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I 

1r er 
Bari liman1 .memnu 
m1ntaka il&n -edildi 

• 

=·ih:a~en Fiume'de ve Arnavudluk'da 
~~~~~ 1~~: ~~~~ yskeri -~-~zlrllklar yap1llyor 

lanndan da kulagJmJza bir ta- 1 

k11n sesler· ~ahnmaya ba~lad1. Radyoda 
1 

ll.utuk soyleyerek «hi~bir milletin ate~ dt
finda kalmasma imkan bulunmadJgm
dan» bahsedenlere rasladJ~miz gibi ga· 
Zetelerde de «italyan milleti ham olsun. 
Bu i~. bu giinden yarma, hatta belki de 
bu saatten obiir saate patlak verebilir» 
larzmda yaz1lar okuyoruz. 

Almanyamn ~imalde biiyiik bir gayret 
tarfctmek mecburiyetinde kald1g1 ~u sJkl

Taarruz siddetlendi 
ftk gijnlere raslad1gmdan, halyada yiik
selen sesler -dogrusunu soylemek lazJm 
&elirse- biraz da Alman davasma sOZ· 
le vardtmJ hat!rlatmakla beraber, bu 
l'nilletin harbe i~tiraki ihtimalleri iizerinde ~, 
butiin Avrupa merkezleri icab eden dik· 
kat ve alaka ile durmaktadular. 

Diin Trondheim ve Stavenger 
ltalya harbe girebilir mi ~ Girerse na· 

St! vc ne zaman girer ~ 
Bir millet, ya menfaatleri icabt hesab· 

Ia, yahud da arzusuna ragmen, dJ~andan 
~alJ1lan bir tazyikle harbe girebilecegine 
Qore meseleyi ftalya bak1mmdan iki ~e
kilde miitaleaya mecburuz. 

Bugiin Avrupada italyayl harbe gir
tnek j~in zorlayan bir kuvvet goriinmiiyor. 
lier ne kadar demokrasiler cephesinde, 
fa~ist ltalyayl da Almanya yamnda har
be sokarak ikisinin birden hakkmdan gel-
l'neyi tasarlayan miifrit bir ziimre mev-
tud ise de bu, ne lngiltereyi, ne F ransay1 

-~ ·-Memnu mmtaka ilan edilen, ita1yanm Adriyatik sahillerinde 
Bari ~ehrinden bir manzara 

Londra 17 (Huausi) - halyan hiiku· nu mmtaka ilan edilmi§tir. 
meti timali ve tarki ltalyada miihim ihti· Romaya giden Alman 
yat tedbirleri alnuthr. Bu meyanda bu ' askeri heyeti 
~7J~e c~:!~7~il:'e!:u e=::kae i~:ri e!!::: Briiksel. 17 (a.a.) - RQmaya gittigi 

soylenen Alman askeri heyeti hakkmda, 
tir. 

Roma, 17 (a.a.) - Bari !imam mem- (Arkaa' Sa.. 5, ail.tun 5 te) 
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.... ~ki 
S1rr1 

• ocae 1 me u u 
tevkif edildi 

surette bombalan •• • muess1r I 

~imalde ingiliz . 
ettiler • ihra~ 

Norve~ 
muhtelif 

ordular1 irtibat • teSIS 
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Millet Meclisinde 

Miidafaa tahsisat1 

kabul edildi 

noktalara yap1ldt 
Londra, I 7 (Huwsi) - lngiliz: han. 

kuvvetleri bugiin ilk defa olarak Norve· 
-ctin T rondheim limarim1 ve Almanlann e· 
Iinde bulunan tayyare istasyonunu §iddet
le bombard1man etmi§lerdir. Biiyiik bir 
muvaffakiyetle neticelenen bombard1man 
neticesinde T rondheim' deki Alman . hava 
kuvvetleri tamamen imha edilmi~tir. 

dilen miittefik k1taat ile Norvec; k1taah 
aras1nda temas has1l olmu§tur. Resmi 
Norvec; ajans1 da bu haberi teyid etmek· 
tedir. 

Norve~ ordulan ba~kumandan1 Gene• 
ral Otto Rume, orduya hitaben ne§rettigi 
bir emri yevmide diyor ki: 

temsile muktedir kuvvetli bir cereyan de~ 
gildir. Almanya ile ~etin bir miicadeleye Giz)j 
&iri~mi~ bulunan miittefiklerin gayesi Av-

maksadlarla mektublar, 
Koy Enstitiileri te,kiline 
dair kanunun miizakeresi 

~ok hararetli oldu 

N arvikteki lva:ziyet 
Salahiyettar lngiliz mehafilinde temin 

edildigine gore, Narvik limamna ihrac e· 

«- Alman istilasmm ihdas ettigi ilk 
§a§kmhk amndan sonra vaziyet degi§mi~· 
tir. Frans1zlar ve lngilizler Norvect top• 

(Arkast Sa. 5 sutun 1 de) 

rupada biran evvel sulhu tesis etmek ve 
bu ugurda miimkiin oldugu kadar az za
tara girmek olduguna gore, ltalyamn bu 

' 

1

1araftan bir tazyika maruz kalacagt dii~ 
fiiniilemez. 

Almanya da, ~imdilik, ltalyayi bera
berine almak ihtiyacmJ ~iddetle hissetmi
~or. Hitler, yedi bu~uk ay evvel Polon

·~ Yaya taarruza kalkarken «hu i~i yalmz 
r• ba~arabilecegini» telgrafla Mussolini' ye 

bildirmi~. ltalyan biikumetinin { esasen 
teklif etmedigi) yard1mlanna ihtiyac duy
tnadlglm da ilave etmi~ti. 0 zamandan
beri yeknasak bir sekilde devam eden va· 
~iyetiP'\ heniiz yeni yeni degi~tigine ~ahid 
clu}oruz. Almanyanm ltalyayJ da harbe 
Biiriiklemeyi ~iddetle arzu etmesi i~in ha
diselerin kat'i olarak Almanya aleyhine 
donmeye ba~lamas1 lazJmdJr. 

Bu takdirde Almanya, tJpkt u~uruma 
....,. ~uvarlanan bir adamm yaptJ~ gibi hal· 

l'a.y1 eteginden tutmaya ~ah~acaktir. Ve 
~iiphesiz o zaman !talya da viicudi.iniin 
buti.in kmakhgmJ harekete getirerek bu 
a!br ve mahkum yiikten kurtulmamn ~;are· 
lerini arayacak ve ~ok muht~meldir ki bu· 
lacaktir da. 

* Demek oluyor ki, d1~andan yapJlabile
r.ek tazyiklerin !talyayJ harbe siiriikleme
li blay degildir. 

Acaba bu millet menfaatlerini hesab
la;-arak, kendi ba~ma, miistakillen vere
t~gi bir kararla harbe katJ~abilir mi ~ 

Biliyoruz ki ltalya ham maddeden 
lnahrum bir memlekettir. G1da maddele
tinden tutunuz da bir milletin dogii~ebil
~esi ic;in elzem olan petrol, komiir ve sa~ 
lte ~1bi bir ~ok maddeler ltalyada ya ~ok 
'~du, ya hi~ yoktur. Bu vaziyette harbe 
(hele uzun siirmesi mukadder bir harbe) 
~itrnek Dimyata pirince giderken evdeki 
.lllguJ dan olmaya benzemez mi? ~iiphe· 

11~ c;ok benzer, hatta benzer de ne keli
llle, ta kendisidir. Ve i~te bundan dulayJ· 
tltr ki ltalyan biikumetinin bir tak1m he
~blar ve kitablar neticesinde ~imdiden 
a.rbe girmesi beklenemez. 

~imdiden diyoruz, ~iinki ileride. hadi
'derin inki~afmdan sonra vaziyet ba~ka-

NADIR NADI 
.(Arkaa' Sa. S ritun' t~> 

askeri su~ mahiyetinde bulundugundan 

divan1harbde muhakeme olunacak 

Maznun, yak1nda Anka· I' 
raya gonderiliyor 

Ankara I 7 (T elefonla) - Milli Mii -
dafaa, ]andarma ve Naha hizmetlerine 
verilen fevkalade tahsisata c:lair kanun Ia· 
yihas1 ve koy enstitiileri te§kili hakkmda
ki layiha bugiinkii Mecliste miistaceliyetle 

Istanbul Emniy;Miidiirliigii, memle- 1 gorii§iildii ve kabul edildi. Koy enstitiile· 
ket aleyhine miihim bir te§ebbiisii mey- ri te§kili hakkmdaki layihanm miizake -
dana !;Ikarmi§ ve te§ebbiisle alakadar resinde bir yok hatibler soz ald1lar. Os-
§ahsi yakalami§tlr. man ~evki Uludag, te§kilah esasiye ile 

Hadise §Udur: vatanda§lara ilk tahsil mecburiyeti veril-
Bir buyuk ay kadar evvel biiyiik dev· digini, bu yolda alman pek ctok tedbirlere 

let ricaline, muhtelif makamlara, yiiksek ragmen heniiz koylerin hoca ihtiyacm1 
kumandanlara, belediye reislerine, dok- kar§Ilayacak vaziyette bulunmadJgiiDIZJ, 
torlara ve baz1 e§hasa daktilo ile yazJlmJ§ bu sebebledir ki koy enstiti.ileri kanunu· 
hiikumetin siyasetini bo§, manas1z, fakat nun pek yerinde olarak hazJrlanmi§ oldu-
tahrikcti ciimlelerle tenkid eden mektub- gunu soyledi. Osman ~evki Uludag, 
lar gonderilmi§tir. Mektublarda doktor- «enstitii:. kelimesine dokunarak, bu mek· 
Ian, avukatlan, muhtelif te§ekkiillerle ba· teblere ba~ka bir isim bulunmadJ ise, ba-
ZI vilayetleri temsil eden bir §ahsiyet eda- ri halk arasmda soylendigi §ekilde enif • 
s1 kullamlmi§ ve lstanbulun muhtelif pi.itii denilmesinin daha muvaf1k olacagJ-
semtlerinden postaya verilmi§tir. Polis, m ileri siirdii. Bu snada giilii§meler ol -
derhal icab eden tedbirleri alarak mi.ite• du. Osman .$evki Uludag sozleri sonun· 
yakk1zane tahkikata ba§lami§hr. Mahiye- da Konya vilayetinin Maarif bak1mmdan 

( Arkaa• Sa.. 5, siitun 5 te) Sll'rt Bellioglu CArkiiSl Sa. 5 siltun 6 da) 
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Seyllll afeti miizain hale geldi 
Erzincanda da bir ~ok . koyleri su 

bast1 - Egede biitiin nehirler taetJ 
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"iran ve Tiirkiye, tehlike 
kar$ISinda eleledir ! , 

Tahran 17 (a.a.) - «Hususi muhabirimizden»: (lttiliiat) gazetesi 
tark milletlerinin birletmesi bathit altmda netrettigi batmakalede 
fOyle demektedir: 

«~ark memleketleri aralarmdaki kii~iik ihtilaflari unutarak siyasi 
paktlar ve ikbsadi anlatmalar akdi suretile birletmege dogru kendi
lerine yol a~blar. Hali haztr bu birletmenin biitiin ktymetini gosterdi. 

<Arka&l Sa. 5 siltun 1 46) 
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· Bir . tecciVilz takdirinde 
Am erika, 
·Holanda 

Biiyiik Okyanustaki. 
Ja-miistemlekelerini 

oonyaya kar$1 himayesine ·alacak 

Biiyiik Okyanustaki 

... Ot.ANOA 

iNG\I.TI,_a 

II'" A "" • A 

AMC111.1KA 

OKYAMU& 

e1eme1I1K miistemlekelerini gosterir harita 
{Yazuz ~ inci ~ahilideJ. 
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Bulamk marttan sonra 
Bahar sahiden geldi ! 

Ge~en giin Tarabyaya kadar uzanmi,bm. Baha
rin biitiin esbab1 tarabile oraya geldigini gordiim 

'---( Yazan: SALAHADD1N GONGOR )----J 
Riizgarlar, aralannda top lamp erfane I ~imdiden, en az on gijn sonra hulul ede

(arifane) ile bir eglenti yapmaga karar cek bir futma ic;;in, keyfimizi kac;;mn1ya
vermi~ler: Ytldtz, ~imal, karayel, ball ka- hm. Ne de olsa, arttk kt§t arkamtzda bt
rayel... Bu eglentiye yalruz lodos davet rakmt" saytlabiliriz. 
edilmemi§. Riizgarlar, c;;e,id c;;e~id -her biri Mesela, bu sabah penceremi ac;;mca, 
kendi dilinden- tshklar c;;alarak dag ba§tn· ilk defa olarak bahann eri~tigine geregi 
da keyif c;;atttklan suada bir de ne baksm- gibi kanaat ettim. Kar~tki evde hanl han! 
lar, ekselans lodos, bir bulutun sutma haitian silkiyorlardt. Bakhm: Kom~unun 
binmi,, doludizgin geliyor. Ytldtz, kara- balkonunda da, ayru faaliyetl Bunlar, ba
yele, karayel §imal riizganna, ~imal riiz. hara hazulam~m ilk tezahiirleri.. Butun 
gan batt karayele, sonra da hepsi biribiri- bir mart aymt, her iki manada da dam 
ne bakarak soru~mu~lar: dam dola~arak -damlar pe~inde dola~arak 

- Eyvahl Simdi ne yapacagtz~ demek de caizdir- sevda pe~inde gec;;iren 
Oerken, lodos da r;ok ger;meden darn- mahallenin en azman kavalyelerinden 

lamt': miintahab kediler nisan ay1 gelir gelmez, 
- Vayl Benden izinsiz eglenti yapars1- yiizleri gozleri hrmtk ic;;inde, yorgun argm 

mz ha ... Sanki arantza tu kimseye zaran mangal ba~mdaki ko§elerine dondiiler. 
dokunmtyan lodosu da alsamz olmaz mty- Sairin dedigi gibi cBir san niluferin iki 
dt? dudagt arasmda dog an nisan, ilkonce c;;i-

Riizgarlar, bir agtzdan cevab vermi§ - menler diinyasmm rengini degi§tirmekle 
ler: i~e ba~ladt. Ger;en gun, Y e§ilkoyde bir 

- Vallahi, birader ... Giicenme ama, ahpabtmt gotmege gitmilitim. Gec;;tigim 
aeni meclisimize c;;agumayt tmtztn kendi- yollara bakttm: Kll c;;ic;;eklerinin enva1 ... 
mizce '<ok hakh bir sebebi varl Menek~edt"n laleye kadar ... Bu t;:ic;;eklerin 

_ Nedir o sebeb? tek kusuru, daha dogrusu en biiyiik me-
- Goziin ya§ltdtr da ... Meclisimizi bo- ziyeti, hirer saks1 ic;;inde ac;;mamt§ olmak-

zarsm ... diye korktukl ttl Fakat ben bunlann arasmda, oyle go-
Hikayeyi uyduran, herhalde lodostan riilmemi~ renkler aezdim, oyle koklanma· 

cam yananlardan biri olacak I mt~ kokular kokladtm ki, insan elile yeti§-
Fakat du~unuliirse, senenin dort mev- tirilmi§ hie; bir c;;ic;;ek bahc;;esinin manzara

eiminde de, lodosla poyrazm mucadelesi st, bana bu gonul ferahhgmt veremezdi. 
yuzi.inden neler c;;ektigimizi bir Allah bilir, 0 giin, kendi kendime karar vev:lim! 
bir de biz! Zaten lstanbulda yaz, kt~ diye - Arttk .. bahara kavu§tugumuzu soy-
ayn ayn iki mevsim olmadtgtnl hepimiz liyebiliri71 
ogrendik: Rahmetli Cevdet Pa§amp de- Bunu, ben soylemesem bile, zaten ta
digi gibi: cPoyraz eser k1§ olur, lodos eser biat kendi oz dilile haykmyor. Dun, bir 
yaz olur !. .. :. papatye gozlime ili§ti. Ctltz, kiifiuk bir 

Fakat siz, ne derainiz ki bu sene yuka· papatye!.. Fakat, bu cthzhgt ile beraber, 
ndaki hikayenin istinad duvarmt y1kacak bahann en biiyuk mujdesi, altm sanst kal
bir hadise oldu: Yani soziin ktsasi, bize binin ktvr1mlan ic;;inde gizli idi. 
en biiyiik oyun bozanltgt, lodos degil, ka· Baklamn, nekadar bollandtgma, hatta 
rayel yapttl marulun c;;tkhgma, bazt manavlarda, obek 

Neydi o martin kuyrugundaki karakt~ obek '<agla bademi satldtgma da mr dik
gostermeligi ... Bir arahk, kanunlann sogu- kat etmiyorsunuz) 
gunu bile, adeta mumla aramt§Uk. Evvelki giin de, gene bir dostumu ziya-

Bu yiizden sulusepken kar sulanmn a- ret maksadile Tarabyaya kadar uzanmt§
rasma kan§an nisan bahgmm bile tadmt hm. Baharm, biitiin esbabt tarabt ile ora
alamad1k. ya da geldigini godiim. Mevsimler, insan-

Birka'< giindenberi -gene de belli ol- lar gibi unutkan degil herhalde... Gunii 
maz, bu satulan okudugunuz sllada, me- gelince, verdikleri sozii tutuyorlar. Ara
sela bir filizkuan , yahud bir dam ytkan da bir, aldamp vaktinden evvel , randevu
£Jrtmast zuhur edebilir- evet, bir kafi gun· ya icabet ettikleri de olmuyor degil! 
denberi ~eytan kulagma kur§Un havalar Fakat bu sene takvim ,a~trmadt. Nisan 
iyi gidiyor. Oniimiizde vakta, eski rumi ayt, biilbiiliin nalesini mevsimsiz hula • 
takvimin 5 nisant var. Koyliiniin sozune cak ve giilleri utancmdan sarartlp soldu
kulak verecek olursak: cSakm avrilin be- racak gibi goriinmiiyorl 
~vinden, okiizii aymr e~indenh> Fakat SALA.HADDIN GONGlJR 

FransiZ aahne vazu Jacque Copeau 
diin ak~m Onyon Fransezde §air ve ko
mediyen mevzuu etrafmda muhim bir 
konferans vermi§tir, 

Konferansta ~ehrimizin T.,ir t;:ok giizide 
§ahsiyetleri bulunmu§lardtr. Jacque Co
peau, bu giin de saat 16 da Giizel San'at
lar Akademisinde tanmm1~ Frans1z §air
lerinden Charles Begey'in hayatmt anla- · 
tacak ve eserlerinden miintehab parc;;alar 
okuyacakt1r. 

Jacque Copeau §erefine bu ak§am, On
yon Fransez salonlarmda bir ak~am ye • 
megi verilecektir. 
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Kandtraya su isale edilecek 
izmit (Hususi) - Kandtrada ic;;me ve 

kullanma suyu yoktur. Halk bu yiizden 
c;;ok stkmh c;;ekmektedir. Kandua beledi
yesi, bu hayati meseleyi halletmege karar 
vermi§tir. Sehrimize gelen Kandua Bele
diye reisi Re§ad Cline~. I 7 nci bolge su 
dairesile temas ederek Kanduaya su isa
lesi i§ini gorii§mii§tiir. 

Kanduahlar, kasabaya su getirilmesi 
haberini en geni~ memnuniyetle kar§tla • 
mt,lardlr. 

lzmitte teker ihtikar1 maz
nunu beraet etti 

lzmit (Hususi) - izmitte askeri gar • 
nizon muteahhidligi yapan Husnu Efe • 
nin deposunda 20 sand1k §eker bulun • 
mas1, §eker ihtikM-t yapthyor diye, ihbar 
edilm~. hadise Adliyeye intikal etmi:Jti. 

Miiddeiumumilik yaptlgt tahkikatta 
boyle bir §ey olmadtgtnl gormii§, miite -
ahhid olan Hiisnii Efenin taahhi.idlerini 
ifa it;:in bir miktar §eker bulundurdugu sa· 
bit oldugundan beraetine karar veril • 
mi§tir1 

~ocuklar aras1nda feci 
iki cinayet 

lzrnit (Hususi) - Gebze kazasmm 
Tav§ancll nahiyesine bagh Semseddin ko· 
yiinde r;ok feci iki cinayet i§lenmi§tir. 

I I ya§mda bir erkek t;:ocuk Ciifte ile oy
narken, tiifek patlamtt ve t;:tkan kur§un 
I 0 ya§tnda bir k1z c;;ocuguna isabet etmi~
tir, <;;:ocuk, aldtgt yaralann tesirile derhal 
olmii§tiir. Karde§inin oldiigiinu goren 16 
ya~mda Sehabeddin de bundan muteessir 
olarak tabanca ile kii .. iik katili oldurmu§
tiir. 

• Bu iki feci katil vak' as1 hakkmda tah
kikata Gebze Muddeiumumiligi el koy • 
mu§tur. 

Kocaeli vilayetinde tiitiin 
sab§lart 

fzmit (Hususi muhabirimizden) 
Tiitiin satt§lan hararetle devam etmkete
dir. Kar§lyaka tutunlerinden az miktarda 
kalmt§!lr. Yerli ve yabanc1 firmalarla, ln
hisarlar idaresi miibayaada bulunmak -
tadtr. 

Hendekte de tutiin satt§lan ba§laml§tlr. 
Halkt tamamen tiitiincii olan bu kasaba
mtzdaki miibayaat, get;:en senek.ilerden 

c;;ok iyidir. Tiitiinun kilosu 88 kuru~a ka· 
dar fiat bulmu~tur. Hendek tiitiinciileri, 
vaziyetten ~imdilik memnun goriinmek • 
tedirler, 

Tiirkiye lpek kozas1 tacirleri 
Birligi 

Bursa (Hususi) - Turkiyedeki bu • 
tiin ipek tacirleri ve ihracatr;1larile biitiin 
flatorciiler, dokumactlar ve tohumcula -
nn, merkezi Bursada olmak iizere bir 

(Turkiye ipek kozast ve mamulatJ tacir 
ve sanayicileri birligi) adt altmda birlik 
te~kil etmeleri Ticaret Vekiiletinden vi • 
layetimize bildirilmi~tir. Bu birlige bu i~

lerle me§gul olanlann girmesi mecburi
dir. Girmiyenlere bu i§lerden hie; birisi 
gordiirulmiyecektir. 

<;;:ok geni§ esaslan ihtiva eden bu birlik 
te§kiliitt ic;;in derhal faaliyete ~efiilmi§tir. 
Evvela Valimiz Refik Kuraltanm riyase • 
tinde bir miitehasstlar komisyonu topla. 
narak birlik statiisiiniin hiikiimlerini goz
den get;:irecektir. Bu komisyon azalan, 
Ticaret Odast reisi Said Ete, Jpeki~ fab · 
rikas1 miiduru Kamil, tohumcu Ru§tii E· 
gel, fabrikator Hamdi Sami, Koza Koo 
peratifi idare meclisi retst Muhiddin 
Dinc;;soy, Ticaret V ekaleti raportorii 
Sabri Pozam, Mmtaka Jkttsad miidiirii 
Enver Atafirat, Bursa Varidat miidiirii 
Nureddin ve Jpek~tilik Enstitiisii miiduri.i 
Tahir )'etmenden mi.irekkebdir. 

sanay1 
Y alniZ yerli ham mad
delerle ~ah,brdmast ga
yesine dogru gidilecek 

Jkttsad Vekaletinin gordiigii liizum i.ize
rine, sanayi tetkik heyeti c;;ok miihim bir 
mevzu iizerinde c;;ah§maktadu. Bu karar, 
bugunun icablan ve mevcud §erait gozo
niinde tutularak ve harjcden bir giin hir; 
ham madde gelmemesi ihtimali de dii§u
niilerek sanayiimizin yalmz yerli ham 
maddelerle ~tah§masmt temine ve bunun 
ic;;in de standard tip ler vucude getirilme
sine dairdir. Bir c;;ok sanayi ziimreleri, 
bilhassa ~torap ve deri, yiinlii, pamuklu, 
ipekli mensucat sanayii bu meyanda bu
lunmaktadu. 

Alakadar mehafilde, bu husustaki c;;a
h~malar biiyiik bir alaka ve tasvible kar
§llanmt§br. 

. Sanayi tetkik heyetinin ilk i§ olarak ele 
ald1g1 t;:orab standardt i~inde bir hay li 
ilerlenmi§ oldugu gelen haberlerden an
la~tlmaktadu. Yalmz yerli ham madde
lerle yap1lacak kadtn c;;orablanmn ev ve 
sokak c;;orabt olarak iki ana vasfmt haiz 
olmast muvaftk goriildiigii anla§tlmakta
dtr. Bu i§ ic;;in lstanbuldan giden heyet 
daha bir muddet Ankarada kalacakttr. 

VILAYETTE 
V alinin diinkii tetkikleri 

Vali ve Belediye reisi LU.tfi Kudar dun 
beraberinde Maarif miidiirii T evfik Kut 
oldugu halde Y1ld1zdaki Yatl mektebile 
Muallim mektebini ziyaret etmi§, bunlann 
ihtiyaclarile alakadar olmu§tur. Vali, bi
lahare beraberinde Sthhat mudiiru Os • 
man Said ve Beyoglu kaymakamt Ahmed 
bulundugu halde Balat ve Kastmpa~adaki 
halk hamamlanm gezmi§tir. Bu hafta ic;;in
de bu hamamlar a~tilacaktu. 

Vali, Kastmpa§a iskelesinin etrafmda
ki sahayt, oradaki kuli.ibelerin c;;irkinle§ • 
tirdigini gormii§ ve burasmm tanzimi it;:in 
emir vermi§tir. Lutfi Ktrdar dun ogleden 
evvel Tramvay ve Elektrik, ogleden sonra 
da Sular idaresinde me§gul olmu~tur, 

23 nisan ve 19 mayts 
programlar1 

Dun Vilayette Vali muavini I Ialukun 
yanmda kaymakamlann da i§tirakile ya
plian toplanbda, 23 nisan c;;ocuk bayramt 
ve 19 mayts §enlikleri programt goru§i.il
mii~tiir. 

