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.---__ceza uünü -,Alman Kumandanı maktul düştil 
~=::::::----.bü:~ "'orveçliler Bergeni geri aldılar 
hakeme melekelerinden kendisini 
~ hll'aknıasmm ceasanı 
tekiyor. Oıaa aeanz ve al+khn 
emre itaat ederek vata.alan ağu
.l'llllda fedüWbk yaptaklan ka
..._. rnabvo&aa Alman bahriye-
~ ve &.4ikerlerlnia ıu feci i
_.. rii kart1Smda kalbimizde 

hörnıet ''e teesHür doyanz. 
• .:YOOaJ IOSyallmı bütün dibaya 

,,, elcJaiu kadar bizzat Alman-
)Jf &liket teşkil et -
~~ 

~~~~. 

S/ıajeralı harbi ~onantla bir~k 
Alman nalıliye gemi•i laveçe aığındı 

Almanyanın Norveçe kartı giril - 1 bugün Norveç milJettne bir beyan• 
ilde olduğu istil&ya te~bbUa hateJEe. name neereClerek Norwıcin Alman is
ti hakkında dWı gelen haberlere gö- tilbına mukavemet eylemeğe ve B. 
re vaziyet ili gekilde illkişaf etmek- Quislingbı riyaSetinde teeekkW et • 
tedir: mi§ olan kulda hilldDnetin tanınmasa 

Her eeyden evvel Norveçlilerin için Almanya ·tarafından ileri atbil· 
mukavemeti gittikçe kuvvet peyda len istekleri reddetllıeP kat't su • 
etmekte ve ıuurllJ.ŞID&ktadır. rette karar vermto olduğunu bil • 

Norveç Jla§l·eldllala Beyumanıeei . dH'miftir. 
Ve Kralın Meeajl Beyannamede eöyle denilmekte • 

Norveç Başvekili B. Nygaardsvold dir: (Botw 3 incüde) 

lngiliz Bahriye Nazırı 
Clıurchill harb hakkında 

mühim izahat verdi 
Batırılan Alman gemilerinin 
ton~j mecmuu 51,600 ton 

mevcu 

Hükumet ellerinde inıaat demir stoku bu
lunan tüccar ve lialki bu ıtok mikdannı 
iç gün zarfında bildirmeğe davet etti. 

Kararname ve izahnamanin tam metni 
ramameei neeredilml§ti.r. lltmlekette mevcud iqaat demiri 

lllmlanmn beyan ettirilmesi htlkft-
aıtce kararlqtırılmı§ ve bugtlnkU 
.-! pzetede bu hususa dair ola
ıü 18 numaralı milit konmma ka-

Bu kararnameye nazaran apiıda 
~ 12 phirde mWılm t.ulı' v• 
gayri tacir biltlmum phıaJer tlç it 

(Sonu 7 inoide ), 

• 

Kimin kime baskını? 
Almanya son üç gün içinde büyük deniz harbıni 

ka!>ul ve 1~ ıemi kaybetti ise harbin •eyri 
çabuk · deji5ecektir. 

1 

' 
Londra 11 (Hususi) - Fransız \ bir nezaret altında bulundurulmak - 1 Winteraugo bölgesinde bu köprUle-

yilksek kumandanlığı pek yakında tadır. rin kurulması nehrin ortasına kadar 
garb cephesinde büyük. bir Alman 
hareketine intiz.ar edilmesi 18.zıın 

geldiğini ilan etmiştir. Zira son gün
lerde Alınan hatlannda çok bariz 
faaliyetler müşahede olunmakta -
dır. 
Diğer taraf dan bugün Belçikada 

müttefikler lehine büyük tezahürat 
yapılmış, üniversite talebeleri İngi
liz ve Fransız scf arcthanelerinin ö
nWıe giderek İngiliz ve Fransız mil-
11 llULl'§lannı söylemişlerdir. 

Bolandada Alman Tedbirler 
Amsterdam, 11 ı Her türlü ihti -

male karşı koymak üzere Holanda, 
Alman hududunda çok mühim ted -
birler almıştır. Bir çok ~birlerin 
beatıahaııe ve mektepleri tahliye e
~ olup limanlar ve yollar 8Jkı 

Limbourg mmtakamnda otomobil 
münakalatı tamamil~ durmuştur. 

Sevkulceyş noktalarda barikadlar 
vücude getirilmif ve infilak edici 
maddeler konulmuttur. 

Evvelki gece hududda civar bazı 
mıntakalarda telefon muhavereleri 
saatlerce durmuştur. 

Resmi makamat, iki aydanberi 
fevkalade takviye edilmiş olan tay
yare dafii bataryalar tesisatına bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Alman - Lüksembarg Hududunda 
Brüksel, 11 (A.A.) - Lilxemburg 

gazetesi, Almanya - Ulxemburg hu
dudunun büyük bir kıBJDını teşkil 

eden Mo7.el nehri U7Binde Alınanla -
nn köprü kurduklanm yazıyor. 

Womıeldagenin karpsmda bulunan 

ilerlemiştir. Bundan başka hemen 
yakınında, geçen hafta istihkam 
kıtaatı tarafından yapılan esas yola 
bağlanmış diğer bir köprü bulun • 
maktadır. 

Wassersbillio ile Laugsur arasın -
da uÇ köprü mevcuddur. 

Zagrebde bir suikasd 
Zağreb, 11 (A.A.) - Altı meçhul 

şahıs, dUn ak§8.Dl müfrit milliyetçi 
Zbor partisi Hırvat şubesi ~fi Zvo
nimir Lebatsi röververle katlet.mjş
lerdir. Lnab. iıastahaneye naldedi -
lirken öhnüetür. Katiller kp.çmaya 
muvaffak obnU§)a.rdır. Fafist tema
ytiller gaeteren Zbor partisi, Sırb -
Hırvat anlatmam aleyhinde müca
dele)~ y~~ idi. 

Almanyanın salı sabahı bqlıyan 

hareketi emsalsiz bir eeydi. Fakat lf~;lfl~,.,: 
'ba hareket muvaffak olursa harb ta-
rihinde p.nlı bir sayfa tefkil eder. •·•-~ 
Hezimetle neticelenirse, hele ihraç ,~ti 
hareketi yapan kuvvetler esir 9lur. : 
binlel'('e kişi, yUzlece harb ve nakli 
J9 gemisi bog yere mahvolursa bu 
hareket delice, ahmakça bir teşeb • 
lııDll telikki olunacaktır. 

O gece sabaha karşı Danimarl.a 
tepi olundu; Norveçin en şimaldelti 
abillerinden başlıyarak yedi limanı
m Almanlar ele geçirdiler. Bu hman
lar, gafil avlanmışlar, Norveçlilerin 
lllfmdan istifade olunmuetur. CUn • 
ldl buraya giren Almanlar pek a.ı bir 
ll!Jdir. Gelen haberlerden anlıyoruz 
ld içer, beter yüz kieilik kuvvetler, 

Al1na,.ganuı Nt!troevl• iluwç 
lıorelc•ti gt1phlı ,Hi Iİln•n 

ticaret gemilerinden ç:kanlmıt, Nor 
veç karasularından gelen Alman 
barb gemilerlnln himayesinde liman· 
lan saptetmiflerdir. Bazılarında 119-

(Sonu 3 inciide) 
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? lngiliz Bahriye Nazırı SABAHTAN 
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Kimin 
SABA A 

e ba 1 

orveçtek· Alinan kuv
veti bozg na uğradı 

(Baş tarojt 1 iııcid~) J 
birler'n içindeki Alınanlar da gizli 
teşlrllatla h'lZırlanarak bu işe. yar -
dnn etmişler, tayyarelerden atılan 
paraşııtı;üler, halkı şa§lı't:mışJ.mdır. 

Norveçi şaşırtmak kolay olmu.şı;;ı; 
da İngiltere şaşırmamış görl.inüyor. 
Çünltü hemen o akşam (salı günü) 
lııgıliz deniz kuvvetleri Almımlarla 
temn a basınmış ve çarşamba saba
hı Skııjerakda İngiliz harb gemıleri 
Alma.."llan kıstırmıştır. Burada Al
man donanmasının hali ininden çı

karılan mahudun haline benziyor. 
Almanyayı istemediği bir harbi ka
bul(' mecbur olmuş görüyor..ız. 

1 
• urchill harb hakkında 

yet· Ncn·e P c.kan Alman kuvvetlc
rinın muvcıı;:alasını kesmesinde ola • 
caktJr. 

Alman do..'lanması harbin ba'.;ında 
500 bın tonilatodan .baretti. Y:ani 
lııgıliz k vv"'fü~nnin dörtte birine 
muadil. E er ı::oylendiğ: gibi dün sa
baha lrncluı .Alrr .. r.ya. 15 haıb gemi
sini ka •oett " tın nnHar, şu iki 
giınluk harb s nunda Almanyanın fi 
losımdan hl<' oımazsa dörtte_ birini 
kaybetmi, olması demektir. Bundan 
sonra. bu lı.. tıın sonun kadm- artık 
hi hır den ... teşebbüsüne gu-işemiye 
cektır. Cıb, H binde ıncııığu gıbi. 

mühim izahat verdi 
(Ba, tarafı 1 inci.de) ı 

kimse kestinemezdi. Öyle gözüküyor 
du ki, Holanda, Danimarka, Norveç 
ve tın e_ç hepsi ani bir taarruz teh • 
didi altında bulunuyorlardı. Alınml
yaya mueavır but.ün küçük memle -
ketler tetik üstünde idiler ve hal8. 
da öyledir ve hattfi Almanya lehin
de olanlar bile. 

nün muhtemel surette tahrib edJ:J • 
miş bulunduğunu söylemı ve so?Je
rine fi()yle devam etmi§tfr: (Bas taraft 1 i.ulice) 1 

·- Alman hiılcfun:cti Norveç kara 
lından Almanyanın itim. dına maz-
har 'e azası Führer tarafından ta - ı 
Yin .. :ı;cek bir hükıim t kıl et · 
lllemu ıstemiştir. Norveç kralı Al -
manyanın isteklerini reddeylcmiş -
tir. Bu isteklerin kabulü Non·e-:i 
Almanyaya tabi bir de\'lct haline 
koyacaktı. 

Norveçte yalnız Norveç milletinin 
itimadına mnzhar olan hükumet ik
tidar mevkiini elinde tutabilir. 
Beş senedeıbcri meclisle teşriki 

ln~i ederek memleketin mukadde
ratını idare etmekte olan Nygaards
Vold hukumeti, Norveç istilaya uğ -
tar uğramaz istifasını vermişti. Fa
k .. t meclis hükümetin iktidar mev -
kiınde kalmasına ittıfakla karar 
vernııstir. Norveç htik\lmeti bUtün 
halkı kanuni idareyi idame, kanun
J~r. ve Norveçin hün-iyct ve istik • 
fa ını himaye için sanettigi gayret
) rinde kendisine yardım etmeğc 
davet eder. 

Almanya Norveçc kaı şı bir şiddet 
hareketi irtıkap etmiştir. Almanlar 
memlcketimizı bombalarla ve başka 
tt:hrıp vasıtalarile istili'ı. ettiler. Ba
nş içinde yaşamaktan başka bir şey 
hrtcmiyen bir mılletin haklarına te· 
cavijz eylediler. 

Norveç hUkumeti med ni dünya · 
run bu şiddet hareke ini takbih et · 
tiğıne ve Norveç milletinin gnyı et -
l~rini şu hedefe doğru kvcih ve tek· 
sıf ctmeğe tamamen amade olduğu
na kanidir. 
Yabancı bir de\•let tarnfm<lıın tah

~p edilen hürriyet ve istikl:ilinin 
ladcsi. 

Norveçin istikbali halen bcllti ka
tınlıktır.. Mü, tcvlılcr büvük bir talı. 
r.p ışi başanlabilır. f: kwat hükümet 
~orveç ıçin yc:u bir hurriyet dev -
r:unin açılacağınan fmındir. Buna 

. naen hükum\ t halkı an'ancvi hür
riyetlerini muhafaz:ı etmek ,.e asır
la danberi ın ;;:ctımızm_ teraldd
sıne aınil olınus ol büyük ülkü -
lere sadık kalmak ıçin mücadeleye 
davet eder. 

Yn::..asm vatan, yn~ n hhr Nor -
,.e .,, 

Beyannam yi kral H. konun hır 
ıne ajı tukıp et.'Tlcl ... tedır. Mesa~da 

~le den ilim k di.r.: 
"Iiükümctin b yann:ımesine ta -

:ın~ n iştirak etlerim. Alınan ka -
~r':ırda bt'tün Norveç m1lctinin be-
121ınıc beraber olduğuna kaniim.,, 

Muruırcb~l~rin Tafsilatı 
Norv c hiıkumeti Elverum fjebrin

<l n İsvcc hududuna 15 kilometre 
~esafode bt.ılunun Nybergsund 0 eh -
rıne -;ekilıni tir. Norveçte bulunan 
İngiliz ve F, ansız S f ırleri, Sefaret 
crkf nile birlikte lsveç topraklarına 
gecrnişlir. Norveç Parlamento Reisi 
Baınbro da bir vazife ile tavzü edH· 
diği lstokholma gitmi3tir. 

liambronun \'erdiği malumata gô· 
re, • 'arvlkte!:ı, Norveç kumandanı 
.Albay Sundl , Norveç şımal ordusu 
başkumandanının cmnle tevkif edil
tniştir. O loda Almanlar tarafından 
kurulan hUkflmetin reisi GuisJingin 

ki bir do~tu olan Albay Sundlo, 
~arviki kendillğinden Almanlara tes 
liın etmiştir. 

liambro, ayni zamanda, ııimaldeki 
Norveç kumandanının lngiliz kuv · 
"etlcrile mümkün olduğu kadar kı
ta zamanda temasa girmesi hakkın
da talimat verilmi§ olduğunu da söy 
1enuırtir. 

lifili Alman i galinde bulunan 
~arvi~kde, İngiliz Bahriye • ~c..zırı 
Cburchill'in yeğeni, ga eteci Gerald 
Roınilly tevkif ed'lmı tır. 
r· A~ ni zamanda, 1stokho1mden \·e · 
~ış. o.lan, Beı gen ve Trodhaim 5e· 

rlerının 1n · ·z km'\ t ert arn.ün · 
dan i gal e . · ol "u haberi de 
teeyyüd etm tır 
&ıronn 6 l,um dn.nl ·~mm Tei'liği 

Drnumi A . ı k r ı ahı diin bğ· 
lcd ll Fıonr h. b r h" d H;.l u a gel
tı:ıek ızin O ~ımr..rk lılarm Born · 
halın ada.,ına Alman a keri çıkarıl· 
llllş olduğunu bildirmektedir. 

Alınan kıtaab, N rveçin i.5galini 
takviye \•e t vsi etm eı dir. Ha -
tn ın 25 k l m re § rkınd ... ki Elve· 
rurn, diln b ~J cg 

loda :iiikünh üküm sürmektedir. 
Oslo kbrf ezmin bütun istihi{f mla· 

n Almanların elinde bulunmaktadır. 
Oslodaki Norveç kumanda heyetleri, 
Fransız ve İngiliz tayyarelerine kar
eı yapılacak müdafaaya iştiı ake h.a
zır olduklaı1nı beyan etmiş erdır. 
Norvoı.:teki Alman kıtaatın mütema
diyen takv:iye kuvvetleri gelmekte -
dir. 1ngiliz mcnnbünin vermiş olduk
ları yanlış haberler hilafına olarak 
Bergen ile Trondheim, Almanların 
elinde bulunmaktadır. Bu yedercle 
düşman hiç bir hücumda bulunma -
mıştır. Alman tayyareleri, dtin Bi -
mal d~nizinin her noktası üzcrmde 
uçarsıc düşman deniz ci\zilt:ımlarının 
harekatını tarassut etmi5tlr. B r İn
giliz torpito muhribine buyük 'i'apta 
bombalar isabet etmiştir. Tayyrrre 
dı:ı.fii bataryalarla projektor!er, Sca
pa Flow n1mtakasmdn Alman bom
balatnım tesirile harb harici bırnkıı
mıştır. 

l' c·ııi .. :torYcç Ba~kumantlanı 
Noı-ı eç ordulan bugün General 

Otto Rugenin kumandasın~ ,·erilmiş 
tir Gece geç vakit alınan haberlere 
gbre Norve<.:in garb sahiller~ne çıkan 
/ı.lman kuvvetleri ka.tiyen dahile doğ 
ru ilerliyememişlerdir. Bunlar bir 
ÇOk VCrlerde adeta kapana sıkLc:mı§ 
baJdnJ:rler. Ezcüml Bergen şehri 
Non eçliler tarafından istirdad edil
miş, cvvelCP kar.a)•a çıkmı. olan Al -
man askerleri evvelce ele geçirmiş 
oldukları sahil istihkamlarına iltica 
etmiş1crdir. 

Norveç Jiiildiınetinin İlk Tebliği 
Norvec hükumeti, bugün, hükfı -

metin muvakkat merlteri olan Elve
rumda a.C':ı.ğıduki tebliği neşretmiş • 
tir : 

Skajerak ta ki harbin efiem
miy-eti ve ihraç hareketi 
:Skajenık Baitık denizinin ağzın -

dadır. Bunısı otcdenberi Almfn ma
yiulerıle kısmen kaplıdır. Alır.anlar 

Norveç sahillerıne baskın yaparken 
ve altı limaıu küçük kuv,·etlerle iş
gal ederken buradaki mayin hattını 

. takvı:ı, e etmis \'C Q..,lo şehrine ve 
kôrf.-.'!ıne bU~·ük km'\·et1erini çıkar· 
mı: u:.rdır. Bunların 200 bırr kişi ol
duğu föylendi. Fakat 200 bin kışi· 

nin bir hamlede- \"'e bir gün içinde 
çıkm~J:il kaJ, ~· w ldir. Belki ayrılan 
kuvvetler h . rdı. Fı:kat bu. kuv-
vetler hem"' l!ı i sabah baskına 
ut :mu. u 1ı İngiliz deniz ~~
den bin Jd:CE:n-cttc uzakta b~unan 
O lo J.rör:f zille İngiliz dom:.nmas1 ye
tirmi . Ska:Jc.r.ak ağzını tutm ğB ve 
iht-a hareketini himayeye çalışan 
Alman dcnlzcilcrile kavgaya tutuş -
mu~tur~ 

Bu kavganın, Alman mt.yin tar -
lalar.ına düşmek tehlikesi düşünülür 
se çok çetin olduğu ruılaşllır. İngi
lizler mayin tarlalarını sökmüşler ve 
Almanları ırıağlub ederek 0.s'o lima
nına girmişlerdir. Burada Alınanla
rın 49 bin tonluk har.b gemisi kay .. 
beiliklcri sC':,ucniyor. Fakat Slraje -
raktaki deniz harbinin asıl ehemmi-

e vapmak istedıler . -
ve şimdi na olatiillr 

dan 
m:.nm..... c ;n"\·~e..'i _ :et;ı nceye 
kadar bu lır.ıar ... r tahıcm emıecek, 
Norve 14 ~arb l:.1Jerinceki zayıf 
ku\.'iietlerc cenuptuı çı;-:~ büyük 
kuvvetler yetıseu~k; üç beş gün i · 
çinde Ne :rvec: isga •• t:: rr.mn.~ncak~ 
Slrnjcrak bo,;;aı kap .. narak muvn · 
s a tem n Pdı.e-.:cl tı. 

Norveç huk=.m L ve kra::.ı Alınmı
lardan lrnrtu.d.ular r;ın:aıe- çekildi -
ler ve mukavemete br. :adilar.. Der
ken mutti:fık de:r.ız ve kara kuvvet
leruı.in de yc.w~tigıru o;-Teniyoruz. 

Bundan conra ,.c ~e~ derhal ve 
kafi miktardn lngıl.~ ihraç krt"alruı 
yetişirse Almanlar i~ Porveçtaki 1 
ordu arım kurtarmak üzere İ5'•eçe 1 
sa.chnmrktan ba.şlra çare yoktur ve ı 
taııhte emsalı olmıyaı: bu üç gün
ltı'k buskm lmreketi, :dne tarihte cm I 
&'1.il olnnyan bir felaketle neticelene-
cektir. 1 

İşte bunun içindir ki, A.mi.rnlllk 
Norveç karasularına mayn dbxül -
mesini hUkfunetten istemiştJr. Zira, 
Norveç koıidoru, mUttefiklerin Al -
manyaya tatbik ettikleri ablukada 
en müsaid yol teskil ediyordu. Mayn 
lcı· dökülürken bıtnraf tic.ar:et gemi
leıine asgari zarar verecek tarzda 
hm-eke edilıcişhr .. , 

Cbu· chill Almanyanın Nen· ve 
D@ill!lCirka istJ!iısmın lngıliz b. re -
k neticesi olduğı ıddıUElnı tetkık 
ed !'.ek demıştir kl 
"- Bunun akPıni isbat etmek lm

lcydır. Ba Alınan gemilerinin Ye kı· j 
taatının Norvec sahılleri boyunca 
maynier koı'ıulmazdıın çok dcl.n ev
vel harekete geçmiş olmnlaıile sa
bittiı B'ilhakikn martın :::on hafta -
sında muhtC'lif Norv<'< ümanlr..rına 

gi1Jice asker ve erzak f nderılmış · 
tir.,, 

Churchill, sözl...,rme şöyle dcnrrn 
etmistır. 

"- Mtitt<>iıkler ı "orve lilerle mu
tabik olarak harbi sonuna k .. daı "'Ö· 

tür.mcüe ve ancak • on·eçm hürri • 
yeti iııde ve yapılan fenalıklar tamir 
edildikten sonr.ıı sulh yapma_ğ·n az -
metmı!)ler.dir. 

Norveç hfıdisesı dığer bitnraf mem 
leketleı için bir <lc·rş olmalıdır. Eğer ı 
