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Bu Takdirde Yeni Kabineyi1 
Holandada Son 

Churchill Veya Halifaks'ın Günlerin Telllşı 

K Iht. ı· K 1. Biraz Y af ışfı 
urması ıma ı uvvet ı Almanyanın Bir Ültimatom Verdiği Haberi 

Muh~lifler, Kabineye 
Girmiyeceklerini 

Başvekile 'Bildirdiler 

Teeyyüt EtmeÔİ, İngilterede Yeniden İki Buçuk 

Milyon Kişi Daha Silah Altına Alınıyor 
Londra. 9 (Hususi) - Holandanın bütün müdafaası bir da

kikada faaliyete geçecek hale gelmiştir. Alınan tedbirler çok ae
niştir. Bütün izinler kaldırılmakla kalmamış, fakat bütün ntllli 
müdafaa sahalarında, Almanyanın Polonyaya, Danimarkaya ve 
Norvcçc yaptığı tecavüzlerden çıkan son dersler de ·gözönünde 
tutularak her türlü sürprizi önliyecek mahiyette tedbirler alın-
mıştır. __ 

Ordu Başkumandanlığının karariy 1 

le, pasif kOl·unma servsileri asker: 
makamların emrine verilmiştir. 

~ı ·u G O N ·U· N 
~· • f 

.. H A D t ·S E L E İt 1 
• • ~ .. • ., ...... 1 

Bu Vaziyet, Kabine.de, Parlamentonun Tara 

lt imaclm• Kazanacak Şekilde Tadilata imkan 

~ermiyor, istifa iht imali Daha Kuvvetrd:r 

11 ~1ayıs Cumartesi gününden it 
haren Holanda demirvollarında nar 
mal yolcu nakliyatı tekrar başlaya- ı · · 
caktır. Münakaliıt işlerinin normal INGILTERE 

Londra, 9 (Hususi) - Avam Kamarasının iki yüz muha
lif reye karşı 280 rey ile Chamberlain hükfunetine itimat reyi 

'vermesi, kabinenin yeniden kurulması lazımgeldiğini tebarüz 
ettirmiştir. Mister Chamberlain, şimdiye kadar, bu kadar za
yıf bir itimat reyi almadığı için, hadise hükumeti derinden sars~ 

Müzakerelerinden 

--ı mrştır. Bütün İngiliz efkarı umumi-

m Kgmarasl vesi~ har-o jsinin _azami ~}ılciıyetle, a. ._;;;;;;::-:;;:;;;;~:;;..."':: 
zamı canlll.ıkla ıdaresını istıyor ve 
hüki'tmetin bu işi, bu şartlar içinde Churclzill'in üç müşaviri: General John G. Dili, Amiral 
başarmadığına inanıyor. · • 

Avan: Kamarasındaki müzakereler Phıllıp8 ve Hava JJlareşali C. Pefrse 

hale döniışü ,·aziyette sükünete işa. 

ret savı!maktadır. 
Ülilmalom verilmiş değildir 
İyi maJümat almakta olan Holan

da mahafıli, bir Alman murahhassı 
nın iilliınatom mahiyetinde bir me. 
sajı hamil olarak La Haye'ye gelmiş 
olduguna dair olan şayiaları tekzip 
l.1tme\d.ed\r 

Ayni mahafil, dün Holanda hükü. 
~etine bir ültimatom veya herhangi 
bır nota tevdi edilmiş olduğuna dair 
olan şayiaları da tekzip etmektedir. 

Ancak, İsviçrede çıkan Tribune de 

c HAMBERLAlN'İ~ Par13men. 
toda çok zayıf bir ekseriyetle 

itimat kazanması hiikümetin \'&7.İ. 
yetini ı;arsnnş ,.e kabinenin yeni. 
den kurulmasını icap cttirmistir. 
ChamherJııııin, muhalifleri de hli. 
kıimetc alarak knhincdc Parla. 
mcntonun tam itimadını kazana. 
cak şekilde bazı tad'lat yapmak 
niyetindedir. Fakat, muhaliflrr 
Chamberlatn'in kahinesine ır{rmi. 
ytteklerini kendisine bildirmişler. 
dir. 

Ç k N 
• I efkarı umumiyenin bu ıırzusı.ınu apa- ı , an etıce er Çlk gösterdiği için hükümet teken. M 

dini bu arzuya uygun bir şekle sok- U ı • • R 't' • 
l'azan: lfl. Zekeriya SERTEL mak zarureti ile karşılaşm~tır. SSQ IDJ, ooseve. JD 

Geneve gazetesinin Berlin mııhabiri NORVEÇ : 
şu hr1beri vermektedir: 

• .
1
. A K Yeni kabine için istişareler s lh 1 • 1 

ngı ız vam amarasın- T 
da iki gün devam eden .. ~~ .?"üzd~n .. Mister C~~berlain, u çın a vassut 

'V Ch b 1 . k b. . . onumuzdekı gunlerde yenı ıstişareler 

Garimuharip memleketler mü-
messillerinden bazı ze~at, dün Ho. 
landa bahriyesi tarafından Sumatra 
kruvazörüne davet olunmuştur. Bu 
zevat, Holandanın bitaraflığının 

muhtemel bir ihlali takdirinde Şi-1 
mal Denizinde Holanda sahil1erinin 

N ARVİKTEKİ askeri harekat 
son derece ağır inkişaf et. 

mekle beraber vaz:yet müttefik
lerin lehindedir. Almanlar, de. 
miryolu boyunca geri çekilmekte. 
dirler. 

denizden müdafaasını yakından tet· İSVEÇ : 
kik etmişlerdir. 

e . am er aın. a ~esının y~p~cak ve bu sırada muhalefeti de T kl • f ııt • R h~~lı hırpalan~asıle netıcelenen hukumete almak için uğraşacaktır. e . ı ını e ddet . ' ınuzakereler bırçok bakımdan Fakat bu yoldaki kararların bir. m) ş e 
Üzerinde durulması lazımgelen kaç gü~ iç_i.nde verilmesi. gerekleşi. ' tnühi• . b' h"d' d' yor. Çunku amele partısi umumi Nevyork, 9 (A.A.) - Ame- vassutta bulunması için Roose,·elt 

m ır a ıse ır. kongresini toplamak üzeredir. Parti, rika Cümhurreisinin Romadaki tarafından yapılmış olan teklifi na. 
. Bu müzakerelerden öğrendiğimiz bu kongre sırasında takip edeceği Birleşik Ame "k El . . t zikane bir tarzda ve fakat kati su
ilk hakikat şudur: siyasEti kararlaştıracağı içın Mister . . .n a . çısı vası .. a- rette reddetmiştir. Bu teklif, Ameri. 

I ki casus yakalandı s TOKHOLIU cİ\'arındaki adı. • 
lar boyunca mayin dökiil

miiştiir. Bunun bir ihth·at tedbiri 
olarak alındığı b:Jdirili):or. Chamberlain halle ve parIAmento Chamberlain'in de bu fırsatı kaçır. sile ~~ssolınıye hır sulh planı kan sefiri Philips tarafından 1 ~c

llezdin.de eski nüfuz ve me't1kilni az maması lazım geliyor. verdıgı hakkındaki haberler Y!sta Mussolini'ye tevdi edilmis •>lan 
~k ~aybetmitş~. İngiliz. Başvek~ A~e:e Part~si.nin ~ister Cham- Beyaz Saray mahafilince tekzip şah~i bir mektupta münderiç idı. Bu 

Bu sabah, Haarlem'de meydana çı
karılan Almanya hesabına iktısadi 

bir casusluk meselesi netic~sinde, ıki 
kişi tevkif edilmiştir. Başlıca suçlu, 
Alınan Ticaret bankası iircktörü O- HOLANDA : 

§J.nıdıye kadar bır çok vesılelerle bu. berlam le teşrikı mesaıye razı olma- edilmiştir. vesıkada hususi hiçbir teklif bulun-
cunıa uğramış, zaman zaman aksi- Si son derece şüphelidir. Bu yüz&n Diğer taraftan N , T' muyor. Yalnız bir tavassutta bulunul 
"'on! · d d" 'b' 1m M' t Ch b J • 'i k"' · evyori< ımes ga. ması telkin ediliyord T 

lup mühim bir Amesterdam bankası 
müdi.iriyet erkanından olan §aoıstır. 