2 3 nisan ~tocuk bayramma sabahleyin 
nakil vasttalannm c;;alacaklan diiduklerle 
ba~lanacaktu. 

Merasime i§tirak edecek c;;ocuk kafile
leri Beyaztd meydanmda toplanacak ve 
orada nutuklar soylenecektir. Sonra Di· 
vanyolu • ;;i hane tarikile Taksim meyda
mna gid'tlecek, abideye ~elenk konacak, 
orada da nutuklar irad edilecektir. Ayn
ca her kazada merasim yaptlacak, 
mekteblerde temsiller verilecektir. Bu 
miinasebetle mektebler pazartesi gunu 
ogleden sonra kapanarak per§embe saba
ht ac:Jiacaktu. 
. I 9 mayts bayramt programt esaslan da 
haznlanmt§tlr. Y almz sporculann t§lt
rakile yaptlacak ikinci bir toplanttda pro
gramm teferruat1 tespit edilecektir. 

19 mayts genclik bayramt F enerbah
c;;ede kutlulanacakttr. Lise talebelerile 
sporcular buradaki merasime i§tirak ede
ceklerdir. Ortamekteb talebeleri de bay
rami Seref stadmda kutlulayacaklardtr. 

Hudud haricine ~Ikarilacak 
ecnebiler 

Hiikumetc;;e, memlekette ikametleri ar
zu edilmiyen bazt ecnebilerin milli hu
dudlar haricine t;:tkanlacagmt Ankara ha
beri olarak yazmt§hk, Haber aldtgtmtza 
gore, bu ecnebilerin bir listesi hazulan -
maktadtr. 

LIMANDA 

Denizyollarmda tahkikat 
ba§lad1 

Miinakale Vekaleti Ba~miifetti~i Beh • 
c;;et ve miifetti~lerden biri §ehrimize gele
rek diin Liman riyaseti binasmda aynlan 
dairede r;ah~maga ba~lamt~lardtr. Mufet· 
ti1,1lerin Denizyollan idaresinden bazt me
murlann ifadesine muracaat ettikleri go
riilmektedir. Bu tahkikahn vapJ!rlardaki 
hayvan pisliklerinin temizlenmesi iicreti 
uzerinden dogan mesele ile alakadar ol
dugu anla~tlmaktadtr. 

Verilen malumata gore, bu hususta ev
velce miiteahhidle yap1lmt!l olan muka • 
vele, idarenin aleyhinde goriilerek fesho
lunmu~tur. Bu sebeble eski muameleler 
de tetkik olunmaktad1r. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Y eni Bel~ika sefiri geldi 

Belc;;ika hiikumetinin yeni Ankara se· 
firi M. Paternot de Ia Vaillec diin, Fran
stz kumpanyasmm Teofil Gotye vapurile 
ljehrimize gelmi~tir. Bir c;;ok muhim vazi
felerde bulundugu halde nispeten gene 
bir diplomat olan yeni Belr;ika sefiri bu 
giinlerde Ankaraya gidecektir. 

Macaristanm Ankara sefiri M. De Mar
syassi, Budapeifteden 11ehrimize gelmi~ ve 
diin ak~am hareket eden ekspresle dog
ruca Ankaraya gitmi11tir. 

<;ift~i yurdda§! 
Turkiyede her yil yeti§en dort milyon ton 

bugday yuzde elli artarsa, iki milyon ton 
fazla bugday eder. 

iki milyon ton fazla bugday ne demelctir 
bilir misin? 

100 milyon fazla Tiirk lirast demektir. 
Bu misali sana (Damla, damla gol olur) 

diyen atalar soziiniin biiyiik manasml can
landtrmak i~in soyledim. 

(Tane, tane ton olur. Tonlat' albn olur!) 
Bunu unutma: 

Daha fazla ek ve daha fazla bi9l 
Ulusal Ekonoirli ve ArttJrma Kurumu 

Memleket Haberle .. i ) 
Baslla 
Safdil tacirleri 

soyuyorlarm1'! 

E v sahibi kadtnla, tellab 
ve bir kumarbaz Adli

yeye teslim edildi 
-Evvelki gece Beyoglunda lstiklal cad-

desinde 98 numaralt Marti aparttmanmm 
3 numarah dairesinde Belkis Suzan aclm
da birinin i§lettigi geni~ mikyasta bir ku
marhane meydana c;;tkanlml§ttr. Burada 
yaptlan ani bir baskm neticesi be§ ki§i 
sue; ustunde yakalanmt~. 2800 lira para 
ile iki deste iskambil ve kulliyetli miktar
da fi§ bulunmu§tur. lc;;eride bulunanlann 
hemen hepsi Anadoludan gelmi, tiiccar
lardu. Polis bir but;:uk ay kadar evvel ya
ptlan ihbarda Belkis Suzan admda bir l a
dmm aparhmanmda geni§ mikyasta ku
mar oynatttgl ve bilhassa Anadoludan 
mal almak uzere lstanbula gelen safdil 
tiiccarlan avladtgl bildirilmi~tir. lhbarda 
gec;enlerde bir zatm bu evde 1 400 lira 
kadar para kaybettigi de ilave edilmi§tir. 
Polis bu ihbar iizerine derhal faaliyete ge
c;;erek bu daireyi s1h bir nezaret altma 
alm!~tlr. Nihayet evvelki gece Belkis Su
zana dellalhk yapan Aziz admda birinin 
apart1mandan c;;tkarak Beyoglundaki Na
rin lokantaya gittigi ve bir miiddet sonra 
oradan yanma 5 • 6 kiti alarak tekrar a· 
parttmana dondugii tespit edilmi§tir. Bir 
az sonra polisler Marti aparhmanmm kar
§tsmdaki aparhmanm iist katma ~tkarak 
oradan Belkis Suzanm dairesini gozetle
mege ba§lam1~lar ve poker seanstntn ba§· 
ladtgmt gorerek Martt aparut1manma gec;;
mi§ler, Belkis Suzana aid dairenin kaptst
nt c;;almt§lardlr. Kaptyl daire sahibesi ac;;
mt§, bu Strada i~teride bir tela§ olmu§tur. 
Polisler odaya girdikleri zaman dort bt!.§ 
ki~inin uzerinde battaniye ortiilii bir rna
sa ba§mda, diger uc;; ki§inin odanm yanla
nnda kanapelerde oturduklarmt gormii§
lerdir. 

Odada yaptlan ara§ttrmada battaniye 
ortiilu masanm kenannda, radyonun al
tmda iskemle kenarlannda fi§ler ve po
ker kagtdt bulmu§lardtr. Bundan ba§ka 
odada bulunanlardan birinin cebinde de 
aynca bir deste poker kagtdl ve bir mik
tar fi§ bulmu§lardtr. Odada yakalananlar
dan Avram Kandiyano admda biri iki 
defa mahkum olmu§ ve polisc;;e tanmm1~ 
bir kumarbazdtr. 

Suc;;lular, hadiseyi inkar etmekte ve a
parttmana bir arkada§lanm ziyaret mak
sadile gittiklerini soylemektedirler. Maru 
aparttmanmda yakalanan hane sahibi 
Belkis Suzan, bu i§ uzerinde dellalhk yap
tlgt iddia edilen Aziz ve polisc;;e temnmt§ 
kumarbaz Avram Kandiyano ile beraber 
8 ki§i, haklannda tanzim olunan evrakla 
birlikte Adliyeye teslim edilmi§lerdir. 

57 <;ek §ehrimizde 
Memleketlerinin i§gali iizerine Balkan

lara iltica etmi§ olan <;eko-Siovak tebaa
smdan 57 ki§i di.in ,ehrimize gelmi§lerdir. 

lKISA HABERLER 

* Bazt tramvay durak yerlerinin degi§tiril -
mesi i~in tetkikata gir~ilmi§tir. Bu meyanda 
li.izumsuz ban durak yerleri de kaldmlacak _ 
ttr. * Binbirdiregin ig k.tsmmm tabii yiiksekligi 
12 metre oldugu halde zamanla toprak dolarak 
bu yiiksekligin be§ metreye indigi goriilmti~ • 
liir. Belediye bu toprak ytgmm1 kaldrrtacak -
tlr. * Gazi kopriisiiniin iki ba~ma konacak olan 
parmakhklar Almanyadan gebni~tir. Bunlar ya
kmda mahalline konacaktlr. * Maniiatura ithalatgilan Birliginde dun bir 
toplantl yapilarak manifatura ithalat1 mevzuu 
tizerinde gorii,meler olm~. bu meyanda italya 
ve Fransadan gelen haberler iizerinde .izahat 
ahnrn1~tlr. * Alurkapt agtklarmda evvelce batim~ olan 
Mari Valyani ve Haydarpalja mendiregi igindc 
Marietta va!Jurlart enkazt pargalanarak glkan
lacaktu. * T~rinievvelde memleketimizde yaptlacak 
umuml nii1us saynmna esas olmak iizere bu a
ym yirmi sekizinde Baktrkoyde yaptlacak say1m 
tecriibesi, mezldlr tarih htristiyan vatanda§la
rm paskalyasma tesadii1 etmesi dolaytsile 5 ma
yls pazar gliniine tehir edilmi§tir. 

~ift~ilerin derdi 
Ziraat Bankastnin koy· 
dugu ,artlar ,ikayeti 

mucib oldu 
Yapagt ve tif-tik ihracat birligi idare 

heyeti di.in Ticaret Borsasmda bir toplan
h yapmt§ ve bu toplanttda Ticaret mii· 
duru Avni Sakman da haztr bulunmu§ • 
tur. 

Dunku toplanttda, tiftik ihracatt it;:in 
laz1m olan 50,000 hararm temin olundu
gu Ticaret miidiirliigu tarafmdan bildiril
mis, bundan sonra bazt ihracat i~leri ve 
Ziraat Bankasmm yapacagt yapagt mu • 
bayaatl iizerinde gorii§ulmii~tur. 

Ziraat Bankasmm devlet namma ya • 
pacagt yapagt rnuhayaatmdan dolayl 
banka ile tiiccar arasmda bir ihtilaf c;;tk
mt~hr. Banka alacagt· yapagtlar ic;;in tiic
cardan bir de taahhiidname imzalamasmt 
istemektedir. Bu taahhiidnameleTle tiic
car bu yapagtlardan dolay1 bir arbitraj 
veya ihtilaflt vaziyet olursa bundan mu
tevellid zaran kabul edecektir. Halbuki 
Ziraat Bankasl kendi eksperleri vasttasile 
malt muayene ederek satm aldtktan son
rao bu mal iizerinde gene tiiccann mes' u
liyet ve alakast bulunmast ne ticarl ka -
idelere ne de teamiillere uymaktadu. 
Yapagt tacirleri bu vaziyeti protesto ede
rek sah§ yapmamaktadtrlar. 

Vaziyetin Ticaret Vekaletinin miida • 
halesini icab ettirecegi anla~1lma ktadu. 

ADLIYEDE 
Miiddeiumumi ans1zm 

Ankaraya gitti 
istanbul Cumhuriyet Miiddeiumumisi 

Hikrnet Onat, dun sabahki trenle, anstzm 
Ankaraya gitmi§tir. Kendisinin Adliye 
Vekaletinin daveti iizerine gittigi soyle • 
nilmektedir, Bu aeyahatin sebebi hakkm
da burada ketum davrambyor, 

Y angm ~1karmaktan maznun 
terzi serbeat b~rak1ldt 

Sirkecide bir terzi atolyesinde kasden 
yangm c;;tkarmaga te§ebbiis ve bu harekete 
te§vik mevzulu bir davaya, Istanbul ikin· 
ci Aguceza mahkemesinde dun bak1lmt~, 
bir c;;ok §ahid dinlenilmi§tir. Oava edilen
ler, Sirkecide bir terzihanede kalfa V ehbi 
Karaka§la terzihanenin sahibi Rahmi 
Eri§tir. Kalfay1 atolyeyi yakmaga te§vik
ten muhakeme edilen Rahmi Eri§, celse Jlo 
nunda serbest buakllmt~tlr, Mahkeme, 
Ahmed adh bir ~ahidi de dinledikten son· 
ra muhakemeyi bitirecektir. Diin dinle • 
nilen §ahidler, terzihane sahibinin bin li
ra sigorta parasma tamah ederek binay1 
yakmagt tasarlamt~ olamtyacagmt, esa • 
sen diikkanda. degeri bu derece olan top 
top kuma§ ve saire bulundugunu soyle -
mi§lerdir. 

Bek~iyi kazana atanm 
muhakemesi 

Kantarctlarda Sabunhane sokagmda 
Ahmed Nural ve ogullan sabun fabrika
smda bekc;;i Sevkinin oldurulmesi dava
smda, karann bildirilmesi mukarrerdi. is
tanbul birinci Aguceza mahkemesindeki 
bu davada, dun ak§am celse ac;;1lmca, 12 
ve 15 haziran I 9 38 tarihli iki zab1t vara· 
kasmm daha evvelki celselerde okundu
guna dair bir ikayda rasgelinemedigi kay• 
dile, usulen bunlar da okundu. Zabttlar· 
dan birinde, altm1~ ya§mdaki bekc;;i Sev· 
kinin kaynar sabun kazanmdan kac;; parfia 
kemigi c;tkanld1g1, aynca c;;uval, anahtar, 
kalem ve eaire ne gibi §eyler bulundugu 
anlatJltyordu. Oigerinde de fabrika o
dunlugunda, iizeri insan kanile lekeli bir 
odun parc;ast ele gec;;tigi yazthydt, Bu da
vada, fabrikadan sabun a§ITmasmt fabri
ka sahibine haber veremesin diye bekc;;i 
Sevkiyi bogarak sabun kazanma attlgt id
dia olunan Mansur adh delikanhya, ne 
diyecegi soruldu. «Benim bu i~le bir ala
kam olmadtgt gibi bunlardan da haberim 
yoktuu dedi. Mahkeme, Emanet daire· 
sinde sakh bulunan sue; delili e~yamn 
mahkemece goriilmek iizere getirtilmesine 
karar verdi. Muhakemenin devamt, 24 
nisan ~tar§amba gunii saat 14 e kaldt. _..._ 
lngiliz hava ata§esinin avdeti 

Bir miiddet evvel hukumetile temas 
ifiin Londraya giden lngilterenin Tiirkiye 
sefareti hava ate§esi Komodor Kapiten 
Larc;; diin semplon ekspresile gelip An • 
karaya gitmi!ftir. lngiliz buyuk elc;;isinin de 
hafta sonunda gelmesi beklenmektedir. c Kaptant anSIZID olen Amerikan vapuru ) 

' 
Pursa vapuru, matem aliimeti olarak bayragm1 yar1 indirml~ 

Rusyadan gelerek limamm1zdan gec;;en gemiye gitmi§, cesedi muayene etmi§tir. 
«Pursu isimli Amerikan gemisinin birin- Bir kaza neticesinde oldugii anla§tlan 
ci suvarisi Aleksandr Vilyem Ceyms; kaptamn cesedinin gomiilmesine ruh5at 
vapurun karasulanmtz haricinde eeferi verilmi§tir. Bununla beraber, cesed, As
esnasmda birdenbire olmii§tur. Keyfiyet, 
gemi lstanbul limamndayken, alakadar • mahmescidde bir miiessesece tahnit etti-
lara bildirilmi§, bunun uzerine Adliye rilerek, ondan eonra, gomiilmek iizere 
hekimi Enver Karan; diin pir motorle 1Amerikaya gon_ge!ilecekti~ ' 

18 Nisan 1940 

.. ·.. . . 

Siyasi icmal 
Balkanlarda barb 

• 
tehlikesi 

N orvec;;te, denizde, havada vc 
karada Almanlarla Jngilizlerill 
iyice kapl§mt§ olmalan kar~tsll1' 

da timdilik harbin Balkanlara sirayet e"'/' 
lemesi tehlikesi bertaraf olmu~tur. 

Maahaza son gunlerde ortaya c;;tkan 
turlu tiirlii tayialar ve haberler BalkaP' 
larda eiddi bir tehlikenin mevcud oidu• Erz 
gunu ihsas eder gibi olmu§tu. Mesela Ru• toriil 
manyamn her tiirlu hububat ve petrol~t1 l'i, M~ 
ihractm mutlak surette m~nettigi bildird• C:aniel 
mi§ti. hr. a~ 

Almanya, yiyecek ve yag c;;tkan l'ebat dugun1 

ihtiyacmm muhim bir k1smm1 ve bahusus butun 
§imdi hareket halinde bulundurdugundall tek te 
sarfiyatt bir kat daha artmt§ olan ordusu· koyle 
nun motorlii ktt' ala rile tayyarelerinin be~· E:.rzin 
zin ihtiyactm Rumanyadan temin eyledtl I "•kkal 
ginden bu memnuiyet kar§tsmda derh!l hn1n 
Rumanyanm uzerine yiiriiyecektir, yolun· "llrn 
da tahminler yaptlmt§h. " ler ci 

Fakat §imdi boyle bir ihtimal olmadtgl idaresl 
I 'h• 1 anla§tlmt§hr. Rumanya esasen petro 1 lnahal 

racmt tamamen menetmemi~tir. Hububa' lnuva 
tim dahi bu sene havalarm son derece~e tir, 
fena gitmesinden hiikumetin her ihtirna e 8utii 
kar§l stok bulundurmaga liizum gonn~: 
sinden ihracah durdurmu§tur. Fakat A lzm 
manya ile evvelce yaptlan mukavelelere det]j 
bu memnuiyetin §amil olmadtgl Rurnall' ~ararl 
yanm salahiyettar naz1n tarafmdan reS' deres 
men beyan edilmi§tir. Binaenaleyh haJil ln1§ v 
madde ve petrol ve hububat ihrac•lt111 lnt§hr. 
men'inden dolayt Almanyanm RumanY~ Ve ta 
iizerine yuriimesine bir sebeb kalrnat111j da k' 

~iftlt'g"!' oluyor. 
Lakin diger taraftan Rumanyamn .;e iec;;i! 

Tuna havzasmdaki diger memleketlerit1 dogru 
Almanya ile ba§ka bir nazik meselesi V'Sr~ derni 
dt: Bugun gerek Balkanlardan gere 'elrni 
Rusyadan alman ham madde, hububat -ve Setile 
bahusus petrol Tuna vasttasile AlmanY11' alihli 
ya nakledilmektedir. lngiltere bu yolu d~ ktslm~ 
korletmek istediginren Tunada nakliy11u ~:· ~e 
kendi inhisarlan altmda bulundur!lt1 
Yunanh tirketlerin elindeki biitiin rom01' 

kol'ler ve motorlu ve motorsuz mavnal~f 
lngilizler tarafmdan satm almmt§ll. Ah~' 
ren bu gemilerde Rumen memurlan b~f 
c;;ok dinamit ve mitralyoz ve diger esh' 
ha bulmu§lardtr. , 

ttn10 l 
lide 8 
Duzyl 
de <;;: 
tarna11 
de K1 
takas 
ile ort 
lilrni§ 
Ide Yt 

Almanya kendisinin cenubdaki yega' 
ne nakliyat yolunun tehlikede bulundu' 
gu iddiasmda bulunmu§tur. Hatta Alrnilfl 
gambotlart Tunamn a§agl3tna dogru in ' 
mege ba§lamt§hr. lngiliz konsolosb.fl 
Karadenizden 1 00 mil mesafede bulun~11 

..,. • 

(Kalas) m yukansma lngiliz banduah ~~~ 1 
bir geminin gec;;memesini ern retmi§ur: 
T unadaki seyrisefainin emniyetile alak.8, 

dar yeni beynelmilel komisyon to plan~· 
mt§ttr. Bu esnada ltalyan matbuatt Tun.1 
daki vazi:ye_ti ihlal edecek herhang.i, b', 
te§ebbiis ve harekete ltalyanm seyirci k,& 
lamtyacagmr ihtar etmi§tir. , 

M 
Neticede Tuna havzasmdaki dort de\~ 

let (yani Rumanya, Bulgaristan, YuS0~ 
lavya ve Macaristan) Tuna iizerind\1 
emniyet ve inztbatm muhafazast ic;;in 51 

tedbirler almakta birle§mi§lerdir. Bina; 
enaleyh T unanm emniyeti meselesinde, 
dolayt bir harb tehlikesi ihtimali kalrll8

!1 

mt§tlr. Bu snada Rumanya ile Bulgaris~lli• 
arasmdaki munasebatm son derecede 'f 
le§mi§ olmast Balkanhlarm kendi arll ~: 
rmdan anla§mamalart yuzunden AV"ruP~. 'niik 
mn cenubu garbisinde bir kartf}tkhk 9 .. ~ll§m 
mast ve muharib devletlerin miidahale51, lind 
ne vesile verilmesi ihtimali de kalmafl'l1

; ~llrcl 
f ttr. 

11
• 1:.0eti 

Balkanlar ic;;in en buyiik tehlike ltal>' 1 ~e, J.l 
mn §imalde lngiltere ile Fransanm me§~11, ~ra 
bulunmasmdan istifade ederek Akdefllt~ ~en 
deki vaziyeti kendisi ic;;in zararh gore~~' ftrm 
harbe girmesi idi. Son giinlerde ltll ~, ~llac 
matbuatmm bu biiyiik devletin harbe s•;j 2 
mek iizere oldugunu ilan yollu §id1~:;. ~ev 
ne§riyatta bulunmast iyi bir alamet go~, ~de1 
muyordu. Lakin diindenberi bu havll ;1 1tdb 
gi§mi~tir. ltalyan matbuah lisanmt til ri 3 
etmi~tir. Jngiltere dahi bir haftadanb\, ~Und 
~ima Ide vaziyetin degi~tigini ve artJk ~·~i ralla1 
deniz donanmasmt takviye edebileceSd' ai\Jiy 
ltalyaya ihtar etmektedir. Balkanl11t \>i\<:i 
~imdilik harb tehlikesi yok, demektit· <I ~ii:zo 

M L F • TOGftl 1tri • unorrem eV7.! ;;..,.; dir n 

MOT EF ERI!!fi itJ~~i 
Kazim Dirik gitti -~ 

Trakya Umumi Mufetti§i Kaztrn Dirt 1; 
diin sabahki trenle Edirneye avdet e 
mi§tir. 

Barbaros tiirbesinin etraflll• 
daki kumandanlarm 

~ettn 

bo] 
Ita . 

lz 
ttna1 

!t ·~ 
~len) 
'ni.id mezarlar1 

; ~~ 
Eski eserleri koruma komisyonu tat'\e 

fmdan Belediyeye vaki bir rniirac_~s.~e' b;rS 
Be~ikta~taki Barbaros Hayreddin tu~ , ~~~t 
sinin etrafmda Barbarosla beraber hl%JJI ''h· 
met etmi~ diger deniz kumandanlat1~,. I 

1 
,v ~,ll 

da mezarlan bulundugundan bunlar1n ·pi ~ 1 

oradaki kitabenin de muhafaza ediJrne91 I tas 
t~jf 

isterniftir. 
s~ 

Semplon ge~ geldi , 1tay 

Oiinkii Semplon ekspresi, Alman>'"' 8, \)a 8 

dan vaktinde g:onderilmiven yataklt "J' i;n] 
gonlan Belgradda beklediginden, iict $ 'i>, 
at <>Peikmistir. -"" . M 

• l'b 

CUMRURIYET J ~~ 
- ~-- ~ 
Niiahast 5 kuru•tur. 

Abona ~eraiti { T~~e 
1c;m 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
o~ ayltk 400 • 
Bir ayhfr 150 :. 