Norv~ç böyle büyük bir kıskançlık 
la bit.u:nflığa çekılmiş olmnsa) dı o
na mUttefiklerin daha süüratle yar- ı 
dım etmesi mümkün olabılirdı .. 

"Noıvec kıtaları, Almanlar tara -
fmdan tchdid edilen bütün noktalar· 
da tahaşşüt etmişlerdir~ Kıtalm:m se 

ferbcrllği, bütiin memlekette, ~tnd 1 
lu bir "'clrilı " am e1:mckterlir. 

l{tzıhrmak ~enide 
yükseldi 

l Fra s~z Başv k · · nin 
Söy ed~ğ· rtu uk 

Churchill. müttefıklerin Non eç li
rnmılarmı işgni etmiri olmadıklarını 
söyledikten sonra deniz muharebe -
lerl 'hakkında izahat vererek demiş
tir ki: 

El\•eruna ulaşmağa çalışan Alman 
kıtrl O Elçiliği ha 
va n.tı?!!slırin kumanJa .. ı altındcdır. 
Almnn kıtal::ırınm hedefi, Naı-veç 

parlamentosu fu:asını ve hükiımet er 
kanını e~ir almn:k olduğu tabiidir. 
Bu mmrnkada simdiye lrndnr müda
faa tertibatı alınmnmışsr da sfüatle 
Norveç askerlerinrlen müreklıeb mfü 
rczeler t<:şlill cdilmie, bunlar gönüllü 
efrad ile ve istihkfmı müfrezeferile 
takviye edilmiştir. Alıruınlar yalda -
şınca bir ateş hatlile k~ılamışlar 
ve ynrım saat sür-en bir muhar~bc -
den sonra püskürtülmüşlerdir. Nor · 
veç müfrezeleri parlak bir muvaffa
kiyet bızanmıslardır. Alman kıta 
ları kumandanı ölmüştür. Almanlar 
cfrnddan külliyetli zayiat vermjı::Jer· 
<lir. Norveçlilerden ancak iki yaralı 
vardır. 

zıyoı·: 

Resmen teeyyüd eden haberlere 
gö.re Almanlar, Norveç harekatı es· 
nasıııda şimrliye kadar harb ,·e nak
liye geır. i olarak 51.000 ton kay · 

1 
betını !erdir. Bundan başka 31 bin 
ton gemı de ağır hasara uğramış '"e 
bunl.ı.rın da hiç değılse bir kısmı bat , 
mı. tır. j 
Dığer tarafdaıı ::-kaJC.rak b"ğa · 1 

zında ı r.:mhat(bt: hcıkkında şu taf
silat gc .. ınıstır: 

S'taJer, 'eda bırıbırı aı dınca ikı. 

deniz muhaı e.be. ı \'Uku bulmuı•tur. 
B:ı muharrbdtrin bir mde lngılız fi. 
IOuu b 0 aZl Zvl lamı •• man f'lOSU· 

mm t , ın • ..ı tı ı ı ehrıne y:ıkm 
bulu ..... n 1 ..ı t r N ..,tt;r adı ~ı açJklu· 

1 
rı ı n. be met b • t .rr ı tır lngil!z 
harb gt:mılerı ı: kad r ım· ,_.t :> ... ldti 
Alman gcrr.ısır.d r. ık·.m, b..ı..ırıruş 

ve ığ r.erıni d ğıtmışlardır. 
Muharebeye tayyareler de işti • 

rnk etmiştir. 
Goetberg havafü:i b:ılıl{çılr.rı, de

nızin b;r çok ce ... edi sGrükleyıp gö -
türmekte olduğunu &öylüyor!ar. He
nüz te yyi.ıd etmemiş ol:ın haber.ere 

Ç rom, 1l (A. A.) - Klzllırmak 

h:rdenbire 5 metre kadru yüksele -
ııck, (",or.un merkez kazasına bağlı 

Kum Çeltiği köyünü .tehdıd ettiğin· 
den köy tamamen bo~altıunıştır. Ve 
halkın barınması için köye 20 çadır 

gönderilmiştir. 1 
Gittikçe }'iikselen Kı.zılırm k Os

:ırumcık kasabasım da istili'ı eyl dı2i 
hn veril.mis '\'C derhal icab eden 
ted ir'e:r alınmıştır. BUrada da halk 
tehdide maruz mıntakadan uza:lilaş
önld ~ gibi eşya ve haY\"'.anla.r dır 
tahli~e edilmiştir. 

göre İhgfilz donanması, s~ ~ erak -

tnki mnyn barajlarını ya1ınaga mıı
,•affak olmuş olup Almanların zayi-

atı 4 kruvazör ile iki veya üç nakli· 
yt: g"(:misine b:ıı'iğ bulunmaktadır. 
Alınan!ı:ırın asker yüklli ikı nakliye 

gr>misı, bır lsvcç kruva.2örünün refıı
kntındt! lsveçm Marstrand lımanı · 
nı:: \::ısıl olmustur. 

Bun • ..rdnı: bınsı. fevkafade hasa
ra ugr ... mıştır. Öteki de 1s\'eÇ kara ı 
su.ı rmda barınmak mec.buriyetınde 
ka mıştır. 

• t..lman gc.mJ€ri ile askerlerı mev -
kuf tutulmaktadır. 

llavn lfarekfıtı 

tngılb Hava Nezareti tebliğ edi -
yor: 

Geçen p~ar<lanbcri 19 Alınan tay 
yaı e 1 dü:i'Uı ülu.uı::tur. Ayni n:üddct 
esn ında 6 !ııgıliz uı.yy .... esi kay · 

bolmuı::tur. E\· c:kı gece ~capa Flcı.v 

Uzennde yapılan bir ceYe:k esnas.ın-
aa 7 Alman b mb2.r •:nWJ t~\'\ resi 

d\ rulm.: tur- B:.ı mi tt .... ~ · kan · 
da zi ·rı 0 ç n 1 9 rak? ... da.bil -
dir. 

.._ n pa1nr bidayet n · 
gı' h :1 a kt.vvetlerinın c .. , .1tamlan, 
dü nıann kaı ı ya ılnn şıd l t ı ha -
re_ r 1 tı.ak et. tir. 

Parnr gUr.lı Iforns Rı.:cf a ıl:.larm

dn muhim d ı ız ku\•\·etlcrine kar ı 

bir bombar ımnn yapılmıştır. 
Pazaı tesi günü geniş mikyasta u,.

1 
tikşaf hareketleri icra edilmiştir. Ak 
şam üstü m·cı t~yyareleri, Scapa 

Flav hüc:um na i•t~rah etmiş olan 
di.i man tayyardeı ını ı us .ürtmüş • 
lerclir. 

Parıs, ll (A.A.) - Başv.eltil Rey
naud, .Mebusan Meclisindeki beyana 
tında, Almanyanın. küçük milletleri 
esir etmek tcsebbüsU sonundaki mu 
harebenın neticesiru bildir.miş ve de.
rniştir ki: 

"- Almanya demirden mahrum e 
dilmiştir ve edilecektir. Almanya, bi
ze taarruz icin çeliğe muhtac.tır. Bi 
ze muhasara eclilın4ı bir memlkeet 
manzarası arzetti.,, 

Reynaud, Non·eç milleti 'e kralı 
hakkında bclığ sıtayişlerde bulun -
duktarJ sonrn, Fransız hükiımetinin 
iyi ve fena haberleri bif direceğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra, Almanyanın giriş· 
tiği haı ~I ... t. ı h l medeıı geçiren 
Reynaud, .ınun bidayette bır tabi· 
ye rm.•vn •t ,kı' ettiğini, fa. 
kat rmrnz::um bir evkul::eyş hatası 
olduğunu oy mic. Zlra, bahri ba -
kımdan ~ ifı et rree ·:e baflanan 1 

bır harb hnrEketmm hezimetle nıha- ı 
yeti nmesi mukadder c;:auğunu izah 
etmimir. 

Ravıu;.uo, bu 
şimdıy k 

"- Pazartesi ~nU lngılız Glo · 
worm dec::troyeri faik d~man kuwet 
leri tarafından batırılmıştır. 

Sah günü tngıliz donanması Bcr- l 
gen ncıklarındn düşman hava lmv
vetlerinin taarruzunn uğradı. tki 
krm•nzör hafif ha ara u;Tadı. Rod
nev Raffı harb zırhlı ına ağır bir 
bo~ba ısabet etti. Fakat, küpcate 
mukavemet ettı. Annıro krm azörü 
be d fa hücuma mcınız kalmış ise 
de bütün bu taarruzlar akını k:ı.lmış
br. Ona refakat eden Uurkha des · 

troycri ağır hasara uğnya.rak bat · 
mıştlr. Mlirettebat kurtarılmıştır. 

Renown safıharb gemisi. Scharus
honıt Alman saf1 harb gemi i ile ve 
bir AJma11 kruv.azörü ile çarpışmış-

tnr. 
Sch:ırnhorst ciddi surette hasarn 

uğramış ve yanmda bulunan kruvazö 
rün srlıverdi "H duman bulutunun ar
kac::ıncın kaybolmuştur 

Dığ~r taraftan. Zulu tc;rpıto muh
rib1 Arkney ada:an açıklarında bir 
diı mnn deniza.lu gemi:.-ıni batııınış· 

br . ., 
B Church;ll, bundan sonra. Nar · 

\•ik koyunda \'Ukubulan \"e bir kaç 
Alman torpit.o muhribıniu muharebe 
harici yapılması \'C nakliye gemileri

nin tahrib edılmesi \"C Chamberlainin 
bildirdiği uç İngiliz destroyerinin bat 
m:ısile netkelene11 harekab tekrar -
hı.mıs, !ngilız ha"n kuv,·etle_rinin Ber 

gen ciYar nda Alman kna·azörleri 
' üzerine ynpilğl h ·;eumlan anlatmış, 

diğer bir lngfüz h.:ıv, hücumu esna • 
ındn mı k:ı bir /:..:.man krt.Jy:ız"rü -

si li r\>t' d mn anında 

Par: .. 1 l f A.A · Reyn ıd bu 
~n ôğleclen ~crır., S l rrauc.u ku· 
mancl~nı Gene l Wc;., ~' "'d w~ P'ı'an 
anın An1~, rn Btiyı..ıt El :::;i M'a "-ig

liyı kabul tmı tir 

Sun'i vitamin y pıl ı 
Nevyo,ık, 11 (A.A. - Cincinna

tide içtimalarını akde de.vam etmek
te olan kimya kongresi, tıbbi vita
minin vasfını haiz sun'i vitmninler 

lUzumlU bir tavzih 
Bir milde! t gazetemizde mem

leket \'(> 15ehır röportajlan rrö -
rülen, Faruk Kliçiiğün. gazetX?· 
mizle hiç bı alalu. · c 
kem1isınin e- :niler. ... 
mücsscı>cı ız<len 
kendisine, ne aboJıt. tc 
ne de buna benzer muame.Je:erde 
bulunmak snl8.biyetinin ,·eril
rnemi§ olduğunu, son giinlerde 
ortaya çıkan bazı müessif hadi
seler dolayıslle ilim etm~ği zaru
ri gördtik. 

yapılmu olduğunu bildinniştir. ıl 8iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii._iiiiE 

"- DanimarJrnya ait Fa.:roe adaıo 
ları müttefikler tarafından isgal e • 
dllmi~. İzlanda meselesinm inoe • 
den inceye tetkik olunması icab ey• 
lem ektedir~ 

Bugtin de şaf akJa beraber 1ngi
lli: hava kınrvetleri tekrll TroJJthcim 
limanında bir knç Alınan geınısın 

taanı.ız etmi§tiı>.. Bir Alman deströ • 
yerine bir bomba isabet etnmmr.,, 
tir.,, 

Churchill, burulan sonra demiştir 
ki: 
"- İskandina\'ya hadiselerı müt;.. 

tef .ıdere kelimenin bütün manasile 
askeri ve sevkulceyşi muazzam bır 

istıfac1e temin eyl mel:tedir. Hıtler 
müthiş bır se'tkulceyş h~tası ı ll~U}

t.r. Tıpkı, Napoieon !spcınyayı ıstl

ıa ettiği ?.aman işlediği batı: gıbi. 

llfüci efikler, dah .. biiyı.ik bır şıdoet
lc \: e katiyetle h!i!'ei et etmek sure-
tile büyi.ık istifade GI e de edecek -
lerdir. 

Müştereken hareket eden lngiluı 
\'e Fransız filaıan şimcl deniıı;ınde 

harekata d~n1m etmekle berabf>.r 
Akdemzde de kontro:u ıC;abında t& 
mrn c.odecek \'azi~:ettedir. 

Alman donanması d:ıha Rimtlıden 
at:"lr zayiata uih'amı~ ynr..i, uort l!nı
vazor knybctmıştir kt, dC'niz mı.kr.
vcmct kU\'\'eUcrinin y, r •. • m an faz,. 
lndır. 

liitle.ı in, deniz siyasc• nci ı i mil
tc,_e, sir.anc si~ ac:eti. ona i.ı c .r..an -
ndtirdi ki, bu hcldı ıer k: r. clr.: vu
ku bulaca.k daha ge-u~ l a.clım: rin 
mukaddemesi o c .~ • nı • t, unu 

15.zınıd- Jd, 

n hı>..ttii, azamı 

gayretıni akim bıt'tilt cali su~tt ta 
mamıle hazırlruımıc: in .ır. ; 01 nı .,, 

Churchillin nutku 63 d blta ı:;ür
miiştür . 

k 

Ankara 11 (Hl'lSUbi • 

den) - Ankara. 1 nbul ~c 
bazı vilayet merkez.ıer'ndc k" Lc
retleı inin yükceltildiği an ':u ılınış -

tır. LUzurnsuz olaı r..k li.:ır:-... u • ~ k -
seltenler liaklnnda n:ı.: lw :mm& 
kanununun otuzun u mu ınin tat 
biki alalmdarJarca k~ ,:şnn mış
tır. 

Milli piyango iç'n macerr 
te;:,l:;.at 

Ankara 11 (Husu • ?\ctuh. b:lrımiz
den) - Milli Piy n o wı..r m ,çin 
getırilnıış olan ot<mmuk rın 
sergi evinde l:urulmasmn b lunıl -

mıst.ır. Müm {Üll <rldu,r,:"11 tr.ı.1 <. de 19 
mayls kc ida ı b '· ~w k o -
lar.aJ' otonıauk do tı rı • 
cu.ktır. 

Yeni ihraca1 bi 1 k Err: 

madeni eşya, ÇU\' , kc.na,·ı o c y, 

kahve, manifatuı:a,, k • - . , muh va, 
cam, ziiccaciye sana~ .ıne aıt b 'Y. lar 
için ayrı ayrı itlml · b • .kı .. ln. · 
rulması Tıcaret \ ek<..let l t:c h rar
inştınlmıç.tır. Bu bit ... t e ·n r ... ı.m -
nameleri yalanda hazı 'wı rı 111. 

Askeri fahri ~"ı-r hak <:r.d, 
bir t db'r 

Ankara. 11 (Hu ·< M hab'. ::niz
dcn) - Askcıi fab. ıkal. ı r ıc- a -
nununun kadınl. ra aıt h · rilo 

luı.ftı tatili hükümleı :in tat k o -
lunınnması Yekiller l:l ·c+ L .k • 
ı·a.rlaşt.ıı'llını tır. 

Sun'i ·rek fab""ka- .a 
i~ t hl"'k va· o ... 

Ankara, 11 <I~ c: • 1': h 1::. .. ·rniz-
den) - Bır nic::c.n 9 

baren vergi tenzili.ıtın~rn istJfai!e e

decek sun'i ipek fabrikak1 ının mez· 

kur tarihten itibaren kııovnt saat 
başına binde otuz dorl lnıru~ i bh -

lfık resmi ödemeleri Heyeti Vekile 
tarafından karar altına alınmıştır. 



Harbin muhtemel inkişafı 

Eğer harp Holanda ve Belçikaya sirayet 
edecek olursa, buralarda alınacak olan ne
tice, harbin mukadderatını tayin edecektir 

E.<tl:i Frausı-: Harbi.ye l\'<c.tı·larırı

dcm Jecm Fctluy tarafrnda11: 
tsviçreı.lcn Şimal denizi ve Manş 

denizine kadar gayri kabili mürıır 
iki Himaluya gibi, ~Iaginot ve Sicg
fried hRttı müttefik orduları l !eich 
ordu1aıından ayırır. 

Bale _şehrinden Louter kasa bası
mı kadat: Rhin nehri onlara müşte
ı· k bir ~ukur \'azifesini gorur, 
Vorgeslerle Kaıaorman da bir mel
ce te~kil eder. 

CUMA. 1U1/194'l 

12,:ıa Program \ e memleket .,:ı )t oyorı. 
12,3.) Ajans \'C melt'Oıu1oıı hJb •rleri. 
12,50 l\lu.dk: l\fuhtelif şarkılar (Pl.) 
13,30-14,00 Müıdk: ~urı?ık muzik (Pl.) 
18,00 Pro6rllm \<e memle,.ket salt cıyarı. 

13,0:i '-füzik: Karışık nıüıik (l'I ) 
18 40 i\liit.ik: Knr;ıueniz lwlk turküleri. 

Rizelı .3::ıc.Jık. 

lllXi Serbest s~1.1t. 
19,10 l\le.ıılcket ı;ıı"t uy ırı, :ıj.ıııs Ye me· 

teoroloji h:ıberleri. 

19,~0 Koııu'?;n:ı: (Mil li kahnım;ııı\ık men
kıbelı-l'i) 

19.ı:i l\luzik. (',ıl nlıtr: Huşcn K.ım, Ve -
dlıe, lı.zetlin okt~. Okuy •. ,lar: ;\leOıuret 

Sağıı;ık, Sadi Hıı ;se'>. 

20,40 Müzik: Oyun hav ıl ırı. Klarnet, 

Lavta, S. ntur: . 
, 20,J.3 i\IY,ı:ik. Ç..ıhınlar: Ce\Jct Ç.ı~la, Ztih 

tii Bard~koğlu1 Kemal N. Seyhun. Fahri 
Kopuz. Okuy:ııılrı.ı·: Azize Töıeın, :Muşt:ıfo f 
Çaı;:l.u. ' 

21,'ıs Konu'şma (Bıbliyoğr:İfy:ı) . İ 
21,30 Mıiı.ik: Küçuk orkestra (Şı•f: :N'ecıb 

Aşkııı) 

22,la Memleket s:.ı.ıt uyarı, ajans haber -
leri, zir:ıt, esham - l.ıhviliit, lrnmbiyo-nu -
kut borsıısı (Fiy:.ıt) 1 

22,35 l\Iüzik: Cazb:ıııd (Pl.) 
23,25-23,30 Yarınki program ve kapanış. 

:.:.:::.::.:::.::":"::::::-:.=:==:..:::==.;:::::!:...::::.::.::.:.-: 

.I.üksemburg hududundan itiba • 
re:ı, Siegfried hattı bu hududun ve 
Belçika ile Holandanın imtidatlınca 
seyı eder ve Ems mansabı civarın • 
da Şimal deniı:ine ulaşır. Bu hat 
ancak Rhin nehrinin cenuhundadır 
ki hakiki bir mukavemet kudreti ar· 
zeder. Almanlar Ruhr havza~ının, 

şimali Holandadan hareketle ciddi 
surette tehdide uğrıyacağı ihtimali
ni tasavvur etmiyorlar. Bilakis, şi

mali Brobant ve Limbourg karşısın
da, Rhin'in cenub müdafaasını kuv
vetli bir tarzda tanzim eylemişler. 

Altı aydanberi, harbin bidayetinde 
hemen hemen gayrimevcud olan 
bu mıntakadaki müdafaa teşkilatını 
tamamile değiştirmiş oldukları söy 
lenebilir. 

Jt'ransız tayyareleri bir keşif uçuşuııılıı 

Bir fırında yangın çıktı 
J<::vvelki gece !'ia:ıt 3 de Çıırşık:ıpı

da Yeniçeriler caddesinde Hüseyin 
Avninin 104 numaralı fırınında ba-

• cadan ikinci kat tavan tahtaları tu
tuşmuş, bir ınikdar tava.n tahtası 

yandıl:tan ~onra söndürülmüştür. 

İçerideki eşyanın 1500 liraya sigor
talı olduğu anlaşılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Bununla beraber Siegfrif~d hattı
nın bu kısmı, hiçbir veçhile lauter'in 
meınbaından Lükı:;emburg'a kadar, 
Rhin ile Moselle nehirleri arasındaki 
uzannn kısım ile mukayese edile • 
met. 

Fransız cihetinden, bizde, Mont
medy'den Dookerque ve Calais'ye 
kauaı· Şimali Fransayı kaplıyan 

mUstahkem mıntakaları fevkalade 
tak\•iye etmiş bulunuyoruz. 

Halihazırda, Belçika hududu bo
yunda oturtulmu~ bu tedafüi teşki
latın her türlü istila teşebbüsüne 

karşı çok ciddi bir mukavemet gfü;
termeğe müsaade edeceğine şüphe 

yoktur. Bu müdafaa tertibatının, 

sağlamlık noktasından Rhin ile ~Io

selle arasındaki kısım ile mukaye
se edilmesi de lazımdır. 

İ'ite orada, iki yüz kilometr~ik 
bir mesafe dahilinde, her iki taraf -
tan şimdiye kadar muharebenin dö
nüp kaldığı fevkalade kudretli bir 
sed yiikselmektedir. Bu maniaların 
gayri kabili mürur olduğu \'C bun
ları yaptıkları için de her iki tara
fın hareketsizliğe mahkum olduğu 

me;1elesi herkesin ağzındadır. 

' 

Mesele ehemmiyetlidir, zira eğer 
vaziy~t bu merkezde ise muharebe
nin başka tarafa nakli icab etmek
tedir. 

Halbuki muharebeyi başka tarafa 
nakletmek zaten uzun siyasi hazır -
Jıkları muazzam ve ayni zamanda 
Baleden Şi!Ilal denizine kadnr Ma -
ginot ,.e Siegfried hatlarının mu -
lıafJ.zasının müşkiillcndirdiği büyük 
bir askeri hazırlık ister. 

Şiiı>hesiz yapılması mümkün mer
tebe daha kolay göıi.inen bir muha
rebe vardır. Bu da Siegfricd ve .M:a
ginot hatları arasında Belçikada ve 

-

Holandada cereyan edecek bir mu
harebedir. Hazırlıkları çok ileri gö
türdükten sonra buna teşebbüs et -
mekte tereddüd edildiği için Alman
yaya alakadar devletlere, yani Bel
çika, Rotanda ve müttefiklere muh
temel muharebe sahnesi organize 
etmek imkan v~ zamanını vermiştir. 

\' e şimdi bu teşebbüs naziktir; 
ve Rhin ile Moselle arasındaki baş
lıca müstahkem mıntakalardaki mu 
harebeden ayrı tutulamaz. 