Emniyet tedbirleri tamamla11dı .r an ıtibar an uşer gı: ı o uşsa ıs.er am er aın n mev ıını ya zetesinin Roma muhab· . h b . . . u. avassut tek. 
da,· bu defaki kadar şiddetle tenkit Lord Halifax'a, yahut Mister Chur. vermektedir: ın şu a en lıfmin esas itibarile kabulü takdirin. 

. ed~ği, ve bu der:ce az rey aldığ~ (Sonu, Sa. 6. Sü, 5) "Mussolini, Avrupa ihtilrumda ta. de teferruatı bilahare Mussolini'ye Belçika hükümeti ordusunu tam 
"akı olmamıştı. Hıç olmazsa kendı --=-==--:------::----=-----;----------------(-S_o_n_u~;-S~a=:-6=;-S=u~··~G=)- seferberlik halinde tuttuğu için yeni. 
Partisine mensup olanlar onu tutu- den hususi mahiyette tedbir almıya 
:Yorlard.ı. Bu defa muhafazakarlar N e k Ah 1 k lüzum görmemekte fakat. her ihti-
bUe Mister Chamberlain'i tenkit et. arvı o a Edı·ıı·yo~ male karşı uyanık davranmaktadır. 
lllektcn geri kalamadılar. Avam ve Garp Cephesinde : 
l..ordlar Kamaralarında yapılan hii-
cuınıar, Avam Kamarasında 200 kL p §İllin muhalif rey vermesi, matbua- Al a I H t B iyade harekatı ıazlalaştı 
tın kullanmakta devam ettiği acı li.. m n ar a oyunca Çekiliyorlar. İsvel!! Paris, 9 (A.A.) - 9 Mayıs akşam 
san, halkın ve efkarı u.ınumiyenin 3' teblıği: 
lllüttefikan itimadına dayanmak Stokholm . Adala c· M • Do·· ktu·· "Dün gece bu sabahki tebliğde de ll:ıecburiyetinde bulunan bir harp · -~:.-..-rc· • r•~-·~_!-~r~na -·· -~yın söylenildiği üzere, geniş bır cephe kah· . . f b .-, ~~ ., ,._ "'~ ~ üz.:rind(• piyade harekatı olmuştur. 
b. _uıesı için herhalde hır z~~. s: ~- 1 Diısman her tarafta püski.irtüumiş-
ıdır. Onun için Chamberlam ın ıstı. • fası değilse bile, kabinesinde efkarı !Sonu Sa. 6 Siı: 2J 

Urrıurniyeyi ve münekkitleri tatmin 
~en bazı tadilat yapması beklenebi-
ır. 

-~ 

S~ovak Hududu 

Civarında Alman 

Hazırllğı Var 

H OLANDA. miidafaa hazır. 
lıklarına de\'Rrn ediyor. Son 

giinlerin cndisesi kısmen zail ol
muş gibidir. Almanyanın bir ül. 
timatom \'erdiğine dair olan ha. 
herler tceyyiit etmemiştir. Bunun. 
la beraber yeniden h:r<'ok emni. 
yet tedbirleri alınn11~hr. 

BALKANLAR: 

v AZİYET sakindir. Yalnız, 
Almanların Slovak hududu 

istikametinde tnhşidat yaptıkları. 
na dair bazı haberler alınmıştır. 

YUGOSLAVYA ile So\'yet Rus
~·a arasındnki ticaret miizakcrelc. 
rinde bir prensip :htiljfına vanl. 
mışbr. 

İTALYA: 

A A~RUPA ihtiliıfının halli t. 
çın tavassutta bulunması 

hakkında Roose,•elt tarafından 
yapılan teklifi l\fnssolininin red. 
dettiği bildiriliyor. 

Alman hududu, 9 (A.A.) - Havas 
·ajansından: Alman kıtaatınrn Bohem c::;:;;:=::==:::::::::======= 
! ya ve Moravyada Slovak hududu is- ' 
tikamPtinde bir takım harekatı gb
rülımiş olduğu bildirilmektedır. 

. ... · 

: . 
. Belgrat, 9 (A.A.) - Avala ajansı bil... 
! diriyor: 

Ingiltere ve Fransanın Yu,.goslav. 
yaya garantilerini vermek teklifinde 
bulundukları hakkında yabancı men. 
balardarı verilen haberlerle alakadar 
olarak, Yugoslav salahiye~tar mah_ 
filleri, böyle bir tekliften hıçbir ma. 
lümatları bulunmadığını söylemekte.. 
dir . 

Yeni Tefrikamız 

AŞK YE 
intikam 

·Çok Yalund~ .. ·, 
' " 
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Ekmekçiler Şirketinin 
Kapattığı Fırınlar 

Dokuz Tane Değif dir 
Bir Fırıncı Söylüyor: 

"Üç Bin Liram Olsaydı. Dükkanı Ekmek Çıkaracak 
Hale Getirip Kapatır, Sonra da Şirketten 

Ayda 300 Lira Alarak Keyfime Bakardım 
11 

İstanbulun muhtelif semtlerinde 60 dan fazla fırının Ek
mekçiler Şirketi tarafından kiralandığını bildirmiştik. Evvelce 
yazdığımız gi~i Şirket, esnaf arasına yabancı adam girip fiyatı 
kırmak suretile ~ekabete yol açılmasından çekindiği için fırın
ları daha evvel kıralamış, bu tehlikeyi önlemiştir. 

D. Bakırda 
Feci Kaza 

Belediyeye göre, şehirde 60 fırının 
kapalı ?lduğu doğru değildir. Bugi:in 

i bütün lstanbulda ancak 9 fırın kapa. 
j lıdır. 

~ir arkads~ımız dün, şehrin muh
telıf semtlerinde akşama kadar do. 
laşmış, tamam on sektz kapalı nnn 
tesbit etmiştir. Bu fırınların adresle. 

• rini bildiriyoruz; 

Bir Usta. Burçtan 

Düşen Taşla Kafası . 

Patlıyarak Öldü 

Kasımpaşada Akarca sokağında 
Bulgaristan muhacirlerinden Ayşeye 
ait 39, Kasımpaşada İskele caddesin. 
de Yaşara ait 100, Kasnnpaşada Ba
bahindi sokağında kabzımal Bekire 
ait 1, Kasrmpaşada Kulaksız cadde. 
sinde Mustafaya ait 11, Feriköyünde 
Avukat caddesinde !smaile ait 110, 
Galatada Kuleci Hendek sokağında 
!stepana ait 22, Taksimde ı ,Elrnadağı 
caddesinde Osman Nuriye :üt 153, 
Taksimde Yenişehir mahallesinde İL 
yasa ait 21, Halıcıoğlunda İskele. 
başında Yaşara ait 3, Çenberlitaşta 
Kürkçüler sokağında Mustafaya ait 

Diyarbakır, 9 (TAN Mu
habirinden) - Urfa kapısı 
burçlannın tamirinde çalı

ıan Remzi ismindeki usta, 
harap bir pencereyi tamirle 
me~gıdken yukarıdan büyük 
bir taş kopmuş ve biçare ada
mın başına isabet etmiştir. 
Kafası patlıyan zavallı us

ta, iskeleden aşağı yuvarlan
mıı ve ölmüştür. Cesedi11 
defnine ruhsat verilmi§, tah
kikata Müddeiumumilik el 
koymuştur. 

