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BEŞL'\Cİ YIL - No. 1670 

5 KURU$ GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

~-------------------------, Yeni · Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasııon diyor ki: 
•Her tacir bu ldtaııta 1811terdifim u~tterl btb11r etmek 
suretiyle bir Od ıene gibi lcısa biz ıaman içinde mtışterile. 
riniD adedinJ bir misti arttırabilir. Beo bu kit.abanda Iİ%' 
b11 ıanatl &tTedyonım- Fiyatı 50 kunıe. 

\..~-----------------------------' 

lktısat Encümeni dün Alman Tazyiki Arttı 
L8yihalarını Vergi 

Müzakereye Başladı 
,,-------------------------------------------------, 
Teıviki Sanayi Muafiye~i ·Kaldirıllyor. Bu Muafiyetten istifade 
Eden Müesseselerden Fevkalade Müdafaa Vergisi Abnacak
lstihlc1k Vergisine Tc1bi Maddelere Yüzde 10 Zam ?eklif Ediliyor. , 

. ' .) \. _______________________________ ._..----~----~-------------~---~--------------~......_ 

ketlerinden alınmakta olan Muamele Vergisi 
nisbetine yüzde elli dere~esinde bir zam icrası 
tetkik olunmaktadır. Kazanç Vergisi layihasın
da bazı mükelleflere yüzde 20 ·ila 35 ve bazıla

Fakat Romanya 
Boyun Eğmiyor 

B ERLİNİN 
Hedefi Şudur 

Romanyanın İhraç 

. Ettiği Mahsulatı 

Kendine Hasretmek 

. '.Ankara, 25 (TAN Muhabiri bildiriyor) -
ılktısat Encümeni, bugün toplanarak vergi ka-
1~un layihalannı tetkike başlamıştır. Müza~ere
Uer hayli na.ünakaşalı olmuş, layihalardaki bazı 
'esasların tadil veya reddedilmesine karar vere
bilmek için bir defa da Ticaret Vekilinin müta
Qaasının alınmasına lüzum görülmüştür. 

Kazanç Vergisi Kanununda yapılacak tadil
nere dair olan layiha, şimdiye kadar kaçakçılığa 
llıüsait görülen esasların da.ıslahı maksadını is
tihdaf etmektedir. Bankalardan ve sigorta şir- 1 

rına da yüzde elli derecesinde zam yapıldığı gö- Londra, 25 (Hususi) - Bu
rülmektedir. Bu arada serbest meslek erbabının gün Londra gazetelerinin çoğu, 
Kazanç Vergisine ro 50 zam yaf)ılacak, seyyar- Balkanlardan ve Almanyanın 
larinki ise yüzde onu bulacaktı~. GayriSafi-irat Balkan merkezlerinde yaptığı 
üzerinden Kazanç Vergisi ro 25 nisbetinde art- tazyiklerden bahsederek mü
tırılmaktadır. ,, him mütalaalar yürütmektedir. 

1 
:sonu Sa 6 Sü· 6) 

İngiliz ~azetelerinin nesriyatına 
göre, her iki tarafın tekzibine rağ. 
men Almanlar. Bükreş üzerinde c;İd

Tiftik Birliğine Dahil 
Bazı Tüccarlar Gizli 
Satış Y apıyorlarinış! 

TELE Ki 
CIANO iLE iKi 

' detli tazyiklerde bulunuvor ve Ro. 
manyanın petrolünü, buğday ve hu. 
bubat ihracatım, iptidai maddeleri. 

}'eni Zelandalı kıtaat Filistindeki garnizonları nda 

Limited şirketlerin İhracat ~ektedir.. Birlik haricinde hi~ b!r 
~ ....... •o-- a ..___.....__ _ -- ._._ +i1"'f;•"!l.-'lk :.'"-•""nik • ~1"'\ldOn"lcfiC't 'h!~l:-\t• 

rrketle;e tüccarların yatırdık- ~:t~n me~f ~et~ıza;~k:e~ 1~e~:ı~~i 
an paralar henüz sahiplerine göz önünde tutarak bu yolda tedbir. 
iade edilmemiştir ler almıştır. Halbuki bütün bu hü-

. . • · kümlere rağmen, birlik mukarreratı 

SAAT GÖRÜŞTÜ 
Roma, 25 (A.A.) - Kont 

Ciano, Kont Telekiyi kabul 
etmiş ve kendisi ile enternas. 
yooal vaziyet üzerinde görüş 
müştilr. Mülakat iki saat dc
\'am etmiştir. 

...... " .ıenıKı, yarın Sinyor 
l\lussolJnj tarafından kabul 
olunacaktır. 

i<l!ırlik k~rulur . ~urulmaz -~irlik hılafında olarak Sovyet Rusya fiı·. 

Kont Ciano ile yapılan mü. 
lüatı müteakip bir tebliğ 
neşredilmcnıiştir. Yalnız mü. 
lıikatın samimi bir hava için. 1 
de cereyan ettiği bildirili
yor. 

1 e heyetıne getırılen bazı tuccar. masma tiftik satış teklifi yapılmıştır . 
trın kendi menfaatlerini temine ça Sovyetlerin mevcut 25 bin balya stok 

61:fak gayes~yle b~rlik faal.iy~tinin tütiklerirnizden · 13 bin balyasını al: ı • 
tn ahatını dığer azalara bıldırme. mıya talip olduklarını haber ~lan __ ...,.,,, _ _____ _./. 

ekte oldukları anlaşılmıştır. birlik idare heyetinden bir kaçı, Sov ============= 
ı naha yeni teşekkül vaziyetinrle yet ticaret mümessilliğine giderek n. 1··n0•• nu·· , Yu· nan 
~ulunan bu müesseselerde memleket yat ve teslim şartları hakkında gö. 
ıı·~n.afiini ve hükumetin büyük hüs. rüşmüşler, fakat bu görüşmeyi diğer 
i 1:Ul.ıYetle başarmak istediği ihracat arkadaşlarından gizlemişlerdir. Tif. Krahna Tebr·ık 
ıütŞıru sektedar edecek hareketler vu. tik piyasasındaki durgunluk üzerine 
~~ bulduğu söyleniyor. Bu vaziyet, piyasaya yayılan bu haber, bir kısım 

1~~sa~a dedikodulara yol açmıştır. tmik tüccarlarını müteessir etmiştir. Telgrafı Ç.ekti 
l'.11 ll'lıkler, ihracat mallarının fi. Ticaret Vekaletinin bu işe ciddi su-
~ atlarını ve satış şeklini tesbH et- rette el koyması istenilmektedir. 

Memleketimizin Bazı 
Mıntakalarında 

F ecrişimali Görüldü 

Yunanistan istiklal . . . . 

Bayramım Kutluyor 
Ankara, 25 (A.A.) - Yunan istik. 

lalinin 129 uncu yıldönümü münase
betile Reisicü.mhur İsmet İnönü, E
tenler Kralı Majeste Georges'a bir 
tebrik telgrafı çekmişlerdir. Başve. 
kil Doktor Refik Saydam da Elen 
hükumet reisi General Metaksasa ve 

Çok Şiddetli Bir Elektrik Fırtınası, Amerikada · 
. l' elgraf Muhaberatını 5 Saat Durdurdu 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da 
Başvekil ve Hariciye Nazın sıfatile 
yine General Metaksasa birer tebrik 
telgrafı göndermişlerdir . 

Cü.mhuriyet hükumeti namına pro
tokol umum müdürü Sal&hattin Ar. 
bel, Yunan büyük elçisini ziyaret e. 

, derek hükümetin tebriklerini bildir. 
miştir. 

Dost ve müttefik Yunanistanın bu 
mutlu günü bütün Türk milleti tara_ 
frndan derin surette hissedilmekte ve 
kari:ieş millete saadetler temenni o.. 
lunmaktadır. 

1 • Y unanistanda tezahürat 
! Atina, 25 (A.A.) - Milli İstiklal 

· ! Bayramı, bütün Yunanistanda. tek
~ mif ahali tarafından, pek parlak bir 
: şekilde kutlanmıŞtır. Atinada Kralın 
1 ve Başvekilin huzuru ile yapılan ve 
j Selanikte, Larisada ve dlğer garni. 
; zon şehirlerinde de tekrar edilen as. 
1 keri merasim, memleket müdafaası · 
ı nı t~min için sarfedilen mesaiyi göS
f tıo,.mit•ir. Ec~ebi memleketlerdeki 
İ bütün Yunan koloonileri Metaksasa 
• tebrik mektuplan göndererek Krala 
ve ~illi hükumete olan bağlılıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Fecri §imcıli hadisesini tasvir edeıı temsili bir resim 
Yazısı (6) ncı sayfamızda 

Gazeteler, bu yıldönümünün husu. 
si manasını tebarüz ettirmekte ve 

(Sonu; Sa: 6 Sü; 6) 

~iu!;::i~e;;~: ;iğs;;\~1a~~a~t!ı;~~r;: 1 M 1 t f 
ketJerlni de tazyik ediyorlar. o o o 

Romanya mukavemet ediyor ' Berline 
Fakat Londra gazetelerine göre, 

Romanya, hareket hürriyetini mu. 
hafaza etmektedir. Nitekim Roman. 
ya malive nezareti umumi katibinin 
ıııumm ·oır neyetıe Londrayı ziyaret 
etmesi bunun delilidir. Times gaze
tesine göre bu heyet, eski kliring an. 
laşmasından daha devamlı bir anlaŞ
ma için çalışacaktır. Times daha son. 
ra diyor ki: 

"Romanyalılar İngilterenin ve İn. 
giliz dövizlerinin yardımHe Alınan 
tazyikint mukavemet için kendini 
kuvvetlendirmek arzusundadır. Fa
kat müşkülat çok büyük olacaktır. 

Cünkü Alman tazyikı kuvvetlidir. 
Almanya müdafaasız ve iktısaden 
kendisine bağlı bitaraf devletlerle 
Cenubu Şarki hududunu lehimlemek 
istiyor. Cenup hududu mihver ile le
himlidir. Garp hududu Zigfrid hattı 
ile, şimal hududu da Finlandanm 
mağlubiyetinden sonra şimal devlet. 

(Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

Gitmek istemiyor 
Londra, 25 (Hususi) - Mo- "Molotof Berline gitmek istemi. 

I t f B l" h t F R.b yor. Almanlar harbin bütün devamı 
O O un , er ıne, ya u 0~ 1 : müddetince Sovyetlere eınm hır or -
bentrop un Moskovaya gıtmesı tak' olarak güvenemezler. 
meselesi Tass ajansının dünkü ~'Eğer Almanya Fon Ribbentropu 
tekzibinden sonra yeni bir saf- üçüncü defa ölaz:~ Moskovaya gön· 

. . . derecek olursa nufuzundan kaybede.. 
haya gırmıştır. cektir. Binaenaleyh Alınanlar Molo. 

Tas Ajansı, Molotofun Berline git· to.fu Almanyaya veya hiç değilse Po_ 
miyeceğini tasrih ettiğine göre, an.. lonyaya gelmcğe ikna için çok çalıı>

laşılan, Fon Ribbentrop'a yeni bir tılar, fakat Sovyetler bunu reddet t i· 
Moskova seferi yapmak ve Molotofu ler: 
Moskovada görmek düşüyor. Kremlinin mütalaası şudur: AL 

Stokholmde çıkan "Aftonbladt. manya Sovyetlere n;ıuhtaçtır. fakat 
gazetesinin Moskova muhabiri tara- Sovyetler Almanyaya muhtaç değil. 
fından yürütülen şu mütalaa bu işin dir. Fon Ribbentropun üçüncü defa 
içyüzünü bir dereceye kadar tenvir olarak Moskovaya gelmesi muvafık 
ediyor. Muhabir, diyor ki: olur.,, 

lngilizler lçindeDenizci "SosyeteŞilep .. in 

1 'd S . d Hisse Senetleri 
Bu unma an eyre en Satın Alınıyor 
Bir Gemi lrişa Ettiler --o,--

Ç etinkaya Mecliste 

Bulundu Almanların da Yeni Bir SilCih Olarak "iki Canh11 r 
Beyanatta 

Torpiller Kullanmıya BaşlcdJkları Bildiriliyor Ankara, 25 (TAN Muhabiri 
bildiriyor) - ''Sosyete Şilep,,in 
hisse senetlerini mübayaa et
. mek üzere Deniz yollan İşletme 

Jngiliz sahillerine düşen bir mayin zararsız hale 
Yazısı (6) ncı 

Umum Müdürlüğü bütçesine 
520, 780 liralık bir tahsisat ilti
vesine dair olan layiha bugün 
Büyük Millet Meclisinde müza
kere ve kabu] edilmiştir. 

· Çetinkayamn izahatı 
ı Bu münasebetle söz alan bir kısım 

1 
hatipler, layihanın iktısat encümenin 
de müzakeresi icap ettiğini ileri sür. 

ı müşlerdir. Manisa Mebusu Refik 1n. 
· ce de, usul bakımından bazı mütnliı
alaraa bulunmuştur. Bunun üzerine. 
Münakalat Vekili Ali Çetmkaya 
söz almış ve Sosyete Şilebin kurulu. 
·şuna dair izahat vererek demiştir ki· 

"1938 senesinde Sosyete Şilep adı-
1e biı: şirket teşkil etmişler. Bu c:ır. 
ket, Denizbank, Etibank, Türk Tıca-

1 

ret Anonim Şirketi esas hissedar oL 
getiriliyor mak üzere kurulmuş ve bir kaç sahıs 

f d 
ta hissedar yapılmıştır. Bu üç büyük 

say amız a (Sonu; Sa: 6: Sii: :n 



Tefrika N o. '1 Yazan : Theodore 

Dramın Son Faslı 
Berlinde Oynaıidı 

Bir sene için bunların sayısı 12 
bine vardırılacaktı. İngiliz tayyare 
karargahlan bilhassa İngilterenin 
şark sahilinde inşa olunuyordu. Ye
niden yirmi kadar karargah inşa 
olunmuştu. 

Weisner, bu malUmatı aldıktan 
sonra, İngiliz - Amerikan cemiye
tini kapatarak Berline döndü. ı 
Dramın son faslı Berllnde oynan... 

dı. ' 
Welsner, Berlfnde çok iyi karşı. 

lanmış ve tebrik edilmiştL 
Günün birinde erkanı harbiyede 

istihbarat §e!liğlni yapan miralay 
Weisner'e sordu: 

- Getirdiğiniz malümat son ele., 
rece mühim ... Bunları kimden al. 
dmız? ı 

Welsner, tereddüt etti, fakat mf~ 
ralayın ısrarına dayanamadı ve 
alacağı 200 bin markı düşünerek 
lrma'nın ismini verdi ve ilave etti: 

-Kendisini belki hatırlarsınız. · 
Viyanada dans ediyordu. Hali ha. 
zırda bir İngiliz miralayınrn kan. 
sıdır. Miralayın adı ~alliday Har~ 
fax'tır. 

W etsner üç haf ta sonra lstlhJ 
barat dairesine bir kere 

daha çağınldı ve kendisine yeni 
bir iş verilmesini bekledi. Fakat 
ıniralay onu hiç iyi karşılamamış 
ve sert bir tavırla: 1 

- Otur! demiş, sonra söze 
başlamıştı; 

- Bize getirdiğin roalllmatı talı. 
kik etmeyi aklından geçirmedin 
ıni? 

- Tahkike ne lüzum var? Bü-· 
tün bunları en mükemmel mem~ 
badan aldım. 

Miralay bağırdı: 
r - Demek ki İngiltere tlÇ sener 
500 milyon sarfedecek. Demek ki 
Berline gelebilecek 1000 bombar· 
dunan tayyareleri ve 5000 pilotla. 
:rı var, öyle mi? Amma sersem a. 
dammışsın! Seni aldatmışlar, sen 
.de bir sürü yalanlan toplıyarak bi .. 
2e göndermişsin! !rma dediğin ka
dının kocası kimdir, biliy:>r musun? 

Weisner mendilini çıkararak te .. 
ı:rini sildi. ' 
ı Miralay devam etti: 
r - Senin budalalığın bu noktaYi • 
!tahkik etmemektedir. Miralay Hal 
liday Harifax İngili askeri istih~ 
'harat dairesi erkanındandır. An
ladın mı? 

Weisner ezildi, büzüldü, sonra a
yağa kalkarak yerlere kadar eğildi 
ve çıkıp gittL Ayaklan birbirine 
dolaşıyor ve ne yapacağım bilmi.. 
;yord~ 1 

Sokağa çıktıktan sonra derin bir' 
-ıefes alarak yilrildü. 

'.Almanyanın Harp Pla-nı 

W e~~er, bir ~ok ·sebe~ler yO.- ' 
zunden, bır Avrupa harbi

nin yaklaşmakta olduğunu hissedi .. 
yordu. Onun kullandığı sayısız a.. 
janların hepsi ayni şeyi süylenıek
teydiler. Gestaponun casusları her 
tarafa dağılmışlardı. Mektuplar a .. 
plıp okunuyordu. Bütün bavullar : 
ıçılıp muayene ediliyor ve ajan 
provakatörler her yerde çalışıyor
lardı. 

Lefrage, ona bir mekt:.ıp g~ndcre4 
rek şunları anlattı: "B!.r İtalyan 
erkAnıharp zabiti, Fransa erkfmı· 
harbiyesile teması tesis kin müte
madiyen uğraşmakta ıcli. ~Meselede 
her halde çok mühim sırlar vardı. 

Weisner, Frankfurttaki Kaiserin 
Augustin otelinde oturarak, Pa
risteki ajanının bahis mevzuu et
tiği İta1yanı bekliyordu. Fakat derln 
endişeler içinde idi. Çünkü bir çek 
insanların ayağı altına karpuz ka
buğu koyduğu için başkalarının 
kendisine ayni şekilde mukııbeie 

etmelerinden korkmakta idi. 
Derken kapısı vuruldu. O da bir

denbire kendini derleyip topladı 
ve: 

- Giriniz! dedi 
Hademe girdi ve dedi ki= 
- Bir zat sizi görmek istiyor, 

Her doktor! 
· - Gelsin! 

Welsner, otuzuna varmamış, ya
kışıklı bir genç ile karşılaştı. Me. 
nekşe renkli gözleri, ve !.ı:oyu renk. 
li teni onun İtalyan olduğunu gös. 
..terlyordu. Yabancı sordu: 
· - Dpktor Weisner s!z misiniz' 

Yabancının almancası da gayet 
mükemmeldL 

Weisner: 
- Evet, dedi, siz de dost:.ım Su-

2ette'in bahsettiği genç misiniz? 
İsminfa Marinelli değil mi? 

- Şimdilik ismim öyle. Frank
furta niçin geldiğimi biliyorsunuz. 

- MalUmatım Suzette'nin an. 
}attıklarından ibarettir. Onun bü
tün söylediği, sizin entaresan blr 
takım malumat sahibi olduğunuz .. 
dur. 

İtalyan birdenbire sordu:· 
- Bu sene içinde bir AVt'up::ı 

harbi kopacağını söylersem ne du
;inlz? 

- Hayret etmem. Bütün ala. 
· metler bunu gösteriyor. Burada 
takriben bir milyon a!ker maneY
rada, Rhin üzerindeki şehirlerin 
hepsi de asker dolu. Burada bile iki 
fırka asker var._ 

. . İtalyan, muhatabının sözünü ke
serek anlatt: 

ı - Benim söylemek istediğim ~ey 
hakiki harptir. Yoksa, beş senedir 
Almanya ile Fransanın yaptıkları 
karşılıklı blöfler değildir. Her hal
de yaz mevsimi nihayet bulmadan 
harp olacak. 