Filhakika •orada sağ isti'naJ nok· 
tası olacaktır. Sol fatinad noktası 
müttefik1erin mutlak hakimiyetini 
temin ettikleri Şimal denizinde bu
lunmaktadır. 

Bel~ika ve Holandadaki muhare
benin gittikçe cüret edilmesi, dola
şan bir i§ olurken bu çarpışma, Al
man ve müttefik ordıılıırının ölesi
ye bir mücadele için kar§ılaşacakla
rı kat'i neticeyi muazzam bir kapış
ma mahiyetini alacaktır. 

Esas muharebe, şin1:ıle doğru 
me,·ziini tebdil edecektir. 

Ve ?..aten, her iki taraf için de 
en tehlikeli tarikler üzeı'ine getiril
miş olacaktır. Belçikadaki bir mu
zafferiyet, Almanyayı o vakit Şim:ıl 
denizinde İngilterenin karşısına g~· 
tirecek ve ona şimali Fransayı Vt:r· 

direcektir; bir Fransız - İngiliz g'.l 
libiyeti, müttefik kuvvetleri Al!l an 
yanın kalbkahına, Ruhr'a, Honvere 
w Berlin yollarına götürecektir. 

Alman ordusu ile Fransız oı·dusn 
nu doğrudan doğruya karşı kat 'i'Y·l 
getirecek bu büyük harekatın h-1. -
ricinde, diğer muhtemel harb hare -
ketleri, gerek İskandina\'yada oldu
ğu gibi inkişaf ettiğine ve g.zrckse 
P,arki Akdenizde, Karadenizde, Bal
kanlarda \'e Kafkasyada cere -
yan edeceklerine göre, şüphesiz 

daha başka bir karakter arzed'.! -
ceklcrdir. 

Bu harekattan her biri, Al r•:anya. 
ile J•'ransa arasında. Rhin'den ?.Lı -
selle kadar uzanan başlıca mi\~ lab
kem cebhe üzerinde muhal'cbıı olmn· 
dığı tn k<lirde, esaslı hareket ma l:i
yetini alabilir. 
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He::-hald\! babası, böyle bir ölümü 

düşün:nüş olmalıdır ki, kızının evle· 
nerek yanından ayrılmasına ı·ı:ızı ol
muştu. Zira grum1 tcsirile hasla.lan
mış insanlarda ölüm hissinin claima 
baki kaldığl çok zamanlar vaki itli. 
babası dü~üıunüştü: 

- Eğer ölecek olm'Sa, bu e\'len
me sayesinde, kızı hayatta bir hami
ye malik olacak ... Zengin ve mesud 
yaşıyacaktı. 

Zengin?! .. 
- Evet ?.engindi .. 
- Fakat mesud mu? 
~1esud ı;ibiydi ! I<'nkat saadeti kim 

temin edebilirdi 7 
Şimdi genç kadın tekrar a~lıyor

du.,. 
.! .\'ey.-si yanına gelmiş, oturmuştu. 

Bir ~e.v anlamıyan iııscuıların şaşkın 
halilfl 't:ırısına bakıyordu. 

Filhakika Veysi, yirmi yaşından 

kiiçük. güzel, zarif ve hele kendisi 
gibi ?.engin bir kimse ile evlenmi§ 
bir kadının, Fikri bey gibi bir adama 
bu kadar muhabbet ve şefkat göste· 
receğini bir türlü anlıyamıyordu. 

- Basit bir adam ... Nihayet bir 
çiftlik kahyası! ... 

Şüphesiz, bu düşündüklerini har
fi hn ıofine karısına söyliycmezdi; fa
kat genç kadın mühim bir surette 
de olsa, kocasının, duyduğu kedere 
iştil'ak etmefüğini, hatta bundan bir 
mana anlıynmadığını hissediyordu! 
Bu lakay<li yi.iziinden Perihan, koca
sının yanında bulunmnsı dolayısilc 

hir kuv,•et, bir manevi yardım da 
buianuyordu. 
• Vcy~i, becerik!!İ?. bir ta v ı rla, kurl
sının ellerini tutarak: 

- Perihan, sevgili Perihan,,, Ne 
olur t~lrıtua, diye söyleniyonJ.u. Böy-

Eğer muharebe; birdenbire Ma -
ginot ve Siegfried h:ı ttı üzerinde 
parlayıverirse içlerinden hiç birisi 
bu karakteri muhafaza edemez. 

Bu suretle biz de hareket nokta
mıza geldik.. Siegfried ve ~faginot 
hattı üzerinde muharebe imkanı var 
mıdır?. 

Şimdi Siegfried h:ı.ltı da.ha iyi bi
liniyor. Bilcümle müdafilerin v:- h;!r 
türlü harb silahlarının hasmır, dar
belerine karşı muhafaza edildiği 
muazzam bir betonlu Kozemat sa -
hası olarak tasavvur edilebilir. A -
çıkta kimseye rastgelinmemektedir. 

Geri tarafta, ve esas organizas -
yon haricinde, beton altına vazedil
miş kuvvetli bir Alman topçusu, 
bütün Siegfried hattını ateş tesiri 
altında bulundurmaktadır. 

Bu suretle bir Fransız taarruzu 
tasaYvur edelim. Başlıca Siegfried 
hattının beton istihkamlarından bü
yük bir kısmının bu taarruz keyfi
yetinin ezmesi, tahdb etmesi lazım-

dır. Buna rağmen, tahrib edilmiyen, 
veya hiç değilse ateş etmekte devam 
edebilecek bir kısım istihkam kala • 
caktır. Bunları yakından tahrib e
dilmesi lazımgelecektir, bu rol için 
ayrılmış vasıtalarla mümeyyiz hü
cum dalgalarına tevdi edilecektir. 

O vakit, Siegfried hattının olduk
ça gerisinde betonla!' arasına konul
muş bır Alman topçusu işe müdaha· 
le edecektir. Bu Alman topçusu ateş 
leri ile, henüz saklı olan Siegfried 
hattının son müdafilerini müteessir 
etmediğini bilerek Fransız hücum 
dalgalarını kırmağa çalışacaktır. 

Bu suretle, Siegfl'ied hattının ge
çilmesinin arzettiği muazzam yığma 
ve dağıtma faaliyetini - mukabil ta
arruzlardan muhtemel manevralar -
dan bahsetmiyorum - Ölçmek imka
nını verdirdiğimi diı§ünüyorum. 

Maginot hattına taarruzun da ar
zedeceği keyfiyet üzerinde fazla mü 
tec(·ssis olınnmaklığım da ~iiphesiz
mazur görülecektir .. 

Böyle faaliyetlere feykalade kuv
vetli bir ezici topçu kuvvetinin ve bu 
fevkalbeşer iş için sureti mahsusa -

le kederli durmana tahammül edemi
yorum... Bana bak... Rica ederim, 
yüziime bak da .. birnz gül... 

Genç adam, Perihanın bnşını elleri 
le tutarak yukarı kaldırmak istiyor
du. Nihayet Perihan, göz yaşlarile 

buğulanm1 ( bir nazarla \kocasına 

baktı. Gen~ kadın, böyle solgun, çe
kilmiş hatlaıı ve kızarmış göz ka
paklnı ile insanın içini sızlatacak bir 
halde idi. 

Vey::ıi, Perihanı böyle daha çirkin 
gördü ve kederin, genç kadının yü
zündeki tabii gü?.elliği ortadan kal
"dırdı~ını 'görerek ndeta hiddet ' bile 
duydu. · 

Bu sebdxlen, mÜ:ifik g0stermek 
islemesine rağme.ıı, u • .;abiyetini bir 

da vücude getirilrı1iş yeni vasıtala
rın kafi yardımı olmaksızın teves
siil edilmiyeceğıni sarahatle söyle • 
mek Hi.zımüır. 

Karşı kar;jıya duran hasımlardan 
herhangi birisi bu topçu kuvvetine 
ve bu harb vasıtalarına malik olsa.· 
idi, muharebe vukubulacaktı . Ha -
sımlardan hel'hangi birisi diğ.crin • 
den evvel bunları elde edeı·se mı.ıha 
rebc vukubulacaktır. 

Tayyareciliğin aradığı ve daha 
şimdiden tahakkuk ettirdiği yc.ni 
~ekiller altında bu kat'i harekette 
mühim bir hisse alabileceğini söy
lemek beyhudedir. 

Herkes şimdi demin vazedilen s• ı

ale cevab verebilir; fakat buna 
müsbet ol~rak .cevab verse bile, la
zımgelen gayretin ehemmiyetini ölç 
mek mecburiyetindedir. 
· Bu gayret, korkunç bir malze • 

mP, cebhane ve her türlü harb sila
hı hıtihlakile kendisini gösterecek • 
tir. Böyle bir muharebenin hazırlan
ması, fabrikalarda, tonlarca demir 
cevheri ve petrol üzerinde müteka
sif bir çalışma istiyecektir. · 

lşte bu suretle, yukarıda mevzuu 
bahsedilen, lsveç demir cevheri, Ru
manya ve Kafkasya petrolü elra -
fındaki bilciimle harekata yı.miden 

varıyoruz. 

'\'e yine bu muharebenin ba1lıca 
aktörü olarak ablukanın meydana 

- çıktığını görüyoruz. 
Filhakika dünyanın bütün servet 

membalarını ceken muazzam bir 
kirclab olan bir tek ve a}1li mahiyet 
arzeden bir muharebe vardır. 

İmparatorlukları, karayı kaplıyan 

müttefikler, .muharebe nerede zu -
bur· ederse etsin, onu kazanacaklar
dır. Ve buna intihab ettikleri gün 
\'e mahalde bizzat tcYessül ederek 
daha iyi ve daha seri kazanacak -
lardır. 

türlü saklıyamadığı bir tavırla: 
- Beni dinle Perihan, tledi .. Çok 

kederın var, bunu anlamıyor deği -
lim .. Fakat bu böyle devam etmeme
li... Hareketin mantıki değil... Göz 
yaşlarını görmeğe tahammülüm yok
tur ... . 

Perihan, cevab vermeden ba~ını 
salladı. 

O v2kit Veysi, karısına daha so -
kuldu. Mümkün mertebe, karısının 

hislerine i_ştirak eder bir şekilde de
vam "tti: 

- Perihan. böyle hüzilnlü ve ıztı-
. rab veren E?eyleri, artık düşi.inme!. I 
Baban artık bu dünyada değil.• :8u 
mukadder bir şeydir. 'Kinısa buna 
mani olamu ... Şimdi yanında kocan 

Ecnebi gözile: 

Bugünkü 
evvelki 

ve 25 sene 
Tü rkiye 

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

Türkiye bugün bir imparatorluk değildir. 
Fak at kuvveti eskisinden çok fazladır. 
Universul gazetesi (30 3 /1940, ' 

yakınşarkta başlığı altında. ve N. 
Batzaria imzası tahtında neşrettigi 

bir yazıda .:z<'iimle şöyle denilmekte
dir. 

Bir İstanbul telgrafı, Türkiyenin 
gend kurmay as ba:;kanı ile mütte
fiklerin' askel'i şefJ~ri arasında, Su
'riy(·nin Halep ~ehrinde, görü~rneltr 
ve müzakereler vaki olduğunu bil-
dirmektedir. ' 

Yine bu telgraf, ışbu görüşmeler
de, Türk. Framıız ve İngiliz ordula
rının muhtemel teşriki nıes.'lilerinin 
koordone ediltliğini de haber ver
mektedir. :\fuhteınel bir miişterek ha 
reket, yalrnışarkda mutlaka bir harp 
sahne.si yaratmak i.izere derhal ha
rekete g•.:ı,;uıek değildir. 

Lakin, aynı zamanda, yakın::?arkın 
her türlü telılikcleruen ve harbe ve
ı:ıile olacak ihtilaflardan muarra. ol
duğunu tlıı söyl~mek doğnı değildir. 

Zira yal'ıntıı ne olacağı nıaliim dt
ğildir. 

Bedbimıııe haberleı in tetyyüt et
me:-<ini dinlemekle beraber yine Je, 
'l'iirkiyenin. askeri yardımları ile ha
len pek biiyük bir kıymet "erilip dün 
yanın bu kısmında baı:ı gösterecek 
muhtemel bir harple çıkarabilece

ği ku\'vetler ha'.dcında tahminlerde 
bulunabiliyoruz. 

Filhakika, bir devletin kuvveti 
haiz olduğu aı-azirıin vusatine ve nu
fusuna nazaran muhakeme edildiği 
takcliı'de şu netiyceye vaprız: 

Bugünki Tlirkiye, Balkan ve bü
yük harplerden evvelki Türkiyeye 
nisbetle daha küçüktür. 

Malum olduğu vechile işbu harp• 
lerden evvelki Türkiye, Küçükasya
dan b~şlayarak Adım köıfezine ve 1-
ran hududuna, A vrupada da Adriya
tiL, lyoniyen denizlerine · dayanan 
bir hududa malik bulunmakda itli 
İki milyon kilometre vüsatini haiz 
işbu topraklarda da otuz beş milyon 
halk ya!'amakda idi. Fakat bugün
kü Türkiye, bwıclan bir çeyrek a
sır evvelki toprakl:ırm üçte birine 
sahip olduğu gibi nüfusu da bun
dan evvelkinin nısfına. muadil bu
lunmaktadır. Burada. şu sual ken
cliliğinden doğmaktadır. Acaba onun 
ı~uvveti, aynı nisbet dahilinde düş
müş müdür? 

Yalnız göı·ünüşe nazaran muhake
me edecek olursak, yeknazarda bu 
zihap hasıl olur. Hakikat ise, ta • 
mamile bunun aksidir. Balkan Har
binden yahut Umumi Harbden ev
velki Tiirkiye, askeri kuvvet bakı
mından bugünkü Türkiyeden çok 
daha zayıftır. 

Aşağıda bunun ~cbeblerini hula -
s'.ıten izah edeceğiz. 

Bir devletin kuvvcrn olması, ev
vela müttehid ve milli bir devlet 
olmnsı. saniyeı~. v.ayıflamasına amil 
olan yani hiçbir vakit kendi kt.v -
VC"tini tezyiıJ etmiyecek gayri tabii 
ger.i~ araziye sahih olmaması la -
zımdır. · 

Bu hakikati, Tür:dyeye tatbik e
decek olursak şu neticoy<! \'arırız 
ki, eski Tiirkiye impcratorluğu , ge
niş topraklarını kıymetlen·direcek 

\'asıtalara nuıiilc olnı:-dığı gibi, Jıııl· 
kının ekseriyeti balammd·m dta. 
Türk milletine ve devletine kaı'fJI 
düşmanlık hisleri besliyen gayri 
Türk anusırı ile nıeskuridu. 

1şbu anaı>ır - Hır!stiyanhr, Arap
lar, Müı-;liimun Arnanıdlar, Kül-<l -
l~t ilıiahir k'anuııen a~kerlik hiı:nıe
tinden muaf tutulmakta yahwl eO 
ağıl' hizmetlı-ri Türkler ifa e'!ııelC 
ü:ı:ere iŞbu 1ısıCerllk mükellefiyt!ttn· 
den kurlulmağa gayret ediyordu. 

Şayet imparatorluk, komşu deV' -
leth.nien biri ile harb halinde olnıa· 

ı.:a dahi, müzmin bir şekil ahn is -
y:ınlal' ve kargıı!jalıklar hükünıetid 
hı:r tiil'lü yardımcı ·faaliyetini . ars· 
maktan \'e devletin askeri ve iktısl 
tli lnıvvetell'ini yıpratmakta idi. 

Bugiin 'J'ürkiye<le vniyet, heı· 1>3· 
kundaıı radikal bir surette değiş ' 
mi~tir. Bugünkü Türkiye, müttebMl 
bir JevleWr. Ve halkın ekseriyeti 
de mazide mevcuJ olmıyan faktör • 
milli vicdan duyguları üzt-rine çok 
iyi inki. af etnıi~ halis 'l'ürklerdeO 
mürekkebdir. 

Bugün Tiirkiyeue nizam ve a~yiş 
hükümfermadır. Halkı da, kuvvet· 
li bir enerji ile her sahada yapıcı 
bit· mesRjye . sevkedilmlştir. Miina -
kalat yollarının, nakliye ,·~sıtaları • 
nın tezyidi, tam inkişaf h:ılinde bıJ• 
lunan bir takım endüstdlerin yara· 

' tılrnası, ziraatin iglihı, halk kütle
sinden birçoğunun ciddi talim g<ir
mesi, ordunun hazırlanması ve i)<İ 
techiz edilmesi gibi bütiin, netice 
itibarile ne arazi ve nüfus bakı mın~ 

dan küçük olan bugünkü Tih'kiyeniJl 
bundan rubu asır evvelki 'l'Urkiyt!Ye 
nisbetle çok kuvvetli oldıtğuna }1:•1' 

kazandırmaktadır.,, . ...................................... ..... 
Yılmaz Ali filmi dün 

gazetecilere gösterildi 
Arkadaşımız Vala Nureddiuin se

naryosunu hazırladığı ve genç reji· 
sör Faruk Kenc;in sahneye koyuuğtJ 
Yılmaz Ali filmi dün akşam .Maji'ı' 
sinem~sında gazetecilere ve davetli· 

lere gösteriidi. Mevzu enteresandır 
ve film muvaffak olmuştur. Entri1<9 

heyecan ve biraz aşk ve muamfll9 
karışan bu filmin mevzuu şudur: 

Sosyete alemlerinde şık, nazik bir 
genr; olarak tanınan Haydar, !starı · 
bul zabıtasına Yılmaz Ali namı ınUS 
leaı ile en müşkül vakalarda yardıf11 
eden bir gençtir. Bu sıfatla bir ço1' 
kördüğümleri halletmektedir. 

Film, Boğazic; i sahillerinde, fut~ 
mac:larında, lstnnbulun esrareııgi~ 
batakhanelerinde cereyan etmekte ~ 
dir. 

--···· ··~-
Ş işeden yaralandı 

Fatihcle Aysu sineması biiff!CW 
Osman ayni sinamada garson Uısı:ı· 
na gazoz §i:'iesi ''erirken şiı?e masn· 
nın mermer.ine vurmuş, kırılan ııi<ı6 

parçalarından Osman boğazındııtl 
yaralanmış, Cerrahpaşa hast::ı.haııe· 

sine kaldırılarak tedavi altına aııu· 
mışlJr. 
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var. SC"ni seven, s:ıa<letini düşünen 

bir koca .. Ben her şeyi düşünecek 
tabiatteyiın Perihan!. 

I•'akat karısı hala baııını sallıyarak 
yavaş bir sesle cevab verdi: 

- Hayır Veysi, hiç bir sey, b~r 

anne kadar şefkatli, babaların en, 
en iyisi olan babamın yerini tutn -
maz... Annemi hemen hemen hiç 
bilmiyorum; işte, babam, onun ye
rini altlı. Çocukluğumu onun saye
sinde mesud ve tatlı gt•<:iı·dim! Ve o, 
yalnız başına ... Kızınd .. n uzn k .. ola -
rak son nefe~ini verdi : 1 

Genç kadın bu sözlerilc ycni<len 
tcessiire · diişerck kocasının kolları 1 
arasından kurtuldu ve yastıkların ü
zerine kendini bırakarak, vücudü 
hu;kırıklarla ı:ıarsılarak ağlamnğa 

başladı. 

Bunun Uzerine, Veysi kızdı; karl
sının teskin edemediği bu kederi, ye· 

niden döki.ilmeğc başlıyan göz yııŞlll' 
rı ve hepsinden ziyade, genç kadııtıfl 
kalbinde en büyük yeri hala muıııı· 
faza eden ölüye karşı duymağa b:ı;· 
ladığı kısk:.ınçlık, işte hepsi... Veysi· 
yi çileden çıkardı. 
Duymıığa başladığı hiddet şiddetli 

ve soğuktu. Kendini tutanııyarak e.• 
yağa kalktı. Ve dudaklarının arı:ı, ' 
sından şu kelimeler dü~tü: 

- Seni bir türlü anlıyamıyoruıfl 
Perihan! Bu kaciar hassas olnırı1' 
doğ-rn değil! Hayatta oları;;ıı-tr. ;;~· 
~am'.lk lazımdır. Niha'fet kcihva oııırı 
lıiı· b:ıba, nasıl diyeyim? .. ~k (iyJe 
parlak bir ş2 hsiyet olmasa gerek·"' 
Bizim onu, !staııbulua birlikle doJı:ıŞ
tırmamız, herkesc tanıtmamız· biı·ıı" 
müşkül olacaktı. Bmıla~ı düsiiıırttC~ 
zarureti vardı. f::imdi vaziy~tin. jyl 
taraflarına bakmak l~:r..ım .. 

[ Dcmnıı t.l(lf') 



A letlerimiz bu 
Mısıra gidiyor 

n 

Mısırlı ve Yunanlıların bizden fazla 
· çalışmış oldukları muhakkaktır 

----

: :~tşpeşt takımı bugün 
.şehrimize geliyor 

.__._._ .. __ _ 
iık rnaç Galatasarayla 

yapılacak 

Tahııtıııı 3-ıy açıriı Kiııçeş 'Milwy 

' . l~ispe.'lt Macar takımı buoün şeh· 
rınıızd~ b ki n li, . · e t:nmektedir. Macaristan 
d~ın~e ba-,:t;a gitmekte olan Kispeşt 
ıırt ~eııefonberi hep beraber oyna· 