ı 14, Ortaköyde Dereboyu soknğmda 

Cemrr.: ait 63, Ortaköyde Osmanzade 
soknğında Süleymana ait 10, Beşik. 
taşta Hasfırın caddesinde 1, Beşik.
taşta Pazaryerinde 108, Eyüpte Çarşı 
içinde 21, Eyüpte Otakçılar cadde
sinde 48, Lalelide Ordu caddesinde 
209 numaralı fırınlar. 

Simitçiler meselesi 
Bundan başka arkadaşımız simit

------------.. ---.. ! çiler meselesı ile de o1qgu1 olmuş

Altın Satışlarında 
Spekülasyon ! 

--o-

Hükumet, Gayritabii 
Hareketleri Önleyici 

Tedbirler Alacak 
Attın 1932 kuruştan satıimaktadır. 

Alakadarlar, son günlerde altın üze
rinde spekülasyon yapıldığına ve 
gayri tabii satışlar olduğuna kanidir. 
ler. Bu hususta hükumetin tedbir a
lacağı da söyleniyor. 

Naftalin Fiyatları 
Piyasada naftalin azalmış, fiyatlar 

elli kuruşa kadar yükselmiştir. Gaz
hane istihsalatı senelik ıhtiyacın 
yüzde yirmisini karşılıyor. Tüccar. 
lar mevsim itibarile fazla istihlaki 
düşünerek sipariş vermişlerdir. Si. 
parişlerin bu hafta geleceği bildiriL 
miştir. 

Fransız Rejisinin Alacağı 
Tütünler 

Fransız rejisinin Türk Tütün Lirni. 
ted şirketinden ikl buçuk milyon kilo 
tütün alacağı anlaşılmıştır. Tütün 
tüccarları Fransanm başkaca daha 
iki buçuk milyon kilo tiitün alaca.. 
ğını haber alarak Fransız rejisine mu 
racaat etmişlerdir. 

Kalay Fiyatları da Yükseltildi 
İngiltereye sipariş edilen yüz ton 

kalayın ihracına müsaade edilmediği 
yolunda çıkarılan şayia üzerine stok. 
çular fiyatları yükseltmişlerdir. Ti. 
caret müdürlüğü işe vazıycd etmiştir. 
Diğer taraftan istenilen ka1ayların 
ihracına müsaade edilmesi için res
men teşebbüslere geçilm~ştir. 

tur. Evvelki gün yazdığımız gibi Ay. 
nabçeşmede Emincami sokağında 
Naumcn simitçi dükkanından ba~ka 
ek..111ek çıkaracaklarını söylemek su. 
rt:tile şirketten her ay para çeken 3 
simitçi daha bclunmuştur. Bunlardan 
birincisi Çarşıkapıda İskendt:rboğazr 
sok::ığmda Macide ait 26 numaralı çö. 
Tekçi fırınıdır. Macit bundan bir müd 
det evvel ekmek yapmak için hazır. 
ltklara başlamıştır. Simitçi Naumda 
olduğu gibi, şirketin r \ 1mları bunu 
haber almışlar ve Macitle pazarlığa 
gir:şmişlerdir. Nihayet şirket, Maci. 
de her ay 120 lira ödemcğ'i taahhüt 
etmiş, o da ekmekçilikten vazgeçmi~. 
tir. 
Şehzadebaşmda ç:örekçi Hafız İb

rahim de ayni şekilde şirketten her 
ay 130 lira almaktadır. 

Üçüncü o 1 arak Çarşıkapıda 
Bileğicilcr sokağında 54 - numaralı 
dükkfmda simitçilik yapan Yorgi Ka. 
ra Nikoli de birkaç ay evel .fırınında 
küçük bir tadilat yapmı~, ekmek çı
karmıya hazırlanm1ştır, Fakat çok 
geçmeden şirketin adamları gelmiş, 

ve Nikoliye ekmekçilikten vazgeçer
se her ay 150 lira verileceğini söyle
mi~l erdir. Nikoli razı olmuştur. Söz, 
noter senedi ile tevsik edilmiştir. Fa
kat Kumkapıda oturan henüz ismini 
tssbit edemediğimiz bir z-ıt, bundan 
bir kaç gün evvel Yorgınin fırınını 
satın almış ve Yorgiyi, dükkandan 
çıkması için tazyike başlamıştır. Fa. 
kat Yorgi ekmekçilik yapacağım di. 
yr; fırına bir çok para sarfettiğinden 
çıkmak istememiş, ekmekçiler şirke
tine müracaat ederek buna bir çare 1 

b~lunmasını söylemiştir. Şirket fırı- 1 
nın başkası tarafından satın alındığı; 
tarihte~ itibaren aralarmdakı muka. İ 
velenin mefsuh addedileceğini bildi- j 
rince Yorgi şaşırmış, onlarla uğraş- ı 
maktansa yeni mal sahibi ile uyuşup 

1
. 

yine ekmekçilik yapmıya karar ver. 
mı~tir. Fakat şirket bunu da pek ça- : 
h:.ık haber almış. yeniden Yorgi ile 
m:ızakereye girişmiştir. Müzakere he 
nüz neticelenmiş değildir. 

Ölen Mektep Hademesi Eski bir f ır.mcını11 sözleri 
Arkadaşımız bır aralık Tahtakale-

Çekmecenin Anarşe köyü halkı ile · eski fırıncılarından olup hali 

Bahçesi Olan 
Evler Siper 
Yaptıracak 

Pasif korunma işleri için dün vila. 1 

yette bir toplantı yapılmıştır. Top
lantıaa şehrin muhtelif semtlerinde 
yapılmakta olan nümune sipe!"lerile ı 
h~!k tarafı~dan y~ptı~ılaca.k hususi ı 
sıgınak ve sıpcrler uzerınde .ı\:onuşul
mustur. 

Bahçesi müsait olan evlerin bah
çelC'rinde siperler yaptırılacaktır A. 
partman sahiplerile bahc:esi olmıyan 
kagir ev sahipleri odalardan birini 1 
sığınak haline getireceklerdir. İcap 
eden tadilat ta ay sonuna kadar ik-

1 
mal edilecektir. j 

Belediye Ecnebi 
Sanatkarlar 
Getirtiyor 

1 

19 Mayıs Utman şenlikleri tçin dü11 Jf'ener Stadmda 6UOU kız 
talebenin iştirakile yapılan provadan göriuıü§ ... 

10. 5- 940 

c 

] 

Artist .mektebinin son Avrupa va
zıyeti dolayısile tesisine im~im gö. 
rülmemi~tir. Altı ay kadar önee Es.. 
naflar cemiyetinin verdiği Garsonlar 
mektebi açma kararı da kuvveden 
fiile çıkamamıştır. Avrupaya veya 
Balkanlara muhtelif müesseseler tn .. 