- Bunu da biliyorum. Çünkü, 
Almanya, İngilizlerle Fransızlann 
arzularına rağmen Çekoslovakyaya 
girecek. Bundan da büyük bir harp 
çıkabilir. Çıkarsa, Almanlar hazır. 
lıklıdırlar. Ben, beş se!leclir, har
bin yaklaştığını görüyorum. Onutı 
için bu gibi şeylerle uğraşmaktan 
ve vakit ·zayi etmekten çekinerek 
sadede girelim. Satılacak bir malı
wz var mı? 

ı İtalyan bir lahza sükut etti ve 
· sonra anlattı: 

- Almanyanın harp planı elde
dir. Bu plan mukabilinde ne vere
bilirsiniz? 

Weisner, birdenbire ayağa kalk. 
ti ve sordu: 

- Almanyanın harp plAi.'11 sizde 
:rni? Bunu nasıl ele geçirdiniz. 

- Ben Romada erkaruharbiye 
istihbaratında çalışıyorum. Planlar 

0

bir ay evvel mübadele edildi. 

Yaoancı aıı ımtınanına gıren memurlar, ııun ımtihan esnasında 

ihracatımızın Gittikçe 
Azaldığı Görülüyor 

Vapursuzluk Yüzünden Evvelce Sat1lan Malların 

da s·evkleri Mümkün Olamamaktadır 
İhracatın gittikçe azalmakta olduğu nazarı dikkati celbet· 

miye b~lamıştır. Bilhassa İngiltere ve Fransaya az mal satıl
mıştır. Vapursuzluk yüzünden evvelce satılanların da sevki 
mümkün olmamıştır. Yunan vapurlan, yükselmiş olan navlun
lardan istifade için Türkiye limarıJarından mal yüklemiye talip 

Yağ Tüccarı 
• 

1 
olmuşlarsa da navlun bedellerinin 
güçlükle tediye edileceği zehabile 
nakliyat taahhüdünde bulunmamak.. 
tadırlar. 

Seferoğlu 

Mahkemede 

Türk _ Yunan anlaşmasından isti. 
fade ederek limanlarımızda çalışmak 
istiyen Yunan vapurlarının Nisan. 
dan itibaren ihracat mallarımızı taşı. 
mak istiyecekleri ümit ediliyor. 

Mallarımız, geciktirilmeden 
Milli korunma kanununun 32 nci te8lim edilecek 

maddes.ine muhalif hareketle şeker Geçende Amerikan Eksebitor va-
sakhyan ve bu suçtan mahkemeye purunun piyasamıza getireceği de· 
sevkedilen Seferoğlu Nikolakinin mir vesıürenin lnıtiliz kontrol heyeti 
muhakemesine üüıı se'kirinc:i cı:; l)c: tarafından Pheye çıırnrrııwguıı ve 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. sonra bize iade edildiğini yazmıştık. 

Müddeiumumi, kendisinin milli Hükumet, Amerika vesair memlekeL 
korunma kanununun 32, 59 ve 66 ncı l ıerden Türkiyeye getirilecek olan 
maddelerine göre tevkifini istemiş~ malların teahhiır etmeden teslimi 
tir. Mahkeme bu talebi kabul etmiş için teşebbüslerde bulunmuştur. Bu 

S f ~ı uhakeme ini teşebbüsler, müsbet §ekilde netice. ve e erog unun m s n . . 
mevkufen görülmesine karar ver- lenmıştır. 
miştir. Dosyada mevcut ıabıt vara. Manifatura piyasasında yine 
kıılarile polis fellekesi okunduktan anormal hareketler başladı 
sonra sorguya çekilen Seferoğlu de
miştir ki: 

11
- Ben esas itibarile peynir, pas

tırma, yağ, sucuk vesaire satışı ile 
meşgul olmaktayım. Gelen müşterL 
!erimize ~eker de vermiş olayım di. 
ye komşumuz Samoolidis'den 22 şu
batta beheri yüz kiloluk 120 çuval 
toz şekeri satın almıştım. Ortağım 

Dimitri yağ ve peynirler arasında 
şeker satılmasını doğru görmediği 
için bunları Samoolidise iade etmeğe 
karar verdik. Ben bir hafta kadar 
rahatsız olduğumdan dükk:Ana uğra. 
mamıştım. Bu sırada ortağını 88 ka
dar çuvalı Sarnoolidise iade etmiş, 
yalnız bir çuvalı evime götürmüş
tüm. 10 çuvalı da bir bakkala satmış. 
tım. Mütebaki 77 çuval bizim hesa
bımıza satılmak üzere aldığrmız yere 
iade edildi. Benim suçum yoktur." 

Dinlenen sahitler, hadiseyi anlaıt
mıslar ve S;f eroğlunun ihtikar yap. 
ma."k maksadile ~eker stok ettiğini 

Son günlerde manifatura ithaUtı 
azalmıştır. Bu yüzden piyasada ma. 
nifatura üzerinde yenidn bazı hare
ketler göze çarpmıya başlamıştır. 

Alakadarlar, milli iktısadı koruma 
kanununa göre, kurulacak teşkilatın 
derhal faaliyete g~irilmesini lüzum
lu görüyorlar. 

l!ıracat tüccarları zarar 
görüyorlar 

Sterlinin 481 kuruş üzerinden te
diyesi piyasamızda olduğu gibi İzmir 
piyasasında da tereddütler tevlit et. 
miştir. İhracat birliklerince ihraç 
mallarımıza fiyat tesbit edilmiş ol~ 
duğu için tüccarlar bu fiyatı sabit 
telakki ederek teklif yapmış, satışta 
bulunmuşlardır. 

Mallarımızın fiyatı düşmemtş ise 
de Sterlinin 40 kuruş kadar tenezzül 
etmesi, bu tenezzülün ihracat mevsi. 
mine rast gelmesi tüccarlarımız için 
zararlı olmuştur. 

Piyasalardaki bu tereddüdü izale 
edecek tedbirlerin alınması bekleni. 
yor. 

26. 3. 940 

Şeker ilıtikiirından suçlu yağcı Seferoğlu dün mahkemeae 

Yabancı Limanlara 
Çıkacak Gemiler 

Hususi Komisyon, Bugün Müttefikler Tarafından 

Kiralanan Şileplerimizin Vaziyetini Tetkik E~ecelC 
Türk oayrağını taşıyan gemilerin ecnebi sulara sefer yap .. 

maları hususi müsaadeye tabi tutulduktan sonra armatörler ta
rafından vaki müracaatleri tetkik edip Münakalat Vekaletine 
bildirmek üzere şehrimizde kurulan komisyon, bugün LimaJl 
Reisi Refiğin riyasetinde toplanacaktır. 

Halen yabancı sularda beş Türk,-------------

vapuru vardır. Armatörlere ait ve PATRON u N u 
müttefikler tarafından kiralanmış o_ 
lan bu gemilerin vaziyeti bugün tet. 
kik edilecektir. Ankaraya giden ar .. 
matörlere İstanbuldaki komisyona 
müracaat etmeleri tavsiye edilmiştir. 
Armatörler son karar üzerine, Fran
sada bulunan vapurlannın vaziyetin
de bir değişiklik olup olrnıyacağı 
hakkında komisyona ınüracaat et
mişlerdir. 

Sakarya ıllebinin vazlyetl 
Akdenizde durdurulan Sadık oğlu 

Aslana ait Sakarva vanurıı -~•Una.11_; . manından aldıgı ve munteill lngı ız 
müstemlekelerine vizeli Yahudileri 
İskenderun limanında başka vapur
lara aktarma etmek üzere yola çık
mıştır. Cebelitarıktan hariCe çıkıl. 
ması memnu olduğu için Yahudiler; 
sevkeden müteahhit ile bu şekilde 
mukavele yapılmıştır. 

"Sakarya,, Bozcaada civarında 

Türk,~ara suları dahilind.e muayene 
için Ingiliz kuvvetleri tarafından 

tevkif edilmiş ve yolu değiştirilerek 
Hayfa limanına gönderilmiştir. Mu. 
hacirler Hayfaya çıkarılmı§ ve gemi 
mevkuf tutulmuştur. 

Vapurun sahibi Sadık oğlu Aslan 
bu hususta şunlan söylemiştir: 

"--Gemi uzun zamandanberi mev
kuf bulunuyor. Ayrıca müteahhidin 
İskenderunda bulunduracağı gemi
ler de fuzuli olarak işgal edildiğin_ 

den zarar ve ziyan istiyeceğiz. Key
fiyeti hükumetimize arzettik. MU
racaatlmiz üzerine hadise devlet ta. 
rafından takip edilmektedir.,, 

Bekar Odalanın Tefti§ 

Edecek Ekipler 
Belediye, Beyoğlu ve Eminônünae

bulunan bekAr odalarını daimi su
rette kontrol altında tutmak üzere 
altı ekip teşkil etmiştir. Bu ekipler, 
kirli bekarları belediye hamamları
na sevkedeceklerdir. Kasfü1paşada 
ve Balatta yapılrnıo olan hamamla
rın inşaatı bitmiştir. Önümüzdeki 
hafta içinde açılacaktır. 

ŞikCiyet 

Edemiyen Kız 
Amirinin çirkin teklifleri karşısın.. 

da çalıştığı müesseseden ayrılmıya 
mecbur olan genç kız, şikayetini an
latmak Üzere dün Mıntaka İktısat 

ktk~t;~iı~~i;etle. de~~m· ~İ~ey~r. 
Suçlu kim?, 

Mıntaka İktısat müdürhlğü müfet
tişleri dün kızın çalıştığı müesseseye 
giderek tahkikata başlaınışlardır. ~
çilerin malUmatına müracaat edilmi~
tir. Yapılan tahkikat, ~enç kızın tı
kayet ettiği adam aleyhine bir neti
ce verir!e, bu zat mıntaka iktısat mü
dürlüğü tarafından o müesseseden 
uzaklaştınlacaktır. 

Adli talıkikat 
Hldise etrafında açılan adlt tahki

kata dün Müddeiumumi muavinle
rinden Cevat memur edilmi§tir. Mu
avin Cevat kızın adresini polise vEr
miş ve bulunup getirtilmesini bıldir
rniştir. 

Bir depo önünde 
dünkü izdiham 

Galata polis merkezi civarında bh" 
tütün deposunun işçi alacağını ilan 
etmesi üzerine kadınlı erkekli ~üz.
lerce amele, dün sabah erkenden de
po önünde birikmiştir. Bu vAaziy~t 
karşısında amele kaydına imkan ~o
rillemediğinden polisin müdahalesr:e 
zaruret hasıl olmuştur. Galata potıs 
merkezi derhal intizamı temin etıni§· 
tir. 

Nişanlısının Y anaklannı Kesen 
Adam Mahkfım Oldu 

Nazistlerln liderleri, Weisner'
den pek memnun değildiler ve bil
hassa iki tarafa hizmet edenlere 
düşmandılar. Weisner ise, bu ha. 
kundan bir hayli suçlu idi. Onun i .. 
~in, vaziyeti büsbütün bozulmadan 
ıevvel, çekilmek istedi. Çünkü ga· 

ı Weisner, tereddüt içinde idi ve 
bir mücrimi isticvap eder gibi sert 
sert sordu: 

1 - Bu kadar mühim blr vesika 
nasıl olur da sizin elinlza düger. 
Bu, sizin harbiyenizin bu kadar e
hemmlyetli bir vesikaya bu derece 
kayıtsız olduğunu gösterir. Yalan 
söylemediğinizi ne ile ilbat edebi
lirsiniz? 

söylemişlerdir. Müddeiumumi, 12Q 
çuval şekeri fazla fiyatla satmak 
maksadile kaçırıp başka dükkanlara 
nakletmenin kanunen suç olduğunu 
söylemiı ve suçlunun tecziye edilme
sini istemiştir. Seferoğlu haıkkındaki 
karar, bu.eün bildirilecektir. S U .A . L C E V A P 

Ni~anlısı Herakliyanın yanakları· 
nı jiletle kesen Ekremin muhakeme
sine dün devam edilmiştir. Müddei .. 
umumt iddianamesini okumuş, Ek
remin cezalandırılmasını ve bu ceza
nın 457 inci maddeye göre arttırıl
masını istemiştir. 

petcler, hemen her gün bir ha.inin 
~ellesi uçurulduğundan bahsedıyor. 
lardı. 

Weisner'in düşündüğü şey, Av. 

Kara Bir Günün 
Ylldönümü 

TUpadan ve Avrupanm bütün teh-
likelerinden uzakla~mak ve huzur Bugün (26 mart) Balkan harbinde , ı talyan-; iÇ cebinden bir ka~ Edirnenin kahramanca bir müdafaa~çinde yaşamaktı. Onun için Ar• 
jantine gitmeyi tasarlıyor ve orada kağıt çıkardı va bunları dan sonra düşman eline düştüğü ka- ı 
mükemmel bir hayat :::üreceğini sa: Weisner'e takdim etti. O da bun. ra günün yıldönümüdür. Her yıl oL 
ll.ıyordu. · ları tetkik ettikten sonra şunları duğu gibi bu yıl da Edirneliler bu ka-

Weisner'in inanmaı,iığı bir ~ey; söyledi: ra günün hazin hatırasını anacaklar-
!'.lazizmin müstakar bir rejim ola- - Demek ki, sız haldkaten er. dır. Tertip olunan program mucibin-
bileceği idi. Bilhassa bunların Lon.. kanıhary zabitisiniz. Fakat bu ev- ce bugün saat 17 .30 da Edim<! halk-
p.ra seferi esnasında kendlsine re.. rak başkasına ait olamaz mı? evinde bir ihtifal yapılacak ve Edir- ı 

~ dükl · 1 unutula - Pasaportum da var. Buyurun va gor erı muame e, - ne kalesinin kahraman :nüdafllerinin 
cak bir şey değildi. 1 bakın. · .. ,_,,_ aziz hatırası anılacak ve ayrıca bu 

W · b ·· d f t go-zet- We'-ner, pasaportu da teUUA et-eısner, u yuz en ırsa &ıJ kara günün kahraman şehitlerinin 1 

liyor ve ilk fırsattan istifade ede.. ti ve nihayet: h Karaagw aç yol~ üzerindeki mezarları ıl 

S - latılah IOgati var mı, nerede bu· 
ıablllrlm? 

C - 40 sene evvel böyle bir kitap ba
sılmıştı. Şimdi nlldir, bulunur, sahaflar 
çarşısında aramak lazımdır. Tefeyyüz 
kütüphanesinin eskiden bastığı Lügatçei 
Istılahat 20 kuruş fiyatla Babıali kitap
çılarında satılmaktadır. 

• 
S - Cltıın Harbine Nasıl Girdik ki· 

tabının UçUncU clldl çıktı mı? 

c - Çıkmıstır. Babıalideki kitapçı

larda elli kuru~ fiyatla satılmaktadır, 

• 
S - Tahılllm yarıda kaldı. Ancak 

llkmektep tahıılll glireblldlm. Hayatı bll· 
gllerl kazanmak için hangi eaerlerl, 
hangi mevzuda yazılmış kitapları oku· 
malıyım? 

istifadell mevzular üzerinde iptida~ bil· 
giler elde etmek lçln en kıymetli eser
ler, anslklopedilerdlr. "Tan" aruılklope
dilerlnde tarihi, lçUmal. fenni va coıra
:rt her mevzuda çok meraklı yazılar var· 
dır. 

• 
s - •izde orta va yOktek lhtlıaa 

mektıplırl hangllırldlrf 1 kinci derece· 
deki orta lhtlı .. okullarını bldlrlr mi· 
siniz? Bunların hangi mektepler oldu
öunu, girme ıartlarını ve mezunlarının 
kazanacı§ı hakları nereden ve naeıl ao· 
rınııblllrlz7 

Davacı Herakliya da mahkemeye 
bir istida vererek 1500 lira tazminatı 
maneviye istediğini bildirmiştir. ~1'
rom bir sene iki ay hapse mahktıfl1 
olmuştur. Eski nişanlısına 100 ura 
tazminat verecektir. 

TAK V 1 
26 Mart 1940 
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3 ilncl\ ay Gün; 31 Kamm: 140 
Arabi: 13l!8 Rumi: 1356 
Safer: 18 Mart: t9 
Oünee: ll.ll4 - Öğle= 12.20 
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C - tstanbul Maarif MlldQrllllQ her 
sene blr ''Mektepler Kılavuzu" neşre
diyor. Bu kılavuzda orta ve yüksek lh· 
tısas mekteplerile sanat ve muallim 
mekteplerine, emtitülere kayıt ve ka
bul şartlarını kolaycıı bulmak kabildir. 
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Balkanlarda 
razan: Ömer Rıza DOGRUL 
B ugiinltü Londra gazetelerinin 

birkaçı Balkanların ''aziyeti ile 
ve bu vaziyete ait mevzularla meş. 
gul oluyor. 

İşı:i partisinin gazetesi olan Daily 
llerald'a göre Almanya, heniiz Bal. 
kanları istilaya giri§medi. Fakat Al. 
ıtıan tehdidi devam ediyor ve onun 
için u:vanık ve hazırlıklı davranmak 
lbımdrr. 

Liberallerin gazetesi olan News 
Chroniclc'e göre, müttefiklerin bütün 
dikkati Balkanların üzerinde toplan. 
ınalı ve Balkan emniyetinin tehlikc
fe girmesine miisaade etmemeli. 

Muhafazakar olan Daily Telegraph 
gazetesi ise, Almanyanın İskandinav. 
~·a devletleri ile Belçika ve Holanda. 
Vı bir taraftan istila tehdidi ile, di. 
ğer taraftan gemilerini batırmak gi. 
bi hareketlerle işkenceye uğrattığını, 
Balkanlara karşı da bir taraftan te. 
ınlnat veren, diğer taraftaa cebinde 
de tabancasını taşıyan bir siyaset 
takip ettiğini anlatıyor ve sonra Bal
kanlılara: ''Korkmayın. Çünkü sizin 
azminiz ve kuvvetiniz emniyetinizi 
korumağa kafidir. l\IUttcfikler de si
te yardıma koşmak irin her tedbiri 
almışlardır. Ve muazzam bir ordu 
size yardım için beklemektedir'~ de. 
bıek istiyor. 

Balkanlar Teh1il{e'ôe mi?; . . 
L ondrada çıkan en belli &aşlı 

gazetelerin bagiin bu tarzda 
hıiitalaalar yiirütmeleri kar~ısmda 
balkanlar, istilaya uğramak tehlike. 
sile mi kar!ılaşıyor? sualinin hatıra 
gelmemesine imkan yoktur. 

Fakat vaziyetin bu merkezde ol. 
hııyarak, milttefiklerin daha fazla 
8alkanlılan, Alman siyasetinin muh
tenıel bütün hamlelerine karşı tak. 
"İye etmeyi istihdaf ettikleri anlaşı. 
lıyor. 

Alman siyasetinin Balkanlardaki 
hedefi, Alman milletlerinin verehi. 
lecekleri her şe~i almak ve bu si~·a. 
Seti Balkanlıların baskalarile ahş 
\>erişlcrini kesmelerine sebep olacak 
tarzda ileri götiirmektir. 