~~~ta olan oyuneulal'llun .m.i,i.tesek • 
1 dır. lçlednde yıldız. çok olmamak· 

la beraber takım çok vüksek randı
~an \·erınektedir. Her ·sene ikinci ve u .. 
~unrU olm:ıkta iken l<ispcşt bu se· 

n en ··k , yu Sr>K formunu tutmuş Ye 
Macar r · · .. 

< ıgınm bınnci tm unda şampi-
'./ ın çıkn11~tır. 

1 'I'akunın bu muvnffakiyetini sü::; • 
eyen had" 1 li ıse er, şampiyonluk yoluna 

ttı.~ngaria, Uypeşt ve F. T. C. gibi 

t dımıarı yc.ıerek girmiş bulunmak· 
a ır. 

k Geçenlerde lr;veç \'e Almanynya 
arşı Yapılan milli mo.çlarda bu ta • 

kımct • 
loÇa· an sag açık l{inçe.ş. solaçık Ka· 

1
• sol bek Olaylar oynamıştır. 

~ hofesyonel ligde en çok gol atan 

1.~reuçvaı oşun Şaroı:ıisi ile Kispcstin 
"1nçe~itlir. 

Bu oyunculardan h.ıska oe,.en se· 
ne rnnr o "' 1 takımda mütemadiyen oyna· 
:tnıs ol · 
v . an uzun boylu kaleci Boldijar 

e Yıne milli takımda epey oynamış 
olan f>ol ic D . l .. l . t;;ek en naznı· arı uzer erme 

d 
en fııtbolcüleı·dir. I~afile 17 kişi

en rn" 
f Ulb ~.rekkep olup bunların H ii 

oku \"e ilçü idnrecıdir. 
(~ ' 

r •C."n futboleüter takım teşkili si-
asına göı·e şunlardır: 
iBold'" la· IJar, Olaykar, Onodi, Vig, Zn-
ı, Rattn· ıç IJ n . ı, ınçeş, Molnar, Olaykar 
' erı, I<uloçai. 
İhtivat 
1 

santrhaf: Dr. Varga 
l htiyat k'lleci: Gcrö 

~ htiyat bel~: Gulnsı. 
ları tar-arlar cumartesi günU ılk maç· 

nı Galat~ ·· ·· F cısaraya, paznr gunu e· 
llere ı-ı l • 
l:al · a ı \"eya çarşamba günü de 
leli:tas:ı.ray, Fener, Be~iktaş muh • 

ın1;: kaı 1'1 yapacaklardır. 

x ~ 
istıııılJul F t u hol Ajaıılı~ıntlan: 
14 4, 19 ~() tarihiJl<J11 ycıpı/QC<ık 

li !I n .. cJr' 7 r.aı 
Serer ~t . · .._, atlı: 

Hevo-t 
1~ 1.1· 1~ uspor · Y. Dn\'lıtp~şa, sa:ıt 

, i.lı\e ,, 
keını m: •"lecdet Geıw, yan ha . 

ı'ı· z 1 iıı. · ıya I<uyumlu, Sadık Cey· 

• ,A.ıı 1 
liıı.ı- u · Galata Cenç1cr saat 14 

"eırı · B 1 ' 
lel•i• !i a ıattiıı Uluoz yan h.1kem 

Atletlerimiz bugün .Mısıra müte • ı 1500 metı·e koşacak olan Rııa 
veccihen hareket ediyorlar. Talebe Maksuda gelince, Mısırda kendisine 
ve askederin izinleı·i kanıilen alın • • rakib olarak Yu~;uf Ali ' ile Yunanlı 
mış olduğundan bugün :>aat 1 de kal Velkopulos bulunnı:.ıktadn'. 
kacak olan Ba_.;arabia vapuruna 13 Uzun koşularda Yunanlı Ragazos 
atlet ile kafileye riyaseteden lstan· \'e M:ıvra postolo~ ,.e Mısırlı Abu::; • 
böl Bölgesi Asbaşkanı Iı'eridun Di • babın, Hüseyin \'e ~Iustafa ile b~-
rimtekin \"e Federasyon mütehassısı rabcr sıkı biı yarış yapmaları bek· 
Naili ~foran bineceklerdir. Kafile ile lenebilir. 
beraber Galata~araylı Vamık Gezen Koııkurlaıı:ı gelince l\.Iısırlılarda 
de gitmektedir. yüksek atlayıcı pel< yoktur. Yunanlı-

Atletlerimiz bu pazar günü yapı- !arda Btı lk:ın şampiyonu Lekaças \ e 
lacnk miisabakalarda görülerek se • eski Balkan şampiyonu Pantazis, bi-
çilec<!k ve kafile gelecek hafta Mısı- ziın iki genç atluyıcımız. Jerfi ve Sü-
ra hareket edecekti. Fakat Yunan . reyyaya kar~ı mü:>abaka yapacak • 
lıların miisabaka tarihinin bir hafta lardır. 
evvele alınması hakkında ısrarlı ta- Faik 110 metrede Yunanlı Skiadas 
l<>bleri üzerine Orgaıuu.syoıı heyeti ile çekişecektir. Mandikasın Mısıra 
bu talebi kalıııl etmiş ve Federasyo- gitmiyeceği ve koşuyu bıraktığı söy 
numuza da bildirmiştir. lenmektedir. Faikin bu müsabakanın 

Türk federasyonu müsabakaların galibi olması ihtimali yok değildir. 
evvelr:e tesbit eJilent arihte y::ıpıl • Muhittin atletlel'imiz içinde tam for-

•.s:nı istemişse de Mısırlılar bunu munu bulmuş yegane atlettir. 1500 
)tıl edemiyeceklerini bildirmişler- de Rıza ).faksudun ve onun Türkiye 

dil'. rökorunu yenilemeleıi beklenebilir. 

P.•mun üzerine İstanbul Bölgesi 
asbaşkanı Fcridunun riy:ısetinde o . 
tarak kafilenin gitmesine karar ve
rilmiştir. 

İtir:ıf etmeliyiz ki atletlerimiz bir 
harta sonra yola c;:ıkmış olsalardı 
pist üzerine hiç olmazsa biraz daha 
çalışmış olacaklar. bu suretle form
lan daha ümid verici bir mahiyette 
bulunııcaktı. 

Bugünkü foı·mlarına göre bizim 
çocukLı.nn nasıl bir netice ile döne
<·ekleri şfmdiden kestirilemezse de 
Mısırlı ,.e Yunanlılaı·ın bizden daha 
fazla t;alışmış oldukları şüphesizdir. 

Buna da sebeb onlarda açık hava 
mevsiminin bizden çok daha evvel 
başlamakta olmasıdır. 

Türk kafilesinde iki Balkan şam
piyonu \'ardır ki bunlar geçen sene 
Atinada tuttukları forma yakınlaş

mış bulunmakta<lırlar. Muzaffer \'e 

Görenin Mısırda en kuvvetli rakib • 
!eri Kahireli kla!.=: sür'atçisi Eskinazi 
Yunanlı Lambrakis, Mısırlı dört yilz 
cü Ebeyd \'C Yunanlı Stratakostur. 

Güllede iki adamımız vardır: Ateş 
İbrahim ve Arıı.t. ).hsırlılarda tema
yüz etmiş g:Uleci yoktur. Yunanlı -
tarda i.se Stefanakis vaniır. 
Ateş veya Aratın iyi bir günde ol

dukları takdirde birinci gelmeleri 
çok muhtemeldir. 

Dis1<de Arata kar ·ı Yunanlı Syl
lns v~ Florosun çıkacağı tahmin e· 
dilebilir. Bu iki Yunanlı Mısıra git-

. tiği takdirde Arattan bir üçüncülük 
beklememiz icab edecektir. Müsaba
kalar 20 ve 21 nisanda yapılacaktır. 
Hülasa edersek giJen atletler ve bun 
ların iştirak edecekleri müsabakalar 
şunlardır: 

100 m. Muzaffer, Cezmi. 
200 m. Muzaffer, Gören. 
400 m. Gören 

1500 m. Rı1a l\IakSut 
Uzun koşular Hüseyin, Mustafa. 
11 O mani9 lı Faik. 
Yüksek Süreyya, Jerfi. 
Sırık Muhittin. 
Disk Arat 
Gi.H1e Ateş, Arat 
Cirit Kemal -------··-·6-4·-·-· •.. 

Beden Terbiyesi İstan· lstanbul mektepleri 
bul futbol ajanlıOından : futbol lig heyetinden: 

1 - Oç maç yapmak üzere mu . Cumartesi günü yapılacak futbol 
tabık kalınan Macar "l<ispe§t,, takı- maçları 
mı 12. ·1 9-10 cuma sabahı şehrimize Şer~f Stadı : 
gelec.?ktir. 

2 . - Alakadar klüp murahhas ve 
sporc •Jlarının kar§ılama merasimin • 
de bulunmak üzere snat 7 de Sir • 
keci ıstasyonunda bulun:naları teb· 
liğ olunur. 

3 - Macarlııra karşı birinci maçı 
13 4 910 cumartesi günü Gala tasa· 
ray, ikinci maçı 14 '4/ 940 pazar gü· 
nü F~nerbahçc takımlar: yapacak -
tır. 

'1 - • C'çiincü ve son maç. Galata
saray, Fenerbahçe \'e Beşiktaş muh
teliti yapacaktır. Bu maçın tarih ve 
hake,..mi ayrıca ilan edilecektir. 

5 - İlk i.ki maçın hakem \'e saat
leri a ağıda gösterilmişt!r. 

Cunıart~'İ: 

Kispeşt . Galatasaray, saat 16,30 
Hakem: Ahmet Adem, Yan hakemi: 
Bahattin Uluöz, Muhtar Güredin. 

l'a.ıar : 

Fenerbahçe . Galatasaray B ta -
kımları, saat 14,30. Hakem: Halid 
Galıp, yan hakemleri: ihsan Bayn • 
Ne~ct. 

Kı;;peşt . Fencrbahçe, sr.at 16,30, 
Hakem: Şazi Tezcan, yan hakemleıi 
Tarık Özerengiıı, Semih Du!'ansiy. 

---· ........ ··--
Bir kat!I mahkOm olclu 

Saha komiseri: F. Acarkan. 
Galatasaray • İstiklal Li saat 14 
Vefa Lisesi - Sanat L. saat 15,10 
Boğaziçi L. - Haydarpaşa L., 

saat 16,20. 

Hedt•n Tcrui~·e!-.i lstanbul Bölgesi 
\' oleylJol • B:ı.sketbol Aja.nlığmdan: 

Bölge basketbol şampiyonasına ni 
san ayı içinde başlanacağından işti
rak ede<:ek klüp murahhaslarının bu 

husus hakkında görüşmek üzere 
12 1/ 940 tarıhine müsadif cuma gü 
nü akşamı saat 18 de Bölge merke
zine gelmeleri rica olunur. 

•••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••r••• ........ 
Emniyet yardım sandığı 
İstanbul Emniyet Direktörluğti 

yarc!ım sandığının şube miıdürlerın· 

den mürekkep olan idare heyeti, 
dün, Emniyet Direktör muavini Sa· 
lahaddinin riyasetinde toplanmış, 
sandığın bir senelik hesabatını tet· 
kik \"e bazı cihetleri müzakere et • 
miştır. 

varında. telefon muhabere tellerini 
kestikten sonra hududdan geçmek 
üzere kaçarken Vizede yakalanmış
tı. lbrahım Balcının muhakemesıııe 

biıfoci ağır ceza mahkeme.sinde ba· 
kılmakta idi. Mahkeme, lbrahım 

hakkındaki kararını \'ermiş, İbrahı· 

mi on iJti sene on beş gün hapse malı 

(B!ıJm.a!.:.ale l 'ıı d vam) 
roktu. Dc:niLJ...,İrl bil yere Oldu Çl· 

kat.ıb imek ıc.n, çık~ıı ordu ıle da
ima mtinascbctı muiınf,ıza etmek 
en biı .ıııci' .,.aı ttır. Eu d:ı a'nc.ık de· 
ni1.leı·d-:! Jıakimiy..:ti temin ile kabil • 
dır. Cılız, zayıf, Almaıı donamnası • 
nııı mudui, tdmik \'e se\'ku id:ı.re ba· 

1 kırnuı bn ne k:..ıdar aciz olduğunu 
~ ko::u Graf \'on Spt:e zıl'hlısının bir 

knç kii<:ük İngiliz gemisi kar:ılinnda· 
ki m1ğlubiyE:ti biittin dünyaya isbat 
etmiı:;;ti. 

Alman gemil~riııi .Non:eç fatihli· 
ğin\! ~ı.iııJl!nnek denilin dibine gön
dernıl!k dt!mckti. (\a:-.yonnl sosyalizm 
n ·ye gUvenerek müttefikler· donan • 
ına.sına meytlan okuyordu? Şans, 

talih. e:ür'et. .. l'Ok iyi şeyler amma. 
hu dünyada bir de hesab \'ardır, akıl 
Yardır. 

Non•eç maccra:ıı ınkar kabul et • 
mez bir surette isbat ediyor ki, Al· 
manvada artık bir erk.inıharbiye he
yeti Yoktur. Çünkü meslekten yetiş
mi.·, mesleğini kıwramış, tecrübeli 
ve \'Ukuflu bir cl'kıinıharb heyetinin 
binlerce Alman gencini muhakkak 
bir mezbahaya göndermeyi tasavvur 
ve tensib etmesi kabil olamaz. 

Bir kere daha anlaşılıyor !ci orada 
yalnız bir kişi hakimdir ve hatta en 
yiiksek ask<'rlilc meselelerinde bile 
biltün kararlar onun emrine tabi • 
dir. lşte Alman milleti biltiin mukad
deratını tek bir adamın eline terke
derek tefekkür, irade, muhakeme 
melekelerinden kendisini mahrum 
bırakmasının cezasını çekiyor. Ona 
acırız '\.e aldıkları emre itaat ederek 
vatanları uğurunda fedakarlık yap· 
tıkları kanaatile mahvolan Alınan 

bahriyelilerinin ''e askerlerinin şu 
feci alııbetleri karşısında kalbimizde 
bir hürmet ve teessiiı· duyarız. Nas
yonal sosyalizm bütlin diinya için ol· 
d_uğu kadar binat Almanlar için de 
bir felaket teşkil etmektedir. Alman 
kavmi cesurdur, çalışkan Ye kabili • 
yetlidir, çok iyi vasıflara maliktir. 
Fakat ne yazık ki son yirmi senenin 
siyasi, iktisadi Ye so:syal tekamülü 
onu nasyonal sosyalizmin pençesine 
teslim etmiştir. Alınan milleti Avru
pa sosyetesi i<:inde muhterem bir 
mevki tutarak namuskar mesaisile 
dünyada sulh ve itilaf binasını kı.:r

nıağa hizmet edebilir. İhtimal ki res
mi Almanyamn böyle çılgınca teşeb· 
büsleri devam ettikçe arkasından 

muh·ıkkak cezalar tevali eyledikçe 
Alman efkarıumumiyesi de hakikati 
anlıyq,cak ve müşterek felaketi ba· 
f!ından atmak için kendisi de bir 
varlık eseri gösterecektir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
........................................... 
Tiftik yapağı birliğinde 

İntihabat 
Tiftik ve Yapağı İhracat Birliği. 

n in nizamnamesinde Vekaletin gör· 
düğü lüzum üzerine değişiklik yapı· 
lacağını yazmıştık. Birlik heyeti u • 
mumiyesi bugün Ticaret Odası sa
lonlarında toplanarak yeniden intl • 
habat yapılacak ve 8 yedek, 8 de 
asıl :ıza seçilecektir. 

İzmitten bir tavzih 
lzmitte yakalanan beyannamesiz 

şekerler hakkında yazdığımız yazı

dan sonra aşağıdaki t::ı.vzihi aldık. 
Aynen neşrediyoruz: 

Gazetenizin 7 Nisan 1910 tarih 
ve 693 numaralı sayısının ikinci sa
hif esinin üçüncü sütununda (İzmitte 
iki tüccar Mılli Koııınma kanunu 
mucibince mahkemeye varidat) ser
levhalı yazıyı hayretle okudum. 

Vaziyetin aydınlatılması için mek· 
tubumu ayni sahife ve sütunda neş· 
rini rica ederim. 

Mevzuu hahsolan şeker, yüz san
dık olmayıp ancak yırmi sandıktır. 
Ve Hamid, Efe Sadık ile hiç bir ala· 
kası olmayıp benim 29 şubat 1940 
tarihinde taahhüd edip askeriye 
emrine hazır bulundurduğum bin 
kilo şeker<lir. Esasen Hamit, Sa . 
dıklar şeker ticareti yapamazlar. 
Her nasılsa yanlış iutisar eden bu 
haberin düzeltilemesıni saygılarımla 
rica ederim. 

İzmit: Bs.lıkpazarı No. 21 
Hiisııü. Efe. 

· itlıt Gz •r l\t ·· .1: , ueyy~t Gure n. · 

Bir müddet cwel, Sili\'l'idc L.r 
koyun meselesinden Cclıl adında bı
rini bıçakla öldüren lbrahim Balcı, 

haber verilmemesi için Çekmet-e ci- küm etm~tu . ·. · j 

YEN SABAH - lzmittcki arka
daşımızdan yaptığımız tahkikat ne· 
tıcesinde müddeiumumileiğin bu hu· 
susdaki tahkikatını henüz ikmal et· 
memiş olduğunu öğr~ndik. Neticeyi 
tahlCikatın ikmalinden sonra okvyu. 
cularımıza bildireceğiz. 

Sayfa· 'l 
=-

1ürkçcye r.tviren: HfSfı~YlN CAHİD YALÇIN 

Rayi~tagda nutuk irat edecek
g ör ş ele r d i ... lerint! iş 

186 
Partinin yeni ticari ~fi, par 

tinın işlel'iniıı tarafdarlar yahut 
pek az gayretli azalar için bir 
geçim membaı olmamak lazım • 

geldiğini, biitiin muhtemel nüfuz 
ve tesirlere rağmen, gayet kat'i bir 
surette beyan etti. Bugün had bir· şe-

kil altında bizim idari sbtemimizJe
ki partilere has ahlflksızlıklrt nıi\('a· 

dele eden bir hareket fazihatlenlen 

azade bulunmak lazımdır. Gazetenin 
idaresinde, "Ba''fCra. halk putisi11 

ne men:>ub olırn ve mesleklerindeki 
kıymetlerintlcn dolayı işe alınmış bu 

lunan bazı müstahdemlerin i:slisnni 
bir meziyet ve kabiliyet ibraz ettik· 

leri görüldü. Bu teşebbüsün neti· 
cesi umumiyetle gayet ala oldu. Bi-

zim herke:ıin hakiki mesaisini na • 
muskarane ve açıkça tasdik ''e tes· 
lim etmek tarzlardan dolayıdır ki 
hareket b"u nıii::;tahJemler-in kalbleri-

ni çarçabuk derin derin kazanabil
di. Bunlar sonraları gayet iyi .Nasyo· 
nal . Sosyalist oldular ve yalnız za· 
hiı-en içimizrle kalmadılar. Yeni ha • 
reketin hizmetlerinde ifa ettikleri 
dikkat.!i, muntazam ve sadıkane ça
Jışmalarile bunu isbat ettiler. Tabii
dir ki partinin iyi mütehassıs bir a· 
zası :ı.yni derecede meziyetli fakat 
partiye mensub olmıyan diğer birine 
terdh ediliyordu. Fakat hiç kimse 
yalnıı partiye mensub bulunmasın
dan ı.l0layı bir işe geçemiyordu. Yeni 
ticari şefin bütün mukavcmetlere 
rağmen, bu prensipleri tatbik ve ya
vaş ya\•aş muvaffakiyete isal husu· 
stİnda göster<liği gayet kuvvetli ka· 
rar ruhu muvahharen hareket i~in 
gayet faydah oldu. Ancak bundan 
d,olayıdır ki, uzun infilasiyon dev· 
resinde, on binlerce iş yıKıldığı ve 
binlerce gazete neşriyatlarını tatil 
mecburiyetinde kaldığı zaman, ba • 
reketin ticari sevk ve idaresi ayaktn 
kaldıktan \'e vecibelerini yerine ge
tirdikten başka, Yölklscher Bt>o -
bachter de gittikçe inkişaf etti. O za· 
man büyük gazeteler arasında idi. 