iclll 
2700 ~· 
1450 , 

800 , 
YoktiJI 

Dikkat 
1-' 

Gazetemize gonden1en evrak ve 'I~ .,d 
nqredilain, edilmesin iade ediinte:J 

zlyatndan mea'uliyet kabul olunJt'l~ 
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. SON HABER LER 

Seyl8b afeti mfizmin hale geldi 
Erzincanda da bir~ok koyleri 

bast1 · Egede biitiin nehirler 

su 

tast1 
' 

Erzincan, 17 (a.a.) - ~imdiye kadar I dahilinde de iki evin tavam .. okmi.i~tiir. 
toriilmemi§ bir surette Karadagm Bahbe- Ni.ifus .. a zayiat yoktur. 
l'i, Mahmudlu, Gi.illi.ice ve Hac1 «:;iftligi, Er:zincan Viltiyet Mecliainde bii· 
C:aniefendi «:;iftligi koylerini su basml§· "kl "k 1 1-k t k b 
t1r B k" 1 h lk t hl 'k d b 1 yu ere fU ran ve e a e ur an-. u oy er a 1mn e 1 e e u un- • 
dugunu haber alan Vali vekili mevcud laramn haltraaam ta:za:z 
biitiin vesaitle derhal tugyan yerine !{ide- Erzincan, 17 (a.a.) - Vilayet Umumi 
tek tertib edilen kurtarma ekiplerile bu Meclisi ~i.in Vali ~ekili Hilmi Balcmm 
ko:ylerde halk ve hayvanlan kurtarml§ ve ba~kanhgmda yem yapJ!an barakasmda 
£.rzincan civarmda kurulan o;adJrlara mu• toplanmJ~tlr. Meclis azalan bi.iyi.ik fela
"•kb.ten yerle§tirilmi§tir. Firat tug· ket anmda ve otlu takib ed,en ilk ac1 giin· 
hnm bu ay nihayetine kadar de- Jerde buraya kadar gelerek derin bir ala
"•m edecegi bildirilmektedir Bu koy- ka ve §efkat gosteren Bi.iyi.ik ;lef ve hii
~er civannda jandarma boli.ik komutam kumet~.n -~1ca~ agu§~nu felake~.zedeler~ a· 
•daresinde sevkedilen vagonlar halkm c;_a~ b_uy~~lerme mmnet ve §Ukra~ hJsle
tna.hallinde kalan e§ya ve hayvanlanm nnm JblagJ~a karar ve zelzele fac~asmda 
tnuvakkat konak mahallerine getirecek- kaybolan bmlerce vatanda§larm hatlrala· 
lit, nna hi.irmeten u.. dakika si.ikut edilmi§· 

Biitiin Egede nehir ve ~aylar tafh 
lzm1r, 17 (a.a.) - Son yagan ~id

detli yagmurlar, lzmir miilhakatmda baz1 
~ararlara sebebiyet vermi§tir. Ki.io;;iikmen-

1 

deres Baymd1rda Haskoy civannda ta!J· 
l'nl§ ve mezru araziyi sular altmda b~rak
l'nl§tlr, Sular burada gittiko;;e kabarmakta 
Ve tahribat . yapmaktad1r. Bergama o-vas1 
da kamilen sular altmda kalml§, Simidci 
~iftligi civannda lzmir • Bergama yolu 
aeo;ilmez bir hal alml§hr. Di.in ak~ama 
dogru burada sula; k1smen .. ekilmi~tir. 0-
demi§te Birgi o;ay1 sulann hi.icumile yi.ik
•elmi§se de vaktile bir kana! ao;1lmak su
retile zararm oniine ge .. ilmi§tir. Bozdag • 
~alihli yolunda takriben iki kilometre bir 
ISJmda heyelan olmu§ ve yo! kapahlmJ~

IIt, Cevizalan civarmda ceviz biiyi.ikliigiin
de dolu yagmJ§, baglarla meyva agacla
l.lllln yi.i~de 20 ai hasara ug-ram1~hr. Diki· 
tde Bergama fOsesi civanndaki arazi ile 

iizyatan ovaa1 ve Gakirc;aym ta§masile 
de <;;andarh ovas1 ve KarahayJt mevkii 
lamamen su altmda kalml!Jhr. Menemen
de Kunduz o;ay1 tafllll§, <;;alg1hdere .mm
~akasmda §Osenin 200 metrelik k1sm1 su 
11e orti.ilmi.i!Jti.ir. Burada da mi.inakalat ke
•ilmi~tir. <;;e,mede yagmurdan bir saman
hk yJkilml§ ve yagmurlar esnasmda 11ehir 

tir. Meclis bunu mi.iteak1b ikinci reis \'e 
enci.imen intihabatl yap1larak toplantlya 
nihayet vermi:Jtir. 

Karsta :zelzele 
Kars, 17 (a.a.) - Bugi.in 12,30 da 

Karsta garbden §arka dogru bel! saniye 
si.iren §iddetli bir yersarsmt1s1 olmu§tur. 
Merkezin diger nahiyelerile Pac;ay, Arda. 
han ve Cole kazalarmda da ayni l!iddet
te ve be§ saniye si.iren yersarsmtllan his-. 
sedilmi§tir. Hi9bir hasar ve zayiat yoktur. 

'Muilada zel:zele 
Mugla, 17 (a.a.) - Bu sabah saat bir

de §ehrimizde oldukc;a ~iddetli bir zel
zele olmu§tur. Hasar yoktur. 

Edirnede Bosna koyii halkz 
tamamen kurtaraldz 

Edirne 17 (a.a.) - 550 ye yakm ka
dm ve c;ocuk Bosna koyi.inden kayiklarla 
Edirneye getirilmi§ ve bunlann bir k1sm1 
akrabalarma, geri kalant da Karaagacda
ki goo;men evine misafir edilmi§lerdir. 
Koyde kalanlara yiyecek ve hayvanla • 
nna ot ve saman gonderilmekte ve koyiin 
tahliyesine devam edilmektedir. 

Sular diindenberi 230 santim di.i§mii~
ti.ir. Vaziyeti yerinde gormek iizere Vali 
F erid No mer, bu gi.in kay1kla Bosna ko
viine gitmi~tir. 
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Tiirkiyede mecburi 

· beden terbiyesi 

Miikellefiyet ,artlari 
Vekiller Heyetince 

tamamen tespit edildi 
Ankara I 7 (T elefonla) - Bed en ter

bitesi ve apor miikellefiyetine hangi va
tanda§lann dahil olacag1 Vekiller He • 
tetince tespit olundu. Buna gore: 

, I - Ortamekteb batlanglc ya§l olan 
I~ ( dahil) yatmdan itibaren, aakerlik 

, IIJi.ikellefiyeti nihayeti olan 4S (dahil) 
i• t'oma kadar her e1kek yurddat ve 12 ya• 
, llndan 30 ya§ma kadar her k1z ve kadm 
~.Urdda§ beden terbiyesi ve spor mi.ikelle· 
dYetine dahildir. Bunlardan hangi mahal· 
I e, hangi ya§ta ve ne gibi vas1f ve §art

' \ta sahib olanlann k1smen veya- tama• 
~ ~en bu mi.ikellefiyeti ifa io;in kuli.iblere 
~ f1tmege davet edilecekleri aynca ilan o-
1' ~nacakhr. 
ti 2 - Resmi ve hususi daireler, imkan 
\• ~evcud oldukc;a, kendi mensublarmm 
, t eden faaliyetini yapmasml temin edecek 
,1 ~dhirleri hazirlayacaklardJr. 
ri .. 3 - Her miikellef haftanm yedi gi.i • 
., ~ltnde, en az dort saatlik beden faaliyeti 

11j ;~l'lacakt1r. Kuliib ve grup idaJeleri, bu 
, laJiyetleri mi.ikelleflerin tahsi ve huausi 

"a:~:iyetlerini ve mahalli iklim §artlanm 
1 fii~oniinde bulundurarak, onlann heves

~t.r,nj artuacak §ekilde tanzim edecekler
, lr, ('ift, .. apa, orak, harman ve emsali 
~ll'ri bilfiil yapanlar o i~in devam1 miid
~tince izinli sayJ!acaklardJr. 

olmabah~e hadisesinin mu
bakemesi 15 may1sa birakildl 
t fzmit I 7 (T elefonla) - Eb edi ,Sefin 

• ~llaze merasimleri esnasmda Dolmabah
~.j saray1 kaplsmdaki izdiham neticesinde 
~~nl.~r.?en ?olayJ sab1k istanbul Polis 

1 llduru Sahh K1hcm muhakemesine bu-
' l Agncezasmda devam edildi. 

t~ b· Bu giinkii muhakemede Miiddeiumumi 
e' ~lr atk1m §Bhidlerin ifadelerindeki tena
' 1 11:t~ itaret rtmi§ ve bunlarm tashihi i .. in 

JJI l'h1dlerin trkrar dinlenilmesini ve saray 
~~ ;.'llismm kapanmas1 hakkmda muvacehe 
•jlt ~t 

~ asm1 ve mahallen sahne canlandmlarak 
~sif yap1lmasml istemi§tir. 

1 Sa]ih K1hcm vekili bu talebi reddederek 
' ~a:Ya S 0 bin ki~i top)ayarak ke§if yap1l· 
~,asmm imkansiz!Jihm, tahidlerin evvelce 
. lllendiginden tekrar dinlenilmelerine 
~>•m olmadJglnl ileri siirrnii§tiir. 

1 ~ahkeme, Mi.iddeiumuminin teklifini 
,~ ul ederek, davayt mayiSln 15 ine bJ
~ tnJ§tlr, 

l'anslz ayan mecliainin gizli 
i~tima1 

~ taris 17 (a.a.) - Bu sabah gizli bir 
,~ Se akdeden ayan meclisi, ordu Ve ha· 
' .. I . . I . I encumen enmn rapor anm dm emi~tir. 

~ K1sa bir fas1ladan sonra tekrar I 4 te 
.~lle hafi olarak toplanan meclis, bahri
,~ enci.imeninin raporlannt ve Daladier, 

, . ~ltnpinchi ve Eynac'm izahatJm dinle • 
''tir. 

v' I 1-fukumete itimad takriri ak§am reye 
~ ·onulacaktu. 

Milli ~efin 
diinkii gezintiieri 

Ankara 17 (Telefonla) - Reisi· 
cumhur lsmet inonii bu ak§am iizeri 
§ehirde bir gezinti yaph. 

Ba,vekil, Piyango dolablarznr 
tetkik etti 

Ankara 17 (Telefonla) - Ba§
vekil doktor Refik Saydam refaka· 
tinde Maliye Vekili Fuad Agrah ol
dugu hal de bu gi.in 15,30 da Sergi 
evine giderek Milli Piyango idaresi
nin F ran~adan getirttigi dolablan 
tetkik etti ve Milli Piyango reisi Ni· 
had Ali Oc;iinciiden bu dolablar hak
kmda izahat ald1 ve itleme tekilleri
ni tetkik etti. 

Ba~vekil, Sergi evinde yanm sa: C 
at kadar kald1. .....,, 

lzmir fuarma getirilecek e§ya 
i~in serbest doviz 

Ankara 17 (Telefonla) - Oniimiiz
deki izmir fuanna getirilecek ve te§hirden 
sonra memlekete sokulacak mallar bede· 
line mahsub edilmek iizere ticari ihti • 
yaclar meyanmda yi.iz bin k1rk lirahk ser
beat doviz tahsisi takarri.ir etti ve bu ya
bancJ memleketler e~yasmm fuann a91k 
bulundugu mi.iddeto;e, memleketimize na
si! ithal edilecegini gosterir esaslar hazu· 
land1. 

Y abanc1 dil imtihanlar:i 
Ankara 17 (a.a.) - Maarif Vekilli

ginden bildirilmektedir: 
36S6 ve 36S9 say1lt kanunlara gore, 

may1s aymm ilk haftasmda yap1lacak ya
bancJ dil imtihanlanna girmek istiyenlerin 
en g:e9 30 nisan 1940 tarihine kadar Ve
killigimize miiracaatleri lazirnd1r. 

Bu tarihten eonra yap!lacak mi.iracaat
lerle may1s imtihanma R'irilemiyecektir. 

Donanmam1z Band1rmaya 
gitti 

Tekirdag -7 (a.a.) - lki ~iindenberi 
T ekirdag1nda bulunan filomu;z: bu giin 
Bandnmava hareket etmi~tir. 

r KISA HABERLER } 
~------------------/ * Roma 17 - Rumanya Propaganda Naz1r1 
Giuresko diln aktam Romadan aynltm~ttr. * Kahire 17 - M1smn Hicaz elc;isi Amad 
Bahravi Bey Kral ibnissuuda itimad mektubu
nu takdim elmi§lir. * Va~ington 17 - ingiliz sefiri Lord Lot -
hian Sumner Welles ile gorii~tilkten som·a, 
Frans1z • ingiliz ekonoml heyetinin yakmda 
Hariciye Nezaretile miigtereken bir teblit ne~
redecegini bildirmi§tir. * hmir 17 - izmirdeki tiiccar ve esna! elin
de bulunan demir stoku alakadarlarm beyan
namelerine gore tespit edllmi§ ve Ticaret Ve
kiline bilrllrilmi§tir. * Erzincan 17 - Bu giine kadar vilayet 
muhta•: fellkctzedel ~iftgilere 1200 ba§ okuzle 
lohumiuk dagJtmJ~hr. Tcvziata faaliyetle de -
~am edilmektedir. * Erzincan 17 - Erzincan arazisi uzcrinde 
jeolojik tetklkler yapan profesi:ir Fatinin riya
setindeki heyet vazife.<ini bitirmek Uzcrcdir. 
Heyet ;ki gun sonra buradan S1vasa ha,-eket 
edecektir. * Bursa 17 (Telefonla) - istifa eden Bele
diye reisinin yerine avukai Sad1k Tahsin Ocle
diye reiSI vekaletine tayin edilmi.itir. 

- CUMHURIYET 

Hldlseler arasanda 

Vatanda,, dikkat! 
u siitunda barb ekonomisinden 
birka.. defa bahsettim. Bitaraf 
ve muharib, az~ok, herkes bu 

ekonominin kumanda51 alhndadar. Onun 
her memlekete dort emri var: 1. f;ok is
tihsal et! 2. Az istihlak etl 3. «;ok ihrac 
et! 4. A;z: ithal et I 

Harbin, muharib ve bitaraf her memle
ketin ekonomisinde a~bg1 gedigi kapat· 
mak i~in, yukardd dort emre, hele ilk 
ii~iine itaat, §arttlr. Evvelki yaz1lanmda 
da bu lii;z:umu kabarhnl§hm. 

Ulusal Ekonomi ve Al.rthrma Kuru· 
mundan bir mektub ald1m. «lstihsal sefer· 
berliginin hedef ve neticeleri iiatiinde 
halkm alakasm1 ve heyecamm daima 
uyamk tutmak i~in her,eyden once kuv
vetli bir teJkin,. lilZlm oldugu anlabhyor 
ve bizden yard1m isteniyor. 

Biitiin gazetelerimizin ve muharrirleri
mizin biiyiik vazifeleri ba,ma ko,acakla
rmdan eminim. f;iinkii bu harbin askeri 
tarafmda bitarafhk var, ekonomik tara· 
flnda yoktur. lstihsal ve istihlak miinase
betlerinin ugrad1i1 biiyiik sarsmh bak1· 
mmdan, hepimi;z: ekonomik harbin i~inde· 
yiz. Halka, iJ~iye ve ~ift~iye anlablacak 
pek ~ok 1ey var. Ulusal Ekonomi ve Art· 
tlrma Kurumunun bize teklif ettigi me
todla, telkin vazifemizi, her&'iin batka 
bir siitunumuzda, fasalaslZ yapahm. 

Milli Ekonomi ve Arthrma Kurumu· 
nun beyannamesinde ~ift!;iye ogiidlerin
den bir ka~1 tudur: 

-«Her zamankinden fazla toprak si.irU· 
niiz! 

cHer zamankinden fazla ekinizl 
cDaha o;ok ve daha iyi cins mal yeti§· 

tiriniz I 
cHayvan servetinizi iyi koruyunuzl 
Sanayiciye ve it~iye hitab eden o(iid

lerden de bir ka~u 
cBugi.in d1§andan makine satm almak 

gi.io;le~mi§tir. 

«Elimizdeki makinelerin ktymetini hi· 
lelim. Onlarm hayatlm ve verimini artua
IIm. Her kmlan makine, milli miidafaa 
kuvvetinden eksilen bir par .. adlT. 

cEkmegini makineden .. 1karan her va· 
tanda§a hitab ediyoruz: Her makine, as· 
kerin elindeki ti.ifek, top, tayyare kadar 
k1ymctlidir. 

lstihsalin arhnlmas1 ve istihsal vaslta
larmm korunmas1 ic;in miistahsile yapalan 
bu telkinden sonra, istihlakin azaltllmas1 
ve israflan ka~amlmas1 i!;in biitiin vatan· 
datlara hi tab ediliyor: 

cMalzeme israfmdan kac;mmak da mil· 
li mi.idafaa ekonomisinin ba§ parolasJdJr, 

cHer ti.irli.i malzemeyi ve ham madde· 
yi hesabla ve ancak li.izumu oldugu kadar 
kullanmak, hi.. bir §eyin ziyan olmasma 
meydan vermemek, klymetleri iyi ve ye· 
rind(' sarfetmek her vatanda~m daima 
gozoni.inde tutmaga mecbur oldugu en 
mukaddes vazifelerdir. 

cBotuna yanan her ampul, li.i;z:umun· 
dan fazla s1cak bir oda, israf olunan her 
kag1d, o;op tenekesine aulan her ekmek 
parc;as1, esneyerek geo;;irilen her dakika 
v. s. milli servetimizden c;ahnrnl§ kiymet
lerdir. 

Burada, ihttsas1m olmad1i1 halde, Ulu· 
sal Ekonomi ve Arthrma Kurumuna 
pratik bir fikir vermek isteyorum. Baz1 
Avrupa memleketlerinde hiikQmetlt:r ve· 
ya bu nevi ct>miyetler, her eve delikli ve 
kilidli hirer kutu hll'ak1yorlar. Ev halk1 
bu kutulann ic;ine eski brat h1c;atp, sigara 
izmariti, mukav.-a, kagad, tahta, demir 
parc;as1 v. s. gibi kullan1lmtt ve liizurnsuz 
feyler abyor. Ayda bir gelen memurlann 
toplay1p gotiirdiikleri bu hurda malzeme· 
den sanayide Qe biiyiik istifade1er t·~min 
edildigini izaha hacet yok. Deni:ze dokii· 
len ~op arabalanm1z ic;inde milli serveti· 
mizden biiyiik bir k1smm1n yatbifanl pek 
iyi bilen Ulusal Ekonomi ve Arttu·ma 
Kurumu, bu malzemeyi kolayca toplar1P 
hiikumete verebilir. 

Kurumun beyannamesinde ahaliye ha· 
tlrlablmaai, telkin bakumndan ~ok fay· 
dab olabilecek miihim bir unsuru da iO• 
remedim. Habrlabyorum: Bi;z:, yalmz 
harbin ekonomik sarsanh .. er9eve1i ic;inde 
oldugumuz i~in yeni istihsal ve istihlak 
§artlarma riayet zorunda degiliz. Bunun 
kadaa ehemmiyetli bir sebeb dl!lha var: 
Anadolunun be§te birini harab eden ve 
25 hin vatanda~l oliim do~el!-ine seren 
miithit bir zelzele afeti gecirdik. Seylab· 
lar ve heyelanlar devam ediyor. Relki hir 
harb kadar memleketi YJkan bu feliaketler 
ortasanda da, gediklerimizi kapamak i<;in, 
istihlial enerjimizi art1nnaga ve israftan 
kac;mag.a mecburuz. Tembellik ve zi· 
yankarhk, hepimiz ic;in, harbden de. zel· 
;z:eleden de, seylabdan da, heyelandan da 
beter bir y1k1m olur. 

PEYAMI SAFA 

Istanbul yap1 kooperatifi esas 
mukavelesi Vekiller 

Heyetinde 
Ankara 17 (T elefonla) - lstanbulda 

kurulacak olan Istanbul yap1 ve yap1 mal· 
zemesi biiyiik kredi kooperatifinin esas 
mukavelenamesi tasdik edilmek i.izere 
Ticaret Vekaletinden Vekiller Heyetine 
sevkedilmi~tir. 

Amerika yeni z1rhh yapb 
Nevyork 17 (a.a.) - 3S bin tonluk 

North Caroline zuhlisl I 3 haziranda de
nize indirilecektir. 6S milyon dolara ba
lig olan bu Zlrhh, Amerikamn 19 sene• 
denberi denize indirdigi ilk znhh ola • 
cakur. 

···························································· 
" 80,000 " lira 

Milli Piyangonun I inci c;ekilil} biletleri 
sat1hga .. ,kanlmJ~tlr. Biletlerinizi bugiin
den ahmz. ( 80,000) liray1 kazanacak o
lan bilth belki de yanna kadar sahlml§ 
olur. 

AmePiflan•n J1GPcfJml 

Bu hafta miittefiklere 
4600 ta yyare verilecek 
isko~ya 
dokiildu 

ve top~u 

• yeniden 

cephesinde piyade 

muharebeleri 'iddetleniyor 

sahillerine 

·Garb 

may1n 

Nevyork I 7 (a. a.) - Bu haftanm so· 
nundan evvel. lngiliz • Frans1z heyeti, 
4600 aded bombard1man, deniz, avc1 
ve a e r p.xxx avc1 tayyaresi sipari§ini im
zalayacakhr. 

Amerika hiikumeti a e r p.xxx lerin 
mi.ittefiklere satllmasma mi.isaade etmill -
tir. 

Va~ington 17 (a.a.) - Ayan bahriye 
enci.imeninde okunan Bahriye Nezareti -
nin bir raporuna gore Amerikahlann 
mi.ittefiklere aattJklan tayyareler en mi.i· 
kemmel Alman tayyarelerile kar§Jla§IDI§• 
lar ve bunlardan yi.iksek olduklanm ispat 
eylemi§lerdir. 

Bu raporda deniliyor ki: 
c T ayyarelerimiz, mensub olduklan st

mflar itibarile mukayese edJlebilecek bi.i
ti.in Avrupa tayyarelerine faiktir. En mi.i
kemmel Alman tayyareleri miittefiklere 
satJlmasma mi.isaade edilen en son sis • 
tern Amerikan tayyarelerinden daha az 
seri ve daha az moderndir.:t 

Eden ,iddetle Almanlara hiicum 
ediyor 

Londra 17 (a. a.) - Reuter bildiri • 
yor: 

Dominyonlar Nazm Antony Eden Lon 
drada irad ettigi bir hitabede ezciimle 
demi~tir ki: 

«- Hitler'in, kabus yaratan hayali 
bir mahluk oldugunu tasavvur etmek ha
tada. 0 bir garibe degil, Alman mille • 
tinin en bi.iyi.ik k1smmm mii~ahhas tim -
salidir. 

Almanyamn takib ettigi harblerin he. 
defi, di.inyanm en kudretli milleti olmak 
ve A vrupay1 Alman boyunduruguna esir, 
ciham nazi i.istiinli.igi.ini.i tammaya mecbur 
etmektir.:t 

Alman malt gondertmiyorlar 
Va~ington 17 {a.a.) - Bir1e§ik Ame. 

rika ile miittefikler arasmda abluka hak
kmda cereyan eden mi.izakereler, Ame· 
rika fazla bir §ey elde etmeksizin netice
lenmi§tir. Mi.ittefikler Amerika koryesini 
ac;maya devam edeceklerini soylemekte 
1srar ve Amerikamn ba~ka yerden teda
rik edemiyecegi baz1 Alman malzeme
sinin Amerikaya gitmesine miisaadeden 
imtina etmektedirler. 

Maamafih, ln~ilizler, Almanyanm A
meri.k•dan az JDiktarda tiitiin ve meyva 
satm almas1na miisaade etmektedir. Miit· 
tefikler, Amerikadan §imdi miibayaasJ· 
na mtmi olduklan maddelerden daha 
ba~ka §eylerin satm almmasm1 menetmek 
istedik.;e, onceden Birle§ik Amerika ile 
mutab1k kalmayJ taahhiid etmektedirler. 

lsko~ya sahillerine mayin dokiildii 
Londra 17 (a.a.) lsko .. yada 

Clyde'in baz1 mmtakalarma mayin do -
ki.ilmu§ oldugunu Amiralhk teblig etmit· 
tir. Clyde' e girmek veya o;1kmak isteye1~ 
vapurlar bahriye maknmatmm talimah • 
na riayet edeceklerdir. 

Londra 17 (a.a.) - Amiralhk, Firth 
of Clude medhalinde, yeni bir mayin tar· 
las1 vi.icude getirildigini bildirmektedir. 
Vasati 24 mil geni§liginde olan bu rna
yin tarlas1 bahriyeye aid mi.ihim in§aat 
yap1lmakta olan Greeneck~ 50 mil me
safede tesis edilmi§tir. 

Bir lngili:z tahtelbahri battt 
Londra I 7 (a. a.) - Thistle deQizal

tiSl barb ba§layahdanberi lngilterenin 
kaybettigi be§inci denizaltJsJdJr. Digerle. 
ri Seahorse, Undine, Starfish vc Oxley • 
dir. 

Harbin ba§mda lngilterenin S 7, Al • 
manyamn ise 71 denizalt111 vard1. 

Baz1 salahiyettar mehafilin miitaleasl· 
na gore Almanlar §imdiye kadar 60 de
nizaltlst kaybetmi~lerdir. 

lngiliz donanmaSlnm :zayiata 
Londra 1 7 ( a.a.) - Londramn sala

hiyettar mehafili lngiliz donanmasmm 
9-1 S nisan haflasmda 4 safflharb ztrhhsl, 
iki safhharb kruvazori.i, iki agn kruva -
zor, iic; kruvazor, bir tayyare gemisi, 9 
destroyer, 7 denizaltJSI, 7 nakliye gemi· 
si ve 24 tayyare zayi ettigine clair Alman 
propagandasmm ne§riyatlm §iddetle tek
zib etmektedir. 

Salahiyettar mehafilde beyan ediliyor 
ki, lngiltere zayiatlm hemen bildirmek 
prensipini muhafaza etmekte ve olenlerin 
veya kaybolanlarm ailesini derhal key • 
fiyetten haberdar eylemektedir. 

Ayni mehafil ilave ediyor ki, bu miid
det i.;inde batan lngiliz gemileri §unlar -
d1r: Hardy, Hunter, Gloworm, Gnurka 
destroyerleri ve Thistle denizalhs!da. 

lngiltere hava taarruzundan 
horkmuyor 

Londra, 17 (a.a.) - Amele Partisi 
meb'uslanndan Herbert Morrison, bugi.in 
beyanatta bulunarak d~mi•tir ki: 

<- Sivil lngiliz ahalisi Alman haYa a· 
k;u!ann!! maruz kalacak oluraa lngiltere 
derhal mukabele edecektir. Gorini ge
~enlerde bizi <Times' den lsko .. yamn §i
maline kadar» uzanacak olan hava >\km
larile tehdid etmi§ti. Buna ben bir tek ce· 
vab verebilirim: Biz hazmz, sivil mi.ida
faa hazJrdJr. Eger Goring veya Hitler si· 
vii ahaliye kar§l tayyarelerini harekete 
getirecek olurlarsa bu memleketin efkan· 
umumiyesi herhalde ayni §ekilde muka
bele etmekligimizi isteyecektir. Bu gibi 
taarruzlar bizi y1kamaz. Bizi ancak mu
kabeleye haz1r bir hale getirebilir. lngil
tere miidafaa edilecektir. Onun mukabe· 
lesi kuvvetli ve miiessir olacakta.:t 

lngilteredeki Alman esirleri isyan 
ha:zrrlamrflar 

Londra 17 (a.a.) -Polis ve askeri ma
kamlan lngilterenin garb k1smmda bulu
nan bir Alman iisera kampmda bir kom
ployu meydana o;IkarmJ§lardJr. S'lylen • 
digine gore Hitler'in yildoni.imi.inde esir
ler bir isyan o;1karmak istemekte idiler. 