Balkanlar ise sahip oldukları tstik
late dayanarak her tarafla dostlukla. 
tını muhafaza etmek ve hiçbir tara. 
fın tnhnkkümiine boyun eğmemek 
1 - - ----· --·~· ·:r~ --···-~-·-
ar, simdiye kadar her tahakküm te. 
~ebbiisünc mukavemet etmişler ve 
tll\ıkaveınetc de,•am edeceklerini 
gösterınhılcrdir. 
k Çiinkii: bütiin diin~·a ile alı~ verişi 
eserek yalnız Almanyaya bağlan

~anın, Alman esaretin~ girmekten 
k ~şk~ manası ~·oktur. lktısadi mah. 
t'unu~·et, siyasi ınahkfımi3·et demek. 
bıt Ve bnnlann iki!'iİ de birbirinden 
eterdir. Balkanlılar ise, müsavi 

§artlar dahilinde her tarafla dost ol
ltıak istiyerek varhklarrnı müdafaa 
Cdiyor ve hiç şüphe yok ki, varlıkla. 
tını müdafaaya devam edeceklerdir. 

Alrnanya ve Balkanlar 
• 

Q halde, Almanya tarafından 
1 • Balkanlara bir tecavüz vukuu 
kakdırinde Balkanlıların bu tecavüze 
~~rşı gelecekleri zerre kadar şüphe 
k otürnıe:ı:. l\lüttcfiklerin bu tecavüz 
b\arşıs~nda Balkanlılara ~·ardım et· 
g elenni, son derece tabii görmek 
Ctekfü, 

k .t\.lrnanya da. herhangi tecavüz vu_ 
ttı"ttnda bir taraftan Balkanlıların 
lc~kavemetile, diğer taraftan müt. 
ı. •klcr tarafmdan vuku bulacak as
"'er' r 1 Yardımla karşılac;acağını, bu 
ş:zden Balkandan alabileceği her 
iç{den mahrum olabileceğini bildiği 
8, tı, llalkanlara tccavüzii düşüniiyor. 
llııt da, hu düşiincedcn feragat lüzu· nl.l hisseder. 
lik ll bakımdan Balkanların bir teh. 
'da~Ye tnaruz kalınadıl;ını söylemek 

,/ çok doğru olur. 
l'c llazfyet bu merkezde oldu~una gö. 
bil' alkanlar hesabına meraka değer 
~oktur. 

ltalya '2...bf. rAı~hP = 

Dostluk Pal<tı 
Itah· 

ltıeti ıre, 25 (A.A.) - Mısır hükıl-
lerin;e salahiyettar İtalyan mahfi1. 
huıtı:ı e b.e~an edildiğine göre, Italya 

1 
trıernırnetının Mısır hükumetine ıki 
cl.ernı eket arasında bir dostluk ve a
kınd t~c~vüz misakı aktedilmesi hak. 
tQkr a ikı sene evvel yaptığı teklifi 
bir :r ettiğine dair verilen haber hiç 
~sasa istinat etmemektedir. 

lhrda~ek Mısır hükumeti, gerek Mı. 
ayrı t İtalya sefiri bu haberi ayrı, 

ekzip etmişlerdir. / 

\.)fı c:;ümüşanede Zelzeıe 
'4c or;nu~nnc, 25 (A.A.) - Bugün 12 
ltl~t a §lddctte amudi bir zelzele Ql. 

ur. llusar yoktur. 
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Hitlerci 

Gençlerin 

Oyuncağı Almanyada her genç, Hıttercı gl"nç. 

ler hareketine iştirake mecburdur. 

Ve bu çocukların her birine resmini 

gördüğiiııiiz şu bı~ak verllir. Ozerin de "Kan ve Şere(" 

yazlhdır. Naziı;tlerin çocuklara verdikleri oyuncak bu 

§ekilde knnlıdrr. 

• 
lsveç Kara, Hava "le Deniz 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
i Koordinasyon j 

Heyetinin Yeni t 
Bir Kararı 

{ 

K~vvetlerini Çoğaltıyor 
İsveç Başvekili, Şimal Devletleri Arasında fedafüi 
Bir İffifak Akdi Meselesinin Hallini İleri Sürüyor 

:Ankara, 25 (TAN Muhabirin
den) - Koordinasyon heyetl tara
fından krom s:ıtışlan hakkında ve
rilen karar bugün Resmi Gazete ile 
ne~redllerek mcriyet mevkiine ko
nuldlL 

Stokho1m, 25 (A.A.) - İsveç Milli 
Müdafaa Nazırı Skoeto dün Malmoe~ 
de söylediği bir nutukta, hükUınetin 
siyasetini müdafaa etmiştir. 

Nazır, Sovyet .. Finlanda harbinde 
İsveç hükumetinin resmi bitaraflığı~ 
nın esasını dünya siyasetinin umumi 
vaziyetinde aramak laZ"Im geldiğini 

kaydetmiş ve demiştir ki: 
"Filhakika Sovyet ~ Finlanda sul. 

hü aktedildiği zaman 8500 İsveçli 
gönüllü Finlandada bulunuyordu. Da 
ha teşrinievvel ayında ilk İ.:iveç harp 
levazımı Finlandaya gönderilmi§tir. 
Biz Finlandaya 8400 tüfek, 575 mit. 
ralyöz, 85 tank dafi topu, 112 top. 
104 hava dafi topu, 50 milyon mer
mi, 300 bin el bombası gönderdık. 

Bütün levazım son sistemdi.,, 
Şimal memleketleri arasındaki itti. 

fak hususunda, bunun tahakkukunu 
zorlamanın muvafık olamıyacnğını 

söyliyen nazır sözlerine şöyle devam 
etmiştir; 

"İsveç kuvvetli bir milli müdafaa
ya muhtaçtır ve icap eden tedbider 
alınmıştır. 

Hava ordusu üç sene içinde üç 
misli arttırılacaktır Donanma ve sa. 
uu ~•uı.Kuutı.u .ıu:!a ôıY muaaet ıçınae 
kuvvetlendirilecektir. Silfilı altında 
bulunan 1939 sınıfının hizmet müd_ 

deti temdit olunacak ve 1940 sınıfı 
hakkında da ayni tedbir tatbik olu
nacaktır. Büyük devletler arasında 
şimdiki harbin başındanberi İsveç 
milli müdafaası için 700 bin kuron 
sarfetmlştir. Harp hali için yeni bir 
ordu teşkilatı hazırlanmaktadır. Bu 
teşkilat esas itibarile 1936 planına 
istinat edecektir. 

Başvekilin beyanatı 

Başvekil Hanson da, Karkstadda 
söylediği bir nutukta ezcümle hüku
metin, Sovyet - Finlanda harbi es
nasındaki vaziyetini mevzuu bahis 
etmiş ve demiştir ki: 

"Hadiselerin ana hatlarına bakar_ 
sak, vaziyetin İsveç için değişmemiş 
olduğunu görürüz. İsveç. bitaraflığı
nı muhafaza ve harbin dışında kal. 
mak azmindedir. Bu itibarla, Fınlan
dada askeri bir müdahalede bulun
maktan imtina edilmiştir. Çünkü 
böyle bir müdahale İsveçi büyük 
harbe sürüklemi~ olacaktı. İsveç'in 
doğrudan doğruya müdahalesine gü
venmemesi lüzumu, Finlanda hüki1-
metine1 daha Teşrinievvel ortaları
na doğru, resmen bildirilmişti. 

Ecnebi devlet }tıtalarının tonraklrı_ 
rımızaan geçmesıne müsaade eoı]me-
miştir. Çünkü aksi takdirde İsveç, 
harp sahası olmak tehlikesine maruz 

kalacaktır. Bu sebeple Ftnlanda hü
kumeti, garp devletlerinin müdaha
lesini istiyememiştir. 

İskandinavya memleketleri ara. 
sında tedafüi bir ittifak akdi mese
lesi, hüsnü niyetle derhal tetkik edil
melidir. Fakat İskandinavya memle
ketleri arasında tedafüi bir ittifak 
akdi meselesi munhasıran realist kal
malıdır. Tedafüi ittifak meselesi İs
kandinavya memleketlerinin, bilhas
sa harici siyaset bakımından istiklal
lerine asla müessir değildir.,, 

Times'in bir mütalcias, 
Londra, 25 (A.A.) -Times gazete. 

sinin müdafaa ettiği teze nazaran. 
Sovyet1er Birliğinin şimdi Finlanda -
1.wec - Norveç ;ırasında tedafüi bir 
ittifaka itiraz etme~i en muhtemel 
mütearrızın kendisi olacağını isbat e. 
dobilir. 

Fin zayiatı 
İsviçrcde çrkan Gazet de Lausanne 

Finlandanın harpteki zayiatının ölü, 
kayıp ve yaralı olmak üzere birkaç 
yüz fazla veya noksanile 2500 ü za~ 
bit olarak 58.000 kişiyi biraz müteca. 
\ }i7 ~An1)·11nn ırA•Tnn lr:t • ..;ı"&...., 

Ayni gazeteye gör~. İsveç gönüllü
lerinden, biri zabit olmak üzere iki 
kişi ölmüştür. 

Heyetin 14 ilnctl ltarannı te$kil e
den "Krom kararnamesi" şudur: 

1 - Hususi işletmeler de dahil ol
duğu halde bütün krom işletmeleri 
müstahseltıtının memleket dışına sa
tışına ait işler Etibank tara!ından 

tanzim ve icra olunur. 
2 - Mllll korunma kanunu ile 

i tesbit edılcn tah~isattan birinci mad-

i n

dcudre. yazıtı i~lcrin tedviri için 300 
bln liralıl< bir mntedavil sennaye 
ifnız ve EUbank eın1'ine tahsis olu-

•••••••• ..................... . 

Halebe Giden 
Heyetimiz Dün 

Ankaraya Döndü 
Ankara, 25 (Tan Muhabirinden) -
Geçenlerde Genel Kurmay İkinci 

Reisi Asım Gündüzün riyasetinde 
Halebe gitmiş olan heyetimiz bu sa. 
bahki Toros ekspresile buraya dön. 
müştür. 

Heyet reisi General Asım Gündüz 
ile heyet azasından hariciye umumi 
Jrntip muavıni Cevat Açıkalm ve he
yetin diğer balan Ankara istasyo. 
nunda karşılanmışlardır. 

Reisicümhur, Millet 

Mec!isinde Çallıtdar 

Frans!.z Gazeteleri, Diplomatik 
TaGrruza Geçilmesini istiyorlar 

Hint Müslümanlarnun 
2fo,3L~40 

Bir Kararr 
Tamore, 25 (A.A.) - Hindistan 

Müslümanlar Cemiyeti aşağıdaki ka. 
rar suretini kabul etmişti:: Ankara, 25 (Tan Muhabirinden) -

Cü.mhurreisi İnönü dün öğleden son. 
ra Millet Meclisini teşrif etmişler ve 
geç vakte kadar Meclisteki dairele. 
rinde meşgul olmuşlardır. 

Başvekil Refik Saydam 
Ankaraya Döndü 

Ankara. 25 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam bu saban ekspresle İs. 
tanbuldan Ankaraya dönmüş ve istas 
yonda Vekiller, mcbwılarla Vali ve 
Belediye reisi, emniyet direktörü ta. 
rafından karşılanmıştır. 

Ücretli Memurlar Cetveıı 
Ankara, 25 (TAN·) -Barem kanu. 

nuna göre teşkilat kanunların::ı bağ
lanması icap eden ücretli memur kad 
rolarına ait layiha meclise verildi. Bu 
ınemuriyctler evvelce bütçe kanunu
na cetvel olarak bağlı idi. 

Bu layiha her dairenin teşkilat ka
nununa eklenmiş olacaktır. 

Paris, 25 (A.A.) - Başvekil Rey. 
naud, bu sabah İtalya sefiri Guarig
lia ile Fransanın Londra sefiri Cor. 
bin'i kabul etmiştir. 
Diğer cihetten Reynaud'nun 26 

Mart saat 20 de radyoda bir hıtabe 
irat edeceği haber verilmektedir. 

Harp kabine ve komitesi 
Reynaud farafından ihdas edilen harp 

kabinesinin hnrbin sevk ve idaresile mü
kellef olan ve esasen mevcut bulunan te
şekküle ililve edilen yeni bir tc~ekkül ol
duğu t.,srlh edilmektedir. 

cHarp kabinesi. ile cHarp komitesi" ni 
birbirine karıştırmamak lt'ızımdır. cıHarp 
komltesh iki senedenberi mevcut olan as
keri direktifleri teferrUatile hazırhımak
tır. Relsicümhurun riyasetinde olan bu 
komite, nezaretleri milU mUdafaa ile al~
kadar olan nazırlar ile büyült askeri şefler· 
den mürekkeptir. 

Bu komite munta?..aman toplanmaz, icap 
ettiği zaman içtima edc-r. Komite, harbin 
başlangıcındanberi ancak üç dört kere 
toplanmıştır. 

Reynaud tarafından ihdas edilen harp 
kabinesi ise bilt'ıkis milli müdafaa nazır
larından mürekkep bir tesekkuldür. Re-

is, Başvekildir. Bu knbine dııha ziyade 
harp siyasetini idare ile mükellef bir nevi 
mahdut lrnbine meclisi mahiyetindedir. 
Kabine haftada üç kere toplanacaktır. 

Derhal taarruza geçmeli 
Gazeteler müttefiklerin diplomatik 

taarruza geçmelerinin sırası olduğu. 
nu anlatıyorlar. Ordre diyor ki: 

Paul Reynaud, çabuk yapmak şar. 
tile bir çok işler yapabilecek bir an. 
da iş başına geçmektedir. Bize çözüL 
mez gibi gösterilen Alman - Sovyet 
koalisyonu bir tereddüt devresi 
geçirirken vakit kaybetmiyelim. Ke
za İtalyada da vakit kaybetmiyelim. 
İtalyayı tehlikeli uzlaşma tedbirleri. 
le müttefikler sınıfına geçmenin co
cukca bir düşünce olması ve bil ikis 
müteyakkız davranmak lüzumu İtaL 
ya karşısında mütevekkil bir intizar 
siyaseti takip etmek lazım geldiği 
demek değildir. Diplomasimiz her tcı 

rafta hazır ve fırsatı yakalamıy.ı a
made olmalıdır. 

Figaro gazetesinde d'Orme!'son ay. 
ni daveti yapan bir yazı yazmıştır. 

"Cemiyet, İngiliz hükiımdinln Iı'i. 
liı:tin Araplarile mutabık kalmakta 
nihayetsiz bir surette gecikmesinden 
dolayı büyük bir endi~e duymah ta. 
dır. Cemiyet Ilindastan efkarı umu
miyesinin Filistinde Mtislüman ide
mine yapılan vaatlere aykırı ole.ırak 

alınacak tedbirleri tasvip etmiyece
ğini ilan ve İngiliz hükumetinin 
memlekette büyük kuvvetler bulnn
durmasından istifade ederek Arapla
ra rızalarile kabul etmiyecekl;;:ri
ni zorla tahmil teşebbüsünden içtinap 
eylemesini tavsiye eder." 

Lahur, 25 (A.A.) - Müsll.imanlar 
Birliği kongresinin son celsesinde 
reis Cinnah, alkı~lar arasında şu söz. 
leri söylemiştir: 

Müslümanlar Birliğinin istediği 

gibi Müslümanların ekseriyet teşkil 
ettikleri eyaletlere istiklal statüsü. 
nün itası için hayatımı vermeğe ha. 
zırım. Hindistan hükumetinin kur
mağı tasarladığı federasyon yerine 
böyle bir statü lazımdır. 

HAD i'SEi.ERl _N · · ı . ç·.voz.u: 

• 

• 

'Merkezi Amerikadaki Nazi faaliyeti, gün geç
tikçe, Amerikaya endişe verici bir mahiyet aı .. 
maktadır. Buradaki Alman teşkilatı1nın gittikçe 
'kuvvetlendirildiği, muhtelif vasıtalarla yapılan 
gizli propaganda neşl"iyatının aı·tmasından an
laşılmaktadır. Ahnan bütün tedbirlerden sonra 
dahi propagandanın devam etmesi ve harcanan 
bütün gayretlere rağmen, faillerden kimsenin 
yakalanamaması, asabiyet uyandırmaktadır. ... 
Amerilrnyt, en !azlP. allkadar eden işlerden birisi de; 
ı•ananıa Kanalmın müdafaası işidir. 

Merkezi A \•rupayı en iyi tanıyan General Davld ı.: 
Stonc, Panama askert valiliğine tayin olunmuştur. ... 
Panamadaki müdafaa tertibatının arttırılmasi 

için, bütçede yeniden 53 milyon dolarlık taksi· 
sat ayrılmıştır. 

• 

ı•anaınaya, denizden, karadan ziyade, havadan yapı. 
lnbHecek bir hücumdan ürkütmektedir. Bu korku da, 
Nevyorktaki Nazi Şefi Fr:ç Kuhn'un tevkifiyle bir
likte doğnm~tur. Onun evinde bulunan bazı vesikalar, 
A lmanyanın, kabında, Amerikaya ha\·adan taarruz 
etmek niycHnde olduğunu ifşa etmiştir. Almanlarm 
merkezdeki föaliyetlerinin artması, hele son yıllarda, 
bazı ticari Alm&n firmalarının, buralarda "işletm~ _ 
imtiyazlan,, almaları, ve bazı hatlarda tayyareler iş. 
letmiye başlamaları, bu ifşaab besleyici nıahiyette 
görülmektedir. 

* Bundan evvel, Amerikada, Panama etrafındaki 
adaların satın alınarak talı.kim edilmesini iste
yen bir kanun münakaşa edilmitti. Şimdi, Pa .. 
nama etrafında, 2200 kllometre içinde bulunan 
bütün adalann satın alınmasına karar verile-

' ceği umulmaktadır. 

Oyunlar 
Yazan: B. FELEK 

Geçenlerde ta\'la hakkında yaz
dığım bir küçük fanteziyi ~c. 

sile ittihaz etmek kadirşinaslığınd2 
bulunan kıymetli arkadaşımız Ulu. 
nay'dnn şu mektubu aldım. 

"A1Jzim Felek, 
''Her yazınız gibi tavla hakkınnaıa ya

zınızı da lezzetle okudum. Ben, Çocuk E
sirgeme Kurumunun tertip ettiği bu şam
piyona hakkında muharrir arkadaşınızın 

düşündüğü glbl yani "Çocukların esirge
mesi düşeşe kaydıysa vay halimize!" su
retinde düşünmüyorum. Yalnız tavlada 
ıampiyonluk olamıyncağına kaniim. Zira 
baht işidir. Oyunları baht ve maharet iti
barile tasnif edersek en başta şatranç ge
lir. Yüzde yliz. maharet işidir. Ondan ı;on
ra blrlç ve bllArdoyu zikredelim: Yüzde 
doksan maharet, yüzde onu taUhe bağlıdır. 
Talihin yüzde elli hükümfcrma olduğu o
yun poker ve tamamen talihe dayanan~ 
yun da bnkaradlr. 

Tavlada maharetin rolü ancak yilı:de 20 
kadardır. Üst tarafı talihin eline bırakıl
mıştır. En mOkcmmcl tavla oynnyınız, Os
tüste üç duşeş atan bir aceminin karşı
!':ında ne yapabilirsiniz? Benim başuna gel
di. Parmağı ile sayan blr acemi oyuncu 
beni evire çevire beş parti üstuste yendi. 

