) piyesile (Zor ni.. 
'tıt~dan 

7 
hı~. ko. kah) dan bir parça muvaffakı. 

~~İl t hın ve yetle temsil edilmiş; muhitimiz.. 
~ ~6.~ biııa~af.rnıdan dli' çok derin beğeniş ve takdi.r
l~.~ı ~iı~ Utu ta. le karşılanmıştır. 

1~ ~1lllt Ji.!l~tir. 23 nisan 940 sabahı Şehir ga. 
,~ 'h akimi- zinosunda verilen kahvaltıdan 
~· Clfllı sonra misafirler büyük bir sev. 
~) ....... ~1'U' • gi ve kardeşlik havası içinde 
-ti~ baYta 1 ı ha- Burdura uğurlanmışlardır. 
~~tir ne: ~~h- ır.ı••• .............. . 
~~y~f: 1 ;fJ ~1·) 
~'~~ ~~~ 26.4.940 Cuma 
tt_~ ~t~~ıuıta uy. 12.30: Program ve memleket sut 
~°"ııı y··~ tlık ve ayan, 12.85: Ajanı ve moteoroloji h&.. 
~?l'ıiı.ı. ~Ü gös. berten, 12.1:10: Müzik: lıluht.eU! ıar. 
~t~ ~!~?'asime kılar (Pi.) 13.30/lıl.OO: f.lllılk: Ka. 

~· Ş atıdJ rl§ık mUztk (Pi.) 18.<iO Mllzlk: '.fUl'. 
~ ~~ lai\e 8 ' Bu. kUler ve oyun havaııı.n, lS.55: Serbest 
rı.~lı •. 4!p ~ besYa.şla- aa.at, llUOı Memleket aut ayarı, 
"Q~llı, e io
~l'ı l~t"~lltukları .A:janı ve meteoroloji haberıcrt, 19.80 : 
a~; halkm Koııu17m& (Çocuk Esirgeme kurumu 

~ lt;~ """da Vila • t&ra.tmdan), ısı.tıs: Mfütill: çaııı.nıar. 
."'ll '>~\·en Cevdet Çağla, İzzettin ökte, Fi.tın 

l hU~k~~{t Kopuz. ı - Okuyan: Mustafa Çağlar, 
" Melek Tokgöz; Satı;ye Tokıı.y, 20.40; 

a 
h\~'l\YVa- Mllzlk: Halk Türküleri ve oyun hava. 
llf a lıırı, Sarı Recep ve Sadi Ya.ver Ata. 

nıan, 20.60: MUztk: Çalanlar: Vecibe, 

a. it QÜn Kemal N. Seyhun, Fahire Fcraan, Re-
~,., ı flk Fersa.n. 1 - Okuya.n: .Meth&ret 
t ~~:~flfı J Sağnak, Necmi Riaa, 21.15: KonUfma 

\b ı.ı~~ uııc~c.tt J (Bibliyografya), 21.30: MU.Zlk: Er. 
~-~ nırlalırr tren tuğnıl Soyııat taratrndaJl akordeon 
' ~l\tı.ı q 81'afl"rını ııolo'lo.n 21.45: Mllıik: Küçük orkea. 

t ~ll ~ bıra ltcndisi- tra, 22.16: Memleket aaat ayarı, A. 
~~~ ~a.blbt ltltna.da janıı haberleri; Ziraat, Esham - Tah.. 
1~t~' Oı:ıa ltlnıt is- vila.t, Kambiyo - Nukut borsası (FL 
~t eı;l'lcr Yollar. yat). 22.35: Müzik: Cıu:band (Pl.l 

~rııı:ıı ken, se- ~3.25/23.30: Yarınki program ve ka... 
t~bh ~. dudak- pamı,ı. 

( ~t~ ------------
1~~ detı Yen; N e~riyat 

i!' ' eren <le ~ikft.. ,, ö.t. 
~mu L.ola t ' \.' 1~ b llto Uzun mUddettenberi tefrika ıottl#i

< ı~t lr~a lllar Yol. miz Fekondlte romanının büyük yszL 
ı lıt tabi{ ~ün eğ. cısı Zola hakkında neşredilen bu kL 
1 hı~' llu ern ÇU- tap, bu mühim şahsiyeti ille defa. ota. 
' r,. lllar "et ~.. "il 1 oJ - rak esaslı bir "ckilde tetkik va.zlfesl-
ıı.'t"taıı Btasyon. .-~ • l"' arın • ni Uzel'lne alma.ktadır. 2 Nisan 1940 

~ ~t~ ·ttııcı agız. da doğumunun yUzUncll yıl dönümü 
1 ~; ~~ille ~n alınır. büyük me.·e..ııtmle kutlanan Zola hak. 

1~ ea ~lif. aç kere kında menileketlmtzde de bazı ga.ze. 
ttı aran bi-l ~l'ln teler makaleler yazmak suretiyle işti . 

ı~ b':atıı .. :anı:nıştı. rak etmişlerdi. Hüsamettin .Bozok 
"~ .. .., bu k.itablyle bu neşriyata daha geniş 

Milli Küme maçları 
Bu hafta Muhafızgücü • Gençlerbirliği, tstanbul
da Gala taaaray - Fener le, Beşiktaş - Vefa, iz. 