Kamp muhaf1zlan takviye edilmi§ ve bir 
c;ok esirler sorguya cekilmi~tir. 

Garb cephesinde muharebeler 
Londra I 7 (a.a.) - Reuter'in Fran

siZ ordusu nezdindeki hususi mnhabiri 
bildiriyor: 

c:Garb cephesinde mi.ihim harekat kay
dedilmemekle beraber, topo;;u ve piyade 
faaliyeti umumiyet itibarile artmaktadn. 
Topc;u ate§i, gittiko;e daha ziyade teksif 
edilmekte ve daha mi.iessir surette kendi
sini gostermektedir. lleri karakollarm ya
pllmakta olan hi.icumlara iae, her iki ta
raftan da, daha fazla miktarda asker i§· 
tirak etmekte ve hi.icumlar, c;ok dikkatli 
bir surette hazalanm1§ olarak kendisini 
gostermektedir. Bu vaziyet, bittahi, Li.ik
semburgla Ren nehri arasmdaki mmtaka
da bi:iyledir. Samld1gma gore, Almanlar, 
burada, kar§llanndaki di.i~manm J'Tiuka • 
vem~t derecesini anlamak istemektedir -
ler. 

Liiksemburg ve Belo;ika ile alan hudud
larda ise yaziyet nisbi bir siikun goster
mekle ve burada intizar havasl tsmekte
dir. Burada baz1 bolgeleri gezdim ve as· 
kerle1in haznhk vaziyetlerini mii~ahede 
ettim. Subaylar ve erler, tetikte durmak
ta ve tanklar ve znhh otomobillet derhal 
harekete amade bulunmaktad1r.:. 

Alman tebliii 
Berlin 17 (a.a.) -Alman Bagkuman

danhgmm tebligi: 
Garb cephesinde Alman hiicum mi.if

rezeleri Merzig'in cenubu garbisinde dii§· 
man sigmaklanna girmi§, i~eride bulunan 
SO lngilizi imha eylemi~ ve esir, silah ve 
miihimmat alm1~hr. 

Rusyamn harb neticesi 
hakkandaki ar:zulart 

Belgrad 17 (a.a.) -Havas: Trgovinski 
Gla.mik, cRus politikasl) ba!}hgt ahmda 
bir makale ne§retmi§tir. Bu makalenin 
resml Yugoslav mahfillerinin noktai na
zanm aksettirmesi muhtemeldir. 

Makalede ezciimle §oyle denmekte
dir: 

cSovyetler Birligi harbin 1i.ir' a tie bit
J}lesini ve bilhassa Almanlann seri bit 
zaf~r elde etmelerini istemiyor. Sovyetler 
aym zamanda miittefiklerin de seri bir 
zaff'lr kazanmalanna mani olmaia .. ah • 
~ac"lktn. 

Sovyetler Birligi harbin kendi arzusu· 
na uygun olarak bitmesi io;in mi.imkiin ol
dugu kadar uzun siirmesi vc muharible· 
rin bitkin bir hale gelmesi lazJmdJr. 

Rusya, en iyi miittefiki olan harbin ka· 
pitalist devletlerin tahribini .. abukla~tl
racagma kanidir. Muharib adedinin art -
mas1 harbi uzatmaktan ba~ka hir ~e) e 
yaramJvacaktJr. :t 

<;inliler miihim bir tehri 
istirdad,ettiler 

<;unking 17 (a.a.) - «:;ekyay a.jans1 
bildiriyor: 

«:;in kuvvetleri di.in Kiangsi vilayetinde 
F enghsien ve <;ingan §ehirlerini istirdad 
etmi~lerdir, Bu iki tehir bir senedenberi 
Japonlann elinde bulunmakta idi. 

<;inliler ayni zamanda Man,.ang civa -
nnda ba:n noktalan da ele ge.;irmi•lerdir. 

Kukla hiikumeti tamnmayor 
Va~ington 17 (a.a.) - «:;ekyay ajans1 

bildiriyor: 
Bi.iti.in cenub Amerikas1 memleketleri, 

Nankin kukla hi.ikumetini tan1mamak hu
susundaki Birle~ik Amerika devletleri ka
ranm mi.ittehiden kabul etmektedirler . 
Hain Wang'm hath hareketi her tarafta 
.:.J.Jo•J. hlr'J...;'I, ,..J;J~,.'Irt .. rJ:,., 
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Veyl bitaraflara ! 
'a ki Amerikah askeri muharrir tarafm· 

D dan 19 3 7 sonlannda yazJlrnJ~ alan ve 
Avrupada .. 1kacak bir barb etrafmda 

tahminler, tetkikler, tahliller yapan bi.i
yi.ik bir eserin ayn faslmda biiyi.ik devlet
ler .. arpl§hgl zaman etraftaki ki!<;iik dev~ 
letlerin halleri nice olacag1 gozden ge~ti· 
riliyor. Bu arada §oyle bir parc;a var: 

cBa::~. A r·rupa dedetleri cebedi bitaraf) 
.<r/atma ltiyzktzrlar. Kom~ularzmn ara::isinde 
hi<; go=ij olmzyan, ve tedafiii bir coi,rafi m· 
zi}'etin yardzmma nail bulunan bu deL'letler, 
biitiin harblerde, kat'i bir bitaraflzktan baf· 
ka si}'aset takib edemezler. Miistcmlekeleri 
yoktur ve a.<keri kuvvetleri, kelimenin tam 
manrzsilc kat'i surette tedafiiidir. Ebedi bita· 
raj dedetler sa/Ina !st:e<;, Nonef$, Danim.ar· 
ka, l.nir;re t •e Finlandi}'ay~ kaydedebiliri;;. 
Leton}·a t·e Estonya da ayni suretle bitaraf· 
tzrlar ama coif.rafi va::iyetleri bu bakzmdan 
miisaid degildir.:t 

Di.in, bfiti.in di.inyan1n ebedi bitaraf 
addettigi devletlerin bugunkii haline ba
kmJz: 

Harbin daha ikinci aymda, Letonya ve 
Estonya, memleketlerinde, Kllllordu io;in 
kara ve deniz iisleri tesisine mi.isaade et
mek suretile c;ignenmekten kurtulmu§lar, 
fakat bitarafhklanm tamamen ve istiklal· 
lerini, §imdilik, yanyanya kaybetmi§ler· 
dir. 

Finlandiya, aym vaziyete girmemek 
i .. in, kahramanca dogii§mu§, 

Gttlib saytltr bu yolda. magh1b 

Denilecek bir maglubiyetten sonra, §e• 
refini kurtarml§, fakat bir k1s1m arazisini 
kaptlrml§ ve memleketin bir par~tasml iis· 
ler yap1lmak iizere, Sovyetlere kiralaml!f• 
hr. Demek ki bu cebedi bitarah da, Av· 
rupa harbinin i.io;i.inci.i ay1 nihayetinde bi
tarafhktan aynlmak mecburiyetinde kal
mJJhr. 

svi .. re, tepeden hrnaga kadar mi.isel· 
lah '\'e Almanyanm kom§ulan io;inde en 
fazla asker seferber etmig bir vaziyette, 
ebedi bitarafhgtm muhafazaya .. ah§Jyor. 

Danimarka, bir baskmla i§gal ve istila 
edilmi§tir. Ebedi bitarafhgl miittefiklerin 
zaferine kadar muvakkat esaret olmu§· 
tur. 

N<>rveo;, aym vaziyete di.i§memek io;in 
silaha sanlml§tlr. Onun da kendini koru· 
mak ve kurtarmak io;in inand1g1 ebedi hi· 
tarafl1k diisturu, bir paskalya zamanmda, 
c1lk c;Ikrnl§ ve yerine c:son kaya par .. asl· 
na kadar dogii§mek) karan kaim olmu§· 
tur. 

Esve~e gelince, onun da ebedi bitaraf
hg,, ebediyete kan§mak iizere, can .. eki§• 
mektedir. 

Amerikah askeri muharrirlerin biiyiik 
bir saffetle cebedi bitarab addettigi dev• 
letlerin harbin daha sekizinei ay1 ic;indeki, 
bitaraf!Jklan i§te bu haldedir. Harb de· 
vam ettik!<e: kimbilir, daha ka .. bitaraftt£ 
cbi, sini miitecaviz siingiiler kopanp ata
cakttr. Esasen, bir taraftan Almanya filen 
hi .. bir bitarafhk tammazken onunla elbir• 
ligi etmi~ olan ltalya ve Sovyet Rusya da, 
Almanyaya sozle i§tirak ediyorlar: artJk 
hie; bir devlet, bitaraf kalamaz, diyorla,r. 
Halbuki <;;or~il. 

- Hio;bir devlet bitaraf kalmamalt, 
kendi menfaati namma, ki.it;iik devletlerin 
hayat ve istiklalini de mi.idafaa ic;in bar• 
beden lngiltere ve Fransa tarafm1 ilti· 
zam etmelidir, diye bir ihtar ve temenni· 
de bulundugu zaman, bugi.in Almanya 
tarahndan istila edilen ve edilmek iizere 
bulunan ki.ic;iik devletler gibi, Sovyetler 
de, ltalya da, lngiliz Bahriye Nazmna 
hiicum etmitlerdi. ;limdi, onlar da, bita• 
raflar, ne yaparlarsa yapsmlar 9ignenme• 
ge mahkumdurlar: diye bitaraflara .. ulla• 
nan tarafm te:r.ini mi.idafaa ediyorlar. Bu. 
avukatlann miiekkillerine hatta kendi 
kendilerine hi.icumudur. 

Devletler, siyasi ahlak olarak Ameri· 
kan gangsterlerinin prensiplerini kabul 
edince, 

- Veyl bitaraflaral 
Diye bag1rmaktan bagka yapaeak bir 

§ey knlm1yor. 

Bursada korkunc 

bir heyelan 

7 ev, kayalar1n hiicumile 
yikiidi, sahibleri mucize 

kabilinden kurtuldu 
.Bursa I 7 (Hususi muhabirimizden, te· 

lefonla) - Dun gece Bursanm AltJpar· 
mak mahallesinde i.ic; evin tamamen Yl· 
kilarak enkaz haline gelmeei ve 4 evin 
de harab olmasile neticelenen bir ~oki.in
tii olmu~tur. 20 metro irtifa1nda bir tepe; 
yagmurlann tesirlerile yanlm1~ ve mi.it· 
hit bir gi.iri.iltii ile 4 evin duvarlarmt yJ· 
karak io;inde bulunanlan odalanndan d1· 
~an t;Jkamiyacak vaziyette buakml§hr. 
F eryad i.izerine yeti,en kom~ular, kendi
lerini, pencerelerin demir parmakhklanm 
kuarak t;Ikarmt§lardn. Bu evlere i.ic;er ve 
dordcr tonluk kayalar dii§mi.i§ti.ir. Civar -
daki evlerin halk1 da giiriilti.iden iirkerek 
d1§an f1rlamJ~lardtr. Bu esnada daha tid· 
detli bir ~oki.inti.i olmu§, bu sefer 3 ev ka· 
yalarm ve topraklann altmda kalarak ta
mamen enkaz haline gelmi§tir. 

Rus donanmas1n1n Ka-
radeniz manevralar1 
Loncha 17 (Hususi) - Alman radyo

sunun :'Y<>Yd1~1 bir Moskova haberi11e ~to· 
1e. Karadeniz Sovyet donanmas1 ilkba • 
har ma11evralanna batlarnl§tlr. 
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Vekaletin kapiSlndan memurlar ii~er, 

be~er ~1kmaya ba~ladllar. Cadde, bir iki 
dakika i~inde sagdan soldan gelenler ve 
gidenlerle doldu. Bu kalabahk arasmda 
kiic;iik bir agacm arkasmda vekaletin ka
p•s•m gozetleyen gene kadm kimsenin na
zan dikkatini celbetmedi. Bu kadm orada 
~ok beklemedi. Beyaz merdivenleri inen 
iki arkada~1. onlar birbirinden aynlmca 
zay1f, ~elimsiz ve ortaboylusunu takibe 
ba~lad1. 

Bu takib epeyce siirdii. Selime ~ok he
yecanh olmakla beraber kendisini zapte• 
diyor, takib ettigini belli etmemek •c;m 
icab eden tedbirleri vaktinde ahyordu. 
Nihayet takib ettigi gene, yani kocas1 Se
£ik, Y eni~ehirde bir pastac1 di.ikka.nma gi
rince, yava~ yava~ kar~1ki kaldmma gec;ti. 
Pastahanenin yamba§ma kadar ilerledi. 
Birdenbire ic;eri girip girmemekte bir 
lahza tereddiid etti. Ya korktugu gibi 
Sefiki, orada bir kadmla ba§ba§a bulur
sa? .. 

Her§eyi dii§iinmii§, tasarlaml§, yalmz 
bu vaziyeti hesablamaml§tl. Bir skandala 
sebeb olmak istemiyordu. Goriip gorme
mezlige gelmek -eger onunla goz goze 
gelirse- kabil olabilir mi) Selime, koca&
nm her vakitki iddias1 gibi, hakikaten ar
kada§larile oturduguna asia ihtimal vere
miyordu. Onun bu iddiayl ~i.iriiten o ka
dar ~ok delilleri vard1 ki ... 

Pastahanenin s1rasmda iki defa a§agl 
yukan gidip geldikten sonra birden i~eri 
girdi. Diikkan o kadar kalabahktl ki Se
lime birden §8~1rd1. Kendisinden sonra 
gelenlere yo) vererek bir kenarda durdu. 
Saga sola bakmdt; nihayet, diikkamn so
nunda camh paravananm arkasmda, ko
casmm ba~m1 gordii. Kap1ya arkasml ~e
virmil! oldugu i~in, Sefik onu goremiyor
du. 

Kar~1smda gene, san~m bir kadm var
di. Kahkahalarla giiliiyor, 11oyleyor, elle
rile bir taktm hareketler yap1yor, arada 
bir Sefikin omzuna dayamyordu. 

Go7.leri karardt, dizleri gev§edi. Ko
lundaki ~anta yere dii~mek iizere idi. Bir
den kendini toplayarak d1§an fllladJ. Ev
vela geri dondii; nereye gittigini tayin et
miyerek, biraz evvelki yagmurdan hala 
aslak alan asfaltta yi.iriidi.i, yi.iri.idii ... 

Bu kadm kimdi? Bu kadm kimdiL 
Selime k1skanchk ate§i ic;inde yanarken 
§Uurunu bu nokta iizerinde teksife ~ah§· 
h. Kendisine, onu tan•yor gibi geldi. Go
zii Jsmyordu. Sefikin iistiinde buldugu iki 
fotograf1 dii§iindii. Bu fotograflar ayn ay
n kadmlannd1 ve Selime yalmz birisini 
sormu§tu. ;iefik: 

- T eyzezadem Necla ... Koca k•z ol
mu~; degil mn Bir iki giine kadar Anka
raya geleceklermi§ ... 

Demi§; kesmi§ti. 6teki fotografa bir 
giin a nun ci.izdanmda bulmu§; ertesi gi.in 
gorememi§ti .Bu kadm bunlardan birisi 
miydi acaba? .. Fa kat pastahanedeki gene 
k1z; ne bir teyzezadeye, ne de bir daire 
arkada~ma benziyordu. 0 kadar laubali 
idi ki Selime onun kocasma kendisi ka
dar, belki kendisinden daha yakm bir 
kadm olduguna kanaat etmi~ti. 

Eve geldigi zaman karann1 vermi~ o
lanlann huzur ve si.ikunu ile ;iefiki bekle
di. Arhk her§eyi anlami§tl. Eger l!oracagl 
suale Sefik gene: 

- Arkada,larla biraz oturduk, oyna
d.k. Ben bir bira i~tim ... Hepsi bu kadar .. 
Bu na da m1 izin yak~ 

Diye cevab verecek olursa hergiin al
dahlm•~ oldugunu anlayacak, daha dog
rusu arhk hie; ~iiphe etmiyecek ve karan
na yerine getirecekti. 

~efik her vakitkinden fazla gee; kalma
dt ve Selimeye her vakitki gibi cevab 
'Verdi. Fakat Selime bu cevab1 her vakitki 
gibi §upheli, endi~eli, nemli gozll'rle kar
§tlayacak yerde giileryi.izle dinledi. Ertesi 
gun kocas1 gittikten sonra, e~yas1m topla
da. Bavullara yerle~tirdi ve kocaRma bir 
mtktub yazarak veda etti, kendisini ara
tnamasml, aram1yacagmdan da emin ' ol
du~unu, c;iinkii onu daha zevkle me§gul 
edenler bulundugunu bildirdi. 

1ki sene, me,akkatli bir sabula bekledi
gi bu yuvamn kapisim ~ekerek otomobile 
hindi; istasyona gitti. 

¥'1-¥ 

fstanbulda fakir bir teyzezadesi vardt. 

Onun yanmda bir hafta oturdu ve bir ha
ber bekledi. Bu bir hafta i~inde kocasm
dan hi~ bir haber alamam1~h; fakat ic;in
den bir ses Sclimeye kocasmm kendisin
den aynlmad1gml bildirir gibi oluyor, ant'. 
her an yanmda samyordu. Merak i~inde 
bir doktora ko§tu ve gebe oldugunu anla
d •. ;liddetli bir miicadele ve karars1zhk 
ic;inde, haftalarca bir ihtiyar kadmm pan• 
siyonuna yerle§erek yapayalmz ya§ad1. 
Nihayet bir §irkete daktilo olarak girmege 
mecbur oldu. Hem hayahm kazanmaya, 
hem istikbalini di.i§unmeye, hem de ken
dini unutmaya ihtiyac1 vard1. Arhk ken
disi i~in degil, ba§ka birisi ic;in ya§amak 
mecburiyetinde idi ve bu cba§ka birisi» 
diinyaya geldigi zaman, onu her turlu 
mahrumiyetler ic;inde, babas•z, hamisiz, 
gelirsir: biiyiitmek azmini pek zay1f bul
du. Bununla beraber, zamamn ve tec
riibelerin verdigi irade terbiyesi Selimeye 
yard1m etti. Pansiyonun ihtiyar kadm1, 
Selime i§inde iken ~ocuga bakh ve kii~iik 
Engin bir bu,.uk ya11ma geldi. 

Bir gun Selime, akl!am ge~ vakit Kara
koydeki i§inden Tarlaba~ma donerken 
Tiinelde kocas1nm bir arkada§ma rasgel
di. Yanyana idiler. Nas1lsa: 

- Ne var ne yak Mecdi Bey? 
Diye sordu. ;iefikin ;ukada§l meyusa· 

ne ba§ml egerek: 
- Bildiginiz gibi Selime Hamm; de

di. Zavalh hala hastanede ... 
Selime tela§ ve hayretle ba§mt ~evir

di. 
- Kim hastanede / .. 
- Sefik ... Ayag1 hala gec;medi. Galiba 

sakat kalacak ... 
Selime o kadar §a§ITml§tl ki Mecdi. a

nun hie; bir §eyden haberdar olmad1gml 
anlayarak izahat vermege liizum gordii: 

Sefik, Selimenin ka~hga giiniin ertesi 
gi.inu bir otomobil kazasmda yaralanm•§. 
hastaneye kaldmlmt§; bacag1 km.ld1gm· 
dan alc;1ya konmu§, lstanbula getirilmi§, 
burada evvela evde, sonra hastanede te
davi altma almmi§tl. ~imdi tekrar has
tanede idi. Karasmm kendisini aramama
s•m bazan biiyiik bir inkisar ve nevmidi 
ile, bazan ana hak vererek kar§Jlayor
du. 

Selime daha fazla dinliyemedi; Tiinel
den bir otomobile atlad1. Dogru hastane
ye gitti ve ~efiki buldu. 

Nekadar zaytf!amt§tl; nekadar iimid
siz, kimsesiz, hayattan bezmi§ bir zavalh 
hali almt§t!l .. 

- Sefik, ~efikc;igim ... 
Diye boynuna sanlan kansma evvela 

§aguarak, sonra utanarak bakt1. Yi.iziin
de kabahatli bir adamm peri§anhgi ve 
teslimiyeti vard1. Selime onu bu vaziyet
ten kurtarmak i~in, hemen kendi vaziye
tini anlattl. 1stanbula gelir gelmez memur 
oldugunu, ihtiyar ve namuslu bir kadmm 
yanmda oturdugunu ve Sefikin ba§ma 
gelen kazadan asla haberdar olmadiihm, 
bunu biraz evvel Mecdiden duydugunu 
soy)edi. ~efik inanmak istemedi. 0 Za
man Selime: 

- Sen; dedi, bir ~ocugun oldugunu 
haber aldm m1, ki ben senin hastahgm1 
duymu§ olayiml.. 

~efik hayretten donakalml§, kansma 
bak1yordu. Heyecan ve siirprizler Sefiki 
§a§kma dondiirmii~tii. Selime izah etti: 

- Senden aynldigim zaman bir c;ocu
gumuz olacagm1 hissediyordum. Sekiz ay 
sonra Engin dogdu; §imdi bir bu~uk ya
'lmdad!l. Gozleri ve aim upka senin gozle
rin vealnm .. , 

1ki ay sonra, hastaneden c;•kan $efik 
kansmm koluna girmi§ti ve ki.ic;iik Engi
nin elinden tutuyordu. 

BEHCET RONA 

MUiiR IUREDDiN 
ve arkad81$lannm mevsimin 

Son K 0 N S E R i 

MARMARA 
Sinemasmda 

24 nisan <;ARSA..'\IBA ak&aml 
DiKKAT: Biitiin yerler numarahdtr. 

Telefon numaras1 : 23860 
Biletler (MARMARA) gi~esinde 

sahhyor. 

Bu ak~am saat tam 20,30 da 
Kad1kiSy 

0 PERA sinemasmda 

BUyUk san'atkar 

SAFiYE 
KONSERt 

Zengin programa ilaveten : 
Ayraca sahnede 

Ma<e<allr 'CD~all"\l 
©>lr!k~~~lralSD 

j 
Biletler §imdiden gi§eler•mizde sat•ltamakd1r. Telefon: 60821 

r- Bu ak~am SARA Y Sinemas1nda 
Buyiik bir adamm ve biiyiik bir a~km ihtirash tarih~esi •.• 

ABRAHAM LINCOLN, Amerika i~in ne idi ? ... Vatanmm ve 
be~eriyebn ona bor~lu kald1gJ §ey ••. 

LiNKOLN, VAT AN KURAN ADAM 
Muazzam Amer1kan dekorlan arasmda ~evrilmi§ 

F ranSIZCa sozlii ~aheser ba~hyor. 
aa, rollerde : 

HENRY FONDA - ALICE BRADY 
llaveten : FOKS JURNAL son diinya ve barb havadis eri 

CUMHURIYET 18 Nisan 1940 

Tiirk mille tine 
Ulusal Ekonomi ve 
Artbrma Kurumunun 

beyannamesi 
Yurdda§lar! 
i~ine harb ate~i du§rnii§ 'bir diinyada ya

§Iyoruz. 
Bu giinku diinyada milleUeraras1 sulh 

muvazencsi k1smen de olsa bozulunca, bun
dan yalmz harbeden milletler degil, biitiin 
insanhk miiteessir oluyor. 

Bu yiizden barb dt~mda ya§ayan millet -
lP.r de bir nevi sulh - harb ekonomisi gii. 
diiyorlar. Biz de ayag•m•z• diinyanm bu gl
di§ine uydurmaga mecburuz. 

Hukfunetimiz, ahnmas1 laz1m gelen her 
tedbiri zamanmda ahyor. 

Halkimizm da zamanm bu zaruretlerini 
anlayarak hiikumetle el ve iJ birligi yapa
cagma inamyoruz. 

1929 senesinde borsalarda param1zm luy
meti dii§erken, Milli ~efimiz ismet Iniinii -
niin a~ml§ olduklar1 biiyiik iktisad sava§•na 
kar~1 bir yandan milletimizin giisterdigi ol
gun anlay1§, bir yandan da hiikfunetimizin 
takib etm~ oldugu ak!lh kalkmma siyaseti 
sayesinde bu buhranh giinlere daha kuv -
vetli ve haz1rhkh olarak ~•kml§ bulunuyo
ru.z: 

Dii§iiniin bir kere, ihtiyacJmlzm % 60 101 
kar§•layan pamuklu fabrikalar~m•z, ihtiya
c•m•zm % 83 iinii kapayan yiinlii fabrika
larrmiz, ihtiyacmuzm % 95 ini iirten §eker 
fabrikalanm1z, ihtiyac1m1zm % 100 iinii ka
payan ~imento fabrikalarimiz, ihtiyac•m•zm 
% 50 sine cevab veren kag1d fabrikalanm•z 
ktsaca milli sanayi dedigimiz biiyi.ik varhk 
elimizde olmasayd1 ve biitiin bunlarm ya -
rathklan k•ymetleri d1§andan satm almak 
mecburiyetinde kalsayd1k, halimiz nice o -
!urdu? 
G~en Umumi Harbde, iiliisiine kefen yap

mak i~in bile pamuklu bez bulamad•g•m, 
bir kilo §ekerin 400 kuru§a f1rlad•gm1 ha -
trrlayan bu millete yukar1daki adedlerin 
manasm1 anlatmaga lii:rum yoktur. 

Yurdda§lar! 
Milletge ve devletge ihtiyaclarlmlZ: ~oktur 

ve gittik~e artrnaktad1r. 
vtinku duran degil, ilerleyen, serpilip ge

li§en, yiikselen, daima daha kuvvetli, daima 
daha §erefli olmak isteyen canh, kanh bir 
milletiz. 

Devlet okonomisinin temeli millet ekono
misidir. 

Bu itibarla ihtiyaclatunJZl kBil•layabil -
mek i~in her §eyden evvel istihsalimizi ~o
galtmaya mecburuz. Qiinkii memleketimiz
de yap1lm1yan mallar1, mal satarak dJ§arl -
dan, ancak alabiliriz, Onun i~in ~ift~iler: 

Her zamankinden fazla toprak siirliniiz. 