1921 senesi, partinin rei!IL sıfa • 
tile, teferruata aid tenkidlere ve 
partinin faaliyetinden dolayı komi
te azasından filan veya falanın mü· 
dahalelerine meydan vermemekli • 
ğim yüzünden daha büyük bir e
hemmiyeti haiz oldu. Bu mühimdi. 
Çünkü iktidarsızlar gevezeliklerden 
muttasıl müdahalede bulunurlar ve 

ı her şeyi gayet iyi anlamak iddiası
na kalkarlarsa, halbuki hakikatte 
arkalarında büyük bir kargaı?ahk 

bırkırlarsa, iyi bir i~ görebilmek i-
' çin gerçekten kabiliyetli bir kafaya 

sahib olabilmek imkansızdı. Zaten, 
bu iktidarsızlar çekildiler. Çoğu mü
tevazı surette ayrıldılar, tahrikleri
ni, kontrollerini ve fikirlerini başka 
bir icraat sahasına götürdüler. Bir 
nevi tenkid hast:::ı.leığı ile malul biı·

takım adamlar vardı ki plan, fikir, 
proje ve yüksek diye iddia etlik -
lcri usuller doğurımı.ktun hiç hali 
kalmıyorlardı. Bunlar en ideal \0 c 
en yüksek gayeleri bilhassa bir ko
mite teşkil etmekti. 

Bu komite, kontrol baha • 
nesile, diğerlerinin intizam dai • 
resinde cereyan etlen .mesaisinin ko· 
kusunu al::ı.caktı. Salahiyetsiz insan • 
lnrın muttasıl meslek adamlarının 
işlerine karıştıklannı görmenin ne 
kadar yaralayıcı ve pek az Nasyo -

nal - Sosyalistçe bir şey olduğu bu 
komite taraftarlarından pek azı id
rak ediyorlardı. Ben, herhalde böy· 
le unsurlara kar§ı hareketin inti -
zamlı ve rncsul bütün kuvvetleri
ni himaye el.·neyi, onlara elzem bır 
istinadgah vücude getirmeyi, çalış

ma için ve ileri yürüme için biltüıı 

imkanları temin eylemeyi \'aıife bil· 
dim. 

Hiçbir şey yapmıyan •. yahud fi
le çıkarılması imkansız pı OJckr pi
şıren bu komiteleri zararsız hale 
Sv mak için en iyı çare kendilerine 
hakıkaten, bır iş b1J.lmaktan ' ibaret
ti. O zaman meclisin nasıl gürültü • 
süzce dağıldığını ve birdenbire vil
cudür.ün bulunmaın nasıl imkansız 
hal~ getirdiğiııı gormek pek ~üliln'l· 

cek bir şey oldu. Bu bana müşab~ 
en biiyiik müessesemizi, Reichtag'ı 
hatırlattı. Onlar da nutuklar imal e
decek yei·de hakiki bir iş göıınek 
vazifesile miikellef tutulsalat·dı, bu 
atıp tutucu efendilerin şahsi nıesu~ 

liyetlcri altında görülecek işler hu• 
lunsa idionlar da nasıl gUrültiisüzce 
çarçabuk ortadan kaybolac:ıklnrdl! 

Ben daima - gerek hususi hayat,. 
ta gerek harelcetiınizıle - bir dü,.,tıır 
olarak ileri ı:;ünlüm ki aşikar suret, 

te kabiliyetli ... e namuslu jeranlar ya 
hııd direktörler bulununclya kadar 
aramaktan bıkmamak lazımdı. O Z8,• 

man da kl'ıtdilerine tam bir hareket 
hürriyeti Ye maiyetleri ü1.Rrinde 

sarbız ve kayıd~ız bir otorite ,·er~ 
mek Ye mafe,·klerine karşı hudutl • 
suz bir mcsuliyet tahmil etmek icııb 

eylerdi. Bu suretle, hiç kimse milna• 
kasa kabul etmez derecede bir eh• 
liyet ve Ralahiyet sahibi olmadan 

madunlar iizerinde bir otorite elde 
edemezdi. lki senede, ben rouvaf • 

fak oldum, fikrim zafor kazandı, bıı 
gün, hiç değilse en yüksek idare keY. 
fiyetinde, hareket içinde heı·kese 
bedihi görünüyor. 

Bu hatlı hareketin muvaffakiyetl 
9 teşrini::;ani 1923 de sabit oldu. 
Dört sene evvel harekete girdiğim 
zaman, bir miihür bile yoktu. 9 teş.-
ı iniseni 1923 de, parti fesh ve em· 
vali müsadere edildi. Bütlin kıymet
li eşya \'e gazete dahil olmak üze
re, bunun yekunu 170 altın markı " 
geçiyordu. 

ON lKlNCİ BAB 
,. 1 

Kvtpulasyo;ı "1 esc1esf 

Hareketin çarçabuk bUyüme~i bi
zi, 1922 senesi içinde, . bugün ball 
kat'i surette halledilmemiş bir nıes& 
Je hakkında bir vaziyet almağa met 

bur etli. 
Harekete kütlelerin kalbinin yo-

lunu çabıık ve kolayca açabilecek u.
sulleri tedkik için yaptığımız teşeb
büslerde daima amelenin, sırf mes
leki ve iktısadi ı:;altada müttefikle
rinin tem. ili bizden başka tüdii si· 
yasi fikirlere malik adamlaı-ın için 
de bulunduğu müddetçe, tamamen 
bizim malımız olamıyacakları yo 4 

Iundald itiraz ile karşılaşıyorduk. 

Bu itiraz ciddi idi. Bir meslek sa
hih olan amele bir sendikanın azası 
olmadan ya ıyamazdı. Bu kadro i
çinde onun yalnız mesleki kıymeti 
himaye görmüyor, esnaflığı dı:ı an· 
cak sendika sayesinde bir devam 

garantisi elde edebiliyordu. Amele
lerin ekseriyeti kooperatif sosyete· 
lere girmişlerdi. Bu kooperatifler, 
aleyhine, iicretler iç ;in cidal etmiş
ler ve ameleye muayyen bir gelir 

temin eden larif e kararla!':tırılnuş

lardı. Şüphesiz. ki bu mücadelelerin 
neticeleri meslekin bütün ameleleri 
için fayda temin etti. 

Bilhassa, namuslu bir adam, mü
cadele haricinde kalmı~ olmasına. 

rağme:ı seneli kala rın f;iddetli ınüca· 
deleleri sayesinde ekle edilmiş tic· 
reti cebine indirdiğı ıaman, vicda
nında bir endişe vücud buluyordu. 

Normal burjuva işlerile bu mesele 
pek zor hallolunabılirdı. Bu isler mc· 
selenin gerek nlılüki gerek n.addi 
safhasına. hıç akıl crdiremczlcrdi. 

"erdirme~ ıstemczlerdı,. • Kendi 
iktisadi me.nfaatlerini de, en c\·vel, 
amele ku\'vctlerı:ıin hf'yttı mel'mua· 
sının bir teskilita malik olmusrna 
mulıalıfti. O surette ki, yalnıı im 
sebebdtn dolayı bile, b:ırjuvalardan 

çoğu u1üslaltil bir ffüir ve ·lcanuat 
peyda cdcbılmekte zorluk çc:kıyor -
du. Burada meselede hiç aHika ve 

menfatleri olmıya.n, ağaçları gör
medikleri ~~nesılc ormanı görme
mek arzusuna mağli.b ~~\JIH:ak 

bulunan sahsi salislere müracaat et
mek elzemdi. Onlar, iyı niyetlerı aa
yesinde, bizırn şımdiki yahu<l nıli,;
takbel hayatımıza müteallik bir me· 
seleyi çok daha ko!avnkla r.nhvabi· 
lccclclerdır. · -

Sendikaların özü, gayesi ve Hizu
mu hakkmda binnci c:ildde izalıAt 
vcrmi.ituu. {Irx:::ı .~~:-J 



~:w 

CiGERP 
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YENİ SABAH 

•• ar n 
Bütün Tı,.akya ş.,hirleriınde kutlandı. Nn: 13 

Yazan : Mimar Kema Altan - Pnşarn, bugün alb saat güreş l 
yapan Adalı ile Aliço yarın bir altı 

nm.ız üzerinde yüksek sanat eserle- lurunasından dolayı bu kere umumi ni mağlub ederse, tekrar bir üçün-
Yurd bağlılığını sevgili toprakla-1 planında en §erefli bir yer almı~ bu- saat <laha yaptıktan sonra, biribiri-

rile:- ebefüle.~tiren Türkler, mümtaz / müfettişlik marifctile esas!ı şekil- cü güreşe nasıl çıkabilir:'. 
Necasetten taharet gerek ... Nama.- an evvel ciğerparemi kurtar. medcniyetlerir.i Anadoludan Rume- ı de tamir edilmektedir. - :fa, doğru .. öyle ise ne yapa- { 
am fesad olacak sonra .. çıkar ştuıu Ynğız delikanlının delikanhlık da.- liye yerle urdiklcri zaman "Baba - Çurş.ınm planında ölçüsü, içten • lım ? .. 

Vazan : Abdullah Ihsan ŞENSOY 

~dan, Allahın beliım yumurcak, mnrlar! ka.b:ırnuştı: eslo şehrı,, in· büyük savaşlannu- 266 metre uzunluğunda ve . kapı İhtiyar cazgır atıldr: 
ıblis... - Accl etme hemşire hanım.. za bir üssülhareke olmuştu. Türk çıkıntı kısımlan hariç - "16,, metre - lşte ben, bu mahzurları yok 

Çok şükür ... Diğert nra:ftan ya,brız Hele bir feneri sarkıtalım .. bakalım .kılıcının pa.rhı.dığl yerde medeniyet eninde oJup 56 aded kemer teşkılati- etmek ıçin alelusul iki pehlivanın * dclikanl1, annesinin verdiği yanar sağ mı, ôlmüı mü? Görünüyor mu? ını;.. da beı ~ yayılmıştı. Türk sa~ le karşılıklı sıra dükkfuılnn havi - berabere kalmasını istemiştim. 
fener rol elinde, bir komşu kadının Görünmüyor mu? Eem hir.c malfi _ na.t tarihinın dün)aya §eref salan diı. Girış ve çıkış içın beş kapısı bu- Süleyman ağa eevab verdi: 
..utuşturduğu çamaşır ipi sağ elinde mat ver, nasıl düstü? Kaç yaşındn? ylikseliş d \Ti Koca Sinanla berabtrr lunrn tadır. - Aliço He Adalı para almı~-
.Jaygınlıklar g çiren Şahende hanı - - A.. kaç yaşındası var mı? Hu- burada bx lar Daha eski tarihimi Cedıd Alipaşanın Çatalca kaza - caklar m.? 
mm ynnma sokuldu. Mülayim bir riye hanımlardan da.ha iki hafta f!!V- zi yolrlurlter "Hicri 662 tarihinde., sında dn sa.ele ve <;ok temiz bır ti- - Güreşi ayırd edemedikleri ~ 
itllSle: vel' almU]tım .. Çarşambadan çarşam- Tun yukarıla.rından Trakyaya sar- pe malil· camıi olup maaicsef bu c- alamıvacaklar ... 

- '!'elli§ etme hcmsire hanım .. de- baya sekiz, pcr8 cmbe dokuz, cuma kıp inen me~hur "Sarı Saltık,, ı Ba- ser bakımsızlıktan harab bir halde - Öyle is~, meşaleleri yakalım, 
.:ll •• Düş önüme .. telfl.şa lüzum yok. on, bugiin cumartesi on bir ... on beş baeskide buluruz. Yine Babaeski_V'e kaimıştn. ~nişmcıye kadar güre-·sinler. 
Şahende hanım, kaldırıp kaldınp daha ne eder? Aman söyle bilader? civar tarihi ı;clıirlerim.ızden "Bizarıs Ccdid Alipa ·arım !stanbulda E.yüp - Olur .. bu daha muyafık. 

.cendini yere atıyor, saçlarını yolu- Bende akıl mı kaldı? Ha.. ha ... Dur lılar zamanında zaptedilmez mi., - sultan semtmde küçük bir mescidi - Emı gn.lib gdirse. sabaha di-
or, başını yumrukluyordu: bakayım ... On bt:ş on bir dn:ha yirmi tuhkem SW' ve h.sariarı me.qhur ile beraber adına ızaf e edılınış' ma- ğer ortnda kalanlarla e~ tutar .. dedi. 
- Ah .. gitti ... Gitti, biricik haya- altı ed 

1 
değil mi? Evet daha yirmi Pınarhısannda dn kale fatihi "Bin- hallcsı •ardır. Gumıilctine ve Edırne ağa1an bi-

.ım, ciğerparem gitti .. ben bu acıya altı gtin oldu ben aJdım. Ald ~ va- bir oklu , A.hrncdır.: mezarını, keza B.• baeskımizden gc,-çen yeni as - ribırl<::rınc gırmişlerdi. Şu münaka-
ıasıl dayanırım a .. dostlar .. ve arka- kit d a.nnsırun memesini emı~ rdu. Lül ... burgn.zd .. , eski bir siır burcu falt yolu tt:7yın eden Alıpa.şaya aıd ' şaI.ır olurkc:n pLhlivanlar d:. mey-
.D.lldan §Irak diye yere yuvarlandı. Olsun olsun da bir aylık ... .A.')ağı yu- iccrisınde CJVPnın m~n mevcud kubrn tc"lnlatlı ve dort yuzliı şe - dan yennde haoersızee gür~ı:lerine 

Sa.hende hanım daha fazla taham- ı kan dem k iki aylık de bilfu:ier. bulunn.."l Tımurta.~ın bayraktarı k11rı • <' ı. sanatkar-cı.Ile yapılmış ve devam cdıyorlardl. Daha hala ayak-
:ııill edememiş, bayılmıştı.. Yam delikanlının ve etrafı S2.T.all· ''Zindan B:ıba., yı bulmaktayız. 1 

' eydt.ı. c•·"mesı ile karşısında bir ta bofURuyorlardı. Güreş altıncı sa-
Şahende hnnımın böyle sokak Jn11n :hzlan bır kanş açıkk alınıştı. Aziz Tm.ı·yrunızda can daman ha.rııan meveudduı. ati b !muştu. 

ırtasıncla boylu boyuna serilıp ba- A ıl Şahend haıum bu hayret ba- mesabcsin ola...'1 B· baeski şchn.mn Babaeski lıeledıyesınin bu kıy - Edıme ve Gümüicüne- ağaları ve 
,rılmMı üzerine evlerden kadınlar Joşlannar knr<n hayret ederek: kcıynunda yurelmis 'lürk abidelerın- metli ç_~Rme etrafını genişleterek beyl<'ri ghre in devamuh istiyorlar-
~oşuştu, mrı.Srapa ma~rapa, bardak _ Ne oluyorswıuz ayol, dedi. den Cedu: camıi, koca Si- muntazam bır yeşillık sahası yap - d . Bu. işin içim:lcn vah pn..c;a da çı-
.Jal'dak sularla Şahende hanımı sö - ı Dut yutmuş bülbül gibi su tunın:, ne- c o~,, tarihinde inso. malı: surctıle eserın estetik tesınni kamamıştı. 
Um ona a:yılt.aJmı diye bir ad"- a- -+~lık d k ı A etmı.c; nl ı·ı · l •uze. sanatlar serisine daha ziyade mE>ydan~ kovmus.., ola- N;ha.Yi' , şu kArara Yarılılar. Yüz 

a.ıu ye o. Lil Sl.'SSIZ, sa asız ·a cu ... ;illı ıslattılar ... Kimisi kollarım açıp Ne •e öyle kala. lr..ald.ınız ayol. Ha. _ dı..h ılk ' f Ji.leıınrıec. birini te.5 - camnı mernnunıyPtle öğr nmekte .. , lirayı yann ortada ;,uiarnlı: iki baş 
çıp kapıyor, kimisi göğsünü ofruş- yatım, cnn cigerparem, biricik kil ede.. C<:--<lıd Alı paşa. camilnin yız. gtıF.::!ot ·ıye el!.şer lira oi::rrak tal:sim 
unıyor, bir diğeri: sevgihm pa.ınuğ:uınun arJrnsmaan bu dortl iı e planınd ffiP"kezi kubbe et- ESRs n Ti-al ya umumi miifettışli- eylemek. Bı.:, suret lıalli iki taraf da 

- Hu ... Hu ... Şahende hanını hu.. le rirJ'l'l · da olsun heyer.aı:ı amn...-ya- rafı alt kö eye •.ak.sı.ı;ı cd.lmL4tir. ği mınt:ıkası olan ÇorJuaan it:ıbaren 1 ka.bui ('=' m.· gıbi oldular. Fakat, bir 
yol.. ker;:litıe gel. A. .. canına da cak mıyım? Aman bııade!, s~ 

8
u Bu · kıl ıl ( ·0z-iı l:uvvetli teces - İstanbul, Edrrne asfalt yolu üzerin- d pehli'ranl :rıı:. fil:rini almak la -

87.lk değil mi hatun.- Vallahi yazık feneri bil yol kuyuya... NercGc ıse siun v W'C'tıf ıni ıemın ıçın kuru - rt•"" sıralanan butıın ~ man eserleri zım.d:.. B:ı pel rı:aıtlar da. finale ka-
ifuah .• Sen ğ ol cnnım .. Gen ka- I hafakanlarım tutr ak, şırak clıye ye luş. Jl'U!';.'lZUmr>:-~ine,, hakin buvlık brrer bu-er ıbya rn:tımıektcdır. 1ru::. ~az Afi ile kam Ahmed ve 
.ınsrn .. Kim acı görmemi .ki? niden dı.i · bayılacağım._ kubbesi etraiırq:::. mınrab çıkıntı. En zıyn.cıc: 'i'nıtı:~. b~· gemize ehem Çakırdı .. 
Dıve teselli edici sözlerle Şahende Nib l"t kuyuya dw~nin, bir saat· iTe berabc>r h ., ad" nısıf kubbe ya• miyet vermıP olan ve brr toprakları Vali pnşa,iht.ıyar cazgıra şu em-
iilmı kendine get.irtmeğe çal 

1 
_ tenbe'J, bı: ulu.yo dıye haykm!mı- pılmış, duscıa.n da l <.>:.ele.re bağlı su· yer, ye:r rnamurelcnl ~lerdll'cn ri ve~. 

ordu. Nerede? Şahende hanım mos YPw sclıebr olanın bit' kedi yavrusu ol- tur. şddinde bendpayele tertib ~ koca Sınan gıb buyiık bi.. Türk - Pelılıvanları ~ağır gelsinler. 
ıor kesilmi1 ... Yumruklarım sıkmış, duğumı anlıy mahalle. kadınlarının cliJmi~t)r. mımarının b1rnktığ1 T-ürlr sanatın- Pehlıvanlar, kisbet ayaklannda 
aska.U vücudile adeta ölmüş gibiy- çeneleri açıbver.w: M1m:ı.r Sinan, AJi pasa c?..miine dnki yüksek eserıerine ebedi sevgi beldiyor!ardır Adalı ile, Aliçonun 
i... Ne ise! Birnz sonra kendi ken- _ B\, gozün kör olawı e mi senin valn r ve al~ o?araJ- Edirneddri ve saygrmı7J arttırmış olmakl:ı is- gı.iı cı:ıinin neticemrıe inti2arda idiler.. 
ine, )avaş yavaş açıldı.. Sinirleri Şalıen.Je... m~l ll1' Ali para. çan}ISJ da yap _ te un yadit,rftı-ların korunmasına kar İlıtıyar cazgır pdtlivanları pa."janın 
y l:ı."llllt tı, deı inden derinden ge- _ Vallalıi çocnl,rum dü ün serıi mı sut. Bt <" ;ı Edırncnin son imar şı en hak ık vazifeJernnizi de bilmiş huzuı una getirdi. P~sa: 
ıriyordu. mahk m h . ıe süı"iliıaur~e _ olm ktayız. - Pehlivanlar aksam oldu. ('..e-

Konşu ı adınlar tekrar: ğim kalt~ k.. ~-~···--- cc güıeşe devam cdcmiyeceği7.. Za -
- Etme .. eyleme? Kendine yazı]{, - "E . kı:rk giın içinde Has •• ıına Karabük fabrikaları mal ten olmaz .. Adalı ile AliCC.j u yarın 

ünnh, gençliğin var .. diye nasıhate bfr e:ev. olun;: sen· bogar."'"' ka _ ~ ... b güresmck Ye gür~lerine devam et-..ı ..... -· çucarmaoa .. sladı ı ·· d ed ~. s· 
aşlad.ılar ... Yağız delikanlı daha ev- - Ben <1 E~·n J..."1Jyu.v diistü 6 • mc' uzere a},r ecegız, • ız ya-

-t Bart n, Hu.q 1 ") - Ka.ııılh t <le- rın bu iki hasın ·· · · ti 
cl ı l}'llnun baP.,,ın:ı. gitmi.~ti. Şahen- l . mir - l""n. l • ·kai.t ............. l" 'L.u nyın . b , .1 .m. gureş!.nınb ne ec-
e h .. mmın kafilesi de kuyu ba.şmda- ~· • .,,, ..., u • sını "R cmezc:ınız. Musa akanızı 

başından ıtıbaren bir kısım mamul yap"rsmı a d H 
i kafilc>ye i tirak edince yeni ba..~- .. 