mirde Albnordu • Altayla karşılaşıyorlar 
M.itlt küme karşıla.şmalarmm 

en mühim nıtı.sa.ba.ka.la.rmda.n bir 
kısmı önümüzdeki cumartesi ve 
pazar günleri yapılacaktır. Be
şiktaşla. Vefa lzmire ıVderek 
dt.plasma.n nıa.çla.rmı 4ma.mlı • 
yaca.kla.r, Muhaf tl'lg-u\;ü, Gençlc-r 
birliği de tst.~nbula relerek ikin~ 
ci deplasman karşrlaşmalarmı 
Galat.asa.ray ve Fenerbalıçe ile 
yapacaklardır. 

Hafta.n.m en mühim ml\saba -
kaları hl~ şliphe yok ki Ga~ata
saray ve Fenerba.hçenin Ankara 
takurJarı ile yapacakları m~a.
bakalardır. 

Biribirlerinj pek uf a.k bir 
farkfa takip eden bu takmıla.rm 
önümüzdeki maçlarla a.laca.kla.. 
n neticeler şampiyona Uzermde 
mühim rol oyruyaca.k mahiyet. 
tedir. 

Ankarada geçen hafta yaptığı 
iki müsabakayı da k:ıza.nan Ga
lat3.$ara ym. son Dcmirspor kar
şılaşma.smda sa.k&tlan&n bir ka.c: 
mühim ele.m.a.n~ ma.hnıln ola. 
rak oyntyaca.ğı bu maçlarda Ar,!
k ara takımlanna karşı alacagı 
netioe meşkructilr. Fenerl>ahçe • 
r..in bu iki mü.sa.bak.ayı ufak bir 

farkla da olsa kazanacağı tah
min edilebilir. 
~iktaşla Vefaya gelince, ge.. 

çen hafta şehrimizde Beş.iktaşı 
gi.17.el bir oyundan sonra mağlf1p 
00.e.'1 A!tınordunun lzınirdc ybı~ 
Beşikta.5 ve Vefa ile yapacağı 
kaı-şrla.şına şayanı dikkııttir. E.. 
~er Altme>rdu !ular bur rlazı:ı o
yunlarını oynar, ve Beşiktaşlı
lar da takını teşkilinde geçen 
haftaki isabetswği gösterirler. 
r:e netioenin Beşiktaş aleyhine 
döneceği pek tabiidir. 

Beşiktaşlıların enerjik Altay 
lakmu karşısında da Galatasa.. 
rayın Akıbetini göz önünde tu. 
tarak temkinli hareket etmeleri 
lS.mndır. 

Vefa bir hafta evvel lzmirli
lere karşr İstanbulda Beşiktaş
tan daha iyi netice almasına 
rağmen takımın nefessizliği çok 
düşündürücü mahiyettedir. Za.. 
ma.n zaman düz@n bir oyun oy. 
nayan, yine zaman zaman bozu. 
larak panik haline ~elen Vefa
hJann lzmirdeki alacakları ne
ticeler Altmordu ve Altay lehi. 
ne görülmekle beraber topun yu. 
varlak olduğu da unutulmama
lıdır. - K. B. 

Milll küme hari- ( Kırkpınar güreşleri 
Cl.nde kalanlar Kırkpınar~ yapıl~cak Türki-ye serbest güreş musa.bakalan 

hazırlıkları ilerlemiştir. Mmta
ka birincilikleri geçen hafta 25 
bölgede birden sona ermiş ve 
neticeler güre!! federasyon.una 
bildirilmiştir. Bunun üzerine fe. 
dera.syon mmtakalan 8 grupa 
ayrrmıştır. Mayısın beşinde bi
rincilik milsabakalan yapılacak 
ve her grupta. birinciliği kaza
nan ~~çiler F.dirneye gönde
rileceklerdir. 

Aralarında hususi bir 
turnuva tertip ettiler 
Ankara, 2::; <A.ft,..) - Haber 

aldrğrmrza göre, MiJll küme 
haricinde kalan Ankaranın 
Demirspor ve Ankaras-Ucll ile 
lstanbulun Kurtuluş, Beyoğlu
spor ve Şlı,li futbol takımları 
arasında İstanbul Ye Ankara. 
da karşılaşmak Uzere m\lsaba
lcalıtr tertip olunmuştur. 

Şebrlmlzde yeni çıkmakta 
olan (Ankaraspor) mecmuası
nın mllzaheretile tertip edilen 
bu deplasman maçlarına., l s
tanbulda, Şişli ve Beyoğluspor, 
Ankıı.rada da Kurtuluş - An
karagUcU ve Kurtuluş - De
mirspor arnsıuda bu hnfta 
başlanııcaktır. 

"Ankar a!por kupası,, maç. 
ları adını taşıyacıık olan mü
sabakalarda en çok puvan alan 
takıma, mezkllr ınecmua tar a
fından bir kupa verilecektir. 
Dlğer taraftan, Mllll kUİne·· 

ye dabll bulunan, Ankaranın 
Gençlerbirllğ l ve M uha fızgUcU 
ekipleri de bu be.fta Fenerl>ah 
çe ve Galatasaray ile karşılaş.. 
mak Uzere buglln 1stanbula 
hareket etmişlerdir. 