Y ankesiei Haylazlar 
................. , .... ________________ __ 

Üniversite 
İmtihanları 

i s 

rafmdan ihtisas yapmak için gönde~ 

Muhakemeleri Gizli Yapılan Yumurcca\J~rdan Biri 
28. Diğeri 11 Gün Ağır Hapse Mahkum Oıa ... 

rilmesi dü~ünülen kimseler döviz On bir, on iki yaşlannda iki çocuk Adliye koridorlarında 
müşkülatı yüzünden memleketten ay ilerliyorlar, arasıra gözleri mahkemelerin ,açık kapılarından 
nlamamışlardır. Bütün bu vaziyet. 
leri göz önünde tutan belediye, hal. içeri dalıyor ve hakimlerle karşılaşır karşılaşmaz bir ürperti 
kın eğlenebilmesini ve büyük sanat- geçirip ğözlerini yumuyorlar. Belli ki bir korkuları var, cübbeli 
karları dinliyebilmeslni temın i~in hakimlerin vakarlı ve heybetli duruşları küçükleri titretiyor. 
teşebbüslere başlamış, hattl bazı Oldukça düzgün giyinmiş bu !ki Bu aralık mübaşir dışarı çıkıyor, 
truplar ve mü~isyenlerle ihzari te- küç·iığün yanında bir aralık bir polis ve polis soruyor: 
maslar yapmıştır. belirdi: ••- Ne oluyor, bizi neden almıyor. 

Belediye yabancı bar artistlerini ••- Haydi yürüyün bakalım.'' !ar içeriye?" 
arcıtmıyacak kuvvetli sanatkarları ls. İki küçük polisin önüne düştüler, "- Çocukların yaşı k;içük te on-
tanbul& getirtebilmek için bütün im- gösterdiği istikamette yilrüdliler ve dan 15 yaşrndan küçük olanların 
kanlardan azamt surette istifade ede. üçi.\ncü sulh ceza mahkemesinin ö. duruşması gizli olur. Maamafih ha
cektir. A.rıı;ı.:ıjc> e4ilec~k ılk s~atkfil:- ,nünd.e durdular. Polis haki.m\n varı,ı. kim salahivl!bizlik karar1 vott&... -~ 
Iar grupu, beleaıyenın Ta.tsım gaz1. na gırdi, çıktı ve bekl~mıye oaşıaaı. a:ı asııye mafiKemeınne verrrecekıer ... 
nosunda bir müddet çalışacaktır. ('ok geçmedi. Mübaşir çocukları, Bira7 sonra küçükler sulh mahke. 

mahkemeye aldı, poliste: mesinden çıkanlıp asliye mahkeme-

Talebe Vaziyeti 

Tetkik Ediliyor 
Bu sene sınıf geçecek ve geçmıye

cek olan talebenin vaziyetlerini tes
bit etmek ve bir sene sınıfta kalıp ta 
vaziyeti şüpheli görülen talebeler hak 
kında karar vermek üzere dün bütün 
orta mektep ve liselerde muallim 
meclisleri toplanmıştır. Toplantıda 

kanaat notlarının en son olarak han
gi gün verileceği ve orta mektepler. 
le liselerin devlet imtihanlarını ya
pacak olan muhtelif imtihan komis
yonlarına hangi muallimlerin iştirak 
edebileceği işi görüşülmüştür. 

19 .Mayıs şenliklerin~ hazırlık 

19 mayıs gençlik bayramında ya. 
pılrıcak idman şenliklerine ait ham. 
W-dar ilerlemektedir. Dün kız lisesi 
talebesi, Fener stadında bir prova 
yapmışlardır. Bu provaya 6000 tnle. 
be iştirak etmiştir. 15 mayısta Be
şil<taş Şeref stadında yapılacak prova 
yı iJC gün sonra tekrar Fener stadm
daki umumi prova takip edecek ve 
talebeler iki gün dinlendikten E.onra 
bayram şenliklerine girecelderdir. 

"- Bacak kadar piçler" diye söy. sine götürülüyorlar. Orada da muha. 
lenmiye başladı. "Boylarından büyük kemeleri gizli yapılıyor. Fakat kararı 
haltlaı karıştırıyorlar." öğrenıyoruz: 

"-Ne yapıyorlar, bir y~ramazlık Hakim, bu küçük yaramazlardan 
mi etmişler?" Recebi 28 gün, Rüstemi de ] l gün a. 

"- Hem de ne yaramazhk. Yirmi ğı.r hapse mahkum ediyor ve ayrıca 
senedir polislik ediyorum, bu kaı..lar tevbihiadli yapıyor. 
maharetli yankesici görmedim. Bu Yaramazlar işin farkında değilmlş
yumurcaklar kadar cüretkar olanına ler gibi sakin. Yine polisin önünde 
rastlamadım." yürüyor ve mi.iddeiumumıli~e doğru 

••- Ne yapmışlar?" gidiyorlar. 

** "- Efendim, tramv~ya binmişler, 
Fatih belediye tabşildtln l\1ehmE:t A
linin biri sağrna, biri soluna yanaş. 
mış, tramvay kalabalık, adamcağızın 
iki elinde paketler, kımılday:ıcak ha
li yok. Yumurcaklar adanıcağızı'l iki 
cebini de tırtıklamışlar. Zavallı 
işin farkında ama kımıldı:ramıyor ki, 
"Tutun şu yumurcaklan" dey!nciye 
kadc;r onlar yolcuların b'lcakları a
rtısmdar. kapıyı bulmuşlar bile. Be
reket biraz Herde tramvay durağı 
varmış, adamcağız tramvay durunca 
atlamış ve iki haylazı paralan pay. 
laşırken enselemi~." 

"- Para çok mu?" 
"- Çok ya .. Tam kırk beş lira. 

Bir aylık maaş birader. 
"- Kim bu çocuklar?" 
"-Biri Recep, öbürü de Rüstem.

0 

İtalyanlar Bizden 
Pamuk istiyorlar 

Milano sergisine giden Standardi
zasyon müdürü ~·aruk Sunter, dün 
şehrimize dönmüş ve akşam Ankara. 
ya gitmiştir. İtalya hükumeti ile bf.:.
zı görüşmeler yapan Faruk Sunter, 
İt:ıiya ticaret anlaşmasının daha iyi 
işlemesi için bazı teklifler de almış
tır. 

İtalyanlar memleketimizden kül1i
yetli pamuk alarak yerine manifa
tura, hurda demirleri alarak ta ye
rine mamul demir vermeği kabul et
mişlerdir. 

lstanbul Ne idi? Ne Olacak? 

. j!.~::.~~!·~!·k ,. 
ne ait imtıhan tarihleri ve ;f~~le~- • 
mi tesblt edilm~Ur. Eleme imtihaili: \ 
nnda talebenin tfıbl olacağı dersler de ı 

kura ile anlaşıldı#ındıın, son günlerde ı 
birçok talebeler imtihana hazırlanmak 
için Üniversiteye gelmemeğe ve kü
tüphanelerde derslere çalı~ıya baJ
lamışlardır. 

Üniversite idnresi, ctımarteı;I ve pa
zar glinlerl de kütU_phaneleri açık bu
lunduracaktır. 

Bu sene fakültelerin son sınıflann
ba göre, vruıaH olaraK,lriııversfie Dtı 
sene 750 kadar mezun verecektir. 

Doçentlik İmtihanlan 
Üniversitenin muhtelif fakültelerin

de mUnhal bulunan doçentlllder için 
yapılan imtihan ncUcclenml:ı ve kaza
nanlara tebligat yapılmıştır. Bu do-
çentler, Yakında sözlü bir imtihana da 
tAbi tutulacaktır. Yazılı imtihanlarda 
19 kişi muvaffak olmuş bulunmasına 
rafmen, yine bazı doçenUlkler mün
hal kalmıştır. Bilhassa senelerdenberi 
Roma Hukuku doçentliğine hiç kim
se talip çıkmadığı lc;in, bu ders bir 

1 
asistanın terclimesilo yapılmaktadır. 

Çarlj:ımba gününe kadar münhal 
doçentllkler yine llfın edilecek ve ta

l liplel'in imtihanları yapılarak yeni 
! ders yılına kadar tayin muameleleri 
• tamamlanacaktır. 
i 
·------·------=-=-·--------------] 

l\laliye Vekili Şehrimizde 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, dün sa. 

bahlci ekspresle Ankaradan şehrimi. 
ze gelmi§tir. 