1 

z.. yır oıursunuz. an-
demır ·ma •• -v plV sm.:n:ı ver • gn· ıiz b"şa kal....., b 1 " d lı ın lıİ1' hay huydur başladı. Her ağız ' ~ cran, b ... u oU o aş o ur. J~ a 

1 

_, m<'ğ" l mr.ı.HU • Bı. marr.iılat, sim il Alı"çodan han'"sı" de gal"b a ı· 
an bir sili, bir laf çıloyor, bı"len bıl- dal E · · · · · · ~ c;• 

1 

be ır-~1 mıncsının ısm.ıru ıl'lı• diki haJdE demir .1 ili!, boru \e k"- se 011tı b"ş ndd~~ec,..;;.;ı Bu s tl 
1 

.iyen bir fikir yürütüyordu. Kuyu- mcz 'fı · .. ] ,.· bo.c.-ım!verdi. v- " ' ı;:u "tı' · .. ure c 
n kap: ·ı açık, kova bir tarafta - 8.ouı • ,-:.uıı karı •• ya\'l·ureıı is- eşbend gib" yı.e.J di.. iVi bar;"'2 binöirJerile müsabaka yap 1 

ere :ran yatını: duruyordu. mini 'l' 7.ından n , • yle fena ... yk- Sı as belediyosf 200000 ı ;adan yüz lirayı taksim edeceğiz_ 
Yn{;1z delikanlı etrafına halka ol- re yor yora c:-1l;an onun, ycil al- lıra istikraz yapıynr ~... 1 
mş kadınlara P.öyle bir baktı .. bu- sın. A.llılı kızımı }razndruı beladan Sivaf>, (Hususi) - Şehrimiz su Yay bunu söyliyen sen miı:::in ? ... 
u;ını kadınlar hauıama çevirmi<Uer- e.sirgl:Sin.. işlerine snrfedılmek üzere bcledive-- Baştr J{aregöz: Ali olduğu hdde peh 
• ha) kırdı= Djy b unıı c .. , ·yen kach ,...., üzeri- ler banka.c;ındun 15 yıl vadeli yap;la- livanlar hep birden itiraz ettiler. 
- l-faydi be .. dağılın ... İşinize, gü- ne o_ 1 bir yürüy" yüriıd k2 diğer 

1 
cak olar' ıki yüz bin liralık istikra- ~a.rag'ck: Ali bağ?nyordu: 

inüz~ bakın be? Elinizin hamurilc kadınla ... tu~ vchla.r, sa<'sa.c ~ b:ış zın ahnnıasına. bcledıye meclisi sa.- - Ne elemek? Ayn, ayrı iki baş 
kek j ine mi karışacaksınız be?.. bru: !:iriş ct"J-1.~ di. Bfyle ohn 1 ıa lühiyct verınıstir. olnr mu? Biz aramrzda güreşimizi 
uru kalabalık yapmaktan başka, berabc .. kadınları a.~ıa.o .ğn.an s·vas Ha ke\iinin halka ne diye ayırd ede.Hm. rnz güre§i a-
rafı velveleye bogm· aktan gavrı ne b!r tü"iü. ı..: n:ınn--.aJ b lmi."o d .· • yırd ettik. Onlar güreşlerini ayırd 

J r-~· -• ~ pl!:-OSiZ smemaS! ydanız var sanki ... Allah bir ce.'1e _ Av, allahi ruıtJn, yüreğlm ağ- etsinler gi.ireş yaparım .. dccli. !l'miı, habire Iiı.klfık ... İplikçi karı- Siva., (Hı si) - Ş hrimiz halk- Karagözün söylediği doğru ve ı 
evi hn.11mnızn:: sosyal ve kUltürcl rn tıli" · a· · G.. l.. d 

m.... _ n;r le · ya\ 1·çın· b•ı 1 •.•• 1ar ı .an n ı ı. u eş usu.une uy6 un u. °' · ' ıuw. ıhtıyn ·1<tnnı kar"'1 ı ak üzere bii - Ad ' ·ı Ali b" k 
Bu ~özler. katiyen tesirini göster- yavg d .ı_:_ı b a.ı ı e o ırer ·ere güreş -. ına .. e e~ u... vur: uı ~ lar · el •· ı 
C'd" ••• Kafile daha sıklaştı. J{uyunun _ Dd n ol· ~ ?. • ı,. · m gun en gune 11z mi~ olacaklardı. Diğerlc"i ikisc:- ke-
~na biraz daha sokuldular... ı \Umı b l .maktacur. Bu kere C. re boğu tnktan sonra, üste- de ödü-

ş h 
- J"ho. amma ımdikuyupis- H.!l·Paıtl' Gene ~reterliönclen lünyanın" 11·boı--- 1-'1ard 

a ende hı:ınımın telaşı ve baygın- lendi. • "'. - sa ı ~ ı. •ı t ~·an üzerinde idi, bununla t.ı.e- ,_ ıa· zı....,.· •• Ho- gcinde,.lıcn umnuriyetın 16 ncı yıl- Çakır da. söylendi: 
.... lJcr iRte- hı"' hny1r v:u lır derseler du umü Ad" k ç 

h r l"Vd kuyunun başına biraz eğ.er taz ı. '·'· n ' 'n· nın .urtu.uşu, u - - Bur.n ı ~r mcydamd!:r •. Aliço, 
th sokuıd ı. Yağız delikanlımn ar- vakal ,...1 k, ... k o' •yu ufanm .. I'ıl bul· baraJ, hımür scıgisi filmleri Adalı falan diye kimse ~ ktuı-. Hc-

u ..., • tnm an Y• tı.z deli- h ılkt:vıxruzın s:: lon ciarlıgı- dolayısı· - pnn· ız· ,.., ... ızdır u ıı · 
\sını ok. u · r, ona kendisini çok ya ı· - ·- . sı: ve anane ne ıse 

} 
. a· 1 1 ~ koyu - k ı , ııt- .~ n rl hamın bir ay son- k Tnr t>memasında halkımıza para- o yolda haltlar taksim o! ... "tlt:lalıdır. 

n 1 e ·j ar u: ' rn ~ nd .. P.u h:ım ı \"Üzüne va- 1 
- Allah s d'"". razı olsun bila·. .J Sl OJ:!I... _geı tcrı mısti. dedi. 

-.... - .ı\mnn anru' d tr .. dedeıne h.., - J-ıf o .ınmm bınru d · · h" - B b r, Allah tu tufrunu kolaı.:.· getirsin, ! a ı:s ze mr maye u ırr. erı ı.yük bir halk kütlesi Pehlivanla.nn söyledikleri haklı 
her vereyım._ Ad.mı ağız mernktaıı mev mı yan~l'Tl"'.' eh tal:ıb etrmş ve filrrJer alaka ve is- ·d· H tt' r ·· d ı ·ı · 

YAZı\...~: M. Sami KARAYEL ~ 
- Biz pehlivan değil miyiz bef; 

Adalı ve Aliçodan hangısi ıneydan-1 

da kalırsa bekleyip tutuşacağız befı1 

dedi. .... 
lş büyümüştü. Ortalık karann~ 

gece olmuştu. Meydan etrafmd::ı. ~a.1' 
tı yakarak meydana ışık vcrıyor ; 
!ardı. 1 

Nihayet, Gümülcüne beyleıinden 
Abdullah bey aya"'a kalktı. Elini 
kemerine atarak: 

- Paşa, ben cebimden yüı altnı 
Aliço için ortaya koyuyorum.. kiJJJ 
ye..'"'lcrse alsın. ded:. 1 

Bunun üzerine Edırnc ağaların" 
dan biri de ayağa kalkarak muka-' 
bele etti: 

- Ben de Adalı icio yüz aıtm kot 
yuyorum, lam yenerse helal olsun.. 
de<li. l 

Mesele kolaylaşmıştı. Ortadn bu • 
lun·an yiiz alun başpehlivanlık ödiI• 
lünden gayri. Adalmm v:e Afü•onun 
ağaları pehhvanlru-ı iç.in ayrıca yi( .. 
zer altından iki yuz wtın koymuı 

bulunuyorlardı. 

Vali paşa, ihtiyar cazgıra sorchl1 
- Şimdı ne olacak . 
- Mesele hallolundu paşam.. :\ 
- Ne suretle?.. ·~ 
- Karagöz Ali, lfara A 1 ınıc~ 

Çakır, yarın güreşlennj kendi al aia." 
m1da ayn d edecekler, kim haHa. ka
lırsa Kırkpınar başperıivanlt!r üdll'..ı 
lü olan yüz altını aln ış olacak .. 

- Ya diğerleri .. 
- Adalı ve Al co ·da gtires ht 

riei mü abaka yaparak, bcyl<!J m or 
taya koyduğu paı ayı alac~klar ..• 

- Ba§pehlıvanlık naml n~ 0la ' 
cak? . 

-:- Burası çataJh paşam .. 
- Olmadı. J. 

- Doğruyu söylemek J<izJmnclit' t1 

se Kıı kp.nnr odiılümı kını ~ az .. ıııı':' 
sa başpehlivan o olıl<'ııktJı. A lalı 
ve Ali~odan herhangi : galib gdil"' 
se, beylerin ortııy<: K(•yduğıı p:.rayı 
aldıktan sonra ısrerse haş:ı. kalan 
pehlivanlar utn§<TT .. ·ve l\ırl pman 
ödülüne ve ba. a o" işt iral edebılir.ı 

dedi. 1 
Cazgırı bulduğu su!"eti 'l• viyO 

yerinde \ 1e makul idi. F arn~· ka .. 'lleş .. 
ti. Hakem heyeti d bu karan : O: .. 
fak halinde kabul ey em ti. 

Ortalık iyiden iyiye l\:mu nı§tı
Yüz!erce m 0 salenin tımd:ı. bur.ıdı. ö..c 
bek hnlinde yanan ç!< 1tıh1 ıı n eşi 
giires meydanını alaca lıit aywnltl( 
ile ziyalandınyordu. Altı sa3.l n • 
beri mf"ydan yerim1t• boğuşaı. iki 
hasım, ortalıkta uon<>n c idatdt!n 
ve kararlardan bıh.ıb r ol:ırnl. ıJi .. 
ribirlerini mağlfib etıneğ<', ezmcige 
çalışıyorlardı. Gece oldt.5unun far .ı 

kıhda bile değilıerdj. C--<azJ ini hırs 
ve şiddet bünimüştü. 

Fakat iki hasım üzerin altı Sat' 

tı "k - 1 a ı. musarnanm yargun!utr d 1;-a." 
ları meşale ziyalan altınd tebt ııur. 
etmi bulunuyordc. Gecenin scı in " 
lil;ıinin verdiği tesirlerle iki ha .,ııı 
dev ciissclerind(•n teb~~hhut cd·· lın .. 
fif tiil gibi bev:ız tebehlwrat d.ı >•a"' • ::> 

lan mcydancia bir senı. b ııı hkı:~11 yDl" 
rabyordu. 

İlltiyar caL..gır ağrr :ı<11nıl:ırla mey, 
dana yi.irüdü .• abamanbcri dı.:!ma .. 
dan ellerinde buiunnn davul ve m~ 
nalan nefeslf'yip anran çı.ngeıu ter-
de de artık takat hılmmnıştı. 1 

Çingene zuınarllaı ; son nete ~le.o 
rini veı•cn ha 1eti uezidl." bulunan ı as-
talar gibi hırılUlı i,ıir satla ver vor"' 
lardı. • ~ 

:r. O'l. aman beydi bilfuier, bir 
1 

çatlanu.<'.Ur ... Kız. gir bal, ne olmu", A 11 h... ı ı. a a, ~aragoz a 1a ı en gide-- "' n ah n:"'.:m Srnsoy tıı:ı.de u l;:~rşılanmıştır. reı · 
-;~;::;.::-;:;"';;~;:-~~~;::~~~=--~~::~~~~~~~~===:;~~;:~:::::::;::::::::::::::::::=~:::::=~~:-'~..,..~~~"!'"'""'!"..,"""""""!"~~:·~· ........... ...,,:PW~~~,....,..,~~~~~ .... ~~~~---...-.. ...... [~D~r=ı~·a:m1 var] 
H. " ka n bir hafta sonra, Lon- kum dığı için, t:r mul,cyese yc.pmak 

imkan nd· n nı;.!.i.rumdtrk. Şimd., di-
miyet verırlerai. Konuştuı~ınu' lİ"' 
sı..nlarıu aksanlarmd:ı yanlı · y. p .. 
mamıza tahammül etmezicrdi. r•cl .. 

-r:n n lüks ap rtmınılaından biri-

• ~ ... rlc mi!t 'e k:ı.~erler:niş ben 14 
~n ı. munis, kadı;:, ahlaklı b·r 

n kız olnm~um. J1emen şunu söy 
ıeyim ki gerek .:loktor ve gerek 

ıdın I:nL..:' · ens sen isin memurları 
u ı~r, 'e beri de aıalarına yetiş

.,. t ı: iç. n ~ .ı..mı.--lar, tabii bütün bun 
rd n ha..'".-eı. ız bulunuyordum. 

H::kil ten mühellef bir haya.taka
~m ,;.mı. Ben kadıııa d '!il, adetf1 

d 11 bana hizm t ediyordu. Hocalar 
rr.u tu. ~~u iki, ralts, ö~-reniyor-

n . Edcb · ub. kimyayı zorla k... -
ma r-okm ... ia ve derbcdc.r g ~irdi· 

"n zam .. nlan telafiye calışıyorl .. r-
Hnyat hoşuma gitmisti. Bu y...,;a. 

· tarzını terketmek artık işime gel 
!(]iği için, en ufak b. hata irtJka-

d çekiniyordum. Kendı ken-

Bir 

eğmiştim. O de -

~ .... tıycn .. bılfık" seninle 

; k car olacak. 
Hu.ı ı.. c·n doı torun, clcdih>i gibi 

dt ı~ tılar. Uıudr~nın hiç tanıma.
C1lf. ırn bır ycdne l.apa.lı bir arata ile 
gıttık. 1 ık' ~k duv .. rlarla çevrilmi 
m ı t be gırdık. 

f. IJurn.smı · " miiddctlP bir 
gEı 1 ızw.r p;:.n ) on ı zannetti~... 1 
Ve •l 'ldun tastıS çıkıldığını ancak o
ra :uı nw ... ..ın olacağım zamaıı anla -
dı dört sem:denberi de bir mes
let." ha ı nmış olduğumun ancak 
o ~ m n f drkma vardım. 

G i mekteb de çok tuhaf bir usu 
lü t urı v.trdı. Gakat ben ve diğer 
url. • t:.t •• anm, başka mektel:.;J'.:J"de o-

• 

ğeı· mcktebkı deki tell i 00ntı da bildi
ğim ;c;in size bu farkı anlat.ıhilece -
ğim .. 

En·e!a spoı -ı fevkalade fazla e -
h .• ırr ıyet \'f'l İjıorlardı. He.pimiz, iyi 
yüzüyor, iyi bisıklete biniyor. otomo

bil, araba, motosiklet kullanmasını 
öğreniyorduk. Yine hep:miz; güzel 
meç talimleri yapıyorduk, 50 m t -

re<lm 12 yi ta ortaE-~ndan vuracak 
kadn.r ntıcılıkt.a. meleke salıil mu . 
tuk Japo11ların Jiuiı1 il cı•·tmları

nın her çeşidini t. ~"1ı:r, ci!-1 .. .:.:iyor - 1 

duk. 

Sık sık temsiller 'erirdik, burada. 
şah~iyC't ve mrık)•ajla çehre değiş
tirmesini öğretirlerdi. Biz masum 
masmn roller yap:ırken, taklidlere 
özenırkE>n, meğerse müstakbel ha -
yatımıgın tatbıkatım yapıyormuşuz. 

scfe, tarıh, edebiyat d rslt:ı i kuv -
vetli ~dj. Eiı de kımy:ıyı fazla ıti ", 
na ile okuturlu.ıdı. 

Zabıta ve casm: ro ... ııhu ı okW 
mnk ya.,ıl. deği.di. ço• defa der .• ·r
de hocalarımız hı bı-:e okurl. ı dL 
Ahlaki te kinl 'l d~ fl 1.:al· d k 4 uıı 
olmamıza c·he 1miyet , crirlcrıJJ .. ,·e 
bizi tecriibe etmek kiı . asıl~ız :·u .. 
}arı kul crı ıu fıc. uat lar \ e ou 
sırrı if ea.p ctmi) ::,imi'zi t~Job 
ederi reli. 

n !.:e f \ b ·:.de 
bagh idil ... O ı rı gö · mı :ııı \4..: r]c~ 

liccsine severd,I·, !.10 1.lr ı:ırında. y. p ~ 

mıyaca~.mı:ı: fcdakfa-lı '. yoktu, <'Üll 

kü onlar d~ bi~ fe\ ~do fed.:J, J.r 
göriinürl G; lcı gi hirr ~iD 

dcrdıle, miibaiaga ııc ve yalmıJnll 
Lisan dcrskı ine fc.\kalade ehem- ı m gul olur•· Dr1ır ,, ı t arl 
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YE.NI DABAH 

e~leke le mevc t dem· r stoku 
resmen tesbit ediliyor 

(BQ..§ itırClft 1 incide) 1 
günü zarfında ellerinde bulunan in -
§aat demi&!:'!~: beyan etmeke mec -
rbu ttul:nuşlardır. 

Bu 12 schir şunlardır; 
Ankara, lstaiı.bul, lmıir, Zongul -

dak, Samst:.n, Trabzon, Kayseri, Si
vas, Ada.na, .Mersin, İskenderun, Di
yarbakır. 

Herke i .alakadar ettiği için bu 
~ehirlerfüir kere daha tekrarlıyorum. 
Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak, 
Samsun, Trabzon, Kayseri, Sivas, A
dana, Mer~in, lsken.derun ve Diyar
bakır şehirlerinde ticari veya şah
si ikıunet'"'ahı bulunan herkes tacir , , 
oısun olmasın ellerinde bulunan in -
şaat denıirJerini üç iş günü içinde 
beyan edeceklerdir. 

. Mti:dd t pazartesi günü akşamı 
h.tmektedir. 

Iiüküınet tarnfmdan bu hususta 
isdar ed n kararname ve izahna -
ıneyi ayn n neşredıyoruz. 

Kararnamenin lUetni 
Madde 1 - Milli Korunma kanu -

11unun 31 inci maddesinin ikinci fık
rasının ihtiva ettiği salahiyete müs
t~niuen, ticaret!ıane veya ikamet -
ga.hları Ankara, İstanbul, İzmir, 
İçel, Seyhan, Zonguldak, Samsun, 
'l'rabzon, l\:ayseri, Sivas, ve Diyar
bakır vılayct merkezlerinde ve İs -
kenderunda bulunan ve ikinci mad
dede sayılan hakiki ve hükmi şa
hıslar ellerinde bulunan demirleri, 
işbu kararname hükümleri dairesin
de, beyan etmeğc mecbur tutulmuş
lardır. 

Madde 2 - Yukarıdaki maddeye 
tevfikan beyanname vermeğe mec· 
bur tutulan şahıslar: 

a) İthalatç:ı, ihracatçı, komisyon
cu, toptaJlcı, yarı toptancı, peraken
deci, fabdkacı, imalatçı, depocu, 
enıanetçi, nakliyeci mUt-eablıit ve 
Bankalar .gıbi tacir sıfatını haiz bil
fın1unı hakıki. ve hükmi şahıslar ile, 

b) Tac.ir olmıyan sair bilitmum 
§ahıslardır. 

1fılvazenei umumiyeye dahil dai
relerle mtilhak ve hususi bt'.tçe ile 
idare olunan daireler, Belediyeler, 
\'il.ayet husu.si waİ-:eleri ve bul".lara 
bağlı resmi mahiyeti haiz teşekkül 
~e ın.üesse8cler beyanna,:ne vermek -
terı müstesnadır. Ancak, bu vazi -
Yetteki bankalar dahi, bankalarına 
ait olmak üzere, her h<ıngi bir su
rette rnuhafaza ettikleri mallar 
hakkında beyanname ver~ccklerdir. 

1 
• Tacir olmayan şahıslardan iki yüz 

kııoya kadar mevcudu bulunanlar ile 
Sobacı ve çilingir gibi küçük sanat
~ar erbabından ancak sanatlarının 
ıf asına yetecek kadar mevcudu bu
~~? anlar bunları beyana mecbur de
&Ud.irler. 

Madde 3 - İkinci maddede yazılı 
6ahıslar yedinci maddede yazılı de

~ ttlirlerden, kendilerine veya ticaret
i hanelerine ait olup ta: 
! ... a> Tasarrufları altmch bulunan 
~ükkan, mağaza, depi, fabrika ve 
1lllalathane gibi yerlerde, ikametgah 
lartnda vesair bilCımum mahallerde 
bulundurdukları dcmirlerler, 

b) Rehin teminat veya emanet o
larak veya sair her hangi bir sebep 
Ve suretle, başkalarının tasarrufla-
11. altında bulunan dükkan, mağa -
~:ı. depo, fabrika, imalathane ve 
iki:l.tnetgahı gibi yerlerde, antrepo
l~ı ela, gümrüklerde, banka ardiyele
l'ın.de vesair bilıimum ınahallerde 
huıunduı duklaı ı demirleri beyan e
de oklerdir. 

Madde 4 - l.Jtinci maddede yazılı 
Ba_hı lar yedinci maddede yazılı de
lnırıerden, bllf.:kalaıma ait olup da: 

Dükkan, mağaza, depo, fabrika 
~e imaF thane gibi yerlerde, ika -
1:_ tguhlarda, antrepolarda, güm -
~ltlrede banka nrdiyclcrinde vesa
ır bi ılnıum mahallerde rehin, temi
~t ve cnıanet olarak veya sair her 

anoi bır scbeb ve suretle muhafaza 
ettikleri demirleri beyan edecekler
clir. 

Madde 5 - Ticarethane veya ika
lnetgahlan Ankara, İstanbul, 1z -
l'rıit, İçel, Seyhan, Zonguldak, Sam· 
ııun, Trabzon, Kayseri, Sivas ve Di
L~tbakır vilayet merkezlerinde ve 
h~~cn?erunda bulunan ha~i~ ve 
üknıı şahıslara a.it ve yedincı mad 

:ed<J Yazılı demirler bu şehirlerden 
a§ka şehir ve yerlerde bulundurul-

salar dahi, bunların da }?eyanı mec
buridir. 