, --

Türkiye birincilikleri 9-12 
mayısta Kırkpınar panayırı es. 
nasında ve grup şampiyonları a.. 
rasmda yapılacaktır ve ayrılan 
gruplar şunlardır: 

1 - Trakya. grupu (Edime, 
Kırklareli, Tekirdağ) merkez 
Edirnedir. 

2 - Eskişehir grupu (Eskişe
hir, Bursa, lsparta, Afyon) 
merkez Eskişehirdir. 

3 - Cenubi Ana.dolu gnıpu 
(Mersin, Adana, Antalya, Kon
ya) merkez Mersin. 

4 - Ege ~pu (Balı.kesir, 
İzmir, Denizli. Aydın, Manisa) 
merkez Balıkesir. 

5 - Şarki Anadolu gnıpu (SL 
vas, Erzurmn, Kayseri, Sam. 
sun, Trabzon) merkez Sivas. 

6 - Ankara grupu (Ankara, 
Çankırı, Bolu, Çorum) merkez 
Ankara. 

7 - Kocaeli. 
8 - İstanbul. 
lstanbul ve Kocaeli ayrı birer 

aı-up addedildiğinden doğrudan 
doğruya Edirneye gideceklerdir 

'- _ KA Y~~~AR ,/ Mısıra gidecek futbol 
939/389 sictl numaralı tayfa tczke. 

remi kıı.ybettım. Yenisini çtkıı.rtaca. 

fımuan, hUlmıU yoktur. 

>;'** 

Itise - 1322 
•IAH! T MlN 

432136) 

Hukuk FA.kUltcsinden aldığım 6394 
numaralı hUvlyct varakamı zay1 et. 
Uxıı. Yem.sini alacafımdan eaklslnitı 
blikmü yok~ur. 

İbrahim l\IUTKA.' 

ekibi 
Beden ·Terbiye.si /stan1>uı 

böl<ırJsi ba~kanlıgındaı1 ı 
3 mayıs 940 cuma günü Mısı

ra hareketi mukarrer futbol e. 
kibini teşkil edecek olan isim ve 
klUpleri aşğıda· yazılı idmancı. 
larm 26-4-940 cuma günü sa. 
at 18.30 da Taksimdeki bölge 
merkezine gelmeleri rica olunur. 

(32127) . a tı· J terler. mikyasta bir ehemmiyet kazandı~ 
t~~~ ~ldı. . • .. * ... " oluyor. Zola'nm ha.y-.tma, sanat anJ&. .,. .,. 
1 

11J. w~lte k. .. yışma, eserlerine ve Tilrkçeye çevrL Askeri Sanayi mekt.eblndeı:ı 928 

Fener bahçeden: Cihat, E.tı.at, 
M. Reşat, Kü<:'.ük Fikret, Melih, 
Basri, Fikret, Ömer, Ali, Rıza. 

Gala tasa raydan: Osman, Ad
nan.. Faruk. Enver, Salim, Bu
dun. '~ ()~ Clca 'ıt Uçük ıen eserlenne daJ.r ma.10.mat vudır. seneııtnden al~ğım diploı:n&mı ka.y. 

, 1 r· IJ. q,, ı... o il arı- i d ' - betUm. YenJslnl alaca ""ından esldsl. K l r Koşusu 
bf.~ı·L .lltıı .. 'r' •ıa fazla Ta.vs ye e er ..... _ ""6' 
,. ,, " nln bükmU yoktur. Be1ıoqlıt 1ıalkevi>ulen: 

~~İ 8tkabi- T. c. htanbul Oçüncü .Noterliğin. lla88n otlu 11~ uıtfl 1 _ 28 nisan 94.0 pazar günü 
'ka~a den: az.ı saat 10 da Şişli tramvay depo. 

llıe~ llcın ne Kasım.paşada Havuzk&pı eaddeııin. (32128) sundan hareket ve tuğla har. 
, lnllc:l.i)p. de 3f - 36 Numarada odun ve *** ma.nlanna gidip gelme 6000 

~~ ~il'" gUl- kömür UcareUle iştiğal etmek ){aJltıtra 8 inci alaydan aldığım ıuı. metrelik bir kır koşusu vapıla. 
1ı "tr\, üzere Mustafa Çini ile aramız. kertik tezkeremi zayi et t.hn. Yenlslnl caktır. !ştirak edeceklerin evi-
~tı~ oı·asrnı da mUna.ktt f.e lstanbul üçün. çıka.racıı.tımdıuı eskiısının hUkmU miz spor şubesine müracaat e-
~/l)ıd~ll1>ıcıan cu Noterliğinden ınusa.<;ldak H/~/938 yoktur. derek kavdolurunaları. 
) ~~,an <l.ö tık. tarih ve 431/2180 sayılı ınuko.velena.. Taksim Şehltmu.hter <'Add~ Mı>lck 2 - Müsabakada kazananla. 
't~ ll'ı~ ''B nUYor- me lle tesis eyledlğlmlz husust ıtrket. a~n kapı<'.ıa Emin. - S2G ra mükafat verilecektir. 

11ıı. 