Her zamankinden fazla ekiniz. 
Bi.iyiik ve pnh bir toprak sava~t sizl bek

leyor. 
Daha ~ok mal ve daha iyi cins mal yetlt

tiriniz. 
Hayvan servetinizi iyi koruyunuz. 
Her o;ift~inin piyasaya ~•karacag1 her faz

la klymet, hem kendisi, hem de milletimiz 
jt;in yeni bir kuvvet kaynajt olacakttr. 

Onun i<;in tenbelligin timdi her zamandan 
daha ziyade bir giinah oldugunu bilerek 
~if~ilerimizden §evkli bir istihsal gazas1 
bekleyoruz. 

Sanayiciler, ~ift<;iler, i~o;iler! 

Gerek devlet, gerekse husust te§ebbUs 
elinde ~leyen fabrikalarumz en k1ymetli is
tihkamlarimizdir, Onun lgin makineleri iyi 
kullanuuz. 

Vaktinden evvel eskiyen, verimi azalan 
her makine israf olunmU§ bir servettir. 

iyi bak1m, §imdi her zamankinden ziyade 
bir zeka ve dirayet eseridir. 

l\!Iakineye hor bakan ekmegini ~igneyen 
nankore benzer. 

Makine, kendisine sarfolunan bakum ve 
sevgiyi inkar etmez. Daha o;ok ve daha de
vamh verimile ~~iyi miikafatlandmr. 

Bu giin d•~ar1dan makine satm a!mak gu~
le§mi§tir. 

Onun i~in elimizdeki makinelerin layme
tini bilelim. Onlarm hayahm ve verimini 
artmilim. Her krr1lan makine miill muda -
faa kuvvetimizden eksilen bir par~ad1r. 

Onun i~;in ekmegini makineden o;•karan 
her vatanda§a hitab ediyoruz: 

Her makine, askerin elindeki ti.ifenk, top, 
tayyare kadar k1ymetlidir. 

Yurdda§lar! 
Ayni zamanda malzeme israfmdan kao;m

mak da milli miidafaa ekonomisinin ba§ pa
rolas•d•r. 

Hertiirlii malzemeyi ve ham maddeyi he
sabla ve ancak liizumu 'oldugu kadar kul -
lanmak, big bir §eyin heba olmasma mey -
dan vennemek, k1ymetleri iyi ve yerinde 
sarfetmek her vatanda§m daima goziiniinde 
tutmaga mecbur oldugu en mukaddes va -
zifelerdir. 

Bo§una yanan her ampul, liizumundan 
fazla s1cak bir oda, israf olunan her kiig1d, 
~op tenekcsine ahlan ekmek pa~as1, esne
yerek ge~irilen her dakika v .s. mill! serve
timizden o;almrru§ k1ymetlerdir. 

Vatanda§lar. 
Unutm1yahm ki, bu giin Ti.irkiyenin bii

tiin diinyada kazand1g1 yUksek ve itibarh 
mevkii devlet ve millet birligine borcluyuz. 

Devletin giri§tigi getin miidafaa ekonomi
sinde milletin aklma ve ruhuna giiveniyo
ruz. 

( MEVLID ) 
Genelkurmay Ba§kam Mare~al Fevzi 

C::akmagm k1Z1 ve Giizel San'atlar Aka -
demisi miidiirii Biirhan Topragm refikas1 
Muazzez T opragm ruhuna ithaf edilmek 

iizere 19/4 / 940 cuma giinii Beyaztd ca
mii §erifinde ogle namazm1 miiteaktb 
Mevlidi Nebevi okutturulacaktlr. Dost ve 
tamd1klarile arzu edenlerin buyurmalan 
rica olunur. .. .,. 

Memleketimizin maruf tutun tiiccarla -
nndan Bay Mithat Nemlinin degerli ar

kada§lanndan olup, Bafrah merhum Bay 
Celal Birenin ruhuna ithaf edilmek i.izere 
bu aym 1 9 uncu cuma giinii ikindi na -

mazm1 miiteak1b, Beyoglu Agacamii §e· 
rifinde Haf1z R1za tarafmdan Mevlidi ,Se
rif kllaat olunacaktn. Merhumu tamyan
!ann ve bilciimle ihvam dinin te§rifleri 
rica olunur. 

Merhumun zevcesi 

( Bug.iinki program ) 

Cinsi cazibe kralicesi ile erkek g .. z e 1•1 TOOKiYE RADYODiFtlZYON POSTAIAB' U Dalca uzunlutu: 
Tilrklye Radyon 1648 m. 182 Kc/s. 120 Jt<ll• 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/.. 20 It"" 

Dorothy Lamour, Tyrone Power ile 
12,30 Program ve memleket saat ayar1, 12,:JS 

birlikte' Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Mii~iJ<. 
Qalanlar: Ru~en Kam, V ecihe, i:zzeddin Okte. 
Okuyan: Muzaffer ilkar. 1 - Nuri Halil - ~at· 
k1: (Doyulmaz bir safad1r), 2 - Re~ad Eret• 
§iark1: (Ey benim giizel ku§um) 3 - Leon HaJI" 
c•yan - ~ark1: (Bir giin ey mah) 4 - Taksim- 5--' 
Mahmud - §jevkefza §arlo: (Ey servii gi.ilza!) 
6 - Nikogos Aga - ~evkefza §arlo: (G~ip de 
kacy1ma) 7 - Saz semaisi. 13,15 Miizik: Adall~ 
Mersin ve havalisi tiirkiilerinden ornekler. Z•• 
ya l§m. 13,30 - 14,00 Muzik: Kan~•k miizik (Pl.~ 

«~eytan danst» isminde bir film ~evirmeye ba,Iadl 

Tyrone Power 

Holivud' dan yazillyor: 

~ 

Amerikan sinema rnerkezinin en ya • 
k•t•kh delikanltsa Tyrone Power ile ka
dm artistler arasmda cinsi cazibe krali~e
si say1lan Dorothy Larnour «Seytan dan. 
Sl» isminde bir filim r;evirmege ba~lada • 
lar. 1Lk defa birbirlerine partonerlik eden 
bu iki san' atkardan bilhassa Tyrone son 
vaziyetten ~ok memnundur. C::iinkii Do -
rothy'nin arkada§hgma oldugu kadar ar
tistlikteki kudretine de hayrand1r. Do -
rothy'ye gelince o da ge~en gun bir mec. 
liste me~hur jonpromiye hakkmdaki 
takdir ve tevecci.ihunii fU ciimlelerde hu
lasa etmi§tir. 

«- Tyrone iki ii~ senedenberi ka -
zand1g1 miitemadi muvaHakiyetlere rag
men heniiz san' at aleminde hakiki mev. 
kii kendisine verilmit bir aktor degildir. 
C::ok §irin bir erkek oldugu kadar beyaz 
perdede tabiilik ve samimiyet havas1 i~in
de rol oynayan bir artisttir. Binaenaleyh 
kendisile filim c;evirirken iktidar ve kud
retinden ~ok istifade edecegim muhak • 
kakhr.» 

Bu mi.italeay1 i~itenlerden bir k1sm1 te
lata dii§tiiler: 

- Acaba, dediler, Annabella bun
dan ku,kulanmlyacak m1~ Kocasma kls· 
kanchk sahneleri yapm1yacak m1} Zi1·a 

* Danielle Darieux «C::ocuklar bunu 
yapamazlar!» isminde yeni bir film c;e
virecektir. Mevzuu havac1hk kahraman
bklanm tasvir edecek alan bu eseri Da
nielle' in kocas1 tamnml§ sahne vazn Hen
ry Decoin idare edecektir: Henry Decoin 
Umumi Harbde tayyare yiizba§1hg1 et
mi§ oldugu i~in filmi daha ziyade bir sa
lahiyetle c;evirecektir. Eserde Danielle'in 
partoneri Fernand Cravey olacaktlr. * Son de fa « T uzak:t filminde Maurice 
Chevalier ile beraber oynami§ alan Ma
rie Dea «C::tkmaz sokak:t isminde yeni bir 
film c;evirecektir. Kordelamn senaryosu
nu Charles Spaak yazml§tlr. Rejisorliigii
nii de Raymond Bernard yapacakhr. * Y eni kan koca Tyron Power ile An
nabella gec;en giin bir k1z mektebini ziya
ret etmi§lerdir. Bu ziyaretin gayesi Anna
bella'nm k1zm1 gormesi idi. Bir c;oklanmz 
hayret edeceksiniz ama 25 ya§mdaki Ty

ron ile yeni evlenen F rans•z aktrisinin 1 7 
ya§mda kocaman bir k1za vard1r. Kadm
lann ya§J soylenmez, onun ir;in l;endisinin 
kac;mc1 bahanm idrak etmekte oldugunu 
artlk siz tahmin edin I 

Dorothy Lamour 

18,00 Program ve memleket saat ayar1, 18,0~ 
Muzik: Radyo Caz orkestrasJ.. 18,40 Kon!lirt'a. 
18,55 Serbest saat, 19,10 Memleket saat ayat~ 
ajans ve mcteoroloji haberleri, 19,30 Miizik. c_;:B• 
lanlar: Haklu Derm=;, $erif i~li, Hasan Go:; 
Hamdi Tokay, Basri tJfler. I - Okuyan: Sa 
Ho~ses. 1 - ~ehnaz pe§revi, 2 - Suphi z;ya• 
~ehnaz ~ark1: (Beni ate§lere yaktm) 3 - Se1Jl11 
lii - :;iehnaz §ark1: (Bir nevcivana) 4 - Serr>' 
seddin Ziya - ~ehnaz §arkl: (Hem aldandlrr>) 
5 - Rahmi Bey - ~ehnaz §arlo: (Ey dilberl ij• 

vebaz) II - Okuyan: Safiye Tokay. 1 - uyli 
Hamm - Hicaz §arkl: Zevki sevda duymadlnl 
2 - Salahaddin Pmar - Hicaz §arlo: (Leyla gl~ 
bi h1~k•rsa) 3 - Evi~: ~ark1: (Elveda dost de 
goniil) JII - Okuyan: Mahmud Karmd"' 1 ...... 
Bimen ~.on - Bestenigar §ark1: (Derdimi UJII" 
mana doktum) 2 - Refik Fersan - Giilizar ta!" 
k1: (Sabah gi.ine§ dogarken) 3 - Refik FersaJI" 
GU!izar §ark1: (Yanaklannm ah). 20,15 Konu~· 

malum ya, Dorothy zevcinden yeni ay • rna (S1hhat saati) 20,30 Muzik: Fasel heyetL 
nlm1~ dul ve mahlul bir kadmd1r, 21,15 Miizik: Radyo orkestras1 22,05 MUzik: So• 

listler (Pl.) 22,15 Memleket saat ayar1, ajans ba• 
berler!; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo • nll" 
kud borsas1 (fiat) 22,30 Miizik: HAYDN - K11• 

artet (Pl.) 22,50 Miizik: Cazbanr {Pl.) 23,25-23,SO 

Hemen ko§up bu husustaki fikrini og -
renmek istediler, Annabella sakin ve 
miisterih: 

- Ne miinasebet, diye cevab verdi, 
k1skanchgm her an ve her zaman 1~m 
nefret edilecek bir kusur oldugunu bil -
miyenlerden degilim. Fa kat bilhassa bir 
aktorle evlenen kadm bu kelimeyi zih • 
nindeki lugatc;eden biisbiitiin silmeliJir. 
Ben Tyrone'un benimle degil, diger ak
trislerle oynamasm1 tercih ederim. C::iin
ku seyircilerin kankoca arasmda gec;e -
cek B§k maceralarmdan pek ho§lanma -
malan miimkiindiir. 

Kad1ki bu §ekilde biz de mahrem ha
yatlmizm baz1 safhalarm1 hi~ bilmeden 
ve istemeden halka if§a etmek tehlikesi
ne dii§mi.i§ oluruz. Onun ic;in c;ok giizel 
alan Dorothy'yi k1skanmak kat'iyyen ak
hmdan gec;mez. 

Annabella'ya ll§kolsun... C::ok makul 
ve mant!ki du§iiniiyor. Ba~ka tiirlii hare
ket ederse muhakkak ki kocasmm me~le
ki muvaffakiyetlerine bir sed <;ekmi~ ola
cak ve aile yuvasma bo§ giiriiltiilerle na
file yere bir cehenneme ~evirecek. Onu 
pek gi.izel biliyor. 

* Bir miiddettenberi kendisine yap.l
mt§ alan apandisit ameliyata neticesi Los 
Angeles'teki cBon Samaritain» hastane
sinde yatmakta alan Ann Sothern tama
mile iyile§erek ayaga kalkmt§hr. lsve~li 
artist, dogumunun yildoniimiinii de has

tanede idrak etmi§tir. San'atkSnn son 
filmlerinden biri c:Rancho' da bir maceru 
digeri de «Kocam hala kadm pe§inde ko
~uyorll> dur. 1kinci fi!.Ini Franchot Tone 
ile beraber c;evirmi§tir. * Ge~en hafta Holivuddaki cTrocade
ro» bannda eglenmege gitmi§ alan Adol
phe Menjou, oturdugu yerden elinde §am
panya kadehi olarak ayaga kalkml§ ve bii
tiin haztr bulunanlara hitaben yakmda &i

nemadan c;ekilecegini soylemi~tir Bunun 
hakikat mi, yoksa bir sarho§luk eseri mi 
oldugu heni.iz kat'i surette bilinememek
tedir. * Fox kumpanyas1 radyonun §imdi • 
ye kadar gec;irdigi tekami.il safhalanm bir 
filimde tespit etmek istemektedir, Bu 
kordelamn ihtiva edecegi mevzuun kah
ramanlan Don Amech ile Alice Fay o • 
lacaklard1r. 

Yarmki program ve kapaolf. 

Beyaz1dda 

MARMARA 
BUG"ON Matinelerden itibaren 

Bu harb senesinin en buyuk heye
camm ya$atml$ ve butun diinyayl 
CO$turmu& olan 2 muazzam film 
takdim ediyor: 
EDWiGE FEUiLLERE -

JEAN CHEVRiER 
nin 

VATANSIZ 
KADIN 

ve 
LIONEL BARRYMORE • 

ROBERT YOUNG • 
JEAMES STEWAR't 

m 

, 
ZABiT 
NAMZETLEl 

Telefon : 23860 

lstanbul ve ta§ra sinema· 
larmm nazar1 dikkatine: 

lstanbul Seferberlik ve Maarif rnii• 
diirliiklerinin biitiin mekteb talebe• 
lerinin, pasif korunma ekiplerinin ve 
biitiin vatanda~larm gormesini ta'l• 
siye ve tamim ettigi, 

P ASlF KORUNMA Filmi 
sinemalannda gosterrnek istiyen si• 
nema miidiir ve sahiblerinin irae ta• 
rihlerini tespit etmek iizere Ozen 
Film miiessesesine derhal miiracaat• 
leri tavsiye olunur. 

Ad res: Beyoglu, Ye~ilsokak No. 23 

Konferans 
Kad•koy Halkevinden: 19 nisan 940 CUJI"• 

giinii 20,30 da Evimiz salonunda Bayan iffet 
Oruz tarafmdan (Turkiye 41etmeleri) mevzul11 

bir kon£erans verilecektir. Herkes gelebilir. 

Sarstlmaz blr zater kalesl 
Paramunt ~lrketlnln 4 ncU harlkas1 CECIL B. DEMIL'In en gUzel •aheserl 

ATLAS EKSPRES • 
I 

GUnlerdenberl tekmll lstanbullularJ c;o,kun blr sel glbl 

LALE ak1t1yor. • s1nemas1na 
• Bu e,t gHrUimlyen fllmln blr hafta daha devam edece!}lnl mUJdelerlz. 

Have: En son diinya haberleri : Bugiin ekspresle gelen Paramunt Jurnal'da 
Dikkat: Suvareler i~in numarah liiks ko'tuklann evvelden aldtnlmasi rica olunur. Telefon: 43595 

BU AK~AM 
• 
I PEK 

Slnemasmda 

GUiecekslnlz... Doyuncaya 
kadar hahkahalarla 

gUiecekslnlz ... 

Dunya Komikler Krah 
HAROLD LOYD (Lui) 
tarafmdan goriilmemi~ derecede zengin ve 

harikulade giiliinc sahnelerle dolu 
I 

1ravunun IZI 
Td::!11rk~® $©~UlUJ "f<e takDD<d!DD !k@m~<d!D 

Ayrtca : FOKS dUnya havadlslerl gazetesl 
Numarah yerleri evveldeo aldmmz. Tel: 44289 
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Taarruz ~iddetle ndi 
(Bitf tarat• birind sahitede) 

taklannda bulunuyorlar. Almanlar, mun
talam muvasala hatlarmdan mahrum ve 
ltlii§kiilat i«indir. Bunlarm yegane muva· 
1alalan hava yoludur.:. 

Norvet; tebligi 
Stokholm, I 7 (a.a.) - Nerve« ordu

~.ba~kumandanhgt bugiin a§agtdaki teb-
11:1 net:retmit:tir: 

tNorvec;in cenubu §arkisinde Norvec; 
htaatJ kuvvetli Alman mi.ifrezelerinin ta· 
btruzu kar§tsmda ~arka «ekilmege mec
~r olmu~lardtr. Muharebeler Kongsvin· 

~;r'in §arkmda, Miosa gohi civannda ve 
'lakedal civannda devam etmektedir. 
B~rada Norve,.Ii kayak miifrezeleri Al
ltlan ordusunun cenahma muvaffakiyetli 
taarruzlarda bulunmu~tur. lki Alman tay· 
laresi dii'liiriilmii§tiir. Son giinlerde Nor

' ~t~e para§iitle indirilen Alman ktt' alar! 
~tnha veya esir edilmi~tir. Memleketin di-

• ~tr muhtelif kiSimlarmda kaydedilecek 
1Yrnetli bir §ey yoktur. ;iimali Norvec;e 

• tngi]jz kttaatJ «tkanlmt~ ve bunlar Nerve~ 
ltaatile iltisak peyda etmi§tir. 

Bir deniz hiicumuna dair 
Alman tebligi 

b
. Berlin 17 (a.a.) - ~D. N. B.:. ajans1 
tldiriyor: 
Bu giin ogleyin, Norve<;in garb sahili 

• l~tgmda yaptlan hava taarruzlan esna • 
• -~da, lngiliz harb gemileri agtr zayia ta 

~ll'ramt§lardn. Biiyiik c;apta bir bomba
~tn tam isabetile bir lngiliz kruvazorii 

• derhal batmt§tlr. Diger iki kruvazore de 
• u~ bomba ile tam isabet vaki olm§utur. 
• Bllnlar, en biiyiik «apta bombalardtr. 
• Bornbalann yapttgJ tahribat o derece 

lazladtr ki, bu gemilerin, Simal denizin -
~en bir lngiliz limamna avdet etmeleri 
11llkant kalmamt§ gibidir. 

N orvet;in muhtelil noktalarrna 
ihrac yapzldz 

Nevyork 17 (a.a.) - New·York Journal 
~azetesi, Norve,.teki Amerikan ,.]~isi :via· 
~am Harriman' m Hariciye Nezaretine 
~Onderdigi a§agtdaki telgrafJ ne~retmek· 
ledir: 

«Norve~ Kralt Haakon daima Norve«· 
ledir. Kttaatile beraber Norvec;te bulu • 
~~Yor. Daha son zamanlarda bizzat ken· 
<ltsil'i gordiim ve hatta kendisile gorii§· 
liitn. Sana, ne kendisinin ne de milletinin 
A.hnanlara asia teslim olmtyacagmJ soy
led;, Norvec; ordusu §imdi harbedi)'Or ve 
~ttn de iyi «arpl§IYOT. lngilizl.-rin Narvike 
{tkttgma ve burasmJ eie gec;irdii::ine l!iip
Qe yoktur. lngilizler Norve<;in diger muh
l~]if noktalanna da asker c;tbtrr..t~lardtr.~ 

Almanlar 800 zayiat verdiler 

oldu~unu ispat etmektedir. 
Almanlar, Danimarkaya alt1 ftrka ·gon· 

dermi~lerdir, bunlardan 800 ki§i i§gal es· 
nasmd.ot telef olmu§tur. 

Bu gazete, Almanlarm 1 7 nakliye ge· 
mtst, halihaznda mayin barajlan ve 
miittdiklerin hava faaliyetleri yiiziinden 
Kopenhagda abluka edilmi~ bulunmak· 
tadtr. 

lngiliz Amirallrgtnin tebligi: Bir 
kruvazor yaralz 

Londra, 1 7 (a.a.) - Amiralltk lngiliz 
donanmasmm, bu sabah ~afakla beraber. 
Stavenger tayyare istasyonunu bir saat 20 
dekika bombardtman ettigini bildirmek· 
tedir. Avdette, bir kruvazore, bomba iss
bet etm~ ve kr:.o~zor az ciddi hasara ug· 
ramt~sa da iissiine avdet iizere yoluna de
vam etmi§tir. 

Zaler ifin itimad ve sabrr 
tavsiye ediliyor 

Londra, 1 7 (a. a.) - Royter aj ans1 
bildiriyor: Times gazetesinin askeri mu
habiri yaztyor: 

Miittefiklerin, asker ihrac1 i«in intihab 
ettikleri yerler, orada kuvvet peyda ede
cekleri ane kadar gizli tutulacakttr. AI. 
manlarm bu mevkileri bilmemeleri lazlm· 
dtr. Miittefik askerlerinin saytst, Alman
lann Oslo etrafmda, Norvert ordusu iize
rine yapttklarJ tazyikt zaytflatmaga kafi 
gelecek nispette oldugunu halkm bilmesi 
kafidir. Almanlar, garbde Bergende ve 
T randheim' de tee rid edilmi§ garnizonla
nna daha ~imdiden, tayyarelerle, para§iit. 

lerle yardtm gondermege ba§lamt'llardu. 
Tayyare ile yardtm gondermek ba~kadtr, 
denizden serbest ge«id olmadtgt i~in, ge· 
ne tayyare ile miitemadi ~rzak ve miihim· 
mat yollamak biisbii tiin ba§kadtr. Bu iti
barla, miittefiklerie Almanlar • arasu,1da 
simdi daha evvel asker gondermek ve bu 
askere daha rtabuk erzak ve miihimmat ve 
top yeti~tirmek i<;in halecanh bir yan§ 
ba§lamt§tlr. 

Royter ajans1 bildiriyor: 
Norvec<teki miittefik ktt' alar hakkmda 

siir' atli ve heyecanh haberler bekleme
mesi, bir miiddet i~in, muvaffakiyete in. 
tizar etmesi halka bildirilmektedir. Al
manlan denize dokmek §iiphesiz ki mii§
kiil bir i§tir. Onlara, tedricen ve ihtiyath 
yakla~mak laz1mdu. Almanlar, istilayJ, 
aylardanberi haztrlaml§lardu. Miittefikler, 
asker ihrac1m bir hafta i~inde hazuladtlar. 
Binaenaleyh sabuh olmak ve Almanlunn 
maglub edilecegini itimadla beklemek la
ztmdtr. 

Musadere 'edilen gemiler 
Londra 17 (a.a.) - Harb ikttsad ne· 

zaretinin bir tebligine gore, Danimarka ve 
Norve<;teki vaziyet dolaytsile 1 3 ii Nerve~ 
7 si Danimarka ve 6 sJ lsve~li olmak iize· 
re lngiliz limanlarmda bulunan 30 ticaret 

ahkonulmuttur. . 

''iran ve Tiirkiye, tehlike 
kar$IStnda eleledir ! , 

Bir teca viiz 
takdirinde 

Amsterdam 17 {a.a.) - Siyasi mii. 
§ahidler, Holandamn Avrupa ihtilafma 
siiriiklenmesi takdirinde F elemenk Hin -
distamnm' ugrayacagt aktbet hakkmda 
son giinlerde ortada dola§makta ol<~n 
muhtelif haberler dolaytsile hararetli 
miitalealar serdetmektedirler. 

Bu mii~ahidler, Amerika Cumhur Re
isi Ruzveit'in diinkii nutkuna hususl bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. Bu zevat, 
Hind Okyanusunda bazt fiituhat emelleri 
ba§gosterdigi takdirde Holandanm miis· 
temleke imparatorlugunun tabil hamisi • 
nin Amerika olacag1 miitaleasmdadtrlar. 

Holanda mehafili, Ruzvelt'in son nut. 
kunun Amerika i§lerine gittikc;e daha zi
yade alaka gostermekte oldugunu ispat 
etmekte bulundugunu yazmakta ve bun
dan dolayJ memnuniyet izhar etmekte • 
dirler. 

Allgemeen Handelsblud gazetesi, Ruz
velt'in 19 37 de Sikago' da «Aimanyamn 
karantinaya tabi tutulmast laztmdtr.> de. 
mi§ oldugunu hatnlatmakta ve Amerika 
Cumhur Reisinin iktidar rnevkiine gel -
digi zamandanberi ayni siyasi hath ta
kib etmi§ olduguna ehemmiyetle i§aret 
etmektedir. 

Maasbode gazetesi, ltalyanm «gayri
muharib» olmast kabilinden Amerikamn 
da bitaraf oldugunu, fakat ltalyanlar 
O~iincii Reich' a sempati gosterdikleri 
halde Amerikahlann miittefiklerle mii~
terek bir ideolojiye sahib olduklanm yaz. 
maktadtr. 

Bu gazete, netice olarak, Amerikada 
infirad siyaseti takib edilmesi cereyam .
mn her zamanki gibi kuvvetli oldugunu, 
fakat Amerikan efkanumumiyesinin A • 
merikanm miittefiklerin yamba§mda mev
ki almak suretile ihtilafa miidahale • 
de bulunmast saatinin hulul eaebilecegi
ne gitgide daha ziyade ihtimal vermekte 
bulundugunu kaydetmektedir. 