Keza, yedinci maddede yazılı olup 
işbu kararnamenin neşri tarihinde 
başkasına satılmış olduğu halde he
nüz teslim edilmemiş bulunan de · 
mirler satıcı tarafından, ve satın 
alındığı halde ıhenüz tesellüm edil -
memiş olan demirler de satın alan 
tarafından beyan edilecektir. 

Madde 6 - Birinci maddedeki şe
hir tahdidi müteahhidler hakkında 
cari olmayıp,. nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar, beyanname verm.eğe 

mecburdurlar. 
Müteahhidler, beyannamelerinde, 

kendilerine aid olanlardan başka, 

taahhüdleri dolayısile ellerinde ve
ya emirlerinde btilunan yedinci mad 
dede yazılı demirleri ve bunların 

hangi taahhüdlere muhassas olduk
lannı beyan edeceklerdir. 

Madde 7 - Beyan edilecek demir
ler şunlardır: 

a) Her kuturda bilfunum yuvar -
lak çubuk demirlerle köşeli çubuk 
deoıiı leri. 

b) Her eb'adda lame demirleri. 
c) Putrel, T demiri, U demiri, Z 

demiri, müsavi ve gayri müsavi dı· 
Iılı köşebendler gibi her eb'adda sair 
profil demirleri. · 

Madde 8 - Beyannamelere derci 
mecburi olan mallimat şunlardır: 

a) Beyanname sahibi tacir sıfatı
nı haiz olduğu takdirde, adı ve soy 
adı, ticari Unvanı, ticaretinin :nev'i, 
ticarethanesinin ve şahsi ikamet -
gfilıının vazıh adresleri. 

b) Beyanname sahibi tacir olma
dığı takdirde, adı ve soy adı, mes
lek veya san'ati, ikametgahının va
zıh adresi. 

c) Demirlerin nev'i, cinsi, farik 
vasıfları (ve yalnız ithalatçılar hak
kında mecburi olmak üzere, demir
lerin hangi memleketten ithal edil
miş olduğu) ve nev'i cins ve maliyet 
fiyatına göre ayrı ayrı miktarları. 

d) Beyannameyi verenin beyan -
nameye dercettiği demirJre, mal sa
hibi. mürtehin, emanetçi, yediemin 
gibi,. hangi sıfatla malik veya zilyed 
olduğu. 

e) Demirlerin Türkiye dahil veya 
haricinde hangi şahıs veya mües -
seseden, hangi tarihte ve Türk para 
sile kaça satın alınarak kaça mal e
dilmiş olduğu. 

f) Beyannameyi veren tacir ise, 
31 ağustos 1939 tarihindeki ve bu 
tarihte satış yapmamrş-tise buna ta
kaddüm eden ilk satışındaki satış fi
yatı (tarihi kaydedilmek suretile). 

g) Bu malların bülunduğu yerle -
tin, şehir, kasaba, cadde, sokak ve 
numara itibarile vazıh surette be -
yanı. 

h) Beyanname münderecatının 

hakikate tamamen muvafık olduğu 
beyanile, tanzim tarihi ve imza. 

Tacir olmıyan şahıslardan, bu 
madde ile istenen malUmatın tama
men sahip olmıyanlar ellerinde mev
cud demirlerin c~slerine göre mik
tarlarını ve maliyet fiyatlarını bil
dirmekle iktifa edebilirler. 

Madde 9 - Beyannameler, işbu 
kararnamenin resmi gazetede neşri 
gününü takip eden üç günü içinde, 
ve birinci maddede SaY!lı şehirler " 
den başka yerlerde bulunan müte -
ahhidler için de neşir tarihinden iti
baren on beş gün zarfında Mıntaka 
Ticaı et MU<lürlüğü bulunan yerlerde 
bu müdiirlüklere ve bulunmıyan yer
lerde en biiyük mülkiye memuruna 
makbuz mukabilinde tevdi olunur. 

Mahallinin en büyük mülkiye me
muru, takdir edeceği muhik bir se
bebe binaen, bu müddeti uzatabilir. 

Madde 10 - Beyannameler, do -
kuzuncu maddenin birinci veya ikin
ci fıkralarında yazılı müddetlerden 
hangisi dahilinde verilirse verilsin, 
i§bU kararnamenin resmi gazetede 
neşri güniine ait mali'ınıatı ihtiva e
decektir. 

Madde 11 - Milli konınma kanu
nunun 3:ı. inci maddesinin 2 inci fık
rası hükümlerine tevfikan, mahalli 
en büyük mülkiye memuru tarafın -
dan beyannameler münderecatı hak 
kında istenecek malfunatın veril -
mesi ve bunu tevsika yarıyan fa -
tura, satış mektubu, konişmento, 

gümrük beyanname makbuzu gibi 
her nevi evrak ve vesaikin alakadar 

tarafından ibrazı mecburidir. 
Madde 12 - İşbu kararnamenin 

neşri tarihinden itibaren her ayın 
sonuncu gününü takip eden beş iş 

günü zarfında alakadarlar birer 
mütemmim beyanname vererek, Q 

ayın birinci (dahil) gününden sonun 
cu (dahil) gününe kadar yeniden 
demir satın almak veya mevcudun -
dan satış yapmak, malların yerini 
değiştirmek, bankalara vesair mües 
seselere teminat olarak vermek, ter
hin etmek, merhun malı rehinden 
kurtarmak vesaire gibi Yaki değişik
likleri muntazaman beyan etmeğe 

mecburdurlar. 
Bir değişi.klik vuku bulmadığı tak 

dirde, alakadarlar yine mütemmim 
beyanname vermeğe devam ederek 
keyfiyeti bildireceklerdir. 

.Ma "..llinin en yüksek mülkiye 
memuru, ilk beyannameler münde -
recatına ve icabında yaptıracağı 

tetkikata nazaran, inşaat icrası gibi 
hakiki bir ihtiyaca tekabül edip bu 
ihtiyac ile mütenasip miktarda olan 
demirler.in sahipler ini, yalnız bu 
miktarlar için, mütemmim beyan -
name vermek mecburiyetinden istis
na eder. 

Madde 13 - Bu kararnamenin 
neşri tarihinde elinde beyanı mec -
huri demir bulunmadığı için beyan
name vermemiş olanlar, beyanı mec 
burl mikdar ve vasıfta olmak üzere 
re bilahare ellerine geçecek de
mirleri ellerine geçtiği tarihten iti
baren beş iş günü içinde ve işbu ka
rarname hükümleri dairesinde beyan 
etmeğe ve 12 inci maddede yazılı ol
duğu üzere mütemmim beyanname
:ler vermeğe mecburdurlar. 

Madde 11 - .Milli Korunma Ka
nununun on dördüncü maddesinin 
verdiği salahiyete müsteniden, işbu 
kararname hükümleri mucibince be· 
yan edilen demir~en tacir sifatını 
haiz hakiki ve hükmi şahıslar elinde 
bulunanlar ile tacir olmıyan şahıs
lar elinde bulunup ta inşaat icrası 
gibi hakiki bir ihtiyaca masruf ol
duğu ve bu ihtiyacın icab ettirdiğin
den fazla bulunmadığı isbat edile · 
miyen nevi ve cinsleri aşağıda yazılı 
demirlere, değer fiyatı tediye edile
rek satın alınmak üzere, hükumetçe 
el konmuştur: 

a) Kutru 8, 10, 15 ve 20 milimet~ 
relik yuvarlak çubuk demirler. 

b) 10X100 santimetrelik putrel 
"NP.,, 

Bu madde .hükümleri müteahhidle
rin ancak isbat edecekleri taahhütle
rinden fazla kalan demirlerine tatbik 
olunur. 

Madde 15 - On dördüncü madde 
mucibince hükfunet tarafından el ko 
nan demirler. bu kar4'namenin neşri 
tarihinden itibaren başkalarına satı
lamayıp mezkfır tarihten itibaren hü
k:O.mete satılmış sayılır. 

Ancak, beyannamelerin tevdii için 
verilmiş olan mehlin hitamından iti
baren beş gUn içinde, birinci mad
dede yazılı yerin en büyük mülkiye 
memuru, kemmiyet ve keyfiyet iti
barila muvafık görülen demirlerin 
satın alındığım tahriren eshabına 

bildirmediği takdirde bu demirler 
serbest kalır. 

Madde 16 - Satın alınacak demir 
lerin değer fiyatı Ticaret Vekaletin
ce vazedilecek esaslar dairesinde tak 
dir olunur. 

Marlde 17 - İşbu kararname neşri. 
tarihinden itibaren mer'idir. 

b.ahmıme 
11/4/040 tarihli Resmi Gazetede neşre

dilip yukarıya dcrcedilmiş bulunan ka -
ramame metninde, demir stoklannm be
yanı hususunda herkesin kanuni mükel· 
lefiyeti tnfsilen j!ade edilmiş olmakla be
raber, aşağıda yazılı olduğu \'eçhile bazı 
noktalar üzerinde alakadarların tenviri 
faydalı görülmüştür: 

ı - Bu kararname ile hükumet, 
memlel{ctimizin başlıca ticari merkezle -
rinde ne miktar inşaat demiri bulundu
ğunu ôğrenmek ve bundan böyle de ay
da bir kere vc.rilccek beyanameler vası
tasiyle stok harekctierlni tnkib etmek is
temektedir. 

Hükümctimi1jn demir gibi mühim bir 
madde stoklarını bilmek ve stok hareket
lerini taklb etmek istemesi çok tabiidir. 
Çünkü, memleketin demir ihtiyaçları tes-

bit edilerek ithal5tınııl ona göre tanzimi 
ve bu maksatla, sık sı k demir stoklarının 
miktarı öğrenilerek hariçten getirilmesi· 
ne ihtiyaç olan miktarların sıhhatle ta
yini JAz.ımgelmektedir. Binaenaleyh, stok 
b~ usulünün vazedilmi:ii olmasında 

fevkalade bir tedbir mahiyeti görmcğe 

katiyen mahal yoktur. 
Eğer demir stoklarının beyanına mü -

teallik olan bu kararnamenin bir husu
siyeti varsa o da, mevcut inşaat demir
lerinden ancak mahdut bazı nevilerinin 
hükumetçe satın alınması hükmünü de 
ihtiva etmekte olmasıdır. Fakat, karar -
nameyi iyice okuyanlar göreceklerdir ki, 
burada, Milli Korunma Kanununun adil 
bir ölçu ile halk'il verdiği teminata müs
teniden, (değer fiyau tediye edilmek 
şarliyıc yapllucak bir mübayaadan baş
ka bir ~ey bahis mevzuu değildir. Hükft
metimiz.in ise, alacağı demirleri depolar
da beklemelerinden çok daha :faydalı su
rette ı.uııanac.ığında :iÜphe yoktur. 

2 - Bu kararname tacir olan ve olmı
yn rı herkesi alakadar etmektedir. Binaen
ale~·h, ticaret erbabı gibi sair biliıınum 
\ 1atand.l'1lar, bu kararnameyi dikkatle o
kuyarak kendilerine bir beyan mükelle
fiyeti teretiiip edip etmediğini vakit ge
çirmed..:n tayin ve o.na göre hareket et
melidirler. 

Bu nokta üzE:rinde duruşumuzun sebep
lerinden birisi de, bu kararname ile va
tandaşlara tahmil olunan vazifenin ifa 
edilmeınesindı>n tevellüt edebilecek olan 
neticeler üzerine vaktinden evvel halkı
mızın dikıtat bakımını çekmek ve bu su-

ı·etle bir ikaz ve irşat vazifesi görmüş 
olmaktır. 

Bu ırnrarname ile vazedilen beyanna
me verme mecburiyetine riayetsizlik fiili, 
Milli Korunma Kanununda yazılı cezala
rın tatbikini zaruri kılııenktır. (Mezkür 
kanunun 53 üncü maddesini ve bilhassa 
da 61 incl maddesini okuy.unuz). Bu ce
zaların hiçbir vatandaş için, günü gf-'ldi
ğinde, ı:ürpriz teşkil etmesini istemiyo -
ruz. Bunun içındir ki, kanun hükümleri
nin herkesçe mal(ımiyeti mefruz bulun
makla berabet,"bir kere daha ve tam za
manında hnlkımızı ikaz etmeği ve cezai 
mtieyyidelerin harekele getirilmesi zaru
retinin te\"ellüdüne mahal bırakmamaları 
tavsiyesinde bulunmayı zait görmedik. 

Bu meyanda bir noktaya daha işaret 

edccegiz: 
ümidimiz, istenilen malumatın sahih 

surette beyannamelere dercedilerek: tayin 
olunan mühlet içinde hükumete verilece
ği merkezindedir. Bunmıla beraber, muh· 
terem halkımıza hitap eden bu teoliğde, 
istcmiyerek, fakat vuzuh ve sarahat lü
zumun:ı riayetten dolayı, kötü niyet sa
hiplerine temas eden bir fıkranın da der~ 
cini lüzumlu gördük. 

;Eğer memleketimizde mevcut ise, bu 
gibi kimseler, beyan mükellefiyetinden 
kurtulmak için mallarını saklamak veya 
başka mahallere kaçırmak gibi hareket
lere tevessül etmeleri halinde, Milli Ko
runma Kanunundaki ağır cezalar ile kar
şılaşacaklardır. Bundan başka, bu hare
ketlerin neticesiz kalacağını da bilmeli -
dirler. Zira, memleket huduUan dahilin
de nereye götürülürse götürülsün, bu mal
ların ;neydana çıkarılması müşkül oJ.mı
yacaktLr. 

Keza, maliyet fiyatı beyanının sıhhati
ne azamt itina gösterilıneğe mahal var -
dır. 

3 - Kararnamede beyan mükelle1iye
tine tabi tutulan şahıslar vazıhan ifade 
edilmiş bulunmak'a beraber, esaslı görü
len noktalar aşağıda bir kere daha izah 
edilmi~tir: 

Evveleınirde şu noktaya dikkat edilme

lidir ki, bu kararname, yalnız birinci 
maddesinde yazılı olan on iki şehirde ti-

cari veya :i8hsi ikametgahı bulunan şa
hısları beyanname usulüne tfı.bi tutmak

tadır. Bu hükmün bir tek istisnası varsa, 
o da, müteahhitler hakkında olup, bun -
lar Türkiyenin neresinde bulunurlarsa 
bulunsunlar beyan mükellefiyetine tabi 
tutulmıı:ılardır . Dinaenaleyh, aşağıdaki i
zahntı yalnız bahsi geçen şehirler hak
kında anlamak lazımgelir: 

Tııcir olmıyan şahıslara müteallik baş
lıca hükümler şunlardır: Elinde 200 ki
loya kadar demir bulunan şahısları bu 
kararnamenin hiçbir maddesi alakadar et
mez. Bunlar beyannameye tabi değildir -
Jer. 

Tacır olmıyan şahıslardan ancak bu 
miktar:lan .Cazla demire malik bulunan -
lar beyanname vereceklerdir. Bunlar da, 
me~eıa, ev, anartıman, d~kkan yaptır -
nıaktn olduğu için veya sair herhongi bir 
surc.'1.le l'linde 200 kilodan :fazla demir bu
lunan şahıslardır. tll~ beyanname YCl'il -

diktc.n sonrn, beyannnme me\'zuu olan 
dcmiı'Lcriıı bina inşasında kullanılmak 
g·bi hakikt bir ihtiyaca tekabül ettiği an
lı:ışı.lınccı, bu demirlerin sahipleri nrtık 

müteakip her ay sonunda mütenunim be
ynnf'aıne vermek n ükelleiiyetinden istis
na cdılcbileceklerdlr. 

Bal i geçen şehirlerdeki t-cir sıfatını 

haiz ı;ahıslara gelince, ellerindeki demir
lerın ınıktarı ne olursa olsun, bunları be
y n edeceklerdir. Yalruz, sobacı, çilingir, 
v c gıbl küçük san tlar erbabı istis
na edilmiştir ki, bunlar da sanatlarının 
icab ettirdiğinden fazla demire sahip ise
ler yine bildirmeğe mecburdurlar. 
Şu noktaya bilhassa dikkat edilmelidir 

1,;.i, kararnamenin beşinci ınaddeeinın bi -
rinci fıkrasında ifade edildiği veçhile, ti
cari veya şahsi ikametgahları muayyen 
on iki sehirde bulunan tacir ve gayri ta
c-ir şahıslara ait demirler, bu şehirlerden 
başka sehir ve kasabalarda bulunsalar 
dahi, s2hipleri tarafından beyan edile -
cektir. 

DEHİZ 

4000 kilo yün fanela ipliği 
2000 kilo yUn çorap ipliği 

Tahmin 
bedeli 

11.800 
5.600 

17.400 

Saufaı t 

İlk teminatı 

1805.00 

1 - Yukarda cins ve miktarı tahmin bedellerile ilk teminatı yazılı ild 
kalem yün ipliğinin 16 nisan l9iQ taribine rastlıyan salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şılftnameyi görmek ve almak istiyen isteklilerin her gün' komi.a
yana mürtıeaatlan ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarmı havi ka~ 
-palı zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım· 
paşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

"2314,, 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği Köy Öğretmen Okulhırı için ~ğıda cins ''e miktarı yazılı ta

lebe la elbisesi pazarlık.la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 8750 liradır. Teminatl 
1312 lira 50 kuru~tur. İstekliler bu elbiselere ait aartname ve numuneleri Maarif Mü
dürlüğü Yardirektörlllğunde görebilirler. Pazarlı:ın 16 Nisan l 940 salı günü sat 15 d8 
!st. Maarif Müdüı-Hıği.ı. bınasında yapılacıığı. illin olltnur. 

E~yanın oinsl 

Erkek talebe iş elbisesi 
Kız talebe iş elbisesi 

Miktarı 

!'akım 

1400 
600 

(2791) 
Beherinin fiyatı YekOn 

Kr. S. Lira 
437 5 612, 
437 ~ 2625 

~-----~-~ Yek On 8750 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 4.500 lira olan 1000 Kg. Kopal ve 1500 Kg. F1a.tin~ 

vurnik 15/4/940 pazartesi günü saat "10,30,, on buçukta Haydarpaşa ga.!' 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına .. 
caktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 337 Ura 50 kuruşluk muvakkat teminat ~ 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kom.is .. 
yona müracaatları lılzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisvonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"2436,, 

• • • 
Muhammen bedeli 1834,40 lira olan 8600 Kg. dökme ve 50 çift büyük teneke 

petrol dçık eksiltme usulile satın alınacaktır. Miinaknsa 25/4/940 perşembe günü saat 
11 de Sirkecide 9. lşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İstekli ... 
lerin kanuni vesaik ve 187,58 liralık .teminatla ayni gün ve sııntte komisyona müra.. 
caatları l.fızımdır. Şartnameler parasız olarak komisyonda verilmektedir. 42824> 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her '."8czanede bul411uırı 

tPoata kutusu 12~5) Galata, lıtanbul 

4 - Kararnamenin 3 ilncü ve 4 üncü 
maddelerinde beyannameye tabi şahıslar 
iki bakımdun tadat edılmiştir. Mühim ol
duğu için bu noktayı izah ediyoruz: 

3 üncü madde bizzat demirin sahibin -
den bahsetmektedir. Mal sahibi, kend.i 
dükkAnında veya evinde mı.ıha.faza ettiği 

demiri bildireceği gibi, başkasının diik
kAnmJa, evinde vesair yerinde muhafa
za ettlı'Cliii demir varsa bunu da bildire
cektir. 

Demirlerinin bir kıstın kendisine ait 
depoda ve diğer bir kısmı emtia üzerine 
avans teminatı olarak lıfr Bankanın de
posunda bulunan bir tacir 3 üncü mad
denin tnm misalini teşkil eder. 

4 üncü maddeye gelince, bu madde yal
nız başkalarına ait olan demirleri muha
faza eden kimseleri istihdaf ediyor. En 
tipik misn1i demir üzerine avans vermis 
olan bir :Bankadır. Bu Banka, beyanna
me vererek, başkalarına alt olmak üzere 
mııhaiaza eylediği demirleri lıitdirecektir. 

5 - Beyan edilecek demirler, kararna
menin yedinci maddesinde yazılı olduiu 
üzere, yalnız profil denilen nev.ilerdiı'. 

Taciı-ler, profil dem:rden ne kasdedil
diğıni çok iyi bilirler. Tüccnr ol.mıyan ~a
hıslar için şu iznhntı veriyoruz: 

Yuvarlak çubuk demir, maktaı daire 
teskil eden uzun çubuklardan ibarettır. 

Bunlar, uzunlul.larına göre değil, kalın

lıklarrna göre cins cins nyrılırlal'. Mese
lii, 8 milimetrelik yuvarlnk çubuk demir 
denince, kalınlığı, yüni maktaı teşkil e-

den dnirC!llin kutru 8 milimetre olan çu
buk demir anla§ılır. 

Potrd harkcste ınalümdur. T demiri, U 

demiri, Z demiri ilh. diye anılan demir
ler yine çubuk halinde uzun demirler o
lup bunların maktaı T, U, Z harflerıne 

benzer. 

Tereddut ettiğiniz husu lıır içın Mınta
ka Tıcaret Mı.idurlı.iğune, Ticaıet O ı

na, Viltlyetc mu.racaat edip malumat a
bilir ·niz. 

6 - Beyann melere derced'lecek a -
llimatın nelerd n ibcret oldu u kararna
menin ı:ckizincı maddesinde yazılı o mık
la beraber, Mıntaka Tıcaı et Mudurlu \e-
rine, Vf' bu tcşkilfıt bulurı ~ yerlerde, 
mahalli en btiyuk l\1ul :Vlo..:murunn 
göndermiş bulunduğumuz bey, nname ml
munelerlnden alınarak bcyannnmcler bun 
lnrıı göre doldurulmalıchr. (Kararnamenin 
neşredildiği gün bu nümunclcri mahnillıı
de hazır bulacaksınız). 