1 llı et1.ıı Unlara tımtzı ahiren mezkllr noterlikten mu. (32129) Boks görüşmeleri 

'J ebı lse saddak l/S/94.0 tarih ve •78/922 No.lı 
<I ,~,lı~tıın. S " mukavelename ile feshettığlmizi ve tl'skUdar tklnd Sulh Hukuk l\lab. hakkında davet 
'~~I ll.nın ebze işbu muka.velenameniıı sekizinci mad. kemeıdnden: Beden Tcrbiwsi l.'itanbul Böl· 
~~I 'rt Yakla- desi mucibince şirketin matlfibatmm 940/194 gcsi bok.s a.iı:Hilır'jındanı 

lı- altır~tı 'Uzaıuas. tahsili ve deyuna.tmm tesviyesi mu. Hayd&rP&.fll NQ.mune hasta.hane.l!ln- Boks işleri hakkında ~oruç. 
1~lıt~el' Rıi Şiı:ncİı ma.lleyh Mustafa Çini'ye alt bulun. de &htnn -vefat edip te varlslori zu. mek üzere fi laka.dar kli.iplerin 
~~lıı~ll lıı.ı;rnuYor, duğunu UçUncU şahısla.nn malo.mu bur etmtyen ölutere alt efyalarm salahiyettar birer murahhasla. 

l> a q Usunun olmak üzere na.n ederim. 30/t/94.0 Salı günll saat ıo da mcz. rmı 29-4-940 tarihine müsa. 
l)l'clıı~l'l'ıla. top. Ad.ttıı: t 11tanbul A"'11!M!lh %l No- kftr hut4hanede a(lık arbrma ile sa. dif pazartesi günii akşamı saat 

~. ~l!.,f/lf!ql7fl! 
· Çe1t1ıren: 0.SMAN YE'NSE'Nt;J'J;JI 
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Ansımı doktor But.an salona 

girdi. 
- A! Siz burada mrsıruz dos.. 

tum Matyö? 
- Evet, Mösyö Segeni bekli

yorwn. 
Samimiyetle el tutuştular. 

Sonra doktor rnüre'ıJ.biyeyc dö. 
nerek: 

- Madamın bir rahatsız.lığı 
mı var? 

- Bıl.ırJyorum. 
- Yoksa çocuklardan bırı mi 

basta 1 
- Lüsi yatıyor, fakat haata 

değildir. 
- Pekl, bekliyeceğım. 
Butan Matyöye doğru döndü. 

Bir Jahza, konuşmak.sızm yüz 
yiiz.e bakıştılar. İkisi de Nora • 
nm bu evdeki vaziyetini biliyor
du. İkisi de başlarını salladılar. 
Ve sonra., doktor alçak sesle ~ö_ 
ze başladı: 

- Ha! Ne dersiniz? Bu vui. 
yeti ben iyi göremiyorum bira
der. Siz onun o kızıl dudakları.. 
ru, o çekici gözlerini iyice tet. 
kik ettiniz mi? Ben o muhte
şem cilt içinde büyük bir cina.. 
yet saklandığını hissetmekte. 
Belki inşaallah yanılıyorum. 

Yeni bir sükU:n hüküm sürdü. 
Doktor salonun içinde bir tur 
ya.ptr. Matyönün yanına geldiği 
zaman oranın metnıkiyetini Ye 
hatta bütün evin müthiş bir u
çuruma doğru sürüklendiğini 
ima tarzında hafifçe ba§mı sal. 
lıyarak dudak büktü. 

- Böyle olacağı belliydi .... Siz 
de, bu perişanlığın her safhası_ 
.nı takip etmişsinizdir... Biliycr 
rum, bana sırf ihtisasına ait 
maddelerin nüfuzu altında bu. 
namış bir hekim nazarile bakıp 
gülüyorlar. Fakat neyleyinı; 
haklı olduğuma. o kadar kaniim 
ki, başka türlli düşünemiyorum. 
Mesela, Segenlerin bu vaziyete 
düşmelerine asıl sebep çocuk. 
tan korunmaları olmadı mı? 
Tedbir almayı dü.şUndükleri gün.
den itibaren fena yola sa.pmış 
sayılabilirlerdi. Nitekim kaza.ra 
olan bir çocuk, kan kocanın a.. 
rasını bozma.ğa kafi geldi. Mon
den hayatın en tahriskfı.r tesir. 
teriyle zehirlenen, asabı bozulan 
bu Jribi insanların a.kıbetleri 
böyle ola.cağı muhakkaktı. .1şte 
bugün ikisi arasında hiç bir mü. 
na.sebet kalmadı. Aile rabıtası 
kırıldı- MösyönUn metresi ve 

!\tada.mm aşıkı evi istila etti. 
Bu çirkin halleri görüp te kız
mamak kabil mi? Siz söyleyin. 

Halim tabiatma rağmen dok. 
tör kızıyordu. Sesi alçak kal
ma.lda berabC'r bamba~ka bir 
kuvvet ve sarahatle çıkıyordu. 

- Asrımızın büyük musibeti 
olan sinir bastaJrkları etrafında 
her gün v2Yeyi.alar kopuyor. 