Bana kalırsa bu gibi ıınmplyonalara sev
kcdebilmek için halkımızı ı;atranç oyunu
na alıştırmalıyız. Onda yapılacak maçlar 
·Alemşümul olur. Şarkın malı olıı.n bu ince 
oyun bütün garbı işgal ediyor. Yer müsait 
olsa size elyevm şatranç şampiyonu olan 
Alikin ile Kapa Bianka'nın meşhur mu
sarııasından bahsederdim. Bunu size itiraz 
olsun diye yazmıyorum. ÇUnkU tallı sözü
nüzle haksız da olsanız beni Uzam edecek
siniz. O zaman ben de: 

"Çehar attın, ~eş oynadım, yine Felek 
yendi beni" 

Türküsünü söyleyip susacağım. 
Ulunay" 

Deferli arkadaşımızın vakit ge. 
çirme oyunları hakkında olduğu ka. 
dar hayat oyunları. sahne oyunları. 
orta oyunları ''e hayal.. .. oyunları 
babında da derin bilg"~ini te!litn e
derlerden olduğumuz için tavla miL 
nasebetiyle hana )'azmak liıtfunda 
bulunduğu hu giizel mektubundaki 
fikirleri -yalnız bir istisnasiyl~ 
kabul ediyorum. O istisna da "habn 
da olsam giizcl sözlerle kendisini il 
zam., edebileceğim idd"asıdır. Güze] 
söz kim, bi:ı: kim! Lakin hakikaten 
dostumuzun ,·ehmetf ıa-i gibi güzel 
söylesem bile ·hu, hiç 1tir zaman ken. 
dislne hakikati fedn ettirecek biı 
paha arzedcmez. Bu kiiçücük istlt. 
rattan ayrıldıktan sonra bahsi yine 
oyunlara naklediyorum. 

Şatranç esk"dcn bizde çok taam
müm etmi:j bir oyundu. :\1aruf şat_ 

ranç oyunruları her hafta tatilinde 
bir e\'de topla.nır, biribirleriyle oy. 
narlardı. Her ustanın kendine mah. 
sus oyun sistemi ve bir ~ok çırakları 
\•ardı. 

Yazık ki: hu da hirçok güzel itiyat
Iarınn:ı: gibi kayboldu. Onun yerine 
poker hatta ev bark sahibi ağır başh 
ve aite anası kadınlarımıza kadllr 
hepimizi önüne kattı, götüriiyor. 

Ara sıra bu hatunların son poker 
partisinde kimi bes. k"mi on beş lira 
kaybettiklerini işittikçe doirusu içim 
sızh:rnr, kumarın ana ,.e kızkardeş
lerimizin hırs \'e irıtila maddeleri ara 
"ına girmc'iini endişe ile göriiyorum. 
Lakin çi falde! • 

Bu münasebetle Kadınları Esirge. 
me Kurumu gibi hayır müesseseleri. 
n·n her nc\'İ iptilaya karsı hususi is. 
tidatları tıp ve ruhiyat a.lemince be
dahet dereresindc malimı olan kA. 
dınlarımızı kumar ve içkiye karşı 
korumak için, tedbirler aldığını öğ. 
renmck benim için kıymetli bir te. 
-.em olacaktır. 

Çiinkü kumar sade ailelerin nahif 
bütçelerini sarsmakla kalmıyor. Aile 
katlmlarının ayni nehafcti arzeden 
sıhhatlerine ve sinir manzumelerine 
de zehir gibi tesir ediyor. Allah kur. 
tarııın ciimlesini. 

lngilterede Alman 

Kadın Casusları 
Londra, 25 (A.A.) - Evening Stan 

dart gazetesi, Çek tebaası olduklarım 
iddia edip, Londrada ve garnizonlar
la, limanlar civarında vazifeler alınış 

ı olan bazı kadınların hüviyeti ve meş. 
guliyetleri hakkında polis hafiyeleri 
tarafından tahkikat yapıldığını haber 
vermektedir. 

Bu kadınlardan çoğunun, Südct 
mıntakalarından gelme nazi ajanlan 
olduğu ve casusluk etmek üzere, sah. 
te pasaportları hamil olarak İngiite
reye gönderildikleri zannedilmekte.. 
dir . 

Dahiliye Nezaretine merbut ve re
isi, İngilterenin eski Çekoslovakya 
elçisi olan hususi mahkeme. İngil. 
terede ikamet edon ve Çek tebaasın. 
dan olduklarını söyliyen her sahsı 
sorguya çckmiye .memur cdilmbtir. 



~ 

SPOR: 
TAN 26 - 3- 940 

,-----~-------------------------------, 
Kır Koşusunda Derece 
Alanlara Merasimle 
Diplomaları Verildi 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

11 Mart 940 tarihli (~OCUK} sayfamız-! 
daki (Bilmece • Bulmaca) yı doğru hnlle
denlerden hediye kazananların listesi: 

DOLMA KURŞUN KAL EM 
KAZANANLAR 

Aksaray Murat paşa Çıngıraklı bostan 
sokağı 2 - 4 numaralı ev sahiplerinden 
Asiye, Davutpaşa orta okulu 3 - B de Ce- j' 
malettln Akbaş, Kuleli askeri lisesi 1599 
Kenan Sevinç. 1 
M ÜREKK EPLİ KA L E M KAZANAN L AR l 

AKŞYARAMIN MELEK ve ı·PEK 
PERŞEMBE 

Sinemalarında birden 

1940 SİNEMA YILININ EŞSİZ ve ŞAHANE ESERİ 
EN SON İCADI, TABİİ RENKLİ 

Milli Küme 

Dört 

Maçlarına Bu 

Klüp Arasında 

Hafta Taksimde 

Başlanıyor 

Balkanlı misafirlere verı1en ziyafetl e Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü General Cemil Taner nutuk söylerken 

Atlet izm federasyonu dün Balkan
lı misafirler şerefine Parkotelde bir 
öğle ziyafeti vermiş ve bu ziyafette 
Parti Müfettişi, Vali Muav~ni, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü, Yunan 
ve Yugoslav konsolosluklan erkaru 
hazır bulunmuştur. 

nerbahçe küçükleri hususi bir maç 
yapacaklardır. Bu müsabakaya her 
iki takım bueüne kadar birinci ve 
ikinci takımlarda yer almamış genç 
oyuncularla sahaya çıkacaklardır. 

1'.f odern kayıkhane 

Yenlkapı orta okulu 1 - A, 272 Vedat ı 
Benigör, Fatih Zülali çeşme sokağı Behiç, j 
Robert Kolej lise.si ihzari 3 - B. Bülend 
Varol. 

A LBÜM KA ZA N A NLAR 

f 

Ankara Demirtepe Fevzi Çakmak sokak 
12 No.da 2 nci daire İlhan, Sıvas ilk o
kulunda 33 No.lu Ş. Kapancı, İzmir, Al
sancak Bornova caddesi 94 - A. No. da 
Müzehher" Ilıcak. 

1 

RESİM MODEL! KAZANANLAR 
. ~~şehir Dumlupınar okulu başmual-

Gözleri kamaştıran bir lüks - Ve zenginlik - En nefis 
şarkılar - En güzel danslar - Harikulade bir ihtişam -
Orijinal bir mevzu. 

1 Filme
1 
ilave o~arak en son dünya havadisler i ve Pazar günü Heybeliadada yapılan Balkan 

kır koşusu. DiKKAT: Yarın akşam için MELE K 'te Loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar 

1 Bugün sabahtan itibaren her iki sin~mada satılmaktadır. Telefon: MELEK: 40868 - İPEK: 
44289 

l 
limının kızı Şenel, Bulvadin Akçeşıne o
kulu 203 Şücaattin Tü7.enıen. İstanbul Be-
şiktaş 18 inci ilk okul Rıdvan Akcay. 

1 SULU BOYA K AZANAN t AR 

, ___ _ 
BÜYÜK BİR MÜJD E! 

1 

İstnnb~l Beşilcta171hlamur cadd.:si Hat
tat Tahsın sokak 4 No.da İsmail Ozuygur, 
Konya M. Kemal ilk okulu sınıf 3 - A da 

l
' Leman Cekirdekçi, Düzce orta okulunda 

5>!3 Mehmet EroL 
KALEM BOYASI K A Z ANA NLAR 

i . İstanbul V~zneciler 6 ncı ilk okul cınıf 
1 2 - B de Faık Yener, Diyarbakır Gazi o-
kulu 766 Zülküi, Konya Necati Bey o
kulu 165 Üstün Engür. 

P ERG EL K AZA NANLAR 
Beyoğlu Tozkoparan Cami sokak 23 No. 

da Süleyman Hakkı, Şişli Hanımoğlu ı;o
kak 63 No.da Gü.np;ör, Cernıhpaşa Şeref 
ecz<ınesi vasıtasile Suat. 

Mevsimin en muvaffak olmuş. E n y~sek ve en muhteşem filmi 

GUNGADiN 
(fF~cdl©ıDDeır ADayD) 

Tür kiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. Sl.7 m. 946~ Kca. !O :&w. 

Müstesna şaheserin 
1 

1648 m 182 RM 120 Kw. 

Türkçe Sözlü Kopyası Salı, 26. 3. 1940 
12.30 Program ve memleket saat' ayarı, 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 112.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 

T A K S 1. M s .• nema s 1 n da l Müzik: Seçil.mis piyasa şarkıları. Çalan-lar: Vecihe, Reşat Erer, Cevdet Kozan. 
1 Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Semahat öz-

Başlıyacaktır. Cidden bir harika olan bu filmi mutlaka görünüz. denses. 13.30 - 14.0o Müzik: Hafi! Mü .. K ART KAZANANLA!-. 1 
Çerkeskö.y ~esekağıtçı Şükrü Esi, Edir

ne erkek lisesı 158 Avram Düenyas, Ak
hisar Tayyare sineması direktörünün oğ
lu Nejat Kılıçoğlu, İnegöl okulu 4 üncü sı
nıf 115 Hamdi Bingül. 

Bu filmin su· . M ER Sinemasında zik (Pl.). 
Fransızca nüshası d 18.00 Program ve memleket saat ayan,. 
~ evam ediyor. 18.05 Müzik: Grieg - La minör piyano 

'llllll~·-••••••••••••••••••ı•••••••••' ı konçertosu (Pl.), 18.40 Konuı;ma (Çiftçi .. 
..,.ıı••••••••••••••••ll!I•••• ı' nin saati), 18.55 Serbest saat, 19.10 .Mem• 

Ziyafet neşe içinde geçmi.~. Genel 
Direktör General Cemil Taner mi. 
safirlere teşekkür ettikt~n sonra 
~ampiyonada derece :ı.lanların dip
lol'r!alarını tevzi etmiştir. Saat beşte 
de Istanbul bölgesi yeni bölge bina. 
sında bir çay vermiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör. 
lüğü, Beykozda modern bir kayıkha. 
ne yaptırmağa karar vermiş bul un
maktadır. Evvela bir yer bulunmuş. 
sa da şehircilik mütehassısı P r ost bu 
yere müsaade etmemiş, Beykozlular 
daha müsait bir yer bularak bu saha_ 
nın dört bin liraya satın almması için 
dün Genel Direktörün müsaadesini 
istemşilerdir. 

ÖLÜM HAİERLERI 

.- ••••••••11111.. leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji h a .. 

j 
......... Paramunt Şirketinin 'ı berleri, 19·30 Müzik: Karışık program 

_.,f_ .,• " . • .. .., <?az eserleri ve şarkılar), 20.15 Konuşma 
,!T~* '' 1 ~ 3 ncü HARİKASI (Iktısat ve hukuk saati), 20.30 Müzik (l'a-

1 (/ç
/- ---~- sıl heyeti), 21.15 Müzik: Küçük orke1tra 

Af illi küme maçları 
Milli kümeye iştirak edecek dürt 

klüp murahhası ile Futbol ajanından 
mürekkep milli küme or~anizasyvn 
komitesi, dün bölge merkezinde top
lanarak bu hafta başlayac::ı.k olan mil
li küme maçları için bazı kararlar 
vermişlerdir. Ver.ilen kararlara gi3re, 
hu haftaya rfıahsus olarak her !ki 
mahalli maç ta Taksim .st;ıdnıda ya. 
pılacak, yüzde yirmi beş sfad hissesi 
ayrıldıktan sonr~ geriye kalan para 
dört klüp arasında müsavi surette 
taksim edilecektir. 

Profesyonelliğe doğru 

...- Mcrdaleine Caroll <şer: Necip Aşkın) · 
Dz. Teğmeni Necdet Eğmen, Top- ( t \. \..\') ı - Beethoven: Mehtap Sonatı'nm A .. 

-' dagio Sostenuto'su. 
çu .Teğm.~ni Cev~et Eğm~nin p~der_ Fred Mac Murray 2 - Jose Armandola: Venedikte meh-
lerı ve yüksek mımar Selım Zekı Be. ( • t~ 

Sporun en yüksek mertebesine 
yıikselmiş milletlerin profesyonel ol
duğunu gören Beden Terbiyesi Ge. 
nel Direktörlüğü, bizde de açık pro
fesyo.nclliğin tatbikına doğru bir a
dım atmı tır. Bu m. yand a »'ranııa 

~=:i~~~~ ~~~~:i Eğ~:ü~~!~r~~: M 1 L Y O N E R L E R B A R 1 ! = ~~d~:Y G;~=an~~::d~~eretinden 
miştir. Cenazesi 26/ 3/ 940 Sah glinü (FRANSIZCA) Fantezi. 
saat 11,30 da Kızıltoprak cami sokak 5 - Frederiksen: Pıazza Del Popolo'dan 
31 No. 1ı evden kaldırılacaktır. Mev. :... Yalnız milyonlann.hazırlıyabileceği bir lüks .. ,. balet sa.\l.neşi. 

profesyonel teşkilat nizamnamesi 
getirilerek tercüme edilmiş -ve üze. 
rinde tetkiklere ba~lanıruştrr. Bu 
hususta bazı spor idarecilerinin fikir. 
leri alınmak üzere n izamname Genel 
Direktörlükten İstanbula da gönde
rilmiştir. Bu vaziyete göre, bizde de 
artık profesyonelliğin tatbik edilece_ 
ği günlerin yakın olduğu anlaşılmak. 

tadır. 

la rahmet eyl iye. - Yalnız milyonerlerin yaşaya bileceği bir haY-:5 ... , ' • ' :... 6:: :;:_~nz ~~~: !en Dul operetinden 
- ACI BİR ÖLÜl\1 • .Bu I't::ı~Illlit:! dh..~cııııJ. LI .&. J:J ı:ı ı.Jlll~u::C,ıı.ı.u~ 7 - Hans Schneider: Valsler poti)uri::f. 

,._••••••••••••••••••••••••••••-' 22.15 Memleket s:ıat ayan, ajans haoer-

Milli küme maçlarını idare edecek 
altı hakem komitece ayrılmıştır. Bu 
hakemler de şunlardır: Şazi Tezcan, 
Nuri Bosut, Ahmet Adem, Sami A
çıköney, Kemal Halim. Tarık. 

Jandarma Umum Komutanlığı A-
sayiş Şubesi Müd ürü Kurmay Bin. ı ~Y TR ____ ı · başı Niyazi Gündüz, Maarif Vekilliği T A OLAR 
Erkek Terzilik Okulu Müdürü Bür- · 
hanettin Aygün'ün kayınvalideleri • · 

• leri; ziraat, esham - tahv!I~t. kambiyo -K O M E D 1 nukut borsası (Fiyat), 22 30 Müzik: Caz
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınl<i program 

FRA N SEZ 1 İn ve kapanış. --o---

ve Belediye Emekli mürakıplanndan Şehır liyatrosu 
Şakir Tarhan'ın refikası Zekiye Tar. Komedi kısmıncla Resmi Temsilleri 

Ecnehi lstas,·onlatında 
Türkçe Nesrivat 

han düçar olduğu hastalıktan kurtu. YANLIŞLIKLAR KO.l\IEDYASI 

MATİNEE 
POETİ<i)UE 

Belgrad: Saat l P da kısa dalga 48: Parls: 
Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta dıı lga 
255; Tir.an: Sa:ıt 20.15 de kısa dalga fo.a:ı 
de; Roma: Saat 21.30 da orta dalga 250. 

Komite müsabakaların hakemleri. Voleybol müsabakalan 
ni bunların arasından serecektir. Kız liseler arasındaki voleybol - -A11karada yapılacak maç maçlarına yarın kız muallim mektebi 

sahasında devam edilecek ve Cüm-

lamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi 
Salı günü (26/3/940) saat 12 de Al
man Hastanesinden kaldırılarak na
mazı Cihangir camiinde kılındıktan 
sonra Feriköy mezarlığına defaedl
lecektir. Tanrı rahmet eyliye. 

ÖL Ü M 

Fenerbahçe • Galatasaray milli huriyet • Kız Muallim, Kandilli -
~üme maçlarını yapmak üzere 20, 21 İstanbul, ErenkC'y _ İnönü liseleri 
nisan ıtarihlerinde Ankaraya gide- karsılaşacaklardır. 
ceklerdir. Bu iki ezeli rakibin bu bir Toprak Mahsulleri Ofisi Zile şube. 
arada yapacakları seyahatten istifade --.... "·--···--·-·---·--------· · · si Ajanı Tarık Uluç'un annesi ve Iş 
edilerek 23 nisan tarihinde Ankara- 23 NiSAN Bankası İstanbul şubesi depolar şefi 
da bir Galatasaray - Fenerbahçe kar- = Çocuk Bayramı Hakkı Vanlıoğlunun kayın valdesi 
şrlaşmasmın yapılması düşünülmek- 1 $ 23 Nisan Çocuk Bayramı ve bu gün ve Ziraat Bankası Kırşehir şubesi 
tedir. 5 ba~Iıynn çocuk ha!tası nüfusumuzun muhasebecisi Celal Vaner'in büyük 

Küçükler araBında : yüzde kırk birini te~k.il eden mi.ıhim annesi merhum General Ahmet Tev-
5 kütleye, yarının büyüklerine bütün 

Önümtizdeki pazar günü baş1ıya. 
cak milli küme maçlarından evvel 
Taksim stadında Galatasaray - Fe-

i milletin nazarlarını çekmiye matuf fik eşi salihatı nisvandan Hacer Uluç 
İ bir tesistir. düçar olduğu hastalıktan kurtulamı-
......... ___ ... .. .... -- yarak Hakkın rahmeti:le kavu~muş-

Gibi candan bir' sual soracak ve sofrada karşı 
karşıya otur~cakhır, biribirlerinin sesini büyük bir 
zevkle dinliyerek şundan bundan ~rnnuşacaklar ve 
$aat en buçukta Mehmet: 

- Bana izin verin! 

tur. Cenazesi bugünkü salı günü sa
at 11 de Beyoğlu Firi.izağa caddesi 
17 No. lu Çiznel apatmanının 3 üncü 
dairesinden kaldırılarak namazı E
yüp camüpde ..... kılınarak Eyüyteki ai
le-Carsitanma defnedilecektir . .:. Me>r
humeye rahmet diler, kederli ailesine 
baş sağlığı dileriz. 

ACI KAYIP 

Öğretmenlere Yardım Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz üyelerinden Çatalca Mi

mar Sinan köyü okulu öğretmenl Zeyne
labidin Türker'i aramızdan maalesef ebe
diyen knybetlik. Kederli ailesine ve sayın 
arkada~lara taziyetlerimizi sunarız. 

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31.5: 
Belgrad: Saat 22 de kısa dalga 411. 

30 Mart Cumartesi günü saat 16 YENİ NEŞRiYAT; 
da verilecek MATİNEE POETİQUE 
için mahdut kalan birkaç loca ve koL 
tuk biletleri yarın saat 14 de Tepe
başı Şehir Tiyatrosu gişelerinde sa. 
tılacağr muhterem halka bildirilir. 
MATİNEE POETİQUE'den mada di. 1 

ğer bütün temsillerin galeri biletle
ri perşembe sabah saat 10 dan itiba
ren satılacak ve müracaat edenlere 

yalnız ikişer bilet verilecektir . 