Amerikanrn endi,eleri 
New-York 17 (a.a.) - i\'ew·York 

llerald Tribune gazetesi. Holanda harbe 
siiriiklendigi takdirde Japonyanm Ho • 
Ianda Hindistanma kar§t ittihaz edecegi 
tarzt hareket hakkmda J aponya Hariciye 
Nazm Arita tarahndan yaptlan beyanab 
§iddetle tenkid etmektedir. 

Bu gazete, Japonyamn <;:inde sulhu 
ihlalinden Amerika, lngiltere ve diger 
devletler nekadar endi~eye dii§mekte 
hakh idiyseler Japonyamn da Holanda 
Hindistanmda sulhun ihlali yiiziinden ~~
kacak kan§tk!tklardan o kadar endi§eye 
kaptlmakta hakh oldugunu yazmaktad1r. 

lngiltere, Groenland't 
zaptetmiyecek 

Va§ington I 7 (a. a.) - lngilterenin 
Amerikadaki biiyiik el~isi Lothian a§a • 
&'Idaki beyanatta bulunmu§tur: 

c- Ne lngiltere, ne de Kanada lz • 
Ianda veya Groenland'a asker c;tkarml • 
yacaklardtr. Yeter ki Almanya buralan 
zapta kalkt§masm. 

Greenland Almanlar i~in miikemmel 
bir hava iissii te§kil edebilir. Fakat bu • 
rada tulunamazlar. Zira Almanlan bura· 
dan kogmak bizim i«in «ok kolay ola • 
cakttr. Monroe prensipi Greenland hak· 
kmda tatbik edilebilir. Zira Greenland 
batt dairesine dahildir.:. 

Lothian §unlarJ ilave etmi§tir: 
c- Amerika batt sahilleri mahsulatt

nm Sovyetler Birligi yolile Almanyaya 
gitmesine mani olmak i«in ka,.ak kontro-

[Ba, taraf1 b!rinei aahtfede] lunun Pasifik denizine te§mili ihtimali 
mevcuddur.~ 

~ark milletleri yirmi sene sonra katettikleri yolu olrebilirler ve 
"' Va~ington 17 (a.a.) - Hariciye Ne-

tehavviillerini temafa edebilirler. Son harbde muharib devletlere zareti bildiriyor: 

~izmet i~in sili.hlanan bu milletler bu gun Asyamn bu ko,esinde s-ql. lzlandamn Amerika hiikumetile dog· 
~ll ve bitarafhklarrnl muhafaza i~\n kuvvetli bir mania te,kiline !r&- rudan dogruya miinasebetler tesis etmek 
I istedigine dair hlanda Ba§Vekili Jonas • 
l~rnaktadtrlar. son tarafmdan gonderilen telgrafa ceva-

1. ~imdiki halde Iran $ahin,aht hiikumetile Tiirkiye arastnda boyle ben Hull §unlan beyan etmi§tir: 

~lr birlik ve boyle bir karde,Iik hakimdir. Bu iki memleket her «- Amerika hiikumeti, §imdiki ah • 
~ • b' 'h ' J k d b' b' J • d d kl d' p val dahilinde lzlanda miimessillini kabul a.ngt 1r 1 hma ar,tsrn a 1r 1r errne yar 1m e ece er tr. ro-
~ etmege amadedir. Amerikada yakmda 
a.gandalarrn yardtml olmakstzrn tabiatile teessiis eden bu birlik Reykjavik'de bir Konsolosluk biirosu a • 
~ihan siyasetinde yeni bir vi.ktadtr. ,.acagmJ iimid eylemektedir.:. 

Avrupa milletleri evvelce maksadlarrnin aleti olan bu biiyiik ktt'a· Amerikamn diplomatik mahfillerinde 
11 bu miimessilin bir konsolos mu veya bir 
In a,Ilmaz bir mania haJine gelecegini hi~ bir zaman tasavvur etme. sefir mi olacagma dair malumat mevcud 

lltilllerdir.» . degildir. 

u·-k-o-ld_an_h_a,-a-se-fe,_rl-er_in...:...:.:.::e==:..-ba-,1-an_d_l_ 

Sngdan sola: izmire gidecek Dag tayyaresi hareket i&areti ahyor ve hangarlar iizcrindc havalamyor • A~ag1da Ankaraya 
hareket eden Fer tayyaresi saha iizerinde, telsizle tayyarelerin sey ahati takib olunuyor 

Devlet Havayollanmn memleket dahilinde dart noktadan Ankaradan lzmire bir, Adanadan Ankaraya bir, Ye§ilkoy· 
1 ~ttib ettigi ~i.ind.-lik telakili seferlere diin sabahtan itibaren den Ankara • Adanaya ve lzmir • Ankara}"a b~rer pasta 
;l'lkara. Y e~ilkoy, Adana ve lzmir hava ;stasyonlarmm hep- tahrik edilmi~tir. Hergiin Ankaradan lzmire gel en tayyare 
111de birden haslanmt~tJT. saat 12,30 da ve Adanadan Ankaraya hareket eden de saat 

Bu suretle di.in sabah yedi bu~ukla sekiz on be§ arasmda I 7 de Ye§ilkoye vast! olacakttr. 

Bitaraf iilkelerde 
Nazi tahrikatt ltalyada fevkalade tedbirler 

·isve~ ve Macaristan 
~iddetli tedbirler almak 

zaruretini duydular 
Stokholm 17 (a.a.) - Ecnebi memle

ketleri i~in lsve« radyolan tarafmdan ya· 
ptlan ne§riyat esnasmda lsve<;; milletinin 
hiirriyetini ve istiklalini muhafaza etmck 
hususundaki arzusu tebariiz ettirilmekte. 
fakat lsve«in ba§ka bir miihim mesele ile 
me~gul bulundugu kaydolunmaktadtr: 

lsve~ milleti, memleketin birligi aley • 
hinde dahilde tertib edilecek her suikas
de kar§J miicadele etmege haztrdtr. 

Diger cihetten iic< genclik te§ekkiilii ya
ni sosyal • demokratlar, liberaller ve mu· 
hafazakarlar bir karar sureti kabul ede
rek «hainlere kar§l~ en §iddetli tedbirle
rin altnmasmt istemi§lerdir. 

Macaristanda da ayni tstzrab 
Budape§te 17 (a.a.) - Hiikumet par. 

tisinin diin ak§am yaphgt bir toplanttda, 
Ba§vekil Teleki'parlamentonun feshi hak
kmdaki kararnamenin elinde oldugunu 
ve icabmda bunu kullanmakta tereddiid 
etmiyecegini bildirmi§tir. lyi haber alan 
mahfillerde tahmin edildigine gore bey
r.,!lmilel vaziyet dolaytsile hiikumet yu
kan Macaristanda yeniden intihabat yap
hrmaktan vazge«ecektir. Simdiki meb'us· 
lar yerlerinde ipka edileceklerdir. Miifrid 
sagcenah partilerine mensub bazt kimse
lerin intihabat miicadelesinden istifade e
derek tahrikat yapmak iimidine kaptldtk
lart, ayni mahfillerde tekrar edilmekte· 
dir. Teleki'nin biitiin vasttalara miiracaat 
ederek otoritesini temin ve memleket da
hilinde siikuneti muhafaza etmege azmet
mi§ bulundugu kaydedilmektedir. 

Bir Alman tayyaresi lsve~e indJ 
Stokholm 17 (a.a.) - Bir Alman tav· 

yaresi, Waenernland' da yere inmi§tir. 
Tayyare, musadere ve miirettebal! tevkif 
edilmi§tir. 

lsvefin bir kararz 
Stokholm I 7 (a. a.) - D. N. B. lsve« 

hilkfimeti muharib devletlere aid harb 
gemilerinin lsve~in ic; karasulannda sey· 
riseferini menetmi§tir. 

Belt;ikada silah altrna t;agmlan 
ihtiyatlar 

Briiksel 17 (a.a.) - Bel<;;ika hiiku -
meti tarafmdan memleket i~inde ittihaz 
olunan emniyet tedbirlerini tatbik etmek 
iizere demiryollanm muhafaza i<;in bir ta. 
ktm ihtiyatlar silah altma c<agmlmJ§tJr. 

Giimriik varidat1 
Marttan itibaren tekrar 

artmaga ba~lad1 

(Bq taraj& birinci aahlfede) 

salahiyettar Alman mahfilleri <;;ok ketum 
davranmaktadtrlar. Belga ajansmm Ber
lin muhabirine gore, bu mahfiller, mezkur 
ziyarette hi,.bir fevkaladelik olmadtgmt 
soylemektedirler. 

Yugoslav hududunda Alman 
tah,idatz 

Zagreb 17 (a.a.) - Havas Ajans1 
muhabirinin bildirdigine gore, cAiman 
turistlerinin:. bir ka~ giindiir Yugo!lavya· 
y1 istila etmeleri iizerine hast! olan endi§e 
havas1n1 hududdan gelen haberler artn
maktadtr. 

Dola§an §ayialara gore, Yugoslavya 
hududundaki Alman kuvvetleri bir ka~ 
fnka ile takviye edilmi§tir. 

Slovakyada Macar hududu istikame • 
tinde Alman tah~idatt yaptldtgt hakkm -
daki haberlerle bu §ayialar birbirlerine 
yakla~tmhyor. 

Arnavudlukta ve Fiume'de 
tedbirler 

Diger taraftan, Arnavudluga son ~iin
lerde gonderilen binlerce asker endi~e u
yandtrmaktadlr. 

Aym zamanda §U da kaydediliyor ki, 
ltalyadan gelen yolculann beyanatma 
nazaran Fiume' de hava mi.idafaa milisi 
seferber edilmi~ ve Trieste mmtakasmda 
da pasif korunma tedbirleri almmt§tlr. 

Tuna iizerinde alrnan miifierek 
tedbirler 

Roma 17 (a. a.) - Biikre§ten Stefani 
Ajansma gelen bir telgrafa gore, Yugos
lavya, Bulgaristan ve Macaristan Tuna ii
zerinde seyrisefain i§ini hal i~in Ruinanya 
tarafmdan yaptlan teklife miisaid cevab 
vern1i~lerdir. llk tedbir harb . gemisi hali· 
ne c;cvrilebilecek vaziyette bulunan va .• 
purlann nehirden gec;mesini menetmek
tir. lkincisi, vapurlann miirettebah hususi 
bir murakabeye tabi tutulacakttr. 

Cc<iinciisii. nehrin iki ktytsmda askeri 
tesisat yaptlmasmda kullamlabilecek ta~. 
«imento, dinamit gibi maddelerin nakli 
yasak edilecektir. 

Dordiinciisi.i, Tuna iizerinde seyrisefain 
komisyonu nizamnamesinin yerine Tuna 
ktytsmda bulunan devletlerin daha §edid 
ve daha iyi anla~tlan giimriik kanunlan· 
ntn ikamesi. 

Dart Tuna devleti bu tedbirlerle her 
vaziyet kar§tsmda korunmalanm daha iyi 
temin edebileceklerdir. 

Roma tasvib ediyor 
Roma, 17 (a.a.) - Rumanya, Maca· 

ristan, Yugoslavya ve Bu1garistan arastn· 
da T unadaki seyriseferin kontrolu ic<in 
yaptlan anla~ma ltalyan mehafilinin tas· 
vibile kar§lla~maktadtr. Bu mahfiller, 
Biikre§in bu te§ebbi.isiinde, bilhassa, do rt 
devlet arasmda, Avrupa cenub §arkisi sul
hunun muhafazast i!;in elbir ligi arzusu 
gormektedirler. 

Yugoslavyadaki ecnebilerin 
vaziyeti 

,Bt•lgrad 17 (a.a.) - D. N. B. Yugos
lav makam1an, biitiin yabanctlann ikamet 
tezkerelerinin tetkik edilmesi emrini ver· 
mi§tir. Bu suretle yabanctlarm tneo,le • 
kette kontrolsuz seyahatine mani olmak 
istenmektedir. Belgrad ve Zagrebde otur
mak ic<in, bu §ehirlerde oturmalan mec· 
burl bulunanlara hususl bir ikamet tez· 

keresi verilecektir. 

Yugoslavyadaki tevkilat 
Belgrad 17 (a.a.) - Resmi mehafilde 

beyan olunduguna gore, Alman polis 
te~kilatile alakadar olmak iizere §imali 
Yugoslavyada bir «ok tevkifat yaptldtgJ 
hakkmdaki haberler esasstzdtr. 

lhracz menedilen mahsuller 
Bi.ikre§ 17 (a.a.) - Havas AJansm • 

dan: 
Salahiyettar bir membadan btldirildi

gine gore Rumanya hiikumetinin son za· 
manlarda ittihaz etmi§ oldugu memnuiyet 
tedbiri evvelce akdedilmi§ mukaveleler 
ahkamtnm ve bilhassa F ransa ile yaptl • 
ml§ olan pazarhgm icrasma mani olmak
tadtr. Hiikumetin vermi§ oldugu karann 
azun siiren bir kt~ yiiziinden Rumanya· 
nm 7irai vaziyetinde tahaddiis eden degi· 
~iklik iizerine verilmi§ oldugu soylen• 
mektedir. 

Mcvcud stoklar, ancak gelecek rekolte· 
ye kadar ihtiyasJ temin edecek miktarda 
olup ihracata tahsis edilebilecek mevad 
yoktur. Yalmz sonbaharda ihra.; edilme· 
mi§ olan bir miktar mtstr vardtr. 

Hl.ikumetin arpa ve sair ziral mahsul
lerin ve bilhassa ayc;i~eginin ihracJnJ me• 
nettigi gibi bugdaym ihracmJ da menet• 
tigi haber verilmektedir. 

Rumanyamn kontrol kararlarz 
Bukre§ 1 7 (a.a.) - Hiikumel Rumen 

limanlannda ve karasulannda seyrisefa• 
inin intizam ve emniyetini temin maksa
dile fevkalade tedbirler derpi§ eden ka
nun layihastm tasvib etmi§tir. 

Almanlarm orman talebi 
reddedildi 

Simali Rumanyadaki biiyiik ormanlar• 
dan ii~iiniin 30 sene i§letilmesi ic;in kira 
ile Almanyaya verilmesi hakktnda yapl• 
Ian teklif askeri makamlar tara&ndan 
reddedilmi§tir. Bu makamlar orman i§let• 
mesinin gerek ekonomik gerekse stratejik 
baktmdan <;;ok miihim oldugunu bildir • 
mi§lerdir. 

Ecnebiler murakabe ediliyor 
Biikre§ I 7 (a.a.) - Rumanya rna • 

kamlan, Biikre~ ve civarmdaki askeri 
mmtakalarda oturan ve ya§J on be§ten 
yiiksek olan yabanct veya Rumen vatan• 
da§J herkesi, hususi bir ikamet tezkeresi 
almak iizere, 1 maytstan evvel alakadar 
makamlara isimlerini bildirmege ve ya· 
ztlmaga davet etmi§tir. Bu davete icabet 
etmiyenler, hapis ve agu para eezasile ce· 
zalandmlacaklardu. 

Alman • Rumen miizakereleri 
Biikre§ I 7 (a.a.) - Havas: Bir ay • 

dan fazladJT devam eden Alman • Ru· 
men ikttsad miizakereleri bu hafta so • 
nunda bir protokol imzasile neticelene • 
cege benzeyor. 

Almanlann kanaatince, ge~en 6 ay 
i~inde Rumanya, Almanyaya ancak 
350,000 ton petrol vermi§ti. Halbuki, 
mukavele mucibince 780,000 ton ver • 

0 ]• I' d' A mes1 aztm ge 1r 1. 

Franstz. Rumen 'ticaret anla,maat 
imzalandt 

Biikre§ 17 (a.a.) - Franstz - Rumen 
ticaret anla§masJ Biikre§te imzalanmt§hr. 

Bu anla§ma, bilhassa Franstz hiikume• 
tinin akdetmi§ oldugu miihim bugday ve 
kereste mubayaa mukavelelerinin siir' atle 
tatbik edilmesini temin eyleyecektir. 

Avrupanm §imalinde harbin ba§lama
smdan sonra «ok aza1mt§ olan lstanbul Ji. 
mamndaki sefain harekatt ve Bogazlar
dan ge~en vapurlar dolaytsile azalan Is
tanbul giimriiklerinin varidatmda son za
manlarda normale dogru bir yiikseli§ go
riilmektedir. Harbden evvel Istanbul 
giimriikJ.;:_Ji varidatJ ayda normal olarak 
6 milyon Tiirk lirastm bulmakta idi. F.y• 
lui ayile mart arasmda bu miktar ayda 
vasati 2 • 3 milyon liraya di.il:lmii~tiir. Fa
kat mart aymda giimriik varidatt 3.5 mil-

Eski Kocaeli meb'usu S1rr1 tevkif edildi 
yon liray1 bulmu§, nisanda daha fazla bir <Ba~taratl 1 tnct sah.ttede) 
inki~af gaze «arpmaga ba§lamt§tlr. Harb- f d 

1 ti itibarile mektublann hemen ayni i a e 
den sonra limammtza sve«, Norve«, Ho- ve karakteri ta§tmakta oldugu ve ayni id-
landa ve Finlandiya bayragm1 ta§tyan Va· dialan tekrarlaytJ:! durmakta bulundugu 
purlar gelmemektedir. Buna mukabil . d'l . . M'kt .. d f 1 0 
F I ']' B 1 R S tesptt e t mt§ttr. 1 an yuz en az a • 

ranstz, ngt tz, u gar, umanya, ov- I b k bl k · tl 1 t b 1 
1 I . l an u me tu ar e senye e s an u 

yet, ta yan ve Amenkan vapurlan ge - I l . d .. d 'ld'.. . . h · · 
kt d' AI 1 f l . postane enn en gon en tgt tc;m §e nmtz 

~e Ke trd. . dmanb vlapur ar1J1mnA1 se er en zabttast Istanbul postahanelerine girip <;I· 
tse ara emz e u unan man va- . . k b' 1 . . . kanlan gtzlt olarak s1 1 IT nezaret a tma 
purunun hmamm1zla ecnebt Karademz ] N'h b 'k' · 1 .. .. 
I. 1 d f w a mt§hr. 1 ayet, u aym 1 met sa 1 gunu 
tman an arasm a se er yapmaga memur k. K 1· .. t k'l b' S B II' 
d '] 'k' )' 'd' I . . es 1 ocae 1 mus a t me usu trn e 1-

e ten 1 1 vapurun ge t'f ve gt I§ erme m- •1 B w] t · d tt • 'k' 
h . k d. D" 1' d .. og unun eyog u pos anesm en a tgl 1 1 

tsar etme te tr. un tmammtz a U« f) 1· · d'kk · · 
I I 'k' 1 ']' b' F b' B 1 mektubun zar ar1 po tsm nazan 1 atm1 
ta yan, 1 1 ngt tz, tr ranstz, IT u • . k bl 1 k h~ k' 

b · d AI 'I · d 1 celbetmt§ ve me tu ar a mara a 1m 
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italyanm barbe 
Gir esi ihti•aUeri 
Kar$tsuida 

<B~makaleden devam> 

la~abilir ve o zaman ltalyan hukumeti 
bugun vermi~ oldugu kararlan, pek hakh 
o!aJ..tk, degi~tirebilir. Herkes biliyor ki 
italya bitaraf bir memleket degildir. 0, 
eli silahh bir vaziyette sadece harb dJ~m
da bulundugunu resmen ilan etmedi mi? 
Bu ~u demektir ki ltalya miinasib bir hr
sat bekleyor. Onu bulduguna emniyet ge
tirdigi giin derhal i~e miidahale etmek is
teyeccktir. 

Z aferin Almanya tarafma dogru gii
liimseyerek bakmasJ italyayl tahrik edici 
bir vesile sayilabilir. 

Boyle bir vesile zuhur etmedikc;e Ra
madan yiikselen sesler sader~ laftan iba

kalacaga benzeyor. 

NADIR NADI 

BAYANLARA 
Beyoglu Galatasaray lisesi kar~tstnda 

No. 1 78 me~hur DAViD magazast, bu 

mevsimin en son model tayyorlerle rob· 
lanm te§hir ediyor, 

iddialan ta§ldtgl goriilmii§tiir. 
Sun Bellioglu bu suretle ciiriirn i.istiin

de yakalamr yakalanmaz, Bogazkesende 
Emek apartJmanmdaki dairesinde derhal 
ara§tlrmalar yaptlmt§tlr. Bu taharriyatta 
mektublarm yaztldtgl daktilo makinesi, 
kullamlan zarf ve kagtdlar, muhtelif isim 
listeleri dahil olmak iizere 20 • 25 kadar 
delil bulunmu~tur. 

Maznun, Ankaraya gonderiliyor 
Sun Bellioglu diin ak§ama kadar Em· 

niyet miidiirliigiinde nezaret altmda bu• 
lunmakta idi. Su,., askeri mahiyette ol· 
dugundan kendisinin askeri mahkemeye 
tevdi edilmek iizere bugiin veya yann 
Ankaraya gonderilecegi teeyyiid etmi§tir. 
Strn Bellioglu aslen Ktbnsh olup evvelce 
lzmit mutasarnfhgmda bulunmu§ ve son
ra lzmitten meb'us «tkmt§tl. Son meb'us 
se«iminde de miistakillen Kocaeli mmta
kasmdan namzedligini koymu~tu. 

Mumaileyh miiteaddid defalar So'\'yet 
Rusyaya giderek ticaret i~leri yapml~. bir 
miiddet evvel de Almanyaya giderek tah
silde bulunan damadmm yamnda uzun
ca miiddet kalmt§tl. 

Strn Belliogl~ evvela bu mektublan 
kendisinin gondermedigini iddia etmi§se 
de bilahare ktsmen itira fta bulunmu§tur. 

Ankarada malUmat 
Ankara, 1 7 (Telefonla) - Sabtk lz

mit meb'usu Sunya dair lstanbuldan ak
seden haberler iizerine alakalt makamlar· 
da mes'ul zevatla gorii§tiim. Sunmn, ba
Zl §iipheli hareketlere te§ebbiis ettigi, ve 
bu arada bazt adreslere bir taktm mek
tublar ve risaleler gondermi§ oldugu te-

yid edildi. Bu sue; lstanbulda ika edildigi 
i«in, tahkikatla §imdilik Istanbul zab1ta ve 
Adliyesinin me§gU] oldugu da ilave edil· 
di. 

lhrac edilecek ecnebiler 
Ankara I 7 (T elefonla) - Milli hu· 

dud haricine ~tkanlan bazt yabanctlar 
dolayJsile alakadarlardan aldtgtm izahat· 
ta, son zamanlarda bir ka<; §ahts hakkm· 
da almmt§ olan kararlarm, hi<; bir fevka• 
ladelik ifade etmedigi tasrih olundu. Bun· 
lar, yabanc1larm ikameti veya sair su<;lar 
hakkmda mevcud kanunlanm1za aykm 
hareketler dolaytsile tatbik edilen hii· 
kiimler ciimle!indendir ve memleketimiz• 
deki §U veya bu milletten ecnebiler hak· 
kmda almml§ bir tedbir mahiyetinde de· 
gildir. 

Millet Meclisinde 
<Bcu tarat• 1 tncn sah.tJed.e> 

ihtiyaelanna temasla 890 koyiiniin ancak 
1 55 inde mekteb olan bu geni§ vilayette 
asgari bin muallime ihtiyac oldugunu 
kaydederek, burada da bir enstitii kurul
masmJ temenni etti. 

Emin Sazak, doktor Ali Siiha, Hakkt 
Ktltcoglu da miitalealarm• eoylediler. 
Hakkt Kthcoglu, sozleri arasmda: 

c.- Muallimlerin vazifesi yalmz A. 
B. C. ogretmek degildir. Gittikleri yerler· 
de cumhuriyetin, mktlabm, medeniyetin 
esaslanm anlatacaklar, imanh ieneler ye· 
ti§tireceklerdir. • dedi. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel, kanun 
I.Oyihast mi.inasebetile izahat verdi. Layi
hayt haztrlamaya saik olan sebebleri an· 
lattJ. Bu arada, hatibler tarafmdan ileri sii 
riilen miilihzalara da cevab verdi. Mad· 
delerin miizakeresi suasmda da bir c;ok 
hatibler soz alarak fikirlerini soylediler. 
Neticede layiha kabul olundu. 

c;ift~i yurdda§! 
Turkiyede her sene 50 bin ton pamulc ye

ti§iyor. 
Bu, tonu be~ yiiz liradan 25 milyon lira

hk bir ktymettir. 
Pamu.k mahsuliimiizii en &§Bgl yiizde yir

mi arbrtrsak, yurdumuza 5 milyon lira faz
la kazand!rmt§ oluruz. 

Pamuk mahsuliimiizii en ~agt yiizde yir
mi arbrmak senin elindedir. 

Kollar• !tva, pamuk cengine attl! 

Ulusal Ekonomi ve Arttuma Kurumu 
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M1str ziyareti 
Futbolcularla pehlivanlar 
da 26 nisanda hareket 

ecliyorlar 

Milli kiime ma~lan 

Bu hafta Ankarada 
ve ,ehrimizde yapl
lacak miisabakalar 
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INHISARLARDA 
lnhisarlarda, olen memur a
ilelerine 104 bin lira verildi 

Haber aldtgtmtza gore, atletlerle hera
her Kahireye gitmi§ olan bolge asba~kam 
F eridundan dun bir telgraf gelmi§tir. Bun
da, Mtsnhlann muhtelif mi.isabakalar yap
mak iizere Tiirk futbolcu ve gure~.;ileri
ni de davet ettikleri ve 16 futbolcu ile 9 
pehlivamn 26 nisanda yola <;tkanlmasl 
bildirilmektedir. 