NNılımız bc.zuluyor. Asabi, ma. 
riz ve bedbin lıadmlarımızm dün 
yaya getirdWcri ~ukla.r gitgL 
de cılızlaşıyor. Bunun sebeple
c•ndcn en blıyiı~'1i ve en mühimi 
hangisidir bilir misiniz? Gebe. 
tikten korwımak! ... Evet, haya
tmuzı 7.ehirleyeı;ı, bizi böyle va. 
kitsiz çürüten ve ergeç mahve. 
decek olan hep o çirkin, o sa.. 
kim. o iğrenç korunma tedbir
leridir!. .. Bir uzuv kolay kolay 
aldatılamaz. Bir mide tasavvur 
edebilir misiniz ki, hazmi kabil 
olmıyan şeylerle mütemadiyen 
yorulsun, avutulsun ve hiç bir 
vakit vazif es.ini göremesin? Ta
bil seyrini yaparn.ıyan her aza 
uzviyeti daimi bir tehdit altın
da bulundurur. Arzu, müvellit 
hassaya kurulmuş bir tuzaktan 
başka. bir şey değildir. Binaen. 
aleyh, yalnız arzuyu tatmin c. 
dip te asıl, tabii ve ı.aruri gaye 
olan gebeliğe mani olmakla ka
dının sıhhati tahrip edilir. Böy- • 
lece aldatılan, yıpratılan, altüst 
edilen bir uzviyetin en müziç 
dertlere, en çetin marazlara ka
pı açmaması kaıbil mi? Bittabi, 
insanların bu hususta hayvan. 
lar kadar uslu davranmalamH 
istiyemem. Fakat çocuktan mer. 
ha.metsizcesine tevahhuş etme . 
yip ara.sıra, tabiatı büsbütün 
körletmcmek için bir çocuğun 
husulüne muvafakat etmek da. • 
ha doğru olmaz mı? Bir gebelik
ten sonra iyileşen nioe hasta. 
bitkin, asabi kad,ıniar tanırım! 
Ve niceleri de va.r ki, yaşa.ma
lan ıazı:nı gelen hayattan uzak. 
la§makla telcnr aynı me~akkal 
ve ıztıraplara düştüler! ... Çün
kü, anlıyor musunuz azizim, bü. 
tün mesele buradadır. Tabia' 
aldatılmca isyan eder. Ona kar. 
şt duruldukça nesil zayıflar ve 
tereddi eder. Bunun da neticesi 
bugünkü sinirlilik ve yarın.ki 
beden! ve ahla.ki if18.sımızdrr. 

(Daha var) 

1 lleniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
!il. l\L V. Deniz Merkez Satmıılma Komisyonundan 

ı - Tahmin edilen bedeli ''102.000., lira olan "3000., ton kardi.t kömlL 
rünün pazarlıkla eksiltmesi 29 Nisan 940 tarihine rastla.yan Pa.zarte:ıl güllü 

. saat 14 te Vek~let Binasındaki komisyonumuzda yapıla.caktır. 
2 - !şbu tahmlnl fiyata % 56 Ta.kas primi dahil bulunmaktadır. 
s - "510,. kuruş bedel ile şartııamealnl alma.k lstıyenlerin her gllrı v~ 

ı:ksJ.ltmeye girmek fstlyenlerln de 6360 liralık ilk teminat ve kanunt vcı;ika_ 
ıarlıı birlikte ve belli gün ve saatte komisyona mUracaatıan. (17M) (3077) 

,,,. .... 
M. M. V. Denfa Merkes Satın:ıJmıı Konmyonu Reisliğinden 

ı - Beherinin t.ahın1n edilen bedeli7U kuru§ olan U400 adet kazan vt 
sUperblter borusunun pazarlık eksiltmesi 29/4/910 tarihine rastlıyan Pazar. 
teal gtinU saat 11 de VekA.let blnasmda müteşekkil komı.syonumuzda icra 
edilecektir. 

2 - lı;ıbu muhammen bedel % 56 takas prim! dahil bulunmakt:ıdrr. 

3 - 904 kuruş bedel ile ııartna.meslnl almak lstiyeıılerln her gUn ve ele 

6ııtıneye girmek lstiyenlerln de 10.290 lira 20 kuruı,luk ilk teminat \•a kanu 
nı vcslkalılrile birlikte belli gün ve saatte ltoınisyonumuza mUraca.attan. 

• • • 

4000 Kilo YUn FanilA ipliği 
2000 Kilo Yün Çorap ,.._ıllğl 

(171i1) 1307Gl 

Tahmin bOO<'lt 

ILROO 
6.600 

17.-100 

Tı:ınılno. t 

1305.00 

ı - Yukarda. nııktar, cins ve teminatı ya.zıh iki kalem ipliğin 16 Nisan 
9·10 taıihinde kapalı .zarfla yapılan rnUnakasasma talip çıkmamış oldu~~ 
dan işbu iki kalem iplik 29 Nisan 940 tarihine rııstlıyan Pazartesi günü saıı: 
ıı de pazıı.rlıkle. alınacaktır. 

2 - tik teminatı 1305 lira olup, §artnamcsi her gün komlsyondn.n pa. 
ruız olarak almablUr. 

3 - tııteklller:ln 2490 !!ayılı kanunda yazılı vesalltle birlikte belli giln vı 
caatte l{asmıpaşada bulunan komLsyor>a mUracaatları. < 316~ l 

..... 11:1 ............................ . .... 

Eski Kağıt Münakasası 
SUMER BANK SELLULOZ SANA YH 

MUESSESEStNDEN : 
l\ffıcsseseınizde mevcut şa..rtnamo veçhile 200 (iki >·ilz) 

t.oo ı.a.fl beyaz ve 500 (beş yüz) ton karışık matbaa. ve büro 
artığı eski kiir:ıt münakasa suretilc ınübnyan edilecektir. 