KARACADA G - Diyarbakır Halkevi 
tarafından çı}\arılan bu derginin 2-i üDCÜ 
sayısı intisar etti. 

Konferans 
Kadıköy Halkevlnden: 
29 Mart 040 Cuma akşamı saat 20.30 da 

Evimiz salonunda Bay Prof Dr. Necınet
iin Rıfat tarafından (Şi~manlık ve zayıf
lık) mevzulu bir konferans verilecektir. 
rini rica ederim." 

- Asıl güzel olan sensin Ayşe, sensiz buralan da 
benim için dır_er bütün gezdiğim ve gördüğüm yer 
ler gibi manasızlaşırdı. 

AyşE heyecanını gizlemek için gevezelik et
nıek istedi. 

- Oralarda da kim bilir ne kadar kadm tarumı~, 

kim bii.~r kaç kişiye böyle güzel cümlelerle iltıfat et
miştiniz. 

D;ycrck veda edecek, Ayşe onu bahçe kapıst':la 
kadar teşyi ettiği zaman bir iki saniyelik yalnızlcdan. 
istifade ed:::r~k bakışlarının ateşini"ı biribırinin için
de duyacaklar, elleri biribirini bulacak \·e Ay~enin 
çekingen scsile. 

MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 65 Fakat Mehmet bu dakikada hiçbir ş:ıka kabul ecle
c•!k haldE: değildi. Kolu ile onun omuzlarını sararak 
onu kuvvetle göğsünün üzerinde sıktı. - Ya!"ın akşama .. Demesine karşılık l\fohmet bi-

1 

r az kısı~t -..·e boğuk bir heyecanla: 
- Y:;rın .. Her gün .. Bütün ömrümüzce artık be

raber olacağız ... 
Süzlcrilc mukabele edecek. 
Ne mesut günler yarabbi! Bugünleri kaybetme

mek için genç kız, büyük şir şairin dediği gibi, za
mana hit<.p ederek: "Dur:,, demek .ihtiyacını duy!ı
yı:ırcli.ı. 

Bir sabah dokuz vapurile Köprüye çıktığı vakit, 
hiç beklen ediği bir dakikada karşısında l\lehmedi 
buldu. 

- Siz bu saatte burada ne arıyorsunuz? 
Faka-:. onun tel~şını harice belli etmemek iç!n ya

rı şaka, yarı cic!di bir sesle sorduğu bu suale Mehmet 
cevap ve:-medi, heyecanla genç kıza bakıyordu. 

- Ne oldu Mehmet Bey? Burada i~lniz; ne? 
Bu defa sesinde endişe vardı.. Mehmet hafifi~ e

ğ!.l~rck onurı gözlerini aradı: 
- Resrr.ileşme, ciddileşme Ay~e, ben ~endimi on 

sekiz yaşında bir mektepli kad3r hafif ve nc~eli hls
sccliyorum. Buraya seni beklemek için geldim. f5eni, 
alıp 2otürmEk istiyorwn 

:_Beni alıp götürmek mi? Nereye? 
- !!<:imiz beraber olacağımız bir yere Ay~e .. : 

Sana be kadar yakıp.ken, kalbim ve bütün mevcudi. 
retlnı seninle beraberken seni daima UZlkta görmiye 
tahammii.l edemiyorum artık ... 

Genç kız itiraz etmek istedi. 
- Yazıhanede haberleri yok, ellmde bazı <.losya

lar var .. Nasıl olur? 
- Onları emniyetli bir adama verir gönderiıiz. 

Senin de hasta olduğun için bugün çalışamıyacağmı 

söyler. Başka bir itirazın var mı Ane? Bak hava r.e 
kudar gtl:ı:e:l. Seninle şuradan bir otomobile binel·, u
zaklara gideriz. Ben ufak tefek yiyecek te aldım. Sa
bahtan akşama kadar açık havada kalırız. Hayır de
me, ka§~annı çatma Ayşe, beni ne kadar mesut edece
ğini bilsen hir dakika tereddüt etmed~n elini elime 
,·er ir, en tatlı gülüşünle yüzüme bakarak: "Peki 
Mehmet !,, derdin. 

Genç kız bir iki saniye mütereddit durduktan 
sonra yavaş yavaş kaşlarını açtı. Bütün bir günü o
ııunla başbaşa kırlarda geçirmek arzusu onu kuvvetle 
.snrmıya başlamıştl. 

- Felci ~mhtl. bu .teC- ~ Jizio ıie1lili~ 'Ilı; 

sen, istediğiniz yere gidelim' 
Birksç dakıka sonr a, genış caddelert gerıde bıra

kar:ıh. kırlara doğru uçuyorlardı. Arkada kalan dün
yayı ve bütün insanları unutmuşlar, yalmv beı·~lıcr 
olmanın gelirdiği zevk ve neşe içinde yü~erek kÔ
nuşuyorlar, güJüyorlar, elele ver erek uzun sükut d.:ı~ 
kikalan geçiriyorlardı. Bu sessizlikte kalbleri ayni 
lJ'anzarayı ~örerek ha.kiki saadet anları y:>ş1yorlardı. 

.-- Surada inelim mi sevgilim? 
-- Iiayır Mehmet. Biraz daha uzağa gidelim, bak 

şu karşıki tepeler ne güzel, ne yeşil. 
- Otomobil oraya çıkmaz ki... 
- Araba.yı aşağıda bırakır, biz yürüyerek tepe· 

ye tırmanırız olmaz mı~ 
- Peki yavrum. Nasıl istersen.:. 
Biraz sonrc; cennetten gelen bir dekor ıç1ntle bu

lunuycrlardı Başlarının üstünde geniş gölgeli bir a. 
ğaç, kar~ılarında sonsuz maviliği dalga dalga akıtan 
bir cfoniz, uzaklarda, çok uzaklarda bulanık ve renk
siz ufku bağl::ıyan dağlar. 

- Oh ne güzel! 
Mehmet genç kızın rüzgarla savrulan kumral 

Fac"L-ir•UJ ilci i'lile tutaTal> hasmı ııöjt5ü.nP- çekti; 

- Sus Ayşe, senden başka bir kadının yanında 
bu heyecanı dı.:ymıya imkan olmadığını biliyorsun. 

Evet genç kız bunu bildiği için; buna maııdtğı i
çin, kendisıni bu kadar mesut hissediyor, bunün ıçin 
başını omın 1\uvvetli omuzları üzerine '::>'1 kadar bü
ylik bir teslimiyetle bırakıyordu. Kalbi çarpmıyor 

gibı sakindi. Içinde garip bir yorgunluır, bilinmez 
nasıl bir dinienme ihtiyacı vardı. 

-- Onna kolları arasında, başım onun geniş göğ
süne dayanarak uyusam, dinlensem! 

Ondrın gelen sıcaklık vücudüne uyu§turuc:ı bir 
rahatl.h. vermişti, kulakları ve bütün varlığı ile onun 
sevgi dolu munis sesini dinlerken gözleri kapanıyor, 

bu sesin tathlığı içinde kaybolmak istiyormuş gibi b;r 
şey söylemeden, hatta nefes almıya bile kork~rak 
onu dinliyordu. . 

Hafit biı- rüzgar ağaçların arasında tatlı bir mü· 
zik fısıltısı iit dolaşıyor, yaprakların arasından !l· 
zan bir altın ışık genç kızın saçlarını bir sırma çilesi 

. gibi parlatıyor. aşağıda suların biribirinin üzerinde 
kayarkcl" çılrnrdıklan fışırtı, uzak bir inilti hali ıı;ı.d,. 
Jnlara kadar ylikseli:;orC.:ı. (Devamı var' 
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~~AN 
ABONE ,BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 'I Sene 2800 Kr. 
750 • 8 Ay 1500 • 
400 ,. 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 800 • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli mOddet sırasiyle 30, 111, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru§luk 
pul ilAvesi lhımdır. 

GONON MESELELERİ 

Boşuna Gayret. 

Çünkü. Türkiye Şeref 
ihraca+. Yapmıyor 

A lman Nazizminin, ne buhranlı 
bir devrede bulunduğunu ıın. 

Janıak için, Alman radyosunun neş. 
l'iyatını -ara sıra- takip etmek ka· 
fidir. "Ara sıra,, diyoruz: Çünkü bu 
küfürbaz istasyonu sık sık dinlemek, 
tıpkı ağız bozan insanlarla düşüp 

kalkmak gibi, insanın ahlakı üzerin. 
ele zararlı bir tesir bırakabilir. AL 
!nan radyosunun, evvelki geceye ka. 
dar bize yaptığı fenalık, Türk lisanı. 
llı her gece -tıpkı Bari radyosu gi. 
bi- berbat etmekten ibaretti. Fakat 
hu radyo, evvelki gece, Türkün lisa 
!tından sonra, şerefine de dil uzat. 
:nuya yeltendi: Bu radyodan, derin 
bir hayret duyarak dinledik ki, Ça. 
'-ak.kale zaferinin kazanılmasında en 
büyük rolü, Alman askerleri oyna. 
hlışlar. 

Türkiye, Büyük Harbin sonundu 
bir çok ~yler kaybetti. Ve bizim ft 

harpten kazandığımız yegane şey. 
Yüz binlerce Türk delikanlısının ha. 
htı pahasına elde ettiğimiz Çanakw 
kale zaferinin ebedi şerefinden ibo 
retti. O zamanki müttefikimiz, ne 
hakşinasmıı ki (!), bugün, o zamankj 
diiımanlanmızın bile teslim ettikte. 
ti bu yegane hakkımıza dahi ortak 
&ıknıak istiyor. 

Bize kalırsa, Romanyadan petrol. 
Sovyet Busyadan buğday, tsveçten 
~r, Macaristandan hayvan ithaJ 
tderek, buhran içinde yapmaktan 
lttntulmıya çalışan Almanya, muh. 
taç bulunduğu şerefi de Çanakkale. 
den, yani ~refin en zengin memba. 
~dan temin etmiye çalışıyor: Fakat 

§una gayret ediyor: Çünkü Türki. 
~e. §eref ihracatı yapmıyor! 

• 
SeyYah Meselesi 

Ticaret Vekil eti karar vermiş: 
~Ursada "Çelik Palas,, otelini ıeııiş.. 
betecek, ,.e Bursanm daha fazla rağ. 
i ~t gören bir seyyah şehri olması 
Çııa, daha başka tedbirler alacakmış. 
~ıa~a da, İstanbul gibi, kıymetli 'o 
ct~i abideleri bol olan bir şehrimiz. 
dit'. Yeşildir. Güzeldir. "Her derde 
tva,, diyebileceğimiz kaplıcaları, 

"e "Uludağ,, ı vardır. Hulasa, tarih, ;e tabiat, Bursayı, bütün dünya sey. 

11 
llhlarının gezip görmeyi ideal edi. 
~ekleri bir yer haline sokmak için, 

e ele vermiş gibidirler. Fakat, Bur. 
:~llııı bir seyyah şehri olabilmesi 
,pıı daha düne kadar eksik olan şey 
~at., tı: Bursaya işliyen vapurlar 

rbattı. Mudanya - Bursa yolu 
~battı. Yalova - Bursa yolu her. 
,:tıı. Buna kaplıcalan berbattı. Bur
~ Otelleri, Bursa sokaktan berbattı 
it k liikür, bugün, güzel Bursa, bu 
ı:lnlannın hemen hepsinden kur. 
,1~ı bulunuyor. Ona, biraz daha 
Ilı göstermek, gayemize kavuşma. 
biltı çok kolaylaştıracaktır. Fakat 
eda 1~urada, bir noktaya daha işaret 
~~ lln: Seyyah, görmek, fakat müm_ 

1 tnertebe rahat ıörmek istiyen 
~lllıdır. Binaenaleyh, rahatını te. 
l't~rı etmeden onu çağırmak, odala. 
lttrı da oturulacak sandalva bile bu. 
ltlekıyan bir eve misafirler davet et. 

lı 1-ıı farksızdır. 
~,1. k Yapacağımız şey, seyyah şehri 
itli~ sokmak istediğimiz tehirleri. 
illi e, aranacak her çeşit rahah te. 
te ~.e!ırıektir. Ondan sonra, ikinci, 
ltal •rınc'si kadar mühim bir nokta 

•Yor: Çağırmasını bilmek! a·. 
e~ı lt ın. içine sevvah çağırmakta •· 
bı.ı~ ettiğimiz yerlerden birisi İstan· 

ur. 
iliz" •• 
~ nı, ıçıne seyyah çağırma51nı 
\'atrenıediğimiz yerlerden birisi de 

ovadır. 

tıtt::::!erinıizi seyyahlara göre bL 
~ ııu, soara da seyyahları ~a-
1-rıb1l} ını öi'renebildiiimiz JrÜn, İs
\r• da d~, Buna da, İzmir de, Yalo· 
tıı1t ~ dunyanın "seyyah şehri,, ola. 
kıık nınnıış bUtUn memleketlerini 
le ~tıdıracaktır: Çünkü bu rekabet. 
t~ biat bize, her yerden fazla yar. 

etnıl$tlr! 
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Garp cephesinde tetkikler yapan bir lngi6z gazetecisi, bu yazıda, 

ya)?llabileceğini tetkik ediyor: büyük taarruzun nereden ve ne zaman 

o o 

Garpte Büyük Taarruz 
Nereden Ve 
Ne Zaman 
Yapılabilir 

[!azan: John Bouverie 

M uharebe, altı yedi aydır 
devam ettiği halde, 

Garp cephesinde büyük bir 
muharebenin vuku bulup 
bulmıyacağı sualine cevap 
vermek imkanı hasıl olma .. 
mıştır. Kumanda başındaki 
askerler de bu bahis üzerinde 
siviller .derecesinde ihtilafa 
düşüyorlar. 
Bunların bir kısmına göre, Al

manya, bu ilkbaharda taarruza ge
çecektir. Bir kısmına göre de bu 
sene böyle bir şey l beklemek doğ
ru değildir. Hatta bir kısmına gö.. 
re, Almanyanın bu sene taarruza 
geçmesi, bir zaaf atameti telikki 
edilebilir. Çünkü, bu hareket onun 
yeise düştüğünü gösterir. 

Bir çoklarına göre, zaman müt
tefiklerin lehinde ise de askerler 
böyle düşünmüyorlar. Bunlara gö
re, Alınanları, askerlerini ve ihtı. 
yat kuvvetlerini kullanmıya me.:. 
bur etmek ve onları bu Şl!kilde za
afa uğratmak lhımdır. Ak!i tak· 
dirde Hitlere sanayiini yeniden or. 
ganize etmek için kati derecede 
vakit verilmiş olur ve bu da onu 
kuvvetlendirmiye yardım eder. 

Paul Reynaud da bu fikirdedir. 
Onun için Hitleri şu veya bu şc. 

kilde harbe mecbur etmek lazım 
geliyor. Bunu nasıl ve ne zaman 
yapmak mümkündür? 

M üttefiklerin bu sene uarp 
cephesinde taarruza geç

meleri, bahis haricidir. 1940 da 
müttefiklerin galip gelmelerini te
min edecek bir tek çare vardır. O 
da HitJcrin büyük bir hata yüzün. 
den kendi kendini yıkmasıdır. 

saptığını söylüyor. Fakat hakikat. 
te harp çıkmaza sapmcimışt1r. Çık
maz, iki tarafın bütün arzularına 
rağmen, netice alamıımalarından i
leri geliyor. Halbuki, iki taraft.1n 
biri de henüz böyle bir şey yap_ 
mamıştır ve onun için ortada bir 
çıkmaz yoktur, ancak durgunluk 
vardır. Bu da bir Alman taarruzi. 
le her lihza son bulabilir. 

İhtimal ki, Hitler, beklemeyi ter. 
cih ·eder,· müttefiklerin inlneviya
tını bu suretle bozacağını umar. 
Fakat beklemeyi tercih için de o
nun ihtiyat kuvvetlerınl, tayyare. 
}erini, petrol stokunu mütemadi
yen arttırması lhımdır. 

Belki de Hitler, iyi bir neticP. a.. 
lamıyacağJ.!lı tahmin ettiği için bek· 
lemeyi tercih ediyor. Vaziyet bu 
merkezde ise ve bekleme zaaf yü
zünden ileri gelmekte ise zaafın 
büsbütün yayılmasından önce ha. 
rekete geçmesi icap eder. 

O halde HiUer, taar::uza geçme
ye karar verdiği takdirde kati dar
bevi nerede indirmek istiyece!dir? 

Bir kere dnun Majlno hattına 
doğrudan doğruya taarru

za geçmiyeceği tahmin olunur. 
Çünkü bu hatta karşı yapılacak her 
taarruz son derece pahalıya mal o
lur. Belld bu hat Zigfrid hattı dere
cesinde derin değildir. Fakat onun 
hasma milthiş zayiat verdireceği 

şüphe götürmez. 
Hattın aşılamıyacağıru iddia e-t. l 

mek mlnasızdır. Fakat onu aşma
nın neye mal olacağını takdir et
mek ve o bedeli ödemek !azımdır. 

Almanların bu fedakarlığı göze 
almalan muhtemeldir. Fakat hattı 
yarmanın bir kıymeti olması ve 
bir kati zafer temin etmesi için a
çılan rahnenin çok geniş olması ı.. 
cap eder. Yoksa dar bir rahne hiç. 
bir işe yaramaz. 

Modern ordulan tanklarUe, lop
larile vesair mihaniki vasttalarile 
hareket ettikleri içln her zamandan 
fazla yollara 1:>ağlıdır. Hat, bu yo
lu temin edecek bir şekilde yanl-

- PARİS 
/ElfS~t ' ,,,. 
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Zigfrid ve JJfajino hatlarının Holanda ve Belçika 
hudutlarında uzanan kısımlarını gösterir harita 

malıdır. Fakat bu yarma hareketi 
başarılsa bile, Majino hattı, yarı
lan yeri de daimi ateş altında ftı
tacak bir tarzda inşa oJunınuştur. 
Onun için yarma hareketinin ~ok 

geniş olması ve ateşin kıyınetini sı. 
fıra indirmesi lazımdır. Çünkü mü
tearrız ancak o zaman, yarmadan 
istüade eder. 

Sonra Majino, müttefiklerin bi
ricik JllÜdafaa hattı değildiı·. Bina
enaleyh hattın büsbüt:.in yıkıldıtı 
farzolunsa da bütün Fram z ordu
-su ile İngiliz ordusu, düşmanı kar
şılıyabilir. Çünkü Majino hattı, hu· 
susi surette talim görmüş bir kuv
vet tarafından idare olunmaktadır. 
Bu yüzden Alman crxô.nıhcırbiye
sinin bu hatta doğr~dan doğruya 
taarruz etmesi beklenmıyor. 

ı htimal ki, Almanlar, Holan. 
da ve Belçika yolu ile ta

arruza geçmek isterler. Bu hare
ket muvaffakıyetle inkişaf ederse, 
o zaman hedef, Lüksemburg - Bel
çika hududu arasındaki kısım olur. 

İhtimal, Almanlar buradan ya
pacakları bir taarruzun kendilerine 
daha iyi fırsatlar temin edeceğine 
inanırlar. Fakat geçen sonbabarıfa 
müttefiklerin buradaki müdafaala
rı, nisbeten zayıf oldu~u için Al
manlar o zaman bu teşebbi'ı,:;e gi. 
rişmeleri gerekti. 
Buna rağmen bu teşebbüse girişe

cekleri farzedilse, bir kere Holan-

da ile Belçikayı kendilerine düŞ
man etmiş, son derece kuvvetli o
lan Belçika ordusunu aleyhlerine 
çevirmiş olurlar. 