Tiftikçilerin İtirazları 
DUıı Ticaret ve Zahire bor~asında 

tiftikçiler, Faruk Sunterin de iştira
kile bir toplantı yapmışlardır. Top.. 
lantıda Macaristana verileeeıt yüz 
bin kilo tiftik için yapılan taksim ve 
tev:r.i listesine ait itirazlar dinlenmiş
tir. Mesele, birçok dedikoduıars yol 
açmıştır. 

Yazan: V. BIRSON 

1 

m91ttep talebeleri ve mua~lımi Hıdrel ı hnın edna o semtin pasta vesairesi~1i 
l ·· .. h b' d k k ı azır '' " .e:' gBu~uük. epç kır ara a. uzudyemke pisiren Mustafa ustaya müracaat 
ıç.ın uy .e mece cıvarın a ıra et~ri~, niçin ekmek çıkarmadığını sor 
gıderler~en b~r kaza olmuş, mek~~p mu tur. Adamcağız şu cevabı ver. 

Böyte idi JJoyıe olacaktır. Bugü11 böyledir. 

B irkaç aya kadar ikmal edilecek olaıı 
bu büyük meydanı tramvay direk 

ve telleri ile mümkiin olduğu kadar a2 

bozmak i~in tramvay kavsi gümriik tara· 
fınn doğru lllr kenara alınmaktadır. Bura·' 
da tramvaylara soldan hinileccktir. 

hademesı Emın Akça, arabadan duş. işti . 
- • m s r. 

muş, ~afatası patlamıştır. . .:_Üç bin lira param olsa idi, bu 
Em\ll Akça Guraba hastahan~sıne dükkam evvela tamir ettirir, ek. 

götürülmüş. fakat orada ölmüştür. mek çıkarabilecek bir h:ıle getirdik. 
Hadisenin tahkikatına Çatalca Cüm. ten sonra da kapatıverirdim. Ekmek

uriyt:t müddeiumumisi el koymuş.. çiler şirketinden her a_y 300 lira alır, 
ur. kevfime bakardım." 

E mlnönU meydanının eski halini göı
teren bu manzara, bir maketle teA .. 

bit edilseydi, Cümhuriyet devrine kadar 
istanbula nasal bakıldığını göıteren bun. 
dan iyi bir vcs '.ka olur muydu? İnıan, bu 
"maziye,, adeta inanmak istemiyor. Ya 
bizden sonra gelecek nesiller ne diyecek? 

Y eni EminönU meydanı etrafına yapılacak binalar hep 
bu plllna vo modele göre yapılaeatı i~in, bir gün 

meydan etrafı eski Dlreklerarası tar7.ında, Ustil örtülü ve 
direkli tretuar]ar]a çevrilmiş bulunacaktır. 

Hiç direkli, siitnnlu caddemiz, çarşımız yok. Yakındn 
holluiuna kavuşacaiız, demektir. Tramn;•dan ha ka diğer blitiin nakliy' 

vasıtaları cami etrafından dolaşacaktır. 
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hamberlain'in 
ağlubiyeti 

Yazarı: Ömer Rıza DOGRUL 

Mister Chamberlain'in diin A-
vam Kamarasında kazandığı 

itimat reyi, iş başına geldi geleli ka~ 
ı:anınakta olduğu itimat re~ lerinin 
e.n zayı.fı idi. Bu yüzden, bu zayıf i
tınıat, lngiltcrede dahi, manevi hat.. 
ta ııiyasi, bir ademi itimat sayıltk ve 
}\{ister Chamberlnin'in bir tecriibe 
daha yaptıkt•n sonra iş başından ~e. 
kilmesine bir bııslanı:rç telAkkl ed:l-
di. ~ 

l\tister Chıunberlain'in önlimüıde. 
ki ~ünlerde baş vuracaiı son tecrü. 
be, amele partisine iktidar nıe,·kiin. 
de Yer vermek ve böylece 'milli it-. , 
tihad,, ı temsil eden bir kabine vü-
cude getirmektir. Fakat l.\fister 
Chamberlain'ln bu tecrlibede ınu
\"affalç olması ihtimali, son derece 
Şiiphelidir. Çünkii amele pattisi -~is: 
ter Chamberlain'e itimat etmedı~ını, 
onun gibi bir şefin deruhte ettiği bü~ 
Yiik \'e tarihi m(' uliycti sırtlannya 
kMi gücii oln1adığma inandığını a. 
~ık~I\ göstermiştir. 

Muh"aliflere Göre: 

lngiliz 
Elçisi 
Avdet Etti 

Büyük Yugoslavya 
Dün ~:~ü;;ı Sovyetlerle 

Dün Saba~! Bir p e sip 

Dün Akşam Ankaraya Giden Sefir, 
Bulgaristanı Alakadar Eden Hayati 

Meseleleri Öğrendim, Diyor 
İneilterenin '.Ankara Büyük Elçisi Sir Huges Montegomcry 

Knachtbull Hugessen C. K. M. dün sabahki ekspresle Sofyadan 
şehrimize gelmiş ve dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

SiRKECi 1 

~~;~~::: 1 Itil~f ı Yaptı 
iki üç Anlaşmanm 

Güne Kadar imza 
Edilmesi Bekleniyor 

3 

Hak Mefhumuna 
Hürmet 

Yazan: B. FELEK 8 en nrasıra, kıymeti beş on ku .. 
ruşu geçmiyen bir taktın iddi. 

alan kalemime dolarım. Bu lı\rekcti. 
mi çoğu cimriliğe hamlederler. Bu 
yanlış bir mU ahcdedir. Cimri ''o 
cömert kimlerdir? Znten hnrası bi .. 
ziın cemiyette daha tnm vüzı.ıhlyl~ 
çizilmis birer portre olmamakla be
raber benim hareketim ınnli ve iktı. 
ndi olmaktan çok alTl bir eşasa da. 
ynnır. 

Ben hak mcfhumunn hümıet et. 
meyi ve ettirmeyi isterhlt de ondan 
dolalı höl le mnddi kıymeti pek ha. 
sis göriinen miinakıışalara girerim. 

Bu hak mefhumunun herkesçe 
muhterem sayıldığına 'l:Uphe etmek 
i tem em. Lakin de' lct dairel~rinde 
ÇE\lışnu ntnmhtsforn1 tnaalcsef hu 
hak mefhumunu ikinci plnnn ataral\ 
gayrctkeşllk gösterdikleri ve devlet 
menfnati mazeretiyle ferdin hakkmı 
her zaman aym titizlikle dü~ünnıc· 
dikleri de göriinınektedir. 
Şimdi size bir mi'!al: 

i 
1 

A melo partisine göre, Mister 
Chamberlaln'in gevşek siya

seti, Almanyanın ''aziyetinl sağlam. 
larnış, İngiltetenin dünya. na.zarınd?. 
ki itibarını sarsmıştır. Ingılterenın 
itibarını yeniden kazanması, harbi 
layık olduğu ehemmiyet ve şiddet. 
le idare edccc~ini göstermesi i~in, 
evvela Mister Chamberlain'in çekil. 
lllesi ve bu düşüniişii temsil edo .. ,.-e. 
... b" cf" h şa 6eCP'-t lazımdır. 

Büyük Elçi dün kendisile görü§en gazetecilere Bulgari.stan
da birkaç gün içinde yaptığı seyahatin kenr1iei için bir "hava 
tebdili,, mahiyetinde olduğunu söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

"- Sofyada yaptığım mülakatlar 
çok faydalı ohmtş. ve Bulgari~ta. 
nı alakadar eden hayati meşcle
leri bana öğretmiştir.,, 

Büyük Elçi, Bulgaristanda devlet 
ricali ve bu arada Kral Boris ile yap. 
tığl mülakatların siyasi mahiyetleri 
hakkında bir şey söylemek isteme. 
mlştir. 