Münakasa 22 l\la.yıs 940 çarşamba günü saat 14: de 
h:mitle müessese müdürlüğünde ya.pılacaktn·. 

Sııtmağa tnlip olanlnrm flat tckllflcrinl hıwi kapalı 
znrflnr1 münakasa ı;{Ünii saat 12 ye ka.clar 700 (yedtyüz) 
liralık teminat nk~elcrile birlikte mi\cssese mfıdürlilğtine 
teslim etmcJcrJ Jllzımdır. 

ı,artnııme müessese müdürlüğiinden hcdclslz olarak 
(wl:n'ik Nlllchllir. ~lltz da !\l~hmet FatUı GERGERLl tııarak paraya çevrUe<:eği i!An olunur. 18 de bölge merkezine gönder-

________ ......,_.,._.~---------------~........,UL&.'..__,___~----------~~_,_,,,......,.u,__._au.ıı_,,:ı_ı::u_,,,._ol:uru.ıı:....~--~--.......lLlıı ............................................... ,~ 



,...-------------------- ----

KENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

iDELi E KHVU~ ll~IUH 

istan·bul Belediyesi 
ilanıarı 

478,00 
27G,00 

36,00 

180,00 
1~.00 

12,00 
12,00 

38:i,OO 
60,00 

30,00 

30,00 

72,00 

60,00 

35,85 BilyUkadıı.da Rıhtmı caddesinde 2/2 No.lr gazino. 
20,63 Heybcllndada. lımıet lnönü ma.hallc11i, Çamlık sokak 81 

numaralı gazino. 
2,70 Anndoluhlaıı.rında SetUstU sokak, 24 numaralı Muh~l 

Sinan Efendi mektebl bine.ar. 
13,50 Anadoluhlaarmda Kızılserçe sokak 6 No.lı eski ilkmektep 
11,70 Rumellkavıığı.nda Kavak caddesinde 4/1 No.lı gnzino. 

0,90 EmlrgAnda mektep sokağnıda kAin 11 numaralı dükkAn. 
0,90 Emirgtı.ııdo. mektep aokağuıda k!in 13 numaralı dUkkA.n 

28,88 Fıorya Kalltarya yolunda havuzlu bahçe ve gazino. 
4,50 Aynalıçeşmede Emincaml mahalle~ Samancı ıokak '7 

numaralı Eminca.ın1 mektebi. 
10,80 ü skUdar Valldelatik mahallesi Cami aokak 48 numaralı 

Validelatlk medresesl 
.2,25 üaküda.rda Hayreddin Çavuş mııhallesi Debağlar sokak 

13 No.lı Hayreddin mektebi binası. 
1,80 Üsküdar AUkvallde mahallesi Cami .sokak 4 numaralı 

Feridunağo. kütüphanesi. 
2,25 Üskildıır Hemahatun mahallul Yenidünya sokak 2 Nu

maralı Mihremah mektebi binası. 
5,40 üskUdar Tenbclhıı.cl Mehmet m&hallesi Demirciler aokak 

73 numa.ralt dUkka.n. 
4,50 Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde 3/ :S Numaralı Hamit. 

evvel mektebi binaSL 
Yıllılc kira muhamminlerl ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı gay. 

ri menkuller 1 llA 3 sene mUddetle kiraya verilmek Uzere ayrı ayn açık art. 
tmno.ya konulmu§tur. Şartno.meler Zo.bıt , .e Muameıtt mUd!lrlUğU kalemin. 
de glirUlecekUr. İhale 13/ 15/940 Pazartesi gUnU saat 14 de Da.imi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin blzalnnnda gösterilen miktarda ilk temlnıı.t mak.. 
buz veja mektuplarlle ihale günü muayyen saatte daiml encUmende bulun-
maları. (33'1) 

tık Tahmin 
'l"cımlnAt bedeli 

3,31 44,10 Cihangir ynngın yerinde 4 lliıcU adada 8,82 metre mu. 
rabbaı sahalı arsa.. 

ı,eo 24,00 Cihangir yangın yerinde 4 UncU adada 4,80 metre mu.. 
rabbar sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıktarlan yukarda yazılı iki parça a.r. 
cı. nab.lmak Uzere ayrı, nyn nçık arttırmaya konulmu~tur. şartnameler Za. 
bıt ve Muamela.t mUdUrIUğU kaleminde gllrWecektir. İhale, 6/5/940 Pazar. 
tesl günü saat 14 de Dalml Encümende yapılacalttır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encilmende 
bulunmaları. (31115) 

* *. 
Bahçeler mUdUrlUğU için lüzumu olan 71 kalem ağac; ve fidan kapalı 

zar! ~llle eksiltmeye konulmu~tur. Tahmin bedeli 10,000 lira ve ilk temi
natı 750 llraclır. Şartname Zo.bıt ve Muamel~t MUdUrlUğü kaleminde glirU. 
lecektir. lbale 13/5/9~0 Pazartesi günU saat 115 de Daimi Encümende yapı. 
lacnktır. Taliplerin nğaç ve fidan yetlştirici bahçe sahibi olduklıı.rma dair 
Bahçeler MüdUtlUCilnden nlacaklan ,.ealka, ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplan vo 940 yılmıı alt Ticaret Odası vesikal:ı.rile 2490 numaralı kanunun 
tariCatı çevreslnde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gUnU aaat 14 
de kado.r Dalml Encümene vermeleri. (3343) 

* * * Bahçeler mUdUrlüğü için )Uzumu olan 3000 kllo Çim tohumu o.çık ek_ 
ailtmeye konulmuştur. Tahmin bedell 3600 lira ve ilk teminatı 270 liradır. 