Beyanname sayfasının her satırına an
CAk muayyen bir cins demirin muayyen 
bir kalınlıkta olımı yazılabilir. Zira, top
yekQn ~u kadar ton yuvarlak cubuk -de
mir diye yapılacak beyan hiçbir şey ifa-

de iltmez. Dlğer taraftan, mesela 8 mili• 
metrelik yuvarlak çubuk demir mevcu• 
du, birı diğerinden farklı iki fiyata mal 
edilmiş ise, beyannamede bu stok .ikiye 
bölünerek kendi Jjyatına göre her pa.rtl 
bir satıra yazılacaktır. (Bu hususlarda nü
munelerde verilen misallerden daha :ııi.

yade tenevvür edilebilir.) 

Domırlerin kaça mal edild.1gi yolunda 
orulan sual ile istenilen malu.mat, her 

cins demirin satın alınma fiyatına, ma• 
ğazırda teslime kadar, mıklive masrafı i
lAv:esiyle olde edilen fiyattır. 

7 - Beyannamelt>rin te\•dii için \'l!.ril
miı .olan .mühlet, kararnamenin tatbik e
dileceği on iki şehirde bulunan alelQmunı 
tacir1erle mi.lteab.h.itler ve bilumum hu -
sus! liahıslar için Resmi Gazetede ne~ 
tarihinden itibaren üç gündür. 

Yıılıı\:r. bu şehirler haricinde bulunatt 
müteahhitlere on beş gün verilmiştir ki 
bunun da sebebi, kararname hükilmlerin
den clnlıa geç haberdar olmak vaziyetin .. 
de bulı.mmalarıdır. 

8 - Hükl'.lmetçe yapılacak mübayaa .. 
ya gel!nce, bu mübay::ıa kararnamenin 14 
ilncü maddesinde yazılı olduğu veçhila, 
ancnk hir kaç cins demire inhisar etmek
tedir. Ayni maddede, hangi şahısların e
linde bulunan bu nevi demirlerin satuı 
alınncııgı da vazıhQn beyan edilmiştir. 

DPer taraftan, kararnamenin on beşin .. 
ci maddesinden anla.~nl ığı veçhile, hükıl
metimlz bu mliba,·aa muamelesi dolayı -
siyle lı lkı bekletmemek için kendisini 
muayyen bir mtiddet ile tahdit etmiştir. 

Beyaııııanıelerin verilmesi için tayin e -
dilmis olun milhleth hitamından ıtibarcn 
nihayet bcs gün zarfında mahallir.in en 
büyük mulkiye memuru, satın alımın de
mirler hakkında al s hlbini tahriren 
h bc-rıi r edecek ve bu t br "t yap mn ... 
dı ı t kd •de bah' Tl'e\·zuu demirler ser
best b ı: kılmış olı c ktır. 

Şu r,oktnyı b!lha a kaydcd riz: · Ser • 
b t k 1 n demırl r, e ki i gibi, zuh r e
de~ mu t ril re tılnb lccckl rd"" F kat. 
dem r rmmyven iht'ynç'larn tekabül etti
ği 'e lıu ihtiy c::ı binaen kimlerin satın 
alabile; •ı, demir ticaretind,. malın kaç 
el ele ı irclJ\lece i ve kimlerin dC!?ll·r ti
caretiyle m•şııul oldu 'll malum buJ.undu
ğund::ın. baZL mak atlarla bu demirleri de
mir ihtiya<'iyfo ve demir ticaretiyle hlq 
all'ıkası olmıyun ş hı lar nrasında. cldt?n 
ele gec;irtmek, «zincirleme ticaret» cleni-' 
len filli meydana getirir ki, Milli Korun
ma Kanununun 32 nci wı:ıddesi lıu fiili 
menetmiş ve 59 uncu maddesi de cezalan. 
dırnnştır. 

• Bu yola sapılmamalıdır. Zik"Tcttiğimiz 

59 un~u maddeyi okuyanlar, ta\'.'siyemi 
zin ehemmiyetini teslim edeceklerdir. 
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Bıçağı 

defa 
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BIÇAGI 
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10 adedi 
40 Krş. 

Kolnylıkla, zevkle 
tıraş olmak ister
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TRAŞ 
KREMİ 

lrulla.nmaemı ih • 
mal etmeyiniz. 
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Taksimde Stndyom etra.fmdaki 

Kışl_a Yıkıl~yor 

EN BiRiNCİ 

Tuğla, Marsilya. kiremidi, bat
tal kalas ve keresteler, demir 
ve saire ucuz fiyatla. satılmak
tadır. 

Milracnat yerleri: Zindapkapı 

23 müteahhid Rnsim Eskin. Te
lefonu 22575, Sirkeci Orhaniye 
caddesi 28 Sabri Arca, telefon: 
20992. M:ıhnllindcki satış mc
murumuzdan daha fazla. izahat 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur o 

alınır. 

MOf>ERt4 

b aş er et 
Yazan: SUhayla Muzaffer 
lskere, talebeye, kadına, erkeğe 
ve hC'.rkcse günün en lüzumll.\ 

kitabı 

Fiyatı 50, cildli 75 kuruş 

INKILAB KiTABEVİ 
1STA1\1BUL ... 

l\lütehassısa 

Lokuuw Heldm 
Divanyolu 104 

Muayene uatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 1). ha.kiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

İstanbul Belediyesi İlanları İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 25/Ill/940 tarihinde knpalı zarfla yapılan eksiltmesinde talibi bulunmı! 

bir ;ıdet sondaj aleti pazarlık surctile satın lihııacakhr. 
II - Muhammen bedeli sif 6000 lira, muvakkat teminatı 450 liradır. 

Cerrahpaşa h:ıstnhnnesi polikinlik ve sertahabet binasının mttteferrilc 'işleri ile ka
lorif er, elektrik, hava, sıcak su ve ve yangın tesisatı kapalı zarf usulıle eksiltme,'e ko
nulmu:ıtur. Kc:ıif bedeli 13424 lira 16 kuruş ve ilk teminatı 1006 lira 82 kuruştur. Ke
şif, şartname, n knvelename, prc>je ve buna mütefeıTi e\Tak 68 kuruş mukabiliDde Fen 

· Bahçekapı tşlcrl Müdürlüğünden verilecektir. lbale 19/4/940 <'Uma gtlnü saat 15 de Daimi J:rııe\ı -
mende yapılacaktır. tsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihaleden 1 gün 

Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında evvel Fen tşleri Müdürlüğııne mürac88tla alacakları fennt ehliyet ve 940 ;rılma ait 

,il - :Pazarlık 27/IV/tl40 cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Lcva:ıım ve MfihY 
yan1 şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün sintl g~en şubeden parasız alınabilir. 

=====================::::;::============================ Ticaret Odası makbuzlarile 2490 m.ı.maralı kanuna göre haı.ıı:byacakları teklif IDek -
tuplarını ihnle günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri (2M3) 

V - trtcklilerin fiyatsız fenni tekliflerini müookasa tarihinden evvel t~hls:ll"l' 
Umum Mttdürh.ığü İnşaat Şubesine tevdi etmeleri ve münakasaya iştirak vesikası al ' 
malaT'ı, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 eüvenme paralarile birUI> 

4 
. ·. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

. nurremin 20199 hesnp No. Sile Sant'hğımızdan Aldığı (800) liraya karşı birinci d&
..-ede :pot.ek edip vadeslndc borcunu vcrm...o1ğindcn hakkında yapılan takib iizetine 
zzoı No. ıu kanunun 4G ncı maddcsınln mntulu 4-0 ıncı maddesine göı·c satılması ıcab 

.sen Beşikt:ıştn Abbasağn mntuıll c-ınln eski Abbnsağa yeni Yeru~eınıc sokağında eSk:i 
>. yeni 51 No. lu bahçeli nhşap evin tamamı bır buçuk ay miıddetlc açık arttırmaya 
komnuştur. Satlf tapu sidl kayduın gore yapılacaktır. ArttırmaJıQ girmek istiyen (337) 

lira pey ~esi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olu· 
.-ır. Birilmıi:ı btltün vergilerle beledıye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
lıtlWiyc rüsumu borçluya aittir. Nttlrnıa şartnamesi 2/5/940 tarihinden itibaren ~ -

tik etmek lııtiyenlere Sandık Hukull İ§leri Se!'Visinde oçılt bulundunılacak\ır. Tap1 si
cil kılydı vesair lili:wnlu iuıhat ta şartrıamede ve takib dOll)'aa:tndn vardır. Arttırmaya 
sirmlş olanlar, bunları tetkik ederek Eatılıga çdı;arı.lan gayrimenkul hakkında her DeYi 
llrenmi:ı ad ve itibar olunur. Bırinci arUınrıa 1316/94-0 tarihine müaadil ııerlE2ltbe gü
.rı Qi aloğlwıdn kiin Sandığımızda r.:ıat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi içint ekli! edile<:ek bedelin tercihan alınması kab eden gayrimenkul 
ınWtellefiyeUerlle Sandık alacağını tamamen geçmış olması ~rttır. Aksi takdirde son 
stbrnnın taahlıütıdü baki kalmak şarUle 28/6/940 tarihine müsadlf cuma günu ayni 
...ıınlde ve ayni saatta son arturması yapılacnktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
uttıranın üstür.de bırakılacaktır. Haklnrı 1.ıpu sicilleıile sabit olmıyan a!Akadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi.le faiz ve masarife dair iddialannı 
mn tarihinden itibaren yirmi gun kinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri ıfımndır. Bu suretle Nikla.urıı bıldirmemlş ulıınlarla hakları tapu sicillerile sa
Jıil olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasındıın hariç kalırlar. Dnha fnzln molumat almnk 
iltiJıenlerin 938/1090 dosya No. sile Sandığımız l:l~kuk. tşleri Servisine müracaat etme· 
isi lıizumu iltüı olunur. , , • .. • ••• :t.1:. i.. ~· . .... _ -~ .... ~ .. 
(? li -~-:;.,,.; ~ ,., 

• · - ... , . • ı " f\ A r . . . _ :~ 

' Emnıyet Sandığı, Sandıktnn abnan gayrimenkulıi ipotek göstermek ısliyeıTtere mu
Damminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavı.iz etmemek iızere ihale bede-
llııln yansma kndar bW"ç vermek sur~tilc kolaylık ı:östcrmc.ktedir. (!926) 

BALSAMIN Kremleri .. BALSAMIN 
BALSAMIN Rimelleri • BALSAMIN 
SAMİN Rujla.ı • FARD BALSAMİN. 

GUzellik eksiri • 
Pudraları - BAL • 

En kibar mnhfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca tanınmış sıhhi 

güzellik miistahzar1dır. 

İstan'Jul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünd.en : 

Trnmvay, Tilnel arabaları ile otobüslerde unutulup sahiple.rl taı"lllınd:ın 11crl ahn.
maynn muhtelif eşya 7 mayıs 940 solı gUnü ımat 9,30 da Galat.asada Hareket Dairesi bi~ 
DaQndn müzayede ıre satılocağmdarı aldkadrlıırın mezkür gün ve saatte müzaycde,Je 
~ etmek il1cre Wıı.ır bwunmal31'ı lU.Zumu 'Uim olunw-, . 12840) -- -

Nafia Vekaletinden : 
29/4/940 tarihli pa?.arlcsi gijnü saat 16 da .Ankarada Naha VekAleti binall lelnde 

Mahcme Mlidürlüğu odasında toplnnen Malı.eme Eksiltme KomiS)'onunda 45,500 1irn 
muhammen bedelli 350 ton Bitümiin kapalı zan llSWUe ekaiUmeri :f&Pflaea~. 

Eoiltme prtnamesi ve te!errüaU «228 kur.\iŞ bedelle Kal&eJOQ Mü~ 
abııab1lir. 

Muvakkat teminat 3412 lira 58 ktınıştur. 

lneklilerin t.eJı:lif mektuplarını, muvakkat teminat ve ~nde ~ wsaiJt 
Be 'birlikte ayıw gün saat 15 e kadar ~kiJr komiş7QD.a makbue mukabililtde 'ftalıe
ı.ı llzıınchr. ccIŞ?lb ~ • ; 

İstanbul' Emniyet Sandığı Müdürlüğünde~· 

Gayrimenkul Satış İlanı 
liuriyenin 1"7884 hesap No. sile Sand,ığıtnızdm akbiı (350) lir&,18 ka~ i1ii1111ırt ~ 

l'eQede . ootek ettikien sonra bütün hukuk ve vecaibile Şill.n.tye tetnllk olunan 3202 

No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matulu 4G JJ'ICl maddesine P-e ~ icab eclee 
Beyoğlunda Tatavla mahallesinin tapu kaydında fınn ikraz seoedinde ~. 
fırın halen Tırmık sokağında eski 3~ yeni 3. 5 No. lu bah<;eli ahşap bir evin bmerDı. 
bir buçırk ny müddetle açJk arttı~ konwl\ıştur. Satış tapu sicil ka~a g&ıe ~
pılmaktadlr. Arttırmaya girmek i!'Üyen 137 lira pey akçesi verecektir, Milli be&· 

kalarımızdan birinin teminat mektubu da kM>ul o1Wlur. Birikmiş bütdn vergilmte k
ledJye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ~ tell.aliye rüsumu borçlu:ra aittir. 

Arttırma şartnnmesi 30/4/9-iO ta_rihinckn itibaren tetkik etmek i:;tiyıenleH Sandlk Bu
kwk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ~ir lUAumlu izahat 

ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Acttırmaya ginniş olanlar, bunları Wkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkındn her şeyi öğrenmiş ad ~ itibar olunur. 
Birinci -..rttırma 10/6/94-0 tarihine Jnlisadü Pat:artcsi günü Cağaloğlunda kain &uadlğl
ını?Jda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tdtli! 
edilecek bedelin tercihan alınması knb eden gayrimenkul mükellefiyetlerüe Sandık 
alacağını tamam(!n geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü beki 
kalmak şartile 25/6/940 taı·ibine mlisadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte aon 
arttırması yapılncaktır. Bu arttırmada ıa;rrimenkul t·n çok: arttıronın tist\inde bırakıla

caktır. Hokları tapu sicillcrile sabit olmıynn al!lkadarlıır ve irtifak hakkı sahipleıciDin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife d:ıfr iddialarını illin tarihinden itibareu )'İlmi 
gün içinde evrakı müsbitelcrile bet·aber dairemize bildiı·meleri lfuımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olnnlarla hakları tapu sicillerile sabit olınıynnlaı· AAtış bedelinin 
payla.vmasından hariç kalırlar. Daha fa"1a mnliımat almak istiyenlerln 937/S96 chısYa 
~ Sandığımız Hukuk İ§leri Senisine müracaat etmeleri lili:wnu il5n oluaar. 

••• 
DiKKAT 

Emniyet Snıu:lığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek rstiyenlelııe ırıa
hamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz etmemek üzere ihale be-

delinin yarısına kadar borç vermek surefüe kolaybic göstermektedir. (2911) 

Malatya Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Besni merkezinde yapılacak hükUmet ko-

nağı ikmali inşaatı. 
2 - Bu işe ait evr.::.k: 
(A) Keşif varakası. 
(B) Hususi fenni şartname. 
(C) Mukavelename. 
(D) Eksiltme şartnamesi. 
3 - Yapılacak inşaatın keşif bedeli ''16869,, lira '476,, kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 1265 lira 23 kuruştan ibarettir. 
5 - Eksiltme Malatya defterdarlığında 19/ 4/940 tarihine rastlıJBQ en

m.a günü saat on beşte komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - Bu inaaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 

7 - İsteldllerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa MüdUrlilğünden ehli}'&t ve
sikası almaları lizımdır. 

8 - Teklif mektuplarının :UOO sayılı kantm hüktiınleri dairesinde ha· 
zırlanarak ihaleden bir saat ~ ihale komisyonu riyasetine verilınesl meş-
ruttur. .10 4 

rnezkOr komisyona gelmeleri. (2942) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif VekilHği Kör öiretmen Okulları için aşnf,rıda cins, miktar ve fiyatları ya 1 

L'Uks lAmbaları yedekler-ile paıarlılda scıtın alınacalctlr. Tahmin edilen bedeli 2265 \!( 
teminatı 389 liNı 75 kuruştur. ıstekliler bu Lüks ltlmbahırile yedeklel'ine nit şartnoınt' 
yi Maarif Müdürlüı.ıü Yardirektörlügünde e,örebilir. Pa1.arlığın 15 Nisan l!l40 Pazıır_t~ 
günü sat H de Maari! Mi.ldürlüğünde toplanacak komisyon mariietile yapılacağı 11 

olunur. A .· ..., . 

1 
ı· ~--· - - "' . Ml.ktM• Be-herlnin fiyatı 
11--_.._,_,_ Efyatıın Cinai •_..._ Adet Lira 

YekOn 
Lira 

600 mlollAotuk Lüks lambası şartna-
meeinde :yaEılı yedeklerile berabff 39 30 900 
200 mumhık Lüks lftmbası şartna-
mesinde yo.zHI yedeklerile beraber 30 17,50 i25 
300 m\ft'Dlak Lika lAmbası. şarina-
memrıde yadı yedeklerile beraber 40 21 840 

YekGn 2265 
~ . (2921) -'\ 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
~-· 1914/940 cuma günü saat 16 da tstanbulda Nafıa Müdürlüğiinde eksiltme kornic~ 
nu odasında (1083.09) lira keş~f bedelli Gureba hasUıhane>i nisaiye klinigi bitirrnc 

1~ 
leıi açık eksiltmeye konulmuştw-. , 

Muk:ıvele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, pıCI" 
k('Şjf hillfi!!asiyie buna müteferri diğer evrak d .... iresinde görülecektir, 

Muvakkot temi~t (82) liradtr • 
!" 1stekl.Herin en az bir taabhtitte (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 1 
relerind"n almış olduğu. vesikalara istinaden 1stanhı..'1 vilayetine müracaatla·· eksil 
tarihinden (6) gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası \ ·esilrnlM 
~lmeleri. (2582) 

Ankara Borsası 
10 Nisan 194-0 

l1yaüan Kapan.ıı 

Londra 1 Sterlill -S:U-
New-York 100 Dolar l!SO-
Puia 100 .Frank 2.9675 
)4i1a.no 100 LiNt 7.65 
Cenevre 100 ı.v. Fr. 29.2725 
AımJter.duılOO Florin 69.3515 
Bertin 100 Rayivmark ~ 
BrWıael 100 B.lp 25.4323 
Atin& 100 Drahmi 0.975 
Sofye. 100 Leva 1.8315 
Prai 100 Çek Uonu -. 
Madrid 100 Peçet& 13.61 
Varşova 100 ZloU 
Budapette 100 Pe~ö 27.58 
BWcree 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dmu 35.595 
Yokobama 100 Yen U.005 
Stoltholm 100 !s·ıcç kr. 5.595 
lL<>1Yorla 100 Ruble -. 

'fl'mAU VE 'l'AHV1.LAT 

F~gani 20.0!S 
Sivas E:-zıınım 2 19.53 
Sivas - Erzurum 5 19.55 
Si\'aS • Er.Jırum. 6 19.53 

[ Askerlik fşleri J 
Yoklamaya davet . 

BeşiJdcu; Askerlik şubcsinde1ı: . 

Bu sene askerlik çağına girfl~ 
bulwıa.n 336 do!hun.lulann 336 dO' 
ğumlulardan henüz ilk yoklamnltı : 
nnı yaptırmamış olan mük<:llefl~ 
rin derhal şubeye müracaat ede 
ilk yoklamalarnı yaptırmaları 1' 
yaptırmıyanların a:skerlik kantıl111 

nun 83 üncü maddesi hükmüne ~-Ot 
cezalandınlacaklan ilan olunut· 

••• 
Askere davet . 

FatiJı Askerlik pbesinllcn: 

Şimdiye kadar. lıiç askerlik eıı:: 
miş 316 - 334 "Daiıil,, doğumlu yt 

1 
lama kaçağı va.eiyetinde buJı.ıı: 1 

ı.;e 
muameleleri tekemmül eden ve ~ 
kaya ve 335 dogı.unlu olup gcçf 

1 
ce!bde namla.rınQ. 00.vetiye göndt ı. 
lip sevkleri geri bırakılan "Tor<' 

.ı,r 
sınıfına mensup erat askere sC' , 
d.ileceklerinden bu sınıfa mensıJJ1 ~ 
ratın nilfus hüviyet cüzdanJ..a.rile 1 r 
men ıtubemize müracaat etmelel"1 

lan olunur. 

9 - Buedi~elmnede vuku bulae« g~:iJrmelenlen~dolayı mazeret ve mM'u- .. 41;m&ll!!iill!• !!lt !!l!lll!!!!l!!!!!lliı'!+!!!!!!!l!!!!!+s!!!!i!~!!2-!!!!:..!:==~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!'!!!'!'!!!!Z!!!!!!!!!!!!!':!j!'!f!!!!:'~-~~!!!'!!~~ 
liyet kabul C2, • C'!-LILI A -ı,._ c 

10 - TafsilAt almak istiyeoledu deftaqjarlıli ve Nafıa müdürUJgine ~ı ..tUUUed emaleddin SARACOGLU 
Jni.iz:acaa.t ~ iJ.an olunur,. _ _ "-'.563.;.... ~ Dtilıı'ü; ~ ~ fa:ii1l~l ~u ı (Yeni Sa~ MatbıJ•~ -··--"'· ' ·~'\....., . ~~ .. 

~--..,. ... ___ .,._, .... 