Belgrat, 9 (A.A.) - Y\lgoslnvya 
jile Sovyetler Birliği arasındaki tica. 
1 ret müzakereleri iyi bir tarzda inki. 
: şaf etmektedir. Müzakereler, iki ve
! y üç gUne kadar bitecektir. Yugcıs
: lav heyetinin Moskovadnn Belgradn 
: 12 mayısta dônmesi beklenmektedir. 
j Hav~s muhabirine göre, Balknn
' lal'da sulhun idam esi imk; nları hak. 
1 kında Yu_goslav efkarında görülen 
ı nikbinliğin en mühim sebeplerinden 
! blrısi, Yugoslavyaya gör~. Mr "Slav 
l himayesi" teşkil eylemektedir. 
1 Politika gazetesi, Mnk ımoviç'in 
1 imzası ile, tarihte Rus - Sırp ınuna
! sebetlcri hakkında makaleler neşret. 
ıl mektt' ve Sovyctler Blrhğini, muha-

Bir \'akitler. yani elektrik ve su 
idareleri hususi şirketlerin elinde 
iken, hiiki'ımet komisctleri, bu §ir. 
ketlerin makbuzlara yapıştırdıklan 
ı>ulları balkın ödemesine itiraz ede. 
rek bunu şirketlerin ödemeleri li\:ı:ım 
geleceğini ileri iirdiiler. Ve <1irketle. 
re bu ınfikul şekli l abul ettirdiler. 
Zira clnmga pulu bir vergi ise bunu 
imzayı pulun Ustiine atanan tediye 
etmesi en iptidni mantık icnbı idi. 
Lükin hu mantık Ye hak mefhumu 
hu sirketJer belcıdiyeye geçer geçmez 
eski tn birle (amelden aktt) oldular • 
Şimdi Sirketler ~aphğı zaman hak. 
sız olan isi bu müesseseler ea_yır en· 
yır yapıyor ''e makbuıla11n altına 
yapışhroıklurı ınılun para ını halk. 
t~n istifa ediyorlar. Daha ı ''ar. Es. 
kiden bu şirketler makbuzlarına iki 
kurusluk pul koyarlardı. Şimdi be 
yiiz kuruştan yukan mnkbu:ılara beş 
kuruşluk pul yapı tmlıyor ve pıı.rası 
miisteriden alınıyor. 

1 
-' 
1 
1 

-l 

ds 

.. ı ır ş ın a • , 
1 

• • 
lıu ··zden l\Jlst"· "hamber aın1ın a. 

yu k "d k"" d h" llıele partir:..~ j tı ar JllC\' ıın e ıs-
ııe ,.r .• nek icin baş vuracağı tecrü. 
oenin muvaffakıyetsizliğe uğraması 
bekleniyor. 

Fakat amele partisinin Chaınber. 
lain ile teşriki msaiyc karı?ı gelmesi, 
onun iktidar mevkiini terkctmesi İ
çin kafi bir sebep te~kil etmez. Çün. 
kii Mister Chamberlain büyük bir 
ekseriyete dayanıyordu. 

~uhafazakarlara Göre : 

BüyUk Elçinin Sofya seyahatinin Bal
kanlarda uyandırctığ1 bi.lyük alaka devaın 
etmektedir. Alman ajıınsının, bundan bir- ı
kaç gi.ın €1'"vel Yerdiii mıı\üınat, bu seya
hııtin, müttefik ordulıırın icabında auı
garistandan geçmesine müsaade edilme
sini Mlhdaf ettiği mahiyetinde !di. 

Havas ve Reuter Ajanııları tarafından 
bu haber tekzip edilmekle berab0r, seya

. , hatin maks<ıdı hakkında umumiyetle ııu 
noktalar üzerinde ısrar edilrnektedir: 

Reisicümhurumuz 

L h Cümhurreisini 
T brik Ettiler 

Ankara, 9 (A.A.) - Lehistanm 

riplerin, Bnlkanlnrtı ait planlarında 
nazım dikkrıtte tutmaları icap eden 
bir taraf olarak göstermektedir. 

Moskova, 9 (A.A.) - Molotof, Yu. 
goslav iktısat heyeti azasını kabul e. 
derek kendilerile gorüşmi1stilr. Bu 
görlisme, üç saat devam etmiştir. 

Son miiznkercler sırasındıı göze • 
çarpan bir nokta, bu ekseri

Vetin de zaafa uğradığıdır. l\lister 
~hanıberlain yiiz, )'iiz elli rey daha 
aıanalJilirdi. Bunları kazanmamAsı 

&nun kendi partisi içinde de, eski 
Va.:ıiyetini -muhafaza etmediğini gös. 
teı-iyor, .Mister Clıamherlain'i, iş ha. 

Romanyanın 
Milli Bayramı 

. Büyük Elç_i, Londrada yapılan se. 
f ırler toplantı. ıntlan, lngmer~n1n 
yeni ba~1 tekliflerini hamil olarak 
ııelmis ve bu hususta Türkiye d~vlet 
ricali ile icap eden noktııi nazar tea
tUerince bulunduktan sonra. Bulga-

Sal&hiyettar mahafil, mi.izakerele
rln memnuniyeti mucip bir şekilde 
devam etmekte olduğunu beyan et
mektedirler. BiJkuvve bir prensip t. 

u.ilU b1:1.'J"H\m1 mUnascocti\Q lte\s\,. t\l h )ıasll olmuş olup dört beş gün 
cümhurumuz Lehistan Reisiciimhu. sonra bir itiliıfname imza edilmesi 
runa tebriklerini telgrafla bildirmiş.. muhtemeldir. 
lerdir ve müşarünileyh te tahassüs Almarı • Yugoslav ticaret 

}lltdan a'.'.'TilnHya sckvcdecek en mii. 
nim tı~il de budur. Bu vaziyet 
kar~ısında yapılacak şey, hem muhn
taıakarları tophyacak. hem mlJli 
birliği temsil eden bir kabine kura. 
~ilk yeni bir sef in iş başına geçmesi. 
dlr. Bu yoldaki karann önümilıdeki 
!liinlerdo yerilmesi bekleniyor. 

Yeni serin va Lord Halifax, yalıut 
!\fi~tel' Churchlll olacağından bnh. 
!!!diliyor. Fakat Mister Churchill'in 
tııillt blrliX-i temsil eden bir kabine~·i 
daha kol~;·lıkla kurabileceği tahmin 
~lunmakta ve onun için Başvekilli
~in ona ıecmesi ihtimali daha kuv. 
\'etle tebariiz etmektedir. 
İngilterenin bu ı;ırada vereceği 

Romanya, en büyük milli ibayra. 
mınr kutlamaktadır. Romanya, bu 
büyük milli IOayramını, memleket 
dahilindeki bütün parti ihtilaflarını 
ortadan kaldırmış, dış politikasına 
en emin istikameti vermiş olmanın 
huzuru, ve saadeti içinde idrak et
mektedir. 

Biz, kendisine samimiyet ve sada
katle bağlı bulunduğumuz dost ve 
müttefik Romanyanın, ve onun ener. 
jik Kralının bu en büyük milli bay. 
ramını, bir kardeş bayramı kutlar 
gibi derin ve sıcak bir samimiyetle 
tebrik ederken, onun çok daha me. 
sut bayramlar yaşamasını candan 
dileriz. 

ristan hükumetine bu +eldif!eri gön. 
dermiştir. Bu teklifler ~u sure~le 
hı.üasa edilebilir: 

ve teşekkürlerlni cevaben telgarfla-
mı~tır. 

miiznkereleri 

İngiltere hi.ikümeti, l3u1garistanm l 
dış ticareti üzerinde müessir olacak 
~ekilde Bulgaristanla ticari müna
sebetlerini arttıracak ve Bulgarista
na mali kredi açacaktır. Şayet Bul. 
gar hükiımeti, Eulgaristanın komşu. 