Şartname Zabıt ve Munrnelt'lt MüdUrlUğU kaleminde görUlecekUr. İhale 

l3/ IS/940 PA1.Artesl g11nü a:ıat 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. Talip. 
lerin Uk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma ait Ticaret Odası 
veıı1kıı.larlle ihale gUnU muayyen saatte Dalml Encümende bulunmaları. 

(3342) 

Müsabaka ile memur alınacak 
D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Lbe ve llso derecesinde sanat okunan mezunlarından askerliğini yap_ 
ml§ olan ve sıhht vazlyetl demlryol hlzmeUne elverişli bulunanlardan ıusım 
oetı yetl§tırmek Uzerc müsabaka Ue 20 memur almaca:Ctır. 

lIUsnbaka lisede okunan tlzik ve riyaziye derslerinden yapılacak ve ay_ 
rıca verilecek mevzu üzerine bir yazı yazdrnlacaktır. 

.MUsab:ı.kada kazananlara 74 lira Ucret verilecek ve idarenin göstereceği 
mahnh.le ı;taj yaptınlnrak muvat:nk olanlar kısım ~eCllğlne terfi ettirilecek. 
tir. Kısım §eflert devlet dcmlryollarmm tamırntı mUtemadfye işlerinde ça_ 
lıştınlmnkta olup ücretlerinden ba§ka kendilerine nynca tkametgAh da talı.. 
ıM edilmektedir. 

.Ma.aabak 4 Mayıs 9t0 Cu1ll!l.rtcs1 ı;UnU saat ıo da işletme merkezle_ 
rinde yapılacaktır. Taliplerin ııtağıda gösterilen vesikalar ile Haydarpaşa, 
Ankara. Balı' .esir, Ktıyserl, Mnlntya, Adana, A!yon, f zmir ve Erzunılll(fn 
lfletme mUdürlUkler:ne nllıııyet 1 Mayıs 940 Çarııo.mba günü akşamına ka
\!ar mUrnca:ıt etr.ıeleri ll!ln olunur. 

Taliplerin bcrnbcr gctlreceıtl vesikalar §Unlardır : NUfus htivlyet vara.. 
ka.sı, ukerllk vesikası, iyi huy kt\ğ1dı, tab.sil vesikası, ba~kıı yerde çalı§mıı 
ise bcnınenislerl, e\•ll ise c\'lcnme ctızdanı. (S168) 

1 

Zayi ruhsatname 

M:Umesıliller! bulunduğu.muz Parls_ 
te kAin R6unis Laboratuvarları na.. 
mma SAÔLIK ve SOSYAL YARDIM 

, 
BAKANLIOINDAN aiman 22/1/1929 

tarih ve 37 /10 sayılı CYTOBtASE 
COMPOSE nam mUstahzann ruhsa. 

Uyeslnl zayi ettik. Yenisini çtkaraca. 
ğnndan eskilinin hükmü yoktur. 

E N B i ~ i N C 1 dU 
Kan, Kuvvet, lştiha ŞurubLl Lllboratotree JUuniee 

Türkiye veldll 

E..'iEK ECZA DEPOSU 

lstanbul Levazım Amirliği satmaı;;--j 
Komısyonu ilanları _I 

Be§lktaştan Maçkaya 321 ton e:ıya naklettirilecektir. Pazarlıkla eksilt. 
mest 27 Nisan 940 Cumartesi günU sa.at 11 de yapılacaktır. İsteklilerin te_ 
mlnatıarlle belll aaatte komisyona gelmeleri. (822) (3325) 

••• 
100 ton kirec; kaymağı almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 Mayıs 940 

Cuma günU saat 14 de Tophanede Levazım .Amirliği Satmalma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 25 bin lira, kati teminatı 3750 liradır. ŞarL 
namesi komisyonda gllrUlUr. lsteklUerin kanun! vesikalarile belll saatte ko. 
ınlsyona gelmeleri. (819) (3322) 

* •• 
Yıldızda Orhanlye kı§lasmda nakliye okulunun elektrik tulN.tmm pa.. 

zarlıkla eksiltmesi 29/4/940 Paza.rtesl gUnU saat 15,30 da Tophanede Leva_ 
zrm Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşlf bedeli 1991 lira 
30 kuruş, flk teminatı 149 Ura 35 kuruştur. Keşi! ve şartnamesi komisyon... 
da görWUr. Ekslltmeye gireceklerin yUksek mUhend.lıı olması §arttır. 

(890) (3323) 

• • • 
Zeytinburnu hastahane.sinde yaptınlacak elektrik tesisatının paznrlıkla 

eksiltmesi 29/4/940 Pazartesi günU saat 15,30 da Tophanede Levazım Amlr. 
llği Satmalına komisyonunda yapılacaktır. Keşi! bedeli 1968 lira 60 kuruş, 
ilk teminatı 147 lira 64 kuruştur. Ke§I! ve şartnamesi komisyonda görUlUr. 