Milli kiime ma.;lanna bu hafta Ankdra ~ II 
I I 

I 1•1 I 
I 1•: I ~I I I I 1•1 I •I I I 

I 1•1_ 

lnhisarlar idaresi olen memur aileleri
ne yardtm cemiyeti nam1 altmda bir ce
miyet teais etmittir. lki buo;uk sene evvel 
kurulan ve halen 3887 azasJ bulunan bu 
cemiyetin 0 tarihten bu giine kadar olen 
I 09 memur ailesine yaphgt yardtm mik
tan 104,558 lirad1r ki, her aileye takri
ben 1 000 lira isabet etmektedir. Cemiye
te aza olanlann her birine dii~en vasati 
yardtm parasmm ayhk miktan 94 kuru§ 
gibi ciiz'i bir miktardan ibarettir. 

SEHIR ISLERI 1 ve lstanbulda devam edilecektir. Bilhassa 10 
Galatasarayla, F enerbahcenin Ankarada 
yapacag1 miisabakalar Milli kiime §Bmpi- ,.!!_J I I I I 

I 
I l•l . .l...J T ophane - Dolmabah~e aras1 

tanzim edildi yonlugunda biiyiik rol oynayacak mahi- Soldan saga: 
yettedir. Gal11tasaray tabmt diin sabah 1 - Norve~ln merkezinin eski lsmL 2 - Ba- Ni~anta~mda 52 nci mektebin oniinde 

bir park yaptlacak, buraya !<ocuklara mah
sus eglence aletleri, kum ve saire kona
caktu. Diin bolgede yc:ptlan ic;timada, isteni

len sporcu kafilelerinin derhal hazulan
masma karar verilmi~ ve tedariklere ba~
lanmt~tlr. Giire§<;i ve futbolculanmtz 26 
nisanda §ehrimizden hareket .,decekler -
dir. Yaziyet ve karar gene telgrafla Ka
hireye bildirilmi,tir. 

Ankarllya hareket etmi~tir. Fenerbahc;e ba ana ~oluk yocuk, bir !r"§id l~ki. 3 - Ters 
bugiin hareket edecektir. Ankarada cu- ~~virirseniz vaziyet olur, . bir ~e~ld yemek. 4 -
martesi gunu Muhaftz - Galatasaray, Mubtar vililyet, su ta§tynn. 5 - Blr cins ya -
Genclerbirligi - Fenerbah.;e ile oynaya- pt§kan hayvanlar (cemi), yel. 6 - Bir hayvan, 
cakhr. Pazar giinii F ener - Muhaftzla, Ga- Af~ikada bir korfez, bayag1 7 - Ne§'eli, blr 
latasaray - Genclerbirligile kar§tla§acak- ,e~id kab, 8 _ Bir emir, garbi Anadoluda bir 

Belediye reis muavini Lutfi Aksoy be
raberinde Bahc;eler miidiirii Re~ad, Te -
mizlik miidiirii Faik oldugu halde Topha
ne ile Dolmabaho;e arasmdaki sahay1 tet
kik etmistir. Bu sahadaki binalar, duvar
lar boyaitlmt§, asralann etrafma duvar 
.;evrilmi§, Ayaspa!Ja yolunun iistiindeki 
eski barakalar kaldmlmu~tn. K1z liaeleri atletizm 

miisabakalar1 
Ktz liseleri aras1nda yap1lmakta c-lan 

atletizm miisabakalartna di.in $ere£ sta
dmda devam edilmittit. Miisabakalar, 
manialJ Ve maniaSIZ ko§ularla atmalar 0-

larak. ve iki grup iizerinden yaptlmt~tlr . 
Neticeler §Unlardtr: 

Ko§ular: 
ManiasiZ ko§ulara iic; ktz lisesi 2 0 ter 

ki§ilik taktmlarla girmi§ler ve 70 metre 
mesafede bayrak yan§l yapmt§lardtr. 

A grupunda: I - K1z Muallim mekte
bi 3. 5 1. 1, 2 - Cumhuriyet liseai, 3 -
lnonu. 

B grupunda: 1 - <;amhca 3,55, 2 -
istanbul k1z lisesi, 3 - Bogazio;i. 

Maniah kooularda 70 metrelik mesafe 
"dahilinde yaptlmttttr. Neticede: A gru
punda: 1 - K11: Muallim mektebi 4.4.1, 
2 - Cumhuriyet, 3 - lnonii. 

B grupunda: 1 - <;amhca, 4.9.4, 2-
lstanbul, 3 - Bogazi.;i. 

Atmalar: Oc;er lise ve iki grup iizerin
de yaptlan atl§larda alman neticeler tun
lardu: 

A grupunda: 1- K1Z muallim, 223,5 
2 - Cumhuriyet, 3 - 1nonii. 

C grupunda: 1 - Kandilli 199,5, 2-
Erenkoy, 3 - lstiklal. 

lardn. 
lzmirin Altmordu ve Altay taktmlan 

da, ilk deplasmam yapmak iizere, §ehri
mize geleceklerdir. lzmirde Galatasarayt 
maglub eden ve Fenerbah;eye pek az 
farkla maglub olan her iki taktmm bu 
hafta ~ehrimizde yapacagt mac;lar ciddl 
bir alaka uyandtrmt§tlr. Cumartesi giinii 
Altmordu, Yefa ile; Altay, Be~ikta'!la 
T aksim atadmda mac; yapacaklardu. Pa
zar giinkii miisabakalar $eref stadmda 
vaptlacak ve Betikta§ - Altmordu, Yefa -
Al •- .. ar'asmda oynanacaktir. 

Atma ve atlama 
· miisabakalarl 

Atletizm Aianhgtndan: 
20 nisan 940 cumartesl giinii saat 15 te Be-, 

~iktat ;'ere£ stadmda Ukbahar atma ve aUama 
miisabakalar1 yaptlacakhr. Miisabakaya i§tirak 
edecek a tletlerin vaktii zamanmda haz1r bulun
malart Hiztmdtr. 
A~ag1da isimleri ya>ah hakemlerin lutfen 

te§rifleri rica olunur. 
Adil Giray, Semih, Hamdi Saver, Cemil U

runoglu, Hiisameddin, Zcki, Tevfik, ihsan, Mu
sa, Kaz1m, Fethi, El<rem Melih, Receb, Haklo 
YanB§tk, F\iruzan Tekll, 

Erkek mektebleri bayrak 
yari§l se~meleri 

istanbul mektebleri spor bolgesi batkanhgm
dan: 

Miisabakalann finalleri 28 nisanda ya
ptlacaktu. 

19.1IV '1940 cuma giinli saat 14 te erkek mek
tebleri 2 nci grup saat 15 te, 3 iincii grup 20 
Km. lik bayrak se~meleri yaptlacaktlr. Bu grup

Diin yaptlan mekteb ma~i tar• dahil mektebli sporcwarm ve hakemlerin 
Mekteb mac;lan tehir oyunlanndan (B. T. muallimlerl) mmtyyen Sllatte ad1 bildi-

rilen stadyomda bulunmalar1 teblig olunur. 
Bogazic;i - Ticaret miisabakast diin T ak • 
sim 6tadmda yaptlmt§tlr. Ma!< Bogazio;;i lntihab tehiri 
taktmmm biiyuk h~kimiy~t~ a~tmda oy • Kocaeli bQlgesi Deniz fabrikalart spor kulii-
nanmt~ttr. Buna ragmen bmnc1 devre 2-0 biinden: 24 mart 940 tar1hinde yapuacagt ilan 
Bogazi.;i lehine bitti. lkinci devrede tek edilen kultibtimii~ idare heyeti ae~iminin ek -
kale halinde oymyan Bogazi~i bet ;oll•erlyet olmamas1 hasebile 27 nisan 940 cumar-
daha yapmt§ ve 7-0 galib gelmi~tir. tesi giinii saat 15 e talik edilmi§tir, ... 

Diinkii ko!?ulara i~tirak eden <;amhca ve Bogazi~i liseleri takPnlan 
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iLK ve so . 
YAZAN: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

Mecdinin. bu strada tek.rar ellerini goz
lerine dogru ;oti.irdiigi.ini.i goriiyoruz. Te-
13.§ hissi veren bir ees ve hareketle; 

- T uhaf §ey diyor; bu giin bayag1 et
raft bulamk goriiyorum. <;ok mu Yc;>rul
dum dersin acaba anne ( .. 

Pencereye dogru yiiri.iyor, dttan bakl
yor. 

- Allah allah gozlerim kamll41YOr. 
Adeta 1~1k gozlerimi kapayor, goremi
yoruml.. 

Kadm da tela,la onun arkasmdan geli
yor. 

- Oglum: Allah agkma git gaster §U 
gozlerini bir doktora r Meraktan oldi.ire
ceksin beqi I 

- Gosterecegim anne gosterecegim f. 
Ben de merak etmege ba§ladtm dogruau I 
Herhalde yorgunluktan olduguna §iiphe 
yok ama, ne de olsa bir defa gormeai la
ztm doktorunl 

Sonra geri doniiyor: 
- Benim o biiyi.ik tapkam nerede an-

/ 

ne L Ver de haydi gidip biraz c;ah§aytm !. 
Kadm kaptya dogru giderken kapl bir

den hire a.;tlarak i~eri Ay§e giriyor. Mec
diye d ogru yiiriiyor. 

- Sizi bir bey gormek istiyor efen
dim diyorl 

- Nastl bey? 
- Bilmem, ihtiyarca bir adam l Oto· 

mobil ile geldi. 
lsmini soylemedi mn 

- Hayn. Otomobil bekleyor. 
- Allah Allah l <;agn bakahm gel sin; 

kimdir, ne isteyor, anlayahm l 
Bir dak.ika ... 
Kapl ac;thyor, i.;eriye uzun boylu, so

luk benizli, zaytf bir adam giriyor. 
- Oooo E~ref Beyefendi !.. Buyurun, 

sa fa geldiniz !.. 
Mecdi ona dogru yiiriiyor. 
- Haytr ola E~ref Bey! Han~i rii"tgi'ir

lar att1 sizi boyle daglarm ba§ma!.. 
- Lodos riizaarlan Mecdi Bey, lodos 

riizgarlanl .• 

kaza, bir stfat .edat1. 9 - Bir emir, dUnyanm 
u~lar1rdan birl. 10 - Uzak, bir peygamber. 
11 - Herkese akil ogretircesine, sicim, 

Yukandan a~ag1ya : 

1 - Mtistahkem bir yerin girl§ ycri (ikl kc
lime) . 2 - Hvrmet gosterme, sua!. 3 - Tarihl 
TUrk L•~mlerinden, tokatm ~1kardtj1 ses. 4 -
Bir harfin okunU§u, biiyiik tas, bir rengin ter
~~. 5 - Hir cins ot. 6 - Duyan, bir cins kuma§. 
7 - Se11c, namazm kt3tmlarmdan. 8 - Kafkas
yada btr nehir, bir hayvanm act ac1 bagtrmasi. 
!) - ~arkimn i~inde bulunur, i§aret suatlann
dan. 10 - Qift kocas1:r: kadm, nota. 11 - Ye
mek, vaktile Ankarar.l.a hak1m olmu§ tarikat er
babmdan, ltizum. 

Evvelki b.umac:anm halledilmit tekU 
2 8 <l b n 7 !S ~ lO ll 
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11 ~I•IOINI•IsLUlliiR 

Diger taraftan Ayaspa§a yolunun meb
deile lnhi~arlar idaresi arasmt c;irkin • 
lestiren binalar tamir ve telvin edilmi~. 
Dikimhane altmdaki diikkhlar kapatil • 
mt~ttr. lnhisarlarla Ayaspa§a yolu arasm
daki deniz hamamt ve oradaki duvar da 
kaldmlacakur. 

ONIVERSITEDE 
:T1b Fakiiltesi talebeainin 

Ankara seyahati 
23 nisan hakimiyeti milliye bayraml 

miinasebetile Onivereite Ttb Fakiilteain
den 12 5t ki§ilik bir grup profesorleri Ki.
ztm 1smail Giirkamn reisli~ altmda cu
martesi giinii ogleden sonra 2,25 trenile 
Ankaraya gidecekler ve orada iki gece 
kalacaklardiT. 

( __ Y_E._NI_ES_E_R_LE_R_-J) 

Tiitiin kurutma usulleri 
inhisarlar idaresinin Tiitiin Enstitusti, ~:ift -

~ilerimizin ameli bilgilerini arbrmak maksadlle 
ba~lam1~ oldugu faydali ne~riyata d~vam et -
mektedir. Enstitii bu ciimleden olmak iizere 
cTiirk tiitiinlerinin en iyi kurutma usullerb 
adh yeni bir brotiir daha n~rctmi~Hr. 

Yen! ti.it\in ve tiitiin inhisarlan kanununun 
17 nci maddesi mucibince inhisarlar idaresi her 

Takas 
St!ne tiitiin yeti§tirilen yerlerde miisabakalar a-

primleri 1 ~arak fenni fidelik ve kurutma yeri yapanlara 

1
--------~--------.1 miik&fat verecektir. Bro§iiriin mukadd~mesin -

Takasan nev'l ithalat Ihracat de cbu miisabakalara iJtirak etmek, kazanmak 
HaZ!r Allvre . ve ayni zamanda tiitiinlerini iyi fiat! a ~at.mak 

f 
45 44 isteyen tiitiin ekicilerinin bu risalt>yi dikkatle 

l Entersanjabl 56 okumalara tavsiye olunmaktadtr. Kurutma 

I lngiltere 56 40 39 1 yerleri resimlerini ve planlanm ihtiva eden bir 
·----- formnhk bu kii~;tik resimli rlsale inhisarlar 

I Bel9ika 70 47 48 idaresi tarafmdan ziirraa meccanen tevzi edile-
cektir. 

11.....;.....____;, __ 
lsve~ 53 50 48 

Fransa 56 40 39 

l lsVI9TB 70 40 ~ I .thracat primleri % 100 kJymet II 
iizerinden hesab edilmi&tir. 

------ --

Almanca gramerler 
Muhl)rrir ve muallim arkada§lmtz Zeki Ce • 

mal Baki~elebioglu tarafmdan yeni bir alman
ca gramer ne§rolunmu§tur. tlniversite Llsan 
mektebi, lise ve ortamekteblerin resmt mii!re
dat programlartna gore haztrlanm11 olan bu 
ktymetli eser, yenlden almanca ogrenmek lste
yenler i~in de ~ok faydaluur. Okuyuculanm1za 
tavsiye <'deriz. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1ndan : 
Ar;1k GiimrUk Muhataza memurlugu yerl yoktur lklncl blr ilii.n yap!lmcaya. ka.dar 

miiracaa.t e::lilmemesl, miiracaat edeceklere cevab verilmlyecektlr. c1740• (3103) 

Tiirk Hava Kurumu 
Tiirkku,u Genel Direktorliigiinden: 

1 - Tiirkku~u ihtiyact lcin 1500 metre harici elblsellk kuma§ pazarl!kla. satm 
ahnacakttr. 

2 - Muhammen bedell (11,625), muvakkat tem!nat1 (871 lira 88 kuru§) tur .• 
3 - ihalesl 2 mayLS 940 per~embe gtinu saa.t 15. te yap!lacakttr. 
4 - Niimunesl ve idari §a.rtnamesi hergtin Komlsyonda gorilleblllr. 
5 - i.stekl!lerin belli giin ve saatte kanuni vesika. ve muvakkat tem!natlarlle blr

llkte Ankarada Tiirk Hava Kurumu Merkez blnasmda mtite~ekkll Satmalma 
Kom!syonunda bulunmalan. (3120) 

Hemen baomt .;evirerek Mecdinin an· 
nesine bak1yor: 

- Valide Hammefencli degil mi "-'lee:· 
di Bey? 

- Evet anneml Miisaade ederseniz si
zi tam§tllilytm. 

- Aman efendim, rica ederim. 
Mecdi annesine dogru yi.iriiyor: 

Anne; beyefendi malsahibimizin 
vekili umumileridir ~ref Beyefendi. 

Mi.i§erref oldum efendim. 
Sere£ bendenize aid hammefendi. 

0 suada Mecdi koltuklardan birini c;e
kiyor: 

- Buyurun Egref Bey diyor, oturu
nuzl.. 

Adam yavagc;a ellerini kolutgun kenar
lanna dayayarak. oturuyor. 

- lhtiyarhk, ne olacak diyor, biraz 
otomobilde sarsthnca yoruluverdik gitti 
i~te 1.. 

Mecdi §apkasmi almak isteyor. 
- Btrakm Mecdi Bey; hemen avdet 

edecegim: dursunl 
- Hem en avdet mi edec~ksiniz? Y a· 

hu, biraz dinleniniz, ne oluyorsunuz? 
- Gitmeliyim Mecdi Bey; hammefen

di bekleyorl.. 
- Ha bak o zaman i~ degi§irl .. Akan 

sular dururl .• 
lhtiyar: 
- Ba~lamaym gene Mecdi Bey! 
Diyerek kadma doniiyor: 
- Hammefendi, ne yalan ~oyleyeyim, 

dogrusu c;ok huc;m, hatin bir oglunuz 

varl Elinden neler ~ekiyoruz bilmezsiniz, 
Ne soz dinler, ne derdl .. Kendi bildigini 
okur yalntzl .• 

- ()yledir beyefendi oyledir, hakkt
mz varY.. 

Giilii§iiyorlar ... Sonra ihtiyar Mecdiye 
baktyor. Ciddi bir sesle: 

- Mecdi Bey, diyor; mi.ihim bir i§ 
i.;in, derhal lzmire k.adar bir aeyahat yap· 
mamz laztm geliyor. 

- lzmire kadar bir seyahat mi yap
roam laztm geliyor dediniz} 

- Evet. Manisada bize ipotek edil
mio olan biiyiik bir arazi hakkmda rapor 
tanzim edeceksiniz I 

- Nastl rapor ~ 
- Anlatacagtm: Bu 'soyledigim arazi-

nin ktymeti ik'i yiiz elli bin lira kadar tah· 
min ediliyordu. Biz buna be~ sene evvel 
130 bin lira verdik. Malsahibleri borclan
m odeyemediler. Biz de aahhga ~tkarma· 
ga mecbur olduk. Fakat miizayedede an
cak seksen bin liraya kadar arttmld1. 
$imdi bizim ic;in bu vaziyet kar~ismda bir 
karar vermek laztm geliyor: Dii~iiniiyo
ruz ki. hakikaten toprak degerli i3e arth· 
rarak biz alahm. Degilse, zarann neresin
den doniili.irse Hrdu deyip vazge.;eli~l.. 
l~te ~imdi sizden, bu arazi hakkmda tet
kik.at yaparak bize bir fikir vermenizi is
teyoruz. Bi.iti.in aeyahat zannederim an· 
cak bir hafta kadar devam edecek. 

- Ne vakit gitmek icab ediyor) 
- Hemen bu pazar giinii hareket et-

meniz laztm l 

18 Nisan 1940 

Saf ve normal gtda 1 

Pirincuhu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sa1r HUBUBAT UNLARI kuvvet kayna~d1r. 

CAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri c;APA Kurulu$ tarihi 1915 

DeaizeUere itan 
istanbul M1ntaka Liman Reisliginden : 

Ahrrkapt 8.'<lgmda batlk Mar!valyano, Haydarpa~a. ac1jpnda ba.tlk Mariyettl 
vapurlar! enkazmm bugtinden itlbaren parcalanarak ihrac1 amel!yeslne ba§lanaca~l 
ve bu parcalama i~lnde Dlnamld 1stlmal edilece~! clhetle merakibin :!4'an ahara. 
kadar bu sahada uzaktan sefer etmeleri liizumu mm olunur. (3126) 

Devlet Limanlar1 i,Ietme Umum Miidiirliigunden: 
in~aat kontrol f~lerinde ~ah§mak uzere §antlyelerde tecriibe gormli~ «6> yiiksel> 

mlihend!s ile c3» miihendls veya fen memuru 9 stirveyyans almacakttr. 
Tal!blerln a~a~1da yaz111 evraklarlle Memurln §ubeslne acele miiracaa.tlerl 
1 - Diploma veya musaddak suret1 · 
2 - Bonserv!s musaddak sureti 
3 - A.skerllk vesikalan suretl 

... ' ..... N.uf•us•.k•;•;.•·a.·:.'~.~-•B•e•l•edi.· .. y.e.s.i _u.a.DI.ar._• ___ '] 
Takslm Bahr;esi kazlno blnasma bltl~lk salon ve mii~temiHUl 1n~aat1 kapa.l! zar! 

usu!Ue eksiltmeye konulmu§tur. Ke~lf bedell 33654 lira 2 kuru~ ve Uk temtnat1 2524 
lira 5 kuru§tur. Mukavele, eksiltme, baymd1rl!k umumi, hususi ve fennt ~artnamelerl, 
proje, ke§lf hulii.saslle buna t;nliteferrl diger evrak 168 kuru§ mukabilinde Fen i~Ieri 
Miidiirliigiinden verilecektlr. !hale 3/ 5/ 940 cuma giinli saat 15 te Dalmi Enciimende 
yaptl.acaktir. Tallblerln ilk temlnat makbuz veya mektublart, ihaleden 8 glln evvel 
Fen l§leri Miidiirlti~Une miiracaatle alacaklan fenni ehllyet ve 940 y11ma aid Ticaret 
Odas1 veslkalarlle 2490 numarah kanunun tarlfatl ~evreslnde hazrrlayacaklan tekllf 
mektublarmt ihale giinii saat 14 e kadar Dalmi Enciimende bulunmalan. (2905) -Memba su kaplarmm temhlrlnde kulla.mlmak iizere liizumu olan 1,750,000 aded 
kur~un miihiir lle 110 kilo trrttlll tel ve 74 ad&d ztmba maklnesl 2490 Noll ka.nunun 
40 nc1 maddesinin son ftkrasma. gore pazarllkla satm almac:akttr. 

Tahm!n bedell 5658 lira 50 kuru§ ve ilk teminat1 424 lira 39 kuru~tur. l;lartname 
Zab1t ve Muame!M Miidiirliiitii kalemlnde gorU!ecektlr. ihale 25/ 4/ 940 per§embe gUnii 
.saat 14 te Daimi Enciimende yapJ.lacaktlr. Tallblerin llk temlnat makbuz veya. mek. .. 
tublan ve 940 y1lma ai-d Tlcaret Odast ve bu kabll a to lye sahib! oldukla.rma. dall' 
vesikalarile !hale gtinii muayyen saatte Dalml Enciimende bulunmalan. (3113) -Zabttal Beled!ye tallmatnameslnln 368 Inc! maddes!nin fmnlarda harman ye• 
r!nde hamur teknelerine verllen unlar mutlak surette otoma t!k l~leyen ve dellkieri 
6 No.I! elek delikleri btiyiikliigiinii ger;miyen elekten elenmek suretile sevkedllecektll'· 

(Elenmeml§ unlardan ekmek, francala, plde ve s!m!t yapmak yasakttr) suretY!de 
tadill Umumt Meclls kai'an 1ktlzaa!ndan bulunmakla bu eleklerln altt ay tclnde 1k!11111 
eullmesi llan olunur. (3112) 

• 
Tahmln bedeli ilk tein!nat 

3,31 44,10 Clhanglr yangm yerinde 4 iincii adada 8,82 metre 

1,80 24,00 
murabba1 .sahah arsa. 
Cihang!r yangm yer!nde 4 iincu adada 4,80 metre 
murabbat sahal! arsa. 

Tahmln bedellerlle Ilk tem!nat mlktarlart yukar1da yaztll lk! par~a arsa sat11mak. 
tizere ayr1, ayn ac1k artt1rmaya konulm~tur. l]artnameler Zabtt ve Muame!A.t Mil• 
dUrlii~ii kalemlnde gorUlecektir. ihale, 6/ 5/ 940 pazartesi giinti aaa.t 14 te Dalmt Encli• 
mende yap!lacaktu. Talibler!n ilk tem!nat makbuz veya mektublarlle !hale gtinti mu• 
ayyen saatte Dalml Enctimende bulunmalart. (3115) · 

- Bugiin cuma E§ref Bey l mahausa ile gidiyorsunuz l Ve bunun i~ill 
- Biliyorum. Fakat ba§ka -;are yok. de aynca bir iicret ve dolgun bir hare!' 

<;iinki.i haftada bir vapur varl rah alacakstmz!.. Sizden bu 1eyahati r1~ 
- Ne olur, Bandnma yolile giderim. ca etmemiz, sadece bu sahadaki iht1sllsl~ 

Meaela sah giini.i filan olmaz mt} mzm bizim io;in ktymetli olmasmdandtr 1. 
- Olmaz !.. Hammefendi rahatstz o· Y oksa bu ke§fi yaptlracak batka bir a' 

lurlar sonral dam da bulabilirdik.. Saniyen han1mefe~"' 
- Hammefendi rahatatz m1 olurlar) di, hir; de mecbur olmadtklarl halde do~· 
- Oyle ya, trenler fuar miinasebetile rusu sizin i~in c;ok nazik bulunuyorlar··· 

o;ok k.alabahk oluyor §imdi. Fakat eiz hi-; mukabele etmiyorsunuz bit 
- Hangi hantmefendiden bahsediyor- nezaketel .. Fnsat dii§tiikc;e ne bileyilfl 

sunuz Allah a§kmtza Eoref Bey, anlamt- b d 1 d")e' en, a eta miitearnz bir lisan a ken I 
yo rum).. rinden bahsediyoraunuz 1 .. 

- Cantm kimden olacak) Tabit bizim kl 
hammefendiden bahsediyorum. - E§ref Bey, ben sadece burada 

c;iftliginizin idaresini iisti.ime almt~ bu]unu' - Ay hammefendi de beraber mi ge- ~ 
lecek? yorum. Yazifem bundan ibarettir. Zanll~f 

derim ki, ba§ka munzam bir i§le ta"~1 

Tabiil.. d'l k b d d 1 
Y I e 1 me mec uriyetin e egi im 1 .. - a oy e mi? .. 