Romanya HükOmeti 
Bazı Madd leri 

Müsad re Edebil cek 

Bolgrat, 9 (A.A.) - Alman • Yu
goslav iktısat kpmitesi, dün yapm1s 
olduğu ilk toplantıda Yugoslav zirai 
ihracat, sair ihracat, gümrük :mese
leleri, tediyat ve Alman ithalat tali 
komitelerini te§kil etmi§tir. 

Tuna Konferansı 
larile arasında mevcut olan ihtilfıflr 
meselelerin halli işinde ısrar ederse, 
İn~lliz hükfımeti bu hususta da te
sebbüste bulunmayı kabul edecektir. 
Diplomatik mah~filde hakim olan 
kanaate göre, bu mesele mevzuu 
bahsolduğu zaman, İngllterenin An. 
kara Elçisi şahsan teşebbüse geçe. 
cektir. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Avrupa arası 
:Sükreş, 9 (A.A.) - Romanya hü- Tunıı. komisyonu, 20 meyısta Galats'

kumeti iktısat heyeti m!llt müdafna da toplana~aktır. Bu toplantıya, İn
hesabımı ve sivU halkın itı§esi için giltere. Fransa, Romanya, İtalya ve 
mahrukat, petrol ve müstahsalfttı, za. Almanya delegeleri iştirak edecektir. 
bire, gıda maddeleriııin musadere ve Toplantı ruznamesinde, Tuna man
mübayaası hakkındaki kararr.ame saplarında seyrisefaln hakkında eks-

perlerin raporlarının tetkiki meselesi 
propeııini tasvip etmi§tir. , vardır. 

HADİSELERİN iÇYUZ\U, 

Bu, Jınk mefhumuna mug{lyirdir . 
Bir kere hu şirket\ r belediyeye inti. 
knl etmekle, neden datnga vergisi 
halka intikal etsin? 

Bunlnr tnmamcn tlcnri mUe eso. 
lcrdir. Ve lıundan d9layıdır ki ırp k· 
buzlarm be yüzden yukarı ınn bes 
kurusluk pul ynınfihrıyor. Eğer dev. 
lct daire i telnkki edilse tahsilntınn 
iki kuruslul· pul yapı§tırırfordı. 

Bu miinn ebctle 'ergi makbuzla. 
rınn ve devletçe verilen biitiin kllfıt. 
hıra ilsnk edilen ırnJJarın halktan a. 
hnınası üzerine de dikkat nnznnnı 
çekmek isterim. Bir miikelJef vergi-
sini verip te mrıltbuzu aldığı zaman 
bu mal buzun pul parasını dn tcdl~ 
etmektedir. Bu tamamen kanunidir. 
Lakin ınahzn hak mefhumuna pek 
uygun değildir. Bir mükellef verdiği 
vergi~ i tevsik ettimıek için de vergi 
vermemelidir. Devletin verdiği bu 
kabil makbuzların hepsi damgadan 
muaf olmnhdır. 
Dahası var. Bir yere telpnf çeker. 

siniz. Makbuz verirler, pul parasını 
dn ahrlnr. 

- Makbuz istemem. Deseniz de si. 
ze bu ıual\huzu zoda ''erirler. Ciinkii 
bu makbuzun bir \'azifesi de giŞc me
murunu kontroldiir. 

karar, onun müstakbel harp siyase
tini tayin edeceği Jçln, hiitiin diinya, 

~~ hadiseleri derin bir merak ile ta. a. '\ 1P ediyor. • 'Almanya Balkanlara askeri kumandanlarından 
biri11i gö11dermiştir. Bu zat General Von Tip. 
pelskirş'dir. Evvela Sofyaya giderek Bulgarla
rın askeri vaziyetini tetkik etmiş ve icabı Jıalin .. 
de Bulgaristamn ne dereceye kadar ve ne şekil. 
de yardım edeceğini tesbit etmiştir. Son aylar 
icinde Almanyadan Bulgaristana gönderilen 
,;ıiihim miktarda top ve harp malzemesi etra· 
f mda da tetkikat yapmı§tır. Şimdi Belgratta· 
dır. Bu general, Almarı erk8.nıharbiyeslnin Ce. 
nubu Şarki Avrupa kısmının şefidir. 

gayret ediyorlaY. Şu halde, dahili bir devlet \'nıifc • 
sini gören bir kağıdın iistiindeki 
daıngn pnra 1111, onu i~tcnıediC-i halde 
ferdin tediye etmesi kanu11a uygun, 
hak mefhunrnna aykırıdır. Bu ıı\İsal
Jeri ileri siir<'rken bir kunış, beş )iu. 
rnş gibi pek ehemmiyetsiz luymet 
arzcden mevzular• seçlşhnln sebebi 
şudur: 

p
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Halifax ile Maiski 
Tekrar Görüştüler 

So londra, 9 (A.A.) - Lord Ha~if~x: 
lt "Yet Rusya Büyük Elçisi Maıskıyı 
~ abuı etmiştir. Lordun, Elçiye son 

0"Yet notasında kafi derecede va. 
!~h göı:1inmiyen bazı noktaların ten. 
h~ e<lılmesi talebini mutazammın 
d~r nota tevdi etmiş olduğu zannc-
1lınektedlr. 

Aland Adaları 
Tahkim Edifdi 

Ze~ern, 9 (A.A.) _ Neue Zurichcr 
h l~ung gazetesinin Stokholm mu. 
ll:bıI'i Finlandanın Aaland ada~~:1'1: 
bil t~krar askeri hale ifrağ ett~gını 
h dırınektedir. Bu askerileştırm: 
l"ı1~eketi, Sovyetler Birliğinin zı~nı 
"Y VafaJtati ve İsveçin mutabakatile 
apılzn~ktadır. 

-<>-
1\tuhtekir Bir Çay Taciri 

• Tevkif Edildi 
·ıh t.Zlnir, 9 (AA) _ Çay üzerinde 

tı~· . . .. 
~ti ar Yaptığı sabit olan çay bayı~ 
}\

0
§<-l Cevas tevkif edilmiş ve Mılli 

ltı runrna Kanununa göre muhake .. 
e ediı~ ·ı.. :ttlist· 44.lııek üzere mahkemeye yerı . ır. 

• * Bulgaristanda harp havası esmiyc başlaın1ştır. Uç gün 
e\'Vd Sofyada ilk defa tayyare hücumlarına kar~ı alı· 
n•rnk tedbirlerin tecrübesi yapılmıştır. iki giin evvel 
de Bul~ar ordusu Sofyada bulunan İn;tilterenin Anka. 
ra Sefiri ve Alman iktısadi heyeti öniindc bir tcsmigc. 
cit ynpmıştır. Bu resmigeçitten sonra General Daskalof 
;ske.rlere kısa bir hitabede buhmarak, "memleketin 
hürriyet ve istiklali için harbe hazır olunuz.,, demi,tir. 