Eksiltmeye gireceklerin birinci sı:nı! yUksek mühendis olma.,ı şarttır. 

(821) (3324) 

••• 
Su bahar kazanı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 30/4/940 

Salı günü aaat 115 de Tophanede Levazım Amirliği Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Kqi! bedeli 109 lira 30 kuruştur. KaU temlnatr 16 lira 39 ku_ 
ruştur. Kazan Sirkecide Demlrkapıda Mker konağında görU!Ur. (816) (3319) 

* * * Metre 

115,000 2t milimetre oerlt 
115,000 28 milimetre ,erit 
15,000 26 milimetre §erit 
5,000 M milimetre §erit. 
1.000 80 milimetre gerit. 

Yukarda mıktarı yazılı §erltıere verilen !iatıer makamca pahalı görUL 
düğünden tekrar pazarlıkla eksiltmesi 30/4/ 940 Sah günU saat H,30 da 
Tophanede Levazım }.mirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 8245 lira, kat! teminatı 1236 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. (817) (3320) 

* * * 
1500 adet büy11k ve 3500 adet kUçUk bez su kovası almacaktır. Pazar -

ırkla eksiltmesi 30 Nisan 940 Salı &'UnU saat 15,30 da Tophanede Amirlik 
Sıı.tmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli ıo:ıoo lira, ilk temi. 
natı 772 lira ~O kuru~tur. Numunesi Komisyonda görülür. (818) (3321) 

• • • (' 

3 adet pres makinesi müteahhit rıam ve hesabına alınacaktır. Ac;ık ek.. 
ıılltmesl 13.5.940 Pazartesi günU saat 1' de Tophanede Levazrm Amirliği 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bcdell 1425 Jlra, ilk teminatı 
106 lira 87 kuruştur. Nüınunesl Tophanede 2. No.lı Dlkiınevinde görülebilir. 

(815) ·(3301) 

Elektrik 
.. 
.. .. 

Askeri Fabrikalar 

l stanbul Hava 
lüğünden: 

bat' 
Aktarma fttl 

l - ısoo Çltt kundura 
25 adet kü~Uk bakır kazan 

SAH!Bl: ASIM US 

Bası1dığı ver: VAKiT Matbaası 

) 
) 

) 

Ttlrklye Cumhuri1et M•rkez Hank•ıı 20 ı 4 ı 1940 
A K T 1 F Lira P A S 1 F 

Ka,.,a: 
Altm: san Klogram 11 121 ~ı 
Banknot , , • • 
Ufaklık • • , • , , 

· Dcıhı1deld Muha'>ir'U!r: 
Altm : Saft K.i)OJml.ID 
l'ürk Lirıu!ı • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saft Kilogram 6 82~ 123 

Altına tahvili kabil serl:>e5t 
dövizler 
Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri 

Hazine tahviller•: 
Deruhte edilen _,vraln 'lak. 
diye karşıhi{ı 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmd&n 
vakf tedi yat • • • 

Senedat cüzdanı: 
l'icart senetler . • • 

F:sh.am ve frıhvilôt cfızıla"': 

' 

Deruhte edilen evrakı oak. 
A .\ divenin ka~ıhğı ~sham ve 

tabvillt itibari kıymetle 
B Serbe.'t esham ve tahviH\t: 

Avan.!lar: 
Hıı.zıneve kısa vadeli avans 
altın ve döviz Uurine 
Tahvjlat Uzerine • , • 
Hı!"!recfarlar , • • ı 
fı.luhteJif • • ' • • 

100.881.649.66 
15.269.955.50 

1.879.353. 78 118.030.958.94 

420356.?,7 420.356.27 

8.189.281.67 

37.485.20 

28.859.252.38 37.086.019.25 

158.748.563.-

18.206.398.- 140.542.165.- :1 

243.167.503.46 243.167.503.46 1 

48.031.864.36 
8.395.970.85 56.427.835.22 

9.216.000.-
11.605.65 

7.848.773.40 17.076.380.05 1 
4.500.000.-

21.921.147.54 
1 

YekUn 639.172.365. 73 

Sermave • • • • 
f htivat ak('esı: 

Adi ve fevkalade , , ı • 

Husust • , , • , 

Tedavüldeki Banknotlar: 63,,,..., 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 1ss.748·

5 
• 

Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fi kan Hazine tarafından vaki 

1 
o. 20606··~3~,...... 

tedıvat , • • , • ~ 
Dt>ruhte edilen evrakı nak. • 1!42 165·,,,..., 
diye b:ı kivesi . . • • • 140-"7 · 
~arştlrğr tamamen altm olarak ..Nt.OOo·.,,.. 
ıtaveten tedavüle vazedilen • 11.uvv 
Reeı-ıkont mukabill ila vten te-
da. vıı 7.Pıt , - , ı • 

l't!EVDUAT 
Tiirk lira.sı 
Altın S. Klg. !'il> !H • 030 
Döviz taahhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diı?-er diivizler ve alacaklı Klf
rin!? ba ld veleri , • • • 
Muhtelif • , ı ı • _. . • 

.. 
1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi jO 4 Altın üzerine % " 