Holanda ile Belçika sahilleri, tah
telbahir üsleri bakımından, Alman
ların işine yarıyacağı gibi Holan. 
da sahilleri hava üsleri için son d~
rece müsaittir. Sonra buralardan 
Manş denizi de kolaylıkla tehdit e
dilir. Halbuki burası, İngiltere ile 
Fransa arasındaki münakale bakı
mından hayati bir ehemmıyeti ha
izdir.O halde Almanyanın doğrudan 

• doğruya Majinoya hücumdan VdZ

geçerek bu taraflara saldırması 
muhtemeldir. Muvaffakıyet kaza_ 
nıldığı takdirde, ya Alman kuvvet
leri Holanda ve Belçika yoluyla 
müttefiklerin üzerine, yahu~ müt
tefikler bu yolla Almanların üzeri.. 
ne yürüyecekler ve iki· taraf ta ha
va kuvvetterile biribirlerine a:t as
kerleri bombardıman edeceklerd~r. 

Fakat Holanda ile Belçlkanın iş
gali nasıl Alman tayyart'lcrini Jn. 
giltereye yaklaştıracak:ıa, Alman 
ordular:ını da İngiliz tayyare!erinin 
bombardımanına da ayni şekilde 
maruz bııakacaktır. 
Almanların burada muvaffakı

yet veya muvaffakıyetsizHğe uğra. 
malan müttefiklerin kara ve hava 
kuvvetlerinin birleşik hareketine 
bağlıdır. Ve bu sırada ik1 taraf, 
bilhassa bu noktayı tetkık ediyor. 
lar. 

Bazılarına göre, Hitleri Garpte 
taarruza geçmiye mecbur etmek i
çin yapılacak şey, onun başka ta
raflardaki kaynaklarını tehdit et
mektir. Onun için meseli Yakın 
Şarkta, Sovyetlere karşı harekete 
geçmek, Sovyetlerin Kafkasyadaki 
petrol kaynaklarını tahrip etmek 
ve bu suretle garpte kati bir har. 
bin vukuunu çabuklaştırmak gibi 
iddialar ileri sürülüyor. LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi 

Fakat Garp cephesinde, bu iddia
ları teyit eden bir tek asker yok
tur. Garp cephesinde büküm süren 
kanaate göre, hasım Almanyadır 
ve onu mağllıp etmek lizımdır. 
Çünkü Almanyayı bırakıp Sovyet.. 
lerle meşgul olmak, müttefikleri 
muhakkak ki zaafa uğratır ve on
ları asıl hedeflerine de vardırmaz. 
Sonra Sovyetlere karşı başlanacak 
bir hareketin mutlaka muvaffak 
olacağını temin eden bir amil yok. 
tur. Bilakis, tehlikeli ve uzun mu
vasala hatları böyle bir teşebbü
sün aleyhindedir. 

Garp cephesindeki nazist ordu. 
lann vaziyetini bilenler, buradan 
bir tek adam, bir tek tank ayırıp ta 
başka bir tarafa göndenniye razı 

olamazlar. 
Her halde Almanlar, milttefıkle

rin Sovyetlerle meşgul olmalarını 
isterler, hatta müttefikleri bu yo. 
la dökmek için ellerinden geleni 
yapmakta geciJtmezler. Çilnkü bu 
sayede Almanya ile Sovyetler a
rasında, en sıkıfıkı askeri ittifak 
vücut bulur ve nazlstler Sovyetler
le ittifak yapmayı isterler. 

Asıl mesele, harbin Garp cep
hesinde olacağıdır. Gerçi durgun.. 
!uğun devamı yüzünden herkes 
harbin Garp ceohesinde çıkmam 

PAGET HASTALIGI 
Meıhur lngiliı operatörü Pa. 

g~t 'in adıyla anılan iki ttirlü has
talık vardır. Biri kem1klerde o
lur, bqiinkü bahsimizde onun ye_ 
ri yoktur. 

Öteki Paıet hastalığı cilt üze. 
derinde olur. Erkeklere de musal· 
lat olduğu varıa da, en ziyade ka. 
dınlann ıöisü üzerinde, hem do 
süt emen çocupn apına rtrecek 
yerde meydana çıktajından kadın. 
lardaki göğüs kanserini hatırlatır. 
Zaten onunla münasebeti de ol· 
duğundan, ıöji.lste çıkan bu Paget 
hastaJıiının alametlerini bilmek 
ve ona karşı da uyanık bulunmak 
faydalı olur. 

Bu hutahğa ilk defa bir lnıiliz 
hekimi dikkat ettiii için tn,ilte. 
rede ve hııilizee okuyup yuan A .. 
merlka memleketlerinde daha çok 
olur derler. Halbuki tn.iUs beki· 
mbıln eMri bqka memleketlerde 
de öjnnlldltindenberl, her yerden 
ayni nlsbette çıktılı anlqıhm1tJr. 

Ba da ıeae tabiatin 1rilytik bir 
hakaı&lıjı. Kırk yqını pçirmİf, 
bir kaç çocuk emzirmit bir kadın, 
nealiıı bekası leln ifa ettiii bu hiz. 

metten dolayı mükafat beklemek 
değilse bile, artık rahat etmek is. 
terken, aksine, bu hastalık o va_ 
kit musallat olur. 
Çocuğun ağzına giren kısımda, 

ilkin küçük bir kabuk peyda olur. 
Altındaki tabakaya pek yapışık 
olduiundan onu koparmak güç
tür. Bazılan ehemmiyet vermez
ler, fakat kimisi de kabuktan si. 
nirlenir, zorla kopanr, kaldırır, 
tekrar peyda olmıyacak zanneder. 
Halbuki kabuk yine ve pek çalıuk 
peyda olur. Hem de gittikçe biiyür, 
yayılır. Yayılması pek yavaş ol. 
makla beraber bir müddet sonra, 
göğüs üzerinde çocuğun ağzına gi_ 
ren esmer renkli kısmı tekmil ka. 
buk bağlar, hatta o kısmın etrafı
na taşar da ... 

Kabuk kaldınlınca altında kır. 
mlZllık meydana ~ıkar, üzerinden 
biraz da au sızar. Ekzema f(ibi, fa. 
kat bu kırmızılık, üzerindeki ka.. 
buk ebema zannedilirse yanlış o. 
lur. Kızaran, kabuk bağlıyan yer 
biraz da kaşındığı için ekzema 
bundan dolayı da hatıra gelir. Hal. 
buki ekzemada kaşınma şiddetli 

olur. Bu hastalıkta pek hafif. 

Bu, ciJt hastalığında -hafif ka. 
şınmadan başka- ağn, sızı da bu_ 
lunmadığı için tasasız bayanlar 
ona hiç ehemmiyet vermezler. Cilt 
hastalığının ayni halde yıllarca 
devam etmesi de onların tasasızlı. 
ğına hak verdirir gibi görünür. 
Bununla beraber Paget hastalığı 
ayni halde on yıl bile devam etse, 
sonu gene göğüs kanseridir. 

Yuvarlak arasında küçücük ka. 
tılık gibi, kırkından sonra, yuvar. 
lağın üzerinde peyda olan kiiçi1-
cük kabuk ta ehemmiyetlidir. O
na her vakit dikkat etmeli ''e gö. 
riince mlitehassıs hekime müraca. 
at etmelidir. 

Küçücük kabuğa karşı, küçük 
bir ameliyat. Operatör yuvarlatı11 
içerisindeki yalnız süt ruddesini 
çıkarır. Adalelerle yunrlaitn a
rasındaki yağlar -varsa- yerle.. 
rinde kalırlar. Endama halel gel. 
mez, pamu~a da lilzum kalmaz. 

Halbuki kücticük kabuğa, altın. 
daki kırmızılığa ehemmiyet veriL 
mez de kendi haline bırakılırsa 
göğüslerin bir tarafındakini büs. 
bütün çıkarmak lazım olur. 
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Çalışabilmelidir 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Patronu tarafından tehdit edilen 
işçi kızların hadisesi büyük 

bir alaka uyandırdı. Resmi makam. 
lar alakadar olduğu gibi, okuyucu
lardan da bir çok mektuplar aldım. 
Bu mektupların çoğu hadiseye ,.e_ 
rilen ehemmiyeti takdir ediyor. Fa. 
kat bunlar arasında iki garip mektup 
aldım. Bunlardan bir tanesi diyor ki: 

"Bu mesele hakkında yazdığınız 
yazıyı çok zayıf buldum. Bu dava 
böyle mi müdafaa edilir?.. Bu yatı
yı yazarken eski enerji ve kuvveti. 
nizi sarf etmemiş, açıkçası korkaklık 
göstermişsinizdir.,, 

Ortada korkulacak bir hiclise gör
mediğim e-ibi, medeni cesaretten. 
mahrum olduğuma da kani değilinı. 
Acaba çok kuvvetli olmak için ne 
yapmalı idim? Nef'i gibi bir yanar. 
dağ galeyaniyle ortaya lavlar saça. 
rak, ateşler püskürerek, tozu duma
na katmalı, yakmalı, yıkmalı, bir 
hiddet ,.e şiddet kasırgası halinde 
bu patronun, bu gibi patronların ba
şına mı inmeli idim... Fakat bu şe. 
kilde bir hidcb! ve şiddet, ancak 
r.ürmü kadar iş görür, ateş düştilğia 
yeri yakardı. Ve benim hiddet ,.e 
şiddetimden hiç bir patronun kılı ye
rinden oynamaz, hiç bir yara deşil. 
mezdi. Ben alakadarlann dikkat na. 
zarını çekmiye çalıştım, ümidimin 
fevkinde bir alaka gördüm. Bu ha
disede, korkaklığın neresinde oldu. 
ğunu da anlamadım. 

İkinci mektupta da deniliyor ki: 
"Ahlak hocalığı, ukalalık size mi 

kaldı? Bu memleketin ahlak ve !n. 
zlletini siz mi kurtaracaksınız? Şim
di ne olacak biliyor musunuz? Bir 
patron bir kızı işten çıkardı mı, he. 
men iş bürosuna veya müddeiumu. 
miye koşacak, patronun haysiyetirrf', 
namusuma tecavüz etmek istedi. Be
ni kurtarınız, diye kanatları altın:ı 
sığınacaklar. Bu şekilde bir iş hayn. 
tı nasıl yürür?,, 

İşte bu zatla, hiddet ve şiddetle 
konuşabilirim. 

Ne ahlak hocalığının, ne de fazile. 
tin beratını üstüme almadım. Cemi
yetin ahlak ve faziletini kurtaracak 
olan da ben değilim. Ben sadece iç. 
timal bir yaranın üstüne parmak 
koydum, benden yardım istiyenlere 
delalet etmiye çalıştım. Fakat ne 
mühim bir yara imiş ki, parmak ko. 
yar koymaz, bir tınnet değil, bir tar
raka uyandırdı. "Bir dokun bin ah 
işit kasei fağfurdan.,, 

Yani ne istiyorsunuz?... Kadın iş 

hayatına girecek, sayini, el"nin eme. 
ğini, iş kudretini istediğiniz ücretle 
satın alacaksınız. İstediğiniz şartlar 
altında çalıştıracaksınız. İstediğiniz 
dakika kapı dışarı edeceksiniz. Bun. 
lar yetmiyormuş gibi kim bilir e''
deki aç çocuklarını geçindirmek, ve
ya hasta anasına ekmek götürmek 
için, sizden iş istiyenin, haysiyetini, 
~erefini, namusunu da bir pula satın 
alacak ve sonra istediğiniz herhangi 
bir dakika paçavra gibi fırlatıp ata
caksınız, öyle mi? .. Bu hadiseler kar. 
şısında ben yazı yazmıyacağım, iş 
bürosu alakadar olmıyacak, müddei. 
umumi veya herhangi bir makam ka
rışmayacak, siz bu boş meydanda is~ 
ted:ğiniz a-ibi harman savuracaksınız, 
demek?! •• Hayır •... 

S'.zin elinize düşen genç kızın ha
yatı yalnız sizin değil, bu cemiyetin 
kefaleti, emniyeti altındadır, ve ol. 
malıdır. "İşimden kovulursam,, en. 
dişesi hiç bir kadını, hiç bir vatan. 
daşı, adiliğin önünde, zilletin öniin
de, boyun eğmiye mecbur etmeme. 
lidir. Kadın iş hayatına girdi ise, siyi 
ile beraber haysiyetini, şerefini, ka. 
rakterini pazara çıkarmadı. Bu ce. 
miyetten müsavi şartlar dahilinde 
çalışma haklan, müsavi şekilde bir 
karakter ve şeref emniyeti istiyor. 
Siz elinizi cüzdanınıza dayıyacak. o. 
nun aç m:desiyle beraber, tabiatin o
na bahşettiği analık hakkım, insan. 
lık şerefini istediğiniz ücretle satın 
alacaksınız, ve siz yine bu insanlar 
arasında şerefinizle gezecek, sonra 
onu hangi mezbele rast gelirse, bula. 
şık artıktan gibi fırlatıp atacaksınız 
öyle mi? ... Eğer cemiyetin ahlak ve 
fazileti bu ise, yalnız umumhanedeki 
fahişelere değil, bütün vatandaşlann 
eline bir vesika verip, medeniyet aln. 
nına sahveriniz. Çayırda otlıyan ö
küzlerin ahlak ve fazileti herhnlde 
bundan daha yüksektir. 

"Bu şekilde bir iş hantı nasıl yil· 
riir?., diyorsunuz. Yürümiyen şekil, 
bugün sizin yarattığınız fekildir. 
Bu tekilde elbette yürümez ... Fak&t 
biz kadına emniyetle çahşabileceği 
bir hayat şekli, bir cemiyet meka. 
nizması istiyoruz. Eğer bu, ahlak ho .. 
cahğı veya ukalalık ise kabul ediyo. 
rum. Öteki ahlak ve fazileti de size 
bırakıyorum. 
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VEZNECiLER CINA YETi J "Sosyete Şilep11in 
Hisse Senetleri 
Satın Ahnıyor a lının Katili 

Dün Yakalandı 
IBa<ıı 1 inl'fde) 

hissedar ceman 750 bin lira koymuş.
lar. İtibari sermaye, buyurdukları 
gibi üç milyon olarak tasavvur ve 
kabul edilmiş ise de koydukları para 
dan, devlet Denizyollarına intikal e
den kısım 251.500 liradır. Diğer iki 
hissedar da 240.250 şer koymuşlar. 
dır. Fakat şahsa ait olarak ta Deniz. Adliye ve zabıtayı 9 gündcnberi 

ıchemmiyetle meşgul eden Vezneciler 
cinayeti tahkikatı nihayet dün bit
miştir. Katilin Beyazıtta Soğanağa 
mahallesinde bir ahırda yatan 35 ya .. 
şında araba sürücüsü Molla olduğu 
anlaşılmıştır. Mollanın dünkü itiraf. 
larma göre, hadise, eski tahmmle
rin tamamen aksine olarak para yü. 
zünden değil, kıskançlık yüzünden 
vuku bulmuştur. 

Mollanın Sabri isminde bir arkn
daşı vardır. Sabri, bundan üç sene 
.evvel Abdülkadirin yanında çalış .. 
mıştır. İki senedenberi de oradaki 
işi bırakmış olmakla beraber gene 
arasıra Abdiılkadirin dükkanına git. 
mckte, tatlıcı ile beraber rakı ô.lcnı
leri yapmaktadır. 

Vaka gecesi, Sabri, geç vakit Ab. 
dülkadirin dükkanına gelmiş, üst 
'kattaki odada oturup beraberce rakı 
içmiye başlamışlardır. Molla, sant 
yarıma kadar Sabriyi beklediği hal
de onun gelmediğini görünce, Abdül. 
kadirle beraber olduğunu hissetmış, 
Veznecilere gelerek kapıyı çalmıştır. 
Karşıları.na çıkan Abdülkadir ona ne 
istediğini sormuştur. 

Molla, hiçbir şey söylemeden tat. 
hcının gırtlağına sarılmış ve sıkmıya 
başlamıştır. Çok sarhoş olan Abdül
kadir güçlü kuvvetli hasmına muka. 
vemet edememiş, yere yuvarlanmış
tır. Molla, bundan sonra yukarı çık
mış, Sabriyi dövmiye başlamıştır. 

Çocuk, gözlerini kan bürüyen bu a
damın kendisini öldürmesinden kor
karak elinden kurtulup knçmıya mu. 
vaffak olmuştur. O gecedenberi de, 
gördüğü manzaranın dehşetind~n 
korkarak kimseye bir şey söyleme
miştir. 

Molla, cansız bir halde yere serL 
len Abdülkadir! kucaklayıp odasına 

1 bank Müdürü, ayni zamanda İş Ban
. kasının Müdürlerinden biri daha ki. 

1 
üç hakiki şahsı da hissedar yapmış. 
lardır. Bir meclisi idare de kurmuş

J lar ve bu şirketin idaresini bu mccli-

1 
si idareye vermislerdir. 

• "Şimdi hatırlarsınız, Münakalat 
Vekaleti tesekkül ettikten sonra mü
nakalat işlerinin devlet idaresınde 
yeniden tanzim edileceğini ve yeni 
bir hayata gireceğini buradan bn 
kiirsüden izah etmiştim. Yani müna. 
kalat vasıtalarının birleştirilerek iş · 
leti1mesi bir zarurettir. Münakaltıt 
mefhumundan deniz, hava ve kara 
nakliyatının biribirini tamamlaması 
ve bunlar arasında koordinasvon an. 
laşılır. Ancak bu suretle halkın ihti. 

. • yacı için faydalı bir şekilde ve miis. 

ı 
mir bir vaziyette işlemiş olabilir. Bu 
yapılmadığı takdirde tabiatile iş nn 

Katü ~1olla tamam ve eski bir sistemle ve bir ne. 
vi vakit geçirme şeklinde devam eder 

çıkarmış karyolasına yatırıp yorgan- gider. Binaenaleyh Münakalat Vek: 
lan üzerin~ örttükten sonra bırakıp leti teşekkül ettikten sonra Deni~: 
gitmiştir. . . bankın vaziyetinin tanzim ve ıslahı 

Vaka .. aka~mdc !ahkik~t~ vazı?'ed bir emri zaruri idi. Bu meyanda De. 
ed~n ~uddeıu.~u.mı ~u_:ıvını Fethı Se nizbankın, bir meclisi idare teşkil e. 
zaı, dun kendısı ıle .~oru~ _bir arka.. derek ayrıca işletmekte olduğu bu 
da1,nnıza. şu_nları soyl:m.~ş~~- Sosyete Şilebin vaziyetini de tetkik 

• - İkıncı şub: muduru Ahmet ettik. Evvelce Gemi Kurtarma Şirke. 
Na~ııı:la ~ıy:,netıı elemanlannın ge: ti vardı. Bu da ayrıca meclisi idare 
celı g.unduzlu devam ~.e~ gayretı:rı teşkil etmiştir. Böyle bir takım vazL 
sayesınde, vnkanm fnılını b~l~a~a yetler vardır. Tabiatiyle bunlan tan· 
n;uvaffa~ olduk. V:aka! ~l~lade hır :dm etmek ve yeni bir nizama bağla. 
cınayet ıse de k~_tllin ~ı.çbır .~z b.ırak. mak meC'buriyetinde idim. 
maması ve Abdulkadırın dukkanına "Devlet Denizvollan devlet liman 
gelip giden ?i~ ada": olmaması gibi lan idaresi teşe.kkiil ~ttikten sonra 
sebepl~rle hızı_ haylı uğraştıı:_m~ştı~-. bunların şüphesiz kendilerine göre 
Molla ıle Sabrı yarın sorgu hakımlı. bir nizam alması zarureti vardı. Bi. 
~i.ne ver.ileceklerdi:. ~:1~.rinin ka~il naenaleyh tetkikatın neticesinde ser
ışınde ~~r ~aba~a~ı ~oru1_?1emiştı:. mayesinin bundan ibaret olduğunu, 
ra~~t gordııklerım polıse so~lemedı.. sureti mıthsusada teşekkül eden bir 
gi ıçın onun hak~1ında da takıbat ya- meclisi idare tarafından idare edil. 
pılması lAzımdır. mekte olduğunu gördüm. Bunların 

=~~~~~~~~~~=T~~=~=~~=~~~=======~ iThalb~ttahnda~~tmemMrnh~ 

Al a azyı•k Artt dan başka 30.000 lira, bu sene de m n 1 ı !~i~~~:.ra idare masrafı yaptıklarını 
(Başı 1 fnricfe) 

teri üzerinde mütemadi tazyik ile le .. 
b.imlidir. Fakat Almnnyanın planını 
tahakkuk ettirmesi için askeri hare. 
katta devamlı sükunet ve Sovyetler
le İtalyanların muvafakati veya teş. 
riki mesaisi lazımdır. 