- Nic;in hayret ediyorsunuz? .• Yiiz el- Mecdi ba§tnl ~eviriyor: 
li, iki yiiz: bin lirahk bir i~ bu. Meedi Bey! - A.;tkryasJ gitmek istemiyorumT .. 
Basit bir §ey degil kil... Elbette bulun- Adam hiddetle ayaga kalktyor: 
malar! laz1m. Nihayet son karar1, gene - Haylr Ntecdi Bey, gitmeie mecbllf' 
kendileri vereceklerl Siz dogrudan dog· 1 sunuz .. 
ruya hammefendiye refakat edeceksiniz I 

- Gi.izell.. l§te bir bu eksikti E~ref - Mecbur muyum dediniz) 
Seyl .. Desenize oimdide beni, han1me- - Evet mecbursunuzl .. Fakat kanll' 
fendinin valizlerini ta§tmaga memur et- nen degil vicdanen mecbursunuzl Madelfl 
mek istiyorsunuzl.. ki hammefendinin size kar~t itimadt "'~ 

lhtiyar adam asabiyetle ba§lnl kaldm- dtr. Ye mademki hi~ iki yiiz bin Jirah 
yor: bir mesele mevzuu bahistir. Kendisille 

- Nic;in boyle konu~uyorsunuz, Mee- hizmet etmegi kabul eden bizler ic;in. 0 ~ 
di Bey diyor, anlamtyorum). Bir tiirlti nun menfaatlerini korumak da nih!'I:Ye 
hazmedemiyorsunuz i.;inde bulundugu- bir vicdan borcu telakki ~dilmez mP ··' 
nllZ vazivetil.. Siz lzmire bir memuriveti A (Devam dt11orJ 
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18 Nilan 1940 CUMHURIYET '1 

MAZON MEYVA TUZU iMKIBAZ, BAZIMSIZLIK, MiDI IULARTI ve BOZUKLUGURDA, 
BARSAK TIMBELLiGiMDE, MiDI EKSiLiK ve YARMALARIMDA Miiferrih ve Midevidir 

Emniyetle kullamlabilir. MinE ve BARSAKLARI temizler, ah$brmaz ve yoimaz. MAZON isim ve BOROS markasma dikkat 
--------------------------------------------------------------------------------------------~~----~------------------------------

Bizde Aspirin Fabrikas1 Yoktur. ASiPiROL NECATi ESASI BARiCDEN GETiRiLMl$, TABLET SEKLiNE 
KONMUS, A VRUPA MAMULATININ FEVKiNDEDiR. Bah~ekap1; SA iH RECATi 

TAKSiM KRiSTAL SALONUNDA -· 
~~ Mtljde 

Y eni <;iftlik lokantasJ en son sis
tern iizerine te~hiz ve tefri§ edilmi§ 
olmakla en nefis yemeklerini ihzar 
edilmi§ bir halde yeni a~Jlm1~ oldu
gundan saym mi.i§terilerimize ilan e
deriz. 

8000 lira k1ymet takdir edilen 

PIRLANTA PLATiR GERDANLIK 
MISlriD biitiin diinyaca tanmml$ rakkaselerinden 

18 nisan perl!jembe giinii saat 2 ~~ da Sandal Bedesteninde sahlacakhr. 

RABiA ABDULHAMiT 
ve C E M i L E A L i' yi 

Beyoglu Ti.inel meydam lstiklal 
caddesi 392/394 No. h Yeni <.;:iftlik 
lokanta idaresi. H. Siitte ve N. Gii~
tekin. 

istanbul Defterdarhgt Muamele ve 
istihlak Vergileri Merkez Tahsil ~efliginden : 

• 
I AN Her ak,am sahnemizde goreceksiniz. 

AfLELERE M"OJDE: Bu fedakarhklara kar~1 fiatlanm1zda zam yoktur. 
KONSOMASYON 45 Kurul!l. 

Bu fiatlarla bu emsalsiz progranu hergiin gorebilirsiniz PAz A R giinleri rna tine 3 ten 7 ye kadar, 
Konsomasyon 25 kuru~tur. Rakkaseler i$tirak edecektir. Telefon : 4.0099 

BALSAMlN Kremleri - BALSAMlN Giizellik ekairi. 
BALSAMlN Rimelleri • BALSAMlN Pudralar1 • BAL
SAMlN Rujlar1 - F ARD BALSAM lN. 

En kibar mahfillerin kullandlklar1 ve butun dunyaca tamnmtt sth· 
hi guzellik mustahzarlarldlr. 

MEMUR ALINACAKTIR 
TQRKiYE SiSE VE CAM FABRiKALARI 

Anonim ~irketinden : 
Muh:asebe servisimizdeki miinlialler i~;in miisabalta ile memur alma. 

cakhr. Tayin ed.ilecek olanlara 3659 say1h harem kanunu mucibince iicret 
verilecektir. Talib olanlarm en ge<; 21 nisan 940 a~amma kadar ~irketin 
istanbulda Per~embepazanndaki Merkezinde Muhabere Servisine a~ag1daki 
vesikalan tevdi etmeleri rica olunur. 
1- En az li'Se veya orta mekteb ~ehadetnamesi 
2- Askerlik terhis vesikas1 
3- Hiisniihal kag1d1 
4- Hal terciimesi ve niifus kagidi ile 3 foto~af 
5- Hal terciimesini tevsik eli_ecek bonservis ve tasdiknameler. 

AZAMI UCRET 120 LiRADIR. 
Ticaret Mektebi mezunlan ile lisan bilenler tercih edilecektir. Kabul 

edilenler Pa~?abalwedeki Fabrikam1z servislerinde <;ahljaeaklardrr $irket ka
zananlan kat'i tayinden evvel 3 ay deneme hakkmt muhafaza eder. 

Tiirkiye C~huriyet Merkez Bankast 
istanbul ~ubesinden : 

Bay Bekir adma yaz11I •D• simfmdan birllk 15540/1 numaral1 lkl aded bankam1z 
hlsse senedl kaybedllml~ oldugundan artlk hi.ikmi.i kalmadigt ve sahlbine ba-11ka 
numaralt yen! sened verllecegi bildirilir. (3082) 

TURK TiCARET 

KUPONLU•VAD 
BANKASI A.~. 

Li•MEVDUAT 

-·CiiT•PA94NJ_N~F41ZiNi•AL• 

I • 
lnhisarlar Um1111 

Nisan Saytst Bugiin ~tkb 
BU SAYIDAKi iSLER: Kii~;iik k1zlara balihk, yaka, manljon - !nee 
GamaliJrlar - Dolabda intizam - <;oeuk i:inllikleri - Yatak elbisesi -
Masa i:irtiisii - Yazllk i:irgii rop - incili reziye - Bebeklere i<; takim
larl - Peneere siisleri -Oyuncak hayvanlar. 

Kirabk Soguk Hava 
I - idaremize aid soj:tuk hava depolarl klraya verilecektir. 

II - Fazla tafsilat almak ve §eraitl ogrenmek isteyenlerin Kabat~ta Levazlllt 
ve Mubayaat §ubesl Miidlrlyetlne miiracaatlerl !Ian olunur. (3029) 

BU SAYIDAKi YAZILAR: Permanantm mahzurlan - Menekljenin fay· 
dalan - Yumurta mevsimi - Kendi kreminiz. - Viieudiiniizii kontrol 
ediniz - Okurlara cevablar .•• 

. Moda sayfalan - ilave pafta- Renkli sayfalar 

Y almz 15 Kuru' 
I Devlet DelliryoUart i1let11e U. M" dirlijindea: 

Ankara caddesi No. 36. Tiirkiye Yaymevi 

Viliyetinden: 
1 - ElaZI~ merkezinde yenlden yaptlacak ilk okul blnasmm 20529 lira 63 kuru~luk 

in~aat1 kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Bu i§e aid evrak ~unlardtr: , 

A - Baymdtrhk i§lerl genel §artnamesl, 
B - Yap1 l§leri umumi fenni §artnamesi, 
c - Husus1 tartname, 
D - Eksiltme ~artnamesl, 
E - Mukavele proje.si, 
F - Ke~lf evrakt, 
G- Proje. 

3 - Ek.slltme 24/4/940 tarihlne rastlayan ~:ar~mba giinU saat on be§te Vlllyet Da
imt Enciimen dairesinde yaptlacaktrr. 

4 - Eksiltmeye glrebilmek ir;!n isteklllerin 1539 lira 72 kuru!iluk muvakkat temlnatt 
gosterir Zlraat Bankast makbuzu veyahud banka mektubu vermes! ve bundan 
b~ka a~a~1da gO.sterilen veslkalan ibraz etmesi lazrmdJX: 
A - Nafladan almm1~ ehliyet ves!kas1, 
B - 939 yllma aid Ticaret Odast vesikasi. 

5 - 'rekllf mektublan i.ic;i.incii maddede yaZ111 saatten bir saat evveline kadar Daim1 
Enci.imen relsliglne verilml§ olmalidtr. 
Posta lle gon,derilen mektublarm miihiir mumile kapanm~ olmast ve mezkfir 
saate kadar gelml~i bulunmas1 laztmdli. Posta teahhurlarl nazar1 ltlbara alm
maz. (2887) 

ETiBANK UMUM 
MODORLOCONDEN: 

Bankam1za bagh maden ililetmelerinde istihdam edilmek ve izabe 
mutehaSSlSl olarak yeti~tirilmek iizere istanbul Universitesinin Kimya Ens
titiisii mezunlarmdan iki gene Bankam1z hizmetine almacaktlr. 

BankamlZ emrinde <;ah~mak isteyen kimyagerlerin askerlik vazifesini 
g1irmiili olmalan laztmdir. Talib olanlar muhtasar terciimei hallerini ve 
istedikleri ayhk ueret miktanm bildirir bir mektubla (Ankara Posta kutusu 
509) adresine miiraeaat etmelidir. 

istanbul Mtntaka Lim~n Reisliginden : 
I 

Muham.men bedel! 8950 lira clan 50000 kg. petrol 2/5/1940 per§embe giinii saat 
(15) on be~te Haydarpa§ada Gar binas1 dahillndeki Komlsyon tarafmdan kapall 
zarf u.sullle satm almacaktir. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 671 lira 25 kuru§luk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettlgl veslkalarla tekllflerini muhtevl zarflarmt aynl giin saat (14) on dorde 
kadar Komisyon Relsllgine vermeleri hlzundir. 

Bu 1§e aid §artnameler Komlsyondan paras1z olarak da~Itllmaktadli. (2995) 

istanbul Ziraat Miidiirliginden: 
1 - Ziraat Vekaletince mubayaasma liizum goriilen ve katalok niimara.lari, 

miktarl ve muhammen bedelleri llstesinde yaztll ve Vermorel Ekler No. 1 markall 
pulvarizatore aid ve 71 kalemde 24333 aded yedek parc;a lie NOE markall tazyikl 
havalt piilvr.rlzatiire aid 4 kalemde 380 aded yedek part;a ve Sem markall tazyikl 
havall piiivarlzatore aid bir kalemde 5 aded yedek parc;a olmak iizere cem'an 76 
kalemde 24718 aded yedek parc;a 18/4/940 tarihinden ltlbaren 15 giin miiddetle 
kapah zarf usullle eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Zarflar 2 maYlS 9<W per~embe giinii saat 15 te VUA.yet Konagmda Zlraat 
Miidiirliigiinde miite~ekkll Se.tmalma Komlsyonunda at;llacak ve en miisa!d fiat 
ve §artlar dermeyan eden iste.klislne 1hales1 yapllacakt!I. 

3 - Muvakkat temlnat akc;esl Malsand1j:tlna yatmlarak almacak makbuzla mu
vakkat teminat olarak 2490 sayll.1 kanun muclbince almabllecek temlnat senedleri 
ve tekllfinl havl zarfiarm 2 maYJ.S 940 giinti saat 14 e kadar makbuz mukablllnde 
Kcmisyona veya Zlraat Miidiirliigiine tesllmi lazundlr. Bu saatten sonra verllecek 
z:uflar kabul edllmlyecektlr. • 

4 - Maim muhammen bedell 7851 lira 88 kW'Uf ve muvakkat temlnat1 da 568 
lira 89 kurulitur. 

5 - Par~:alarm llstesl ve §artnamesl hergiin Zlraat Miidiirliigii kaleminde go-
riilebllir. (3105) 

Askeri Fabrikalar Tekaiid 
Muavenet Sand1g1 

ve 
Miidiirliigiinden : 

istikbal Sand~tndan Deniz Temini 
Tekaiid Maa,l Alanlara 

3575 saYlli kanun mucibince mUlga Deniz Amele Temlnl istlkbal Sandt~dan 
tekaiid maa~1 alanlarm bu maa§la olan alakalarmm kesllmesi ic;in iii) senellklerine 
mahsuben evvelce lbir buc;uk senelikleri tevzi edllml~ti. Bu defa da. baklye blr bur;uk 
seneliklerlnln tevzllne 22 nisan 940 pazartesl giiniinden ltlbaren 26 nlsan !KO cuma 
giit~ii a~nuna kadar Tophanede Askeri Fabrlkalar Yollama Miidiirliigiinde miite
~ekkll Komisyonda tevziata ba§lanacaktlr. Miitekaldlerln ge~en defa. oldugu gib1 
fotC'~rafli berhayat ilmiihaberi, maa§ ciizdam ve beratlartle beraber mezkur Ko
m!syona blzzat miiracaatlerl Han olunur. (3103) Rlyaset motiirleri lc;in kapalt zarf u.sullle 20 ila 30,000 litre benzin, 20 lla 30 

ton mazot lle 3 - 5 bin litre gaz mubayaa edllecektir. Tahm!n bedeli 9469 lira % 
7,5 teminati muvakkatesl 710 lira 17 kuru~tur. ihale 4 rnBYlS 940 cumartesi giinii 
saat 12 dedlr. Tallblerln temlnatt muvakkate makbuz veya banka mektublan, malt T. C. Ziraat Bankast istanbul 41::-ubesinden: 
ve tlcarl vesalkl muteberelerlle tekiif mektublanm 1hale saatlnden blr saat evvel!ne "'' 
kadar Galatada R1htrm iizerlnde istanbul Mmtaka Llman Relsl1g! Satmalma Ko- istanbul Vill\yetl dahWndekt 'Yalmz c;lftc;l ve lbagc11ara. lhtiyac;lan nisbetlnde 
mlsyonuna tevdl etmelerl ve §artnameyi almak lsteyenlerln de hergiin Riya~Set satllmak iizere ki.ikiirt getirtllml:;;tlr. Torbas1 be~ yi.iz altm~ kuru~tur. Miiracaat 

idare §ubesine miiracaa tlerl ilan olunur. ~~•••••••••••••(3i.lii2ll51.) • .iiedll.eelleiiikiiilellriiinl.c;liiiiftilc;i.l •vlieilylla•bilaiii~iiicilt•oilllidliu•k111allrllmliiiin•tellv•s•lkl••la•Zl•m•dl•r•. •••••••(3•0•!K·)~ 
Mide, Barsak ve fe h9stahklan 

muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski Talimhanede) Ab

dii.lhak Hamid caddesi, Sabiha 
apart. No. 12, daire No. 4 

Zayi - Eminonii Yabanct Askerlik 
§Ubesinden adh~m terhis tezkeremi kay
bet-tim. Yenisini ~1karacag1mdan hiikmii 
yoktur. 

Rize Atmeydant mahallesi 26 No. h 
hanede 328 dogumlu Ali oglu 

Mehmed Sad 

~--• Operator---~ 

RIZA UNVER 
Dbium ve lcadm baatahklan 

mutebasstsl 
Caialoglu, Nuruosmaniye eaddeai I 

No. 22, Mavi yapt 
Telefon: 22683 

Hafiz Cemal 
Dahiliye mutehasslSl 

Pazardan ba~ka giinlerde ogleden son· 
ra saat (2,30 dan 6 ya) kadar lstanbulda 
Divanyolunda ( 1 04) numarah hususi ka
binesinde hastalanm kabul eder. Sah, 
eumartesi giinleri aabah c9,30 • 12:. sa
atleri hakiki f1karaya mahsustur. Muaye· 
nehane ve ev telefonu: 22398 • 2104. 

Tiirklye Comhuriyetl 

ZiRAAT BAlK ASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Ser mayesi : 100,000,000 Turk lirasi 
~ube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele leri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
2.:iraat Bankasmda kumbarah ve ih-~" , .,....,....,~_,..,,...._~,-· 

bars1z tasarruf hea~tblarmda en az 5•0 li- (!fi."'\ f 
ras1 bulunanlara aenede 4 defa ~ekilecek \ 
kur' a ile a§agJdaki plana gore ikramiye 
dag1tilacaktu: 

4 aded 1.000 lirabk 4,000 lira 
4 » 500 ,. 2,000 » 
4 » 250 » 1,000 » 

40 » 100 Jl} 4,000 ,. 
100 » so » 5,000 )) 

120 » 40 » 4,800 » 
160 » 20 » 3,200 ,. 

Dt'KKAT: Hesablanndaki paralar bit 
sene ic;inde 50 liradan a~ag1 dii~miyen • 
Jere ikramiye ~1ktlg1 takdirde %20 faz
lasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 hi· 
rinciki.nun, 1 inart ve 1 baziran tarihle· 
rinde ~tekilecektir. 
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iNKIBAZI DEFEDER, i$TAHSIZLIK, 
HAZIMSIZLIK, ~i~KiNLiK, 
B U LA N T I ve G A Z ' a kar§t 
faydas1 vardtr. 

Her yemekten sonra bir tatb ka
§tgt yanm bardak su i~inde 
kopiir.terek ahnabilir. Hasan 
ismine ve markastna dikkat 

,l,esi 30 - lki misli 
50 - diirt misli SO 

Her eczanede bulunur. 

·nasan Deposu : 
Bahcekapt, Beyogluna giden 
tramvay .duragt kar~tsmda 

Bir Kotra Abnaeaktlr 
Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

Mektebimlz gemlclllk dersl tatbikatmda kullamlmak tizere gtivertell ve motorlU 
15 - 25 metre uzunlu~nda haru bir kotra almacaktJ.r. Bu kotramn a.rma, yelken, 
motor vesair tec;:hlzatmm tamam ve iyi bir halde bulunmas1 li!.Zlmdlr. Bu evsaf1 
halz sat1Iacak kotra~a olanlarm e~er varsa ln§a p!A.m, mufassal teknlk vaziyetlerinl, 
hang! tarihte ve nerede yapJ!rlJjl'mJ ve n!hayet kac;: liraya vereb!leceklerin! miibe~ 
b!r beyanname ile Ortakoyde Mekteb MiidUrlligiine 20/4/ 940 tarlhine kadar mura
caatler!. (2814) 

MEHMED ERGiNDEMiR .._ 
Maden Dokumhanesi 
Bursa: Karadavud N. 3 

,SUBESI: 
Istanbul Mimar Vedad caddeai N. 17 

jANGOc;YAN 
MAGAZASI 

Telefon : 20072 

50 - 20 - 10 Kg.· normal tarttlar 

Belediye Sular idaresindea: 
1 - Terkostak! fabr!kam1z ic;:!n (Ere~tl> havzasmdan Karaburuna on bin ton komtir 

ta~macakt1r. 

2 - Komiirler Karaburunda idaren!n vagonlarl Uzerinde teslim ed!lecekt!r. 
Bu 1§! deruhde etmek !steyenler!n 24/ 4/ 940 c;:ar~amb~ giinii saat (15) e kadar 
tekl!flerini kapall zarfla Taksimde Siraservllerdeki Idare Merkez!nde Miidiir-
liige vermelerl. · 

3 - Taliblerin sonradan % 15 e ibHi.g edilmek iizere !dare veznesl!).e tekllr edecekleri 
bedelln % 7,5 u nisbetinde teminat yatJrmalan laZJrndlr. (3072) 

ESKI ve Yl Nl ROMATIZMA 
Slyatlk .. Lumbago - Omuz
Arka - Bel - Dlz - Kal.;a va 
soguk algmltklarmdan lle
rl gelen 'lddetll agr11arm1 
T.::SI\IN ve IZALE EDER. 

Kitahya Viliyetiadea: 
Vil:lyet Memleket hastanesl !~;in blr aded ameliyathane ambasJ, bir aded mu

rakkam su cihazJ, b!r aded orijinal s1cak hava sltermzatorii, 1 aded bakteriyolojl 
ettivii almacaktJ.r. 

1 - Eksiltme ve !hale muamelesl 30/ 4/ 940 sail gUnU saat 15 te Vilayet Daimi 
Enciimeni huzurunda ve a"1k ekslltme usulUe yap1lacakt1r. 

2 - Umumun muhammen bedeli 3710 I!rad1r. 
3 - Muvakkat teminat c278» lira c25» kuru~tur. 

4 - §artnamesl her giin • Daimi Enciimen kaleminde giiriileblldl~l gibi evsat 
listesile §artnameden blrer ntishas1 istanbul VII:lyetl S1hhat ve ic;:t!mal Muavenet 
Miidtirlii~iine gonder!lmi$ oldu~undan mezkur Miidlrlyete miiracaatle gorebllirler. 

Isteklilerln mezkur gUn ve saatte muvakkat temlnatlarile Vil:lyet Dalmi En-
ciimenine miiracatlerl ilan olunur. (3001) 

Renksiz 
ve 

Cansiz 
Sa~a 
Elveda 

:; 
~ 
l 

PETROL liZAM 
Sarolanmza parlaklik ve guzellik verir, 

cazibenizi arthnr. 

Mahdud mes'uliyetli 

Istanbul Belediyeai 

Memurlar kooperatifi 
~irketinden: 

12 nisan 940 tarihinde icra edilen u
mumi heyet toplantlSlm itmam maksadile 
2 mayJs 940 per§embe giinii saat 1 7 de 
Tiirbede kfun Belediye Kooperatifi lo • 
kantasma te§rifleri rica olunur. 

RUZNAME 
Kooperatife verilecek yeni ve,.he hak

kmda heyet,.e miintehab komisyonun ra
poru. 

KiRALIK KAT 
Galatada Bankalar - Hezaren cad

desinde 130 numarah Giiven hammn 
seklz odadan miirekkeb birinci katJ 
kirahktJr. T aliblerin han kaplcJsma 
veya 

Giiven Sigorta ~irketine 
miiracaatleri. 

Kay1b av kopegi 
Parlak siyah renginde Seter cinsi tiiylii 

di§i bir av kopegi 1 5 giindiir aranmakta
du. Bulana veya yerini gosterene 5 lira 

hediye verilir. 

Ad res: T aksim, Osmanh sokak No. 14 

MOLIN 
<;ayu 

makinalar1 
60 lira. Garantili 
Y edekleri ,.ok. 
Ibrahim Kiilah-
da~. Manisa 

Sahib ve Ba~muharriri: Yunua Nadi 
Umurni ne1riyatt idare eden Yan i~leri 

muduril: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhuriye! Matbaaa. 

Ba" Dis, Nezle, 
Grip, Romatizma 

Nevralji; Kll'lkbk 
biitiin ainlan 

Derhal keser. 

Liizumunda giinde 3 lla1e al1nabiliP. 
Taklldlerinden sekmm1z. Her yerde pullu kutular1 lsteylnlz. 

SAN AViCE KUI:..t.ANIL..AN 

H e r c i n s rm a y i ~i c;: i n 

H e r · c e s·a-m e ·t ·t !e 

Her sistemde 

Normal ve hususi 

TULUMBALAR 

lhtiyacJnJzda bizden 

fenni teklifimizi 'isteyiniz; 

R 0 U~L-A DiRA Dffl LfR IS T A H B U 1>., tt'IN~A""R A 

l Z M ''t IR 

Singer 
Moday1 takib eden her asri kadm i~in k1ymetli ta~Iarile ve nefis i§lemesile hakika

ten nazar1 dikkati celbeden boyle bir harikulade <SINGER» saaline sahib olmak adeta 
bir saadettir. cSINGER» saalleri on be§ senelik bir mtiddet i!;in velev mii§terinin mes
uliyetinden olsun her tiirlii anzalarm miiessescmiz tarafmdan hip bir iicret ahnmaksl
zm tamir olunacaklart garanti cdilmi§tir, 

No. 27/A 108 elmash ve 8 tnrlanta 230 lira 
No. 27/B 126 • • 8 ,. 255 » 

Adres: SiNGER SAAT MACAZASI - istanbul, Eminonii Cad. 8 

Ankara Belediyesiadea: 
1 - Yol !n§aatmda kullamlmak tizere 50-60 ton bitiim pazarllkla almacakt1r. 
2 - Muhammen klymeti (7800) llradJr, 
3 - Teminat (1170) llrad1r. 
4 - §artnamesini gormek lsteyenlerin hergtin EncUmen kalemine ve lsteklUerin de 

19/ 4/ 940 cuma giinU saat 10,30 da Belediye Enciimenlne miiracaatleri. cl734» (3012) 

I LAN 
lbag markah miicedded 5 00 litre' 

lik son model bir aded beton karl§' 
tmna makinesi sahhkhr. Talib olan' 
lann lstiklal caddesinde 209 numa' 
rada mukim Hohtif §irketine miira' 
caatleri. 

Kan C•banlan, her tiirlii yamklan, arpac1k, siviJce, 

koltuk alb c;•banlan, &irpenc;e, tra& yaralar1, piyo• 

dermit, dolama, akneler, ergenlikler, meme iltihab• 
larm1 ve c;atlaklan, konjoktivit &ark c;•banlal'l 

En Erken Ve En 
EMiN TEDA Vi EDER· 

Polivalan ve polimikrobiyen a~1 

ViROZ PATI Cerahat yaptct biitiil1 
mikroblann ya~amastn3 

mani olur. 

• 