"Stalin'ln Besarabya üzerindeki 
metalibatmdan vazgeçmesi müşkül 
gibi gözUküyor. Keza münhasıran Al. 
man nüfuzunun inkişafına seyirci 
kalmak da İtalya için müşküle ben. 
ziyor. Ayni zamada Türkiye vardır 
ve müttc!iklerin artabilecek olan ik
tısadi kudretleri de vardı:. 

"Almanya, Sovyetler Birliği ve t. 
talya ile üçüzlü bir pakt istiyor. Bu 
pakttan bahsediliyorsa da henüz ta. 
hakkuk etmemi~tlr." 

Alman tecavüzüne karşı ıed 
Daily Herald L?azetesi, yeni her. 

hangi bir Alman tecavüzüne karşı 
bir sed çekmek üzere müttefikler 
diplomasisinin Balkanlarda milcade
le etmesi lazım geldiği ve orta şark 
ordusunun bunun için orta şarkta 
ibulunduğu müteliıasmdadır. Eğer 
Almanya siyasi bir muvaffakıyet ka. 
zanamazsa, bu ordu, yalnız orada 
bulunmasile, zaferi kazanmış ola. 
caktır. Çünkü Almanya cenubu sarki 
istikametindeki tazyikinden vazgeç
meğe mecbur kalncaktır. 

Daily Herald gazetesi, İngiliz mat_ 
buntının da tJ!')kı Fransız matbuatı 
gibi ayni düşüncelerde bulunmasının 
mümasil ıtarzı haller telkin eyleme. 
sinin gönüllere ferah vermekte oldu. 
ğunu yazıyor, Karadeniz.in kapısını 
tutan Türkiyenin mertliğine ve kuv. 
vetine itimat ediyor ve Romanya ile 
Yugoslavyaya da milttefiklerin sem
patisini bildiriyor. 

Fakat News Chronicle, Almanya
nın 'bacıka taraflarda cebren elde et. 
mi§ olduğunu ticaretle elde edeme. 
mesi lhım geldiğini yazıyor. Ro. 
manya Almanyanın boyunduruğuna 
girmemelidir. Önümüzdeki haftalar
da müttefikler azamt bir siyast 
raaliyet ve propaganda !!ar!etmeH ve 
malt kuvveti de kullnnmağı unutma. 
malıdır. 

Dnily Telegrnf gazetesi Alman si. 
vasetinin bitarafları soymayı istih
daf ettl~ini, Şimal memleketleri ile 
Holanda ve Belçikanın buyüzden mü ... ..___.. .... ~ 

Salahaddinieyyubi 
Tcfriknmızı yazrlanmınn çokla. 

ı~undan dolayı. bugün .nesredemedi.k, 
Özür dileriz. -· ....- 9S:Jtar.#' r n o a 

temadi bfr işkence içinde yaşadıkla. 
rını, Balkanlarda da Almanyanın bir 
taraftan sulh ve teminattan bahsetti. 
ğlni, fakat bir eliyle de tabancasını 
tuttuğunu anlatıyor, daha sonra şu 
sözleri söylüyor: 

"Balkanlar, kendi cmnf;nrtlerini 
koruyacaklardır. Yakın Şarkta biL 
ylik bir İngiliz Fran!'iız ordusunun 
bulunması da, Balkanların mukavc. 
mPtinl knt knt arttıracaktır .. , 

Bükreş, 2~ (A.A.) - Reuter Ajan
sının Romanyadaki muhabiri Ove!J, 
Almanyanın Romanyaya iktısadi bir 
liltimatom verdiğine dair yalan ha
berler işaa etmi~ olduğundı;ın dolayı 

Romanya hükiımetince hudut harici
ne çıkarılmıştır. Ove11, diin ak~~m 
Bükrcşten hare>ket etmiştir. 

Gayda'nın bir makalesi 
Roma, 25 (A.A.) - R~utcr: İtal

yan ve Alman hük6metlcrlnin Bal
kan ve Tuna havzalarını mi.itckabil 
nüfuz mıntakalarına taksim iç;n 
Moskovaya telkinlerde bulundukları 
hakkındaki iddialar İtalyan siyasi 
mahfillerinde demokrasilerin propa
ganda eseri olarak tav;;if edilmekte
dir. Voce d'İtalia gazetesinde Gnyda 
(Balkanlarda entrika) başlığı altın
da neşrettiği bir makalede diyor ki: 

"İki emperyalist demokrasinin ha
inane manevraları Almanyanın oldu
ğu derecede İtalyanın da aleyhine 
müteveccihtir.,, 

}Yugoslav - /talyan dostluğu 
Roma, 25 (A.A.) - Be1gratta imza 

edilen İtalyan _ Yugoslav itllAtları
nın üçüncü yrldönümU, dostluk teza
hürlerine sebep olmuştur. 

Kont Ciano, Yugoslav sefırlnfn şe
refine bir ziyafet çekmiştir. Yugos
lav Hariciye Nazırı Markoviçe gön
derdiği bir telgrafta I<ont Ciano, bil
has~a şöyle demektedir: 

"Yugoslavya ile İtalya tarafından 
imza edilmiş olan Belgrat itillıflnrı 
iki memleketin münasebetleri için 
yeni bir dostluk ve işbirliği dev~si 
açmıştır. Bu itilaflar hayati bir ma
hiyeti haiz olduklarını ve iki mem. 
leketin menfaatlerine tekabül ettik
lerini göstermişlerdir. O Zllman oldu
ğu gibi bugün de İtalya ve YugoslRv
ya tarafından takip edilen siyasetin 
sağlam temelini teşkil edeceklerdir.,, 

Kont Ciano, gazetecileri kabul e
derek dostluk paktının verdiği me.. 
sut neticelerden dolayı memnuniyeti
ni blldinnif ve İt•lya ile Yugoslav
yanın müşterek menfaatlerinin mü
dafaası için ÜQ sene evvel girdikleri 
yolda yürümiye devam edeceklerini 
söylemiştir. 

"Bu, meclisi idare, murakıp ve 'J. 
fak tefek idarei merkeziye masraf. 
larıdır. Buna bir şekil vermek zaru· 
reti vardı. Arkadaşımızın söylediği 
gibi Sosyete Şilebin asli mahiyet ve 
~izme~i~i _kaldırmak fikrinde de~!. 
lım. Bılakıs onu tevsi etmek, ona h:ı. 
yatiyet vermek ve daha istifadeli bir 
surette kullanmak istiyorum. Bina. 
enaleyh bu noktai nazar ve bu 
maksadı ve hakiki vaziyeti hüku. 
mete izah ettim ve bir takrir verdim. 
Heyeti Vekilede tetkik edildi. Ayni 
şirkette, müessese de hissedar olan 
müessislerin mensup oldukları veka. 
Jetler de şüphesiz dahil olduğu halde 
bunun bu suretle Denlzyollarına dev 
redilmesi kararlaştırıldı. Layiha bu 
maksatla tanzim edilmiştir, mesele. 
nin mahiveti bundan ibarettir . 

"Prensip meselesini 
hallediyoruz,, 

"Şimdi 939 senesinde bu hisselerin 
mübayaası için lazım olan parayı te. 
min külfetini üzerimize almış oluyo. 
ruz. Ayni zamanda sosyete şilebin 
kendisine mahsus borçlan da vardır. 
Sunu da ilaveten söyliyeyim ki, bu 
işi daha evvel tahrik eden Maliye 
Vekili arkadaşnnızdır. Zannediyo. 
rum, bu müessese bidayette 182.000 
sterlin döviz almıştır. Bu sosyete §L 
lehin gemilerinin satın alınmasında 
kullanılmıstır. Kendilerinin koyduğu 
sermaye 750 .000 liradan ibaret ol
masına rağmen böyle bir takım borç. 
lan da vardır. 

Bu borçları Maliye Vekili ben
den almak istedi. Ben nerden bulup 
da vereyim? Bir formül bularak bu. 
na• bir şekil vermek istedik. Ba ka 
çare yoktur. Binaenaleyh şimdi Eti. 
bank devlet müessesesidir. Deniz. 
bank hissesi de Devlet Denizyollan_ 
na intikal etmiştir. Eşhasa verilen 
his!ieler de muvazalıdır. bunlar da 
Devlet Denizyollarına intikal etmiş.. 
tir vo bizim sermayemiz sırasındadır. 
Sonra o ticaret şirketi. biliyorsunuz 
İş Bankası.na aittir. İş Bankasının da 
bildiğiniz vechile hususi §ekli vardır. 
Binaenaleyh gerek bu cihetlerden 
ve gerek şirketin mahiyeti asliyesi 
itibarile bir prensip olarak bunu hal. 
letmek istodik. Bu, hükumette vazi
fedar olan arkadaı;ların da tam reyi 
alınarak yapılmıştır. Yani bir pren.. 
sip meselesini hallediyoruz. Bunun 
icın 939 senesi için bu tahsisabn ka
bulünü rica ettik. Bu suretle bu il
lerin tanzimini üzerim.ize alınıt olu. 
yoruz. 

L!yihayı tatnden evvelki içtims_ 
da medise vermiştik. Şimdiye kadar 
kaldı. Bir daha kalmasın. Binaena.. 

Memleketimizin Bazı 
Mıntakalarında 

F ecrişimali Görüldü 

Vergi lagıhaları 
Müzakereye 
Başlandı 

Tokat, 25 (A.A.) - Dün gece saat 
20.10 geçe şimal ufkumuzda 40 ki- ı 
lometrelik bir sahayı kaplıyan bir j 
fecri şimali görülmüş ve bu had ise il 
20 dakika sürdükten sonra garp is. 
tikametine doğru uzanarak zail ol· 
muştur. 

(Başı. l fndde) 
İstihlak vergisine tabi maddelerin 

ekserisine yüzde on nisbetinde bir 
zam icrası hükumetçe teklif edilmi~ 

... j tir. İpekli, tütün, içki, kibrit, çak-
F E C R 1 Ş 1 M A L 1 

1 
mak, mamul eşya bu aradadır. Nakli
yat vergisine yapılacak zam nisbeti, 

Neden ileri Gelir? yoıcu ve ewa i~in _az?mi yüzde beş 
olarak teklıf edılmıştır. 

Fecri şimall, güneşten gelen etek- Memur ve müstnhd~mlerden alın. 
trlk zerreleri ile arzın nesimlndeki makta olan hava kuvvetlerıne yar-

• ı • 1 dım vergisine yüzde iki nisbetinde 
Gümüşhane, 25 (A.A.) - Dün ge- gazların çarpışmasından ileri gelir. bir zam yapılmakta, d~mga resmi 

ce saat 20.15 te burada bir fecri şı. 1 A mih · tr ~ d d" k rz, verı e a.ın 8 oner en, 1 bir miktar daha arttırılmaktadır. 
mali hadisesi vukua ael:ni<:tir. · h k t d b" k t di "' " ı are e e en ır mı na ıs veya - Fevkalade müdafaa vergisi 

Develide halk korku geçirdi ı ·b·d· k dini b" k 1 

Develi·, 25 (Tan ,.·ltth-'bı"rı'nde ... , - ı namo gı ı ır ve en ır mı na- 1 Bu vergi layihaları arasında "Teş. 
1• .. "' tısi kudret sahasile çevreler. Ve o ·k f 

D .. k b d b" f . . li •a-ıın arz, telıe~den bı"r kafes i"ln- 1 1 vı i sanayi" mua iyetini kaldırarak un a şam ura a ır ecrı şıma .. ~.. ' " halen bu muafiyetten istifade eden 
hadisesi vukua gelmiştir. Bu sırada deymiş gibi görünür. Kafesin telle-
E . . b" k llık k 1 d y n·, kudretin hatlar1nı temsil eder. Şa- ı müesseseler için "Fevkaltıde müdafaa rcıyaşı genış ır ızı ap a ıgı 
· · ·· d b · d ğ · d'f d y • yet bu kudret kafesi, gilnc"ten akın vergisi,, namı altında yeni bir vergi ıçın, ote en erı a ın ın ı a e ecegı v 

vehmine kapılan halk korkuya dfış. akın . gelen sayısız elFktrlk zerrele- 1 ihdas eden bir layiha da mevcut bu. 
müş, kadınlar "Erciyaş yanıyor!,, dL 

11 
rinln bombardımanına uğrarsa mu- , lunmaktadır. 

ye ağlamıya başlamışlardır. Fakat, 
1 

vazenesi ve intizamı bozulur ve bu Meclis mahafilindeki umumi kana-
i yüzden mıknatıs! eahada son derece at şudur ki, fevkalade vaziyet dola. 

hadise biraz sonra anla~ılmış ve et- "'h i ·· ı ku b ı mu m teşevvuş er vu u ur. yısile vergilerde yapıla::ak zamlar, 
rafı kaplıyan kızıllık kaybolmuştı:r. H .. dl · gu"' t k' b' takım fa " seyı neş e 1 ır • 1 halkın, esnafın ve makul tüccarın te-

JJl acarislanda fecri şimali a!iyetlerln, bilhassa güneş lekelerile 
alfıltadar bir !naııy· eün vücude getir- liışını mucip olacak derece değildir. 

Budape<:te, 25 (A.A.) Pazar akşa- ş·k· u· d t d k k'ld y 

:s eliği anla~ı!ıyor. Elektriki fırtınalar 1 ı aye ave e ece ŞC ı e agır 
mı, Budapeştede ve bazı Tuna ötesi tl d gy k b "" ··k mı ·· olan iilneş lekeleri faaliyet halinde şar arı o uraca uyu za ar, mu 
mıntakalarında fecri şimall görüL bulundukları zaman, müstakim hat- zakere mevzuu olmamaktadır. Hüku-
müştür. lar halinde seyahat eden elektrik metin teklifleri encümenlerde çok 

Macaristanda son yetmiş sene zar- zerreleri atarlar. Ve bunlar müstakim muhtemeldir ki, mühim tadiller gö. 
fmda böyle bir hadise görülmemi~i. hatlar halinde seyahat ettikten için recck ve ancak layihalar son şeklini 
Fakat son iki sene içinde Macarista- bazıın nrza temas etmeden geçerler. · aldıktan sonra alakalı vatandaşlara 
nıo şimali garbi mıntakalannda, bi.. Fnknt ar1.a temas ederlerse arıın her fikir verebilecek mahiyeti iktisap e· 
ri 25 kanunusani 1938 ve diğeri 24 tarafındaki mıknatıs Aletleri, teşcv- decektir. 
nisan 1939 da olmak üzere, iki dtfa ' vüş kaydederler. Ayni zamanda ha- ı 
müşahade edilmiştir. l<..,ecri şimali veyi nesimJnln kenarındaki ince gaz- i 

lar mahmul bir hale gelir, ve fecri 
hadisesinin müşahade edildiği esnn- Glmall hAdisesi hasıl olur. Hadise, 
da, kısa dalga radyolar hıç işitilme- elektrik haınlesi kesilinceye kadar 
miştir. devam eder. 1 ~ 

Şiddetli elektrik fırtınası 
Ncvyork, 25 (A.A.) - Alimler ta

rafından güneşteki lekelere atfolu
nan fevkalade şiddetli bir elektrik 
fırtınası hemen hemen bü~ün Birle
şik Amerika devleti içinde her türlü 
telgraf ve telefon muhaberatını ı:ıaat 
11.55 ten itibaren beş saat müddetle 
durdurmuştur. 
Şimdiye kadar bu derece ~iddetli 

bir elektrik fırtınası asla kaydedil-
memi§tir. 

* Londra, 25 (A.A.) =Dün fngilte-

renin bir çok mmtakasında manya. 
tik teşevvüşler, vukua gelmiştir. Bu 
teşevvüşler, bir zaman da telgraf ve 
telefon ve telsiz üzerinde tesirler yap 
mış ve akşama doğru neşriyat normal 
bir hal almıştır. 

Etna faaliyete geçiyor 
Roma, 25 (A.A.) .-- Sönmüş bulu

nan Etna yanardağının ağzında tek
rar kızıllıklar müşahade edilmiştir. 
Bu

1 
yanardağın tekrar faaliyete geç. 

tiğini göstermektedir. 

lngilizler içinde Denizci 
Bulunmadan Seyreden 

Bir Gemi inşa Ettiler 
Londra, 25 (Hususi) - Bugün biri 

İngiliz, diğeri Alman olmak üzere 
iki yeni silah bahis mevzuudur. İn
giliz silahı, hafif bir gemidir. Bu ge. 
mi, alelade hafif gemilerin yarı 

büyüklüğündedir. Bu gemiler, deni· 
ze açıldıkları zaman, içinde hiç bir 
denizci bulunmadan idare ediliyor. 
Geminin içindeki ışıklar iki ay ken. 
di kendine yanacaktır, Alman tayya. 
releri, bu hafif gemilere kolay kolay 
taarruz edemiyeceklerdir. Çünkü he. 
defler ~ok küçüktür. Bu hafif gemi~ 
lerden çok mühim jstifadeler temin 
olunacnğı bildiriliyor. 

iki canlı torpil 

Yeni Alman silahı hakkında ise ~u 
malumat verUiyor: 

"Bridlington'un 6 kilometre ccmı. 
bunda Yorkshire sahiline düşen ye
ni tip bir Alman torpıli alak:ıdar 
yüksek memurlar tarafındaıı tetkik 
edilmektedir. 

"Mezkur mıntakada geçen harta 
bir Heinkel tarafından atıldığı zanne
dilen bu torpil 4 metre boyundadır. 
Kısmen maviye boyalıdır. Bir sigara 
biçimindedir ve arkasında iki küçük 
pervane vardır. Torpilin üzerinde k~
za boya ile yapılmış elinde şemsiye
sile Chamberlain'in bir d: resmi mev. 
cuttur. 

"Bunun (İki canlı) bir torpil ol
duğu zannediliyor. Yani torpil ola
rak atıldıktan sonra eği!r hedefe i
sabet etmezse, bilahare mayin olarak 
ta işe yaramaktadır.,, 

Diin batırılan vapurlar 
Bugiin Şimal denizinde Britter adlı 

bir Danimarka vapuru batmıştır. 
Vapur 1500 tonluktu. Almanların 

Hugustinnes adlı vapurunun bir 1n
giliz tahtelbahiri tarafından b:ıtırıl~ 
dığı teeyyüt ediyor. 

Almanların, Ost Preussen vapuru. 

leyh bir an evvel müzakeresini rica 
ediyorum.'' 

Bu izahatı müteakip kanunun 
maddelerinin müzakeresine geçilmiş 
ve kanun kabul edilmiştir. 

Meclis Çarşamba günü toplanacak. 
tır. 

nun da karaya oturduğu blldiriliyor. 
Londra gazetelerine göre, Alman

yada demir sevkiyatı yolu biribirlni 
takip eden darbelere uğramaktadır. 

Norveç hükumeti, Londradaki se. 
fırini Norveç kara sularımn ihlal e
dilmesinden dolayı İngiltere hukume. 
tine bir protesto notası vermiye me
mur etmiştir. Hu protestoya ~ebep 
mezkur sularda bulunan bir İngiliz 
torpidosunun bir Alman vapurunu 
durdurmak için top atm1ş olmasıdır. 

Sylt taarruzundan sonra 

Sylt adasına yapılan taarruz neti· 
cesinde külliyetli miktarda İngiliz 
tayyaresinin kaybolduğunu iddia e
den Alman propagandası, bugün Hn
vn Nezareti tarafından tekzip edil. 
miştir. 

Hava Nazırı, bu şayiaların esassız 
olduğunu, yalnız bir İngıliz tayyare
sinin Ü!süne avdet etmediğini söy
lemi§tir. 

Hava Nezareti, İngiliz tayyarele. 
rlnin evvelki gün Danimarka arazL 
sinin bitaraflığını ihl8.l ettiklerine ve 
sivillere ateş açtıklarına dair dün 
Almanyada ve Danimarkada neşre~ 
dilen haberleri tekzip etmektedir. 
Yabancı bir tayyare bugün öğleye 

doğru Belçikanm merkez mıntakası 
üzerinde uçmuştur. -Hava dafj bataryaları ateş açmış. 
larsa da tayyare çok yüksekten uçtu.. 
ğu için isabet olmamıştır. 

Fra1lsız lıarp tebliği 

Bugünkü Fransız tebliği §Udur: 
"Cephenin muhtelif noktalarında 

mevzit topçu faaliyetleri olmuştur. 

Rhin üzerinde piyade atıştan olmuş. 
tur. Her iki taraf tayyareleri faali
yette bulunmu~lardır.'~ 

• 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman radyo. 

su, Rhin nehrinin taşması üzerine 
Zigfrid hattı tarafından müthiş bir 

tuğyan vuku bulduğunu ve yapılan 
muazzam gayretler sayesinde tahri. 
batın önüne geçildiğini bildirmekte. 
dir 

lnönü, Yunan 
Krahna Tebrik 
Tel9rafı Çekti 

(Başı 1 tncldeJ 
Yunanistanın, istiklalini temin husu. 
sunda kafi derece kuvvetli olduğunu, 
Balkan Antantı çerçevesi dahilinde, 
bütün dünya ile sulh içinde yaşam.ak 
istediğini yazmaktadır. 

Şehrimizdeki merasim 
Dost Yunanistanın Milli Bayramı 

münasebetiyle dün şehrimizde de 
merasim yapılmıştır. Saat on bir bu
çukta Taksimdeki Ayatriya kilisesin
de ruhani bir ayin tertip edilmiş. 
Metropolit, Yunan Başkonso1osu. 
Konsolosluk erkanı ve kalabalık bir 
halk kütlesi merasime iştirak etmiş· 
tir. Yunan Başkonsolosu bir nutuk 
irat ederek Yunanistanın İstiklfıl 
Bayramının chemmiyctiııl tc::barUz 
ettirmiştir. 

Ayinden sonra Konsoloshancde 
bir resmi kabul yapılmıştır. 

Edirnekapı D'şında 

da Heyelan Başladı 
Son yağmurların, Edimekapı ha. 

rlcinde de mevzii heyelanlara sebc· 
biyet verdiği anlaşılmıştır. Heyelan 
vilayet nafia müdürlüjfü tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Kilyostaki heyelan da tetkik edil
miş, vilayete verilmek üzere raporu 
hazırlanmıştır. Buradaki heyelanın 

da yağmurların nüfuzile işba haline 
gelen bir kil tabakasının, meyil do
layısile üzerindeki kalkerli toprak 
tabakasının kaymasına sebep olduğu 
görülmüştür. Maamafih yağmurlar 
durduğu için kaymanın artık devaın • 
etmiyeceği anlaşılmıştır. 

---o------.: 
Ecnebi Dil Bilen 

1\-Jemurlann İmtihanı 
Barerode bir derece yukarıya terfi 

ettirilmelerini isteyenlerin geçirmeğe 
mecbur bulundukları ecnebi dil iıJl .. 
tihanlarına dün Üniversite edebıyat 
fakültesinde başlanmıştır. İmtihana 
300 kişi iştirak etmiştir. Bir hafta 
sonra şüahi imtihan yapılacaktır. 

Yeni Çin Hükumeti 
Ve İngilizler 

Londra, 25 (A.A.) - Japonya ta~ 
rafından Çinde teşkil edilmekte olaJl 
yeni milli Çin hükumetini mevzuu:
bahis eden Tlmes gazetesi dıyor k1: 

"Çankayşek hükumetiniı1 hala iS' 

tifade etmekte olduğu müzaherete 
binaen, Japonların yakında kuraca.k' 
ları yeni milli Çin hükumetinin arı: 
calr kısmen muvaffak olm:ısı ihtimnlı 
vardır. 

Yeni idarenin ortaya çıkması bi1-
hassa şu bakımdan alAka uyandıra
cak mahiyettedir ki, Japonlar bunll 
tesi! etmekle milletlerine sulh telt
lifinde bulunmuş oluyorl.ar. Faka~ 
Çankay~ek hükumeti teslim oımıı 
fikrinde değildir. O, daha uzun m1diı 
det mücadeleye devam etmiye kıl 
mühimmata malik bulunduğu kanan,. 
tindeclir.,, 
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KIZILAY CEMiYETi 
Umumi erkezinden ~ 

Cemıyefimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mucadcle ve bilhassa seferberlik esnasında 
?astanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 
uzere lstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEllİ 
dahilınde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
Yetiştirmek için 1 Nisan 940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağtdn yazılı şartları haiz olanlar alınır; 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilk mektep rnhsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve de-rslı>r hakkında malumat almak istiyenler yu_ 

karıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildigi halde üçüncü kursa kalanların 

tekrar müracaatla knydolunmaları. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle ko. 

Şacaklarına kaniiz. 

- ±* 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrevf ve elit haatalıkları mOtehas· 
••11. Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca

.!_nl knrşıınnda No. 133 Telefon: 43585 
.............._ 
....._ 

9iivük İkramiye 

. Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya Divanyolu No. 104. 

150 ,000 Liradır 

l'AN 

lstanbul 
Belediyesi Memurlan 

Kooperatifi Şirketinden: 

Şirketimizin senelik kongr~si 28/ 
3/940 günü saat 17 de Türbede kain 
kooperatif lokantasında toplanacak. 
tır. Ortakların muayyen gün ve saat. 
te teşrlf etmeleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Geçen kongreden müdevver 

938 bilançosuna ait tetkikat raporla. 

HA~SsA ·s 
lfoluek l!ui,..U 

~~ 
VE 

s·AGLAM 

n ve karar ittihazı. 
2 - 939 yılı idare meclis\ ve mu. 

rakıplar raporile bilanço ve kar ·ve 
zarar hesaplarının tetkik ve kabulü, 
idare meclisi ve murakıpların ibrası. 

. s 1 E RA$.?dgoları 
3 - Kooperatife verilecek yeni 

veçhe hakkında idare meclisınin tl·~-
1 ifi. 

ARŞIMIOIS müessesesi T. A. Ş istiklal Caddesf No. 30 3'4 

Konya Valiliğinden : Kardeşimi Arıyorum 

Çumra kaza merkezinde yapılacak olan ilk okul binasının 15000 lira 

keşif bedelli birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve 20 giin müd. 

detle eksiltmeye konulmu~tur. 

1331 senesi Gümülcineden Bozö. 
yüğe hicret eyledik. O zaman dokuz 
yaşlarında bulunan kızkardesim E. 
mine de hamiyetli zabitlerimizin biri 
tarafında cvltıtlık olarak alınmıştır. 
O zamandanberi kendisinden bir ha. 
ber alamadım. Bilenlerin insanivct 
namına İstanbul Maltepe Kartal J~n· 
darrna Gedikli Okulunda 822 Ali oğ. 
lu İbrahim Arda'ya bildirmeleri rica 
olunur. 

l - Eksiltme 28/3/ 940 Perşembe günü saat 15 de Vilfıyet daimi en. 
cümcni od:tsmda ynpılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 

3 - Bu işe ait keşif, proje, hususi ve fenni şartnamelerle müteferrii 

evrakı fenniye her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğün

de görülebilir. Ve (3) lira mukabilinde istiycnlere gönderilir. Dr. SUPHI ŞENSES 

1 ldrnr yollan hastalıkları mQtehas-J 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması karŞlS'l 

tramvay durağı Lekler apartıma:u 

Tel : 4392 ,_ iHTiRA ILANI ., 
"Topçu malzemesinde tckemmü. 
lat,, hakkında alınmış olan 27 /8 

/1930 günlü ve 946 sayılı, "Dev. 
var mermiler içın ~ihaniki tceh.. 
hürlü tıpa,, hakkında ahnmış o. 
lan 23/5/932 günlü ve 136.:.l sa. 
yılı, "Siper veya piynde refakat to 
pu denilen hafif toplarda isliıhat, 
hakkında alınmış olan 8/ 5/1936 
günlü ve 2102 sayılı, "Uzun men. 
zil için kanatlı mermi,. hakkın. 
da alınmış olan 8/5/1936 gilnlü 
ve 2103 sayılı ve "Mermilerde 
ıslahat,, hakkında alınmış olan 
9/5/1936 günlü ve 2105 sayılı 

ihtira beratlan bu defa mevkiı 

fiile konmak üzere ahere devrü
ferağ veya icar edileceğinden ta-

4 - Trıliplcrin Ticaret Odası kayıt vesikası ile 1125 liralık muvakkat 

teminat mektup veya makbuzu ve ihale gününden en az 8 gün evvel 
ellerinde mevcut evrakı müsbiteleriyle Konya Vilayet makamına mü
racaat etmek suretiyle alacakları ehliyet vesikası ile birlikte 2490 sayı
lı kanunun tıırif ettiği şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Vilayet ma
kamımı tevdi etmeleri llizımdır. 

KAYIP: 31/19483 sayılı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala .. 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı.. 

1 
nı ilan ederim. Beyoğlu Hava sokağı 
kahveci İran tebaasından Haydar Ali Posta gecikmeleri kabul edilmez. (1780' 

lip olanların Galatada Ik!isnt ha~ 
nında Robert Ferri'ye mtiracaat. 
ları ilan olunur. 

sayesinde 

zar olunan 

OENTOL Dı~ 

·.·· inhisarlar ·. u·mum -' Müdürlüğü ·. · Hanları ~.· 
. "' . ·. . '. "' 

Clnsl Miktarı Muhımmen B. o/o 7,5 teminat !kılltmenln 

Lira Kr. Lira Kr1- ıekll saati 

Milhür kur· 2000 kilo 680 - 51 Acık eksiltme 14 
şunu 

Kıyım bıçağı 992 adet Paıerlık 15 
l - Şartname ve kıyım bıçağı resim mucıblnce yukarda cins ve m.iktan yazılı 2 

kalem eşya hlzalnnnda yazılı usullerle r;a tın alınnC'nktır. 
lI - Muhammen bedelleri, Muvakkat temlnatlon, ek:ultmc ~ekil ve snatlerl hiza

larında yazılıdır. 

HI - Eksiltme, 8 - IV - 940 pıızartcsl günil Kabntalita levazım ve müb:ıvant ,:ıı
besindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Sıırtnamelcr hcrıtiin sllıU geçen şubeden parası,; alınabilir. 
V -isteklilerin eksiltme ve pazarlık ic;ln tayin olunan gün ve saaUerde r"o 7,5 

güvenme paralarıle mezk(ır komisyona müracaatları. '2236) 

Üsküdar Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları T. A. Şirketinden : 

rliletçilerden yevmi hat hnsılntını te!ellüm etmek l'C geceleri tnlı§mnk 

iizcrc müsabaka ile 

BiR MEMUR ALINACAKTIR 
Kadro ücreti elli liradır. Türkçe kitabet ve hesaptan yapılacak mtisa. 

bakada kazanacak olan 30 lira ücretle kı::.a birl'tajdan sonra matHıp me
leke ve sürati gösterdi~i takdirde daimi kadroya alınacaktır. Miisabaka 
5 Nisan Cuma günü saat 14 te Şirketin Bağlarbaşındaki merkezinde ya. 
pılacaktır. Askerliğini yapmış ,.e 40 yaıı;ını geçmemiş bulunan taliplerin 
hüsnühal \'C sıhhat vcsikalarile hirl'kte istidalarını 1 Nisan Pazartesi ak· 
şamına kadar Şirket Merkezine te\'<lİ etmeleri llizımdır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Yurdumuzda mQnhal bulun:ın ccznne yerleri ıışıı!ıda yazılıdır. İşbu mahallerde 
eczane açmak ruhsatnamesi müstahak ol an eczacılara verlleceiindcn taliblerin 
dilekçelerine 24-1-940 tarih ve 964 sayılı ecuıcılar ve eczaneler hakkındaki ka
nunun 2 inci maddesinde ya.zıh vesaiki rnptctm~ sureWe müracaat etmeleri ilim 
olunur. (2341), 

M Unhıl bulunal'I yerin ıdr: 

Maras (Merkez), 
Bozöyük 
Tavas• 
Geyvı 

Gedlı: 

Bafra 
~ cıirkl1Drll. 

T U VA LE T M ASA S fN~D A 

DAiMA BULUNDURUNUZ 

' ' - ... . \ . ... . . .., ~ . ' ~ 

I TÜRKİYE CÜMHURiYETi 
ZiRAAT BANKASr 

Kurul~t Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 TürJC Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

e!::~L~~~~~.~~~::li.-= 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
İKRAMİYE VERiYOR 

Ziraat Rankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarnıf besaplannda ~n 
aı. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekile~ck kur'a ile a~ağıdald 

plana ~öre ikramiye dağıtılacaktu. 
1 Adet 1.000 Llralı.k t,000 Lira 
1 • 500 • 2,000 • 
4 ;.; 250 ; l,000 ; 

co • ıoo ;; 4.ooo ;: 
100 ;.: -ı • 5,000 ; 
120 ; 10 • 4,800 ; 
180 ; %0 ; 3.200 ; 

DI.KKAT: Hesaplanndakt paralar btr sene tçinde 50 Uradan a§&l'ı 
dü~iyenlere tkramtye çıktığı takdirde 90 20 fazlasfyle verilecektir. 
Karalar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Birlncikftnun. 1 Mart ve 1 Duztran 
tarihlt'rlnd,. cr.kil~rektir. 



Baş, Diş, Nezle; 

Grip, Romatizma 

Nevral;i, Kırıklık 

ve bütün ağrlları 

Lüzumunda günde 3 kaşe 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa daima 

fırçalayınız. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
etmez bir !iatla satıldığı için yurtta 
ecnebi mamulatının hakimiyetini or
'ladan kaldırmıştır. Kazandığı bu 
rağbet sebebiyle elde hiç stok bulun
madığından da mütemadiyen taze 
ihzar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri

nizi temizlemek, korumak ve gü
zelleştirmekle kalmazsınız, verdiği

miz para da kendi cebinizde kalmış L--===~~~~~!:!LJ 
ıo1ur-

Sabah~ öğle ve akşam 

sonra günde 3 

her yemekten 

defa 

RADYOLIN 
. . 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Avrupa Hattında Bira· Nakliyatına 'fenzilat 

Bira naklıyntına mahsus fc\kal!de tenzllll t;:ı.rlfe, 1 - 4 - 940 tarihinden iüb::ı
rcn Avrupa hattımızd::ı d hl tatbik cdilec ekUr. Faz.la ta!s11ı1t için istasyonlara 
müracaat edilmelidir. (2317) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Tamlr edilen Detterdnrlık binasından çıkan malzemeden demir aksamı hariç ol

mak üzere a\ luda lsW edılmls bir halde bulunan kereste ile kapı. çerçeve, came
kAn 235 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile satışa çıkarıhnıstır. 
Arttırma 11-4-940 Perşembe gunU saat 14 de MlllJ Eml~k Müdürlüğünde topla

nacak olan komisyonda yapıla,caktır. Satış bedeli nakden ve peşındlr. Muvakkat 
teırJnot 18 lıradır. İsteklilcrin muayyen gün \'e saatte komisyona müracaat-
ları. (2326) 

Giizel 
Olmak 

için 
Her feyden evvel ııh

hatli ve parlak bir tene. 
lekeıiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

v 
ıizin de cildinizi güzel
ettirir, guddelerini beı
Jiyerek canlandırır. 

ı·;~::::;;~~;·~~b:·::ı::ı:ı~·:~::·KR~~;_-;raTF.~;· 
t tertip ve yapılıt tarz~ndaki incelik dolayıııyle, te~~n 
J fazla yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak huıuıi tup 

t ................... ::.:~:ı::~:.~~~: ............... . 
l.:liiiıiliılll-• 

Sahibi ve Neşriyat Müdfirü nanı Lutfü DÖRDÜNCÜ. Guet~ilik ve 
.Neşriyat T. L Ş Basıldı~ Yer: T A N Matbaası 

ahnabilir. 

TAN 
Renksiz ve 
cansız saça 
elved~ 

1 

PE'I ROL NiZAM 1 
saçlarınıza parlaklık ve güzel-
_lik ~erir, cazibenizi arttırır. 1 

-------==---

Saf we 

~· ~ 

~ 

1 

1~ 

Pirinç Unu • Mercimek • Bezelya • Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAP MARKA MO TAHZARlTt 
:ıu. Nuri ÇAPA l{uruluş tarihi 1915 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 - Nisan - 1940 tarihinde posta ve ba ğej nakllyntına 15 - Nisan - 1940 tarihin

den itibaren de muntazam yolcu posta ve bagaj se!crlcrine b:ı~l:ıyacak olan t.ay7:ı
relerimlz n~ağıda ynzılı santlerde hareket edecektir. 

''Pazardan mA da her gUn" 

Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 
SHt Dakika 

15 00 

İstanbuldan hareket 
SHt Dakik• 

8 10 

Ankaradan hareket 
SHt Dilklka 

14 50 

Adanadan hareket 
8Ht Dakika 

8 05 

Ankaradan hareket 
SHt Dakika 

7 30 

İzmlrden hareket 
SHt Dakika 

10 30 

İstanbuldan hareket 
Sillt Dakika 

8 15 

İ:zmlrden hareket 
SHt D•klka 

10 40 

SHt Oaklka 

17 00 

Ankaraya muvasalat 
SHt Dilklka 

10 10 

Adanaya muvasalat 
SHt Dakika 

17 00 

Anknrnya mu\•asalat 
Saat Dakik• 

10 15 

izmire muvasalat 
Saat Dakika 

10 15 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

13 15 

izmlre muvasalat 
SHt Dakika 

10 05 

İstanbula muvasalat 
Sut Dakik• 

12 30 

Fazla izahat almak için Acentelere v c meydan Müdilrlillderine müracaat edil-
mesi. (2318) 

PERAKENDE Satış Yeri : Beyoğlu, istiklal 

Caddesi N.o • . 48.- 1 ODEO,N Mağazası 