"" Almanlar Bulgm·islam vaziyetini tayin etmesi 
içirı sıkıştırıyorlar. Jngilizler de, Balkanlm·da 
bir Alman ve /talyarı taarruzu olduğu takdirde 
Bulgaristanın nasıl bir vaziyet alacağını öğren
miye çalışıyorlar. Almanlorın istediği, Roman
yayı istila edinceye kadar Bulgaristanm bita-
. f l ğını muhafaza etmesi, ondan sonra da Bul
~~r:stamn kendisine iltihtlkıdzr. Müttefiklc1· de 
Bulgaristanla Romanyanm arasım. bulmıya 

• 

• 

• 

• Yugoslavyanm Abrıanyndan da, İtalyadan da sıtkı sıy. 
rılnu tır. itnlya Yugoslavyayı tatmin irin Arnavutlukta 
Yugoslın• hududunda bulunan askerlerini bir miktıır gc. 
ri çekmiye razı olmuştur. Huduttaki hadlscıyi Yugoslav. 
yayı memnun edecek ~eklldo kapatmı~tır. Fakat Yugo • 
lavyn İtalyanın Dnlmaçya sahillerinden vazgoçmcdiğl. 
J1e, ve ilk fır ntta buraya hücum ed~cğine kanidir. BU. 
tiin tedbirlerini on göre almaktadır. Askerlerini hn
dutl:ıra )'ığnuştır. Bütiin hudut boyunca ve,.'iahil iizerin. 
de lcuvvetli tahkimat yapılmaktadır. Alınnnların Na7.İ 
1e~kiJntını sıkı~tırmaktadır. Ordusunu geni;ilctuıekte. 
dir, ve her ihtirnpJe kar~ı ha:ı:ırlanmaktndır. 

.... 
Almanların, H olanda, Belçika ııe Lüksemburg 
lıududu üzerindeki kuvvetleri11in altmış lırka
bk olduğu tahmin ediliyordu. IJ/üşalıitleriıı an· 
latışma göre, bugü1ı bu askerlerin sayısı iiçtc 
birine inmiştir. 
Birinci sebebi, Almanların müdaf a(l lıntlarwı 
takviye etmeleri ı•e üçüncü bir müdalaa hattı 
viicude uelirmeleridir. 
İkinci sebebi, bir stratejik illfiııat kflvı·eli kur
makta olmaları ve bunun için Garp cep/ıesinden 
asker çekmeleridir. ... 
Almanlar btt işlerle meşgul olduklan sırada hududa ınu· 
va:r.i olan ana yollarındaki faaliyetleri aznlmı~; Almnn 
1:ıy)'arelf>rİ ve devriyeleri hil!!ihiitiin duraklanmıtı. Hu da 
onların Norveçtc kullanıfıkları ku\'\'eilcrin en ıniihiın 
kısmını Garp C<'plıesindcn çektiklerini ~ösfrriyordu. 

link mefhumu bizatihi hiirmet 
görmelidir. Me\'Zllun maddi kı\'meti 
fazla olursa, haktan ziyade m~nfaa. 
tin korunması için miinaka a edildiği 
!JÜphcsi hatıra gelir. Halbuki beş ku .. 
ru gibi haı;is bir miktarda hu şiiı>h«ı· 
ye mahal olnııyaç11ğından kavınmun 
hak mefhumuna hiirmet olduğıınıı 
iı;tcr istemez kabul etmek lazım "e· 
lir. ~ 

1 Göniil isti~·or ki. kan mı larmu71n 
vaz'ındırn. tefsir ve tntbikine kadar 
daima hakka hiirnıet esası ı?Ö7.clen u. 
zak tutulmasın. 

Çiinkti hlr denıokrut memlekette 
bu hak en kudsi \"arhklnrdan biridir. 
l\lenıı~rlar ve daireler hunu unut. 
mu . ıhma) etıniş \'aıiyetc diisıneme. 
lldirlcr. • 

Mareşal Voroşilofun 
Yeni Bir Vazifesi 

Moskova, 9 (A.A.) ._ Halk Komi 
s~rleri. Meclisi, Mareşal Voroşilofu~ 
rıyasetınde bir hük-"ımet ko .. 
t ·ı . . ~· mısyonu 
eşkı etmıştır. Bu komisyon vüksek 
Sov~et M~cliı;i riya:iet divanı'na. or. 
du 'e d~nanma için AmiralJik ve 
Generallıkler makamlarına g t• .1 c ı. ..k k ~ trı e. 
.e,.. yu ·~e kumandanları teklif 
lıycccktir. ey-
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: orveçteki Harekata Ait Resimler t 
--------· , BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

·~l<~ilV1 Sinemasında 
2 büyük film birden Beyoğlunda ilk defa 

1-MAHKÜMLAR KANUNU 
~ - Umumi 

ırzu üzerine: 

Fransrz<'a sözlü merak 1ı ve heyecanlı film 

üMiT ŞARKI 
rollerde: Ü M M Ü G Ü 

s 1 !Neşidei Emel) 
1 

L S Ü M ı 
ı '-ı••••••••-tıaveten: EKLER JURNALde Narvik deniz muharebeleri.•••••••••' 

' E>>'i"'DS 

Baş 

Unutulmaz bir Musiki Şaheseri olan 

BiTMEMiŞ Senfon: 
!ENİ KO P YA 

Pek Yakında S Ü M E R Sinemasında 
! 1 görıneğe ve dini emeğe hazİrlanınız. i'----1 

__________________ _, 

İSTANBUL ÜÇÜNC'Ü İCRA M EMURLUÔUNDAN: 
Birinci derecede ipotek cihetinden 2004 numaralı kanuna tevfL 

kan paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 6.825 lira kıvmet 
takdir edilen Beyoğlunda Şahkolu Mahallesinde Galipdede sokağında 
eski 635, 637, 639 yeni 639, 643 kapı numaralarile murakkam şarkan 
5. 6, 99. simalen 5, 21, 8 ve garban 8 yol ve 9, cenuben 6,4 ile çevrili 
ve iki dükkanı müştemil evin 3 hisse itibarile bir hissesi açık arttır. 
......,,~va konmuş olup 13 - 6 - 940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 ten ıc k d d . . d b " . . k tt . . ~'~ a ar aıremız e ınncı acı ar ırması ıcra ve arttırma 
bedelı mukadcler !\.• t tıl w k ı h' ·· · • <'1. •• .._,P e nazaran sa ıga çı arı an ısseye musıp 

kıymetın r • 75 mı buldull.- takdirde alıcısı uhdesinde ihalesi icra kı. 
lınacağı. aksı halde arttırma l::> e=;,.. müddetle temdit ol k 28 6 
940 t 'h" t d"'f d C ·' unara • -an ıne esa u e en uma gunu .. "Ttı' saatt d ·r . d 1 

• • • A e aı emız e yapı a. 
ctak ~~ı~~ıda~ıbk akrtt1rmaksında5 mt ezkur ~ayrı ... ,;ı1kuİ hissesi en çok art. 
ıran ustun e ıra ı aca tır. a ıs peşm para ı ea... A.rtt . 

mek istivenler takdir olunan kıvmetten satışa vazedilen rı.:~ay~ gbır.t 
1. k t• ~ 7 5 · b · d k · 1 1 b~'"' ısa e ey ıyen ıyme ın " • nıs etın e pey a çesı veya u usa ır !),. .. ,, .. 

nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Hakları tapu sicilJerile sa: 
bit olmıvan ipotekli alacaklılarla di~er alakadarların ve irtifak hak. 
kı sahiplerinin bu haklarını ve h ususile faiz ve mesarife dair vuku bu. 
lacak iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 zarfında evrakı miisbitele. 
rile beraber dairemize bildirmeleri iktiza eder. Aksi halde haklan Ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar satıs bedelinin paylasmasından hariç ka. 
hrlar. MP.zkur gavn menkulün nefsinden doğan bilcümle birikmiş ver
gi mükellefiyeti ile dellaliye resmi borcluya 'ait olmak üzere satış be
delinden tenzil olunur . 20 senelik vakıf taviz bedeli alıcıya aittir. 

MEZKUR GAYRIMENKULÖN EVSAFI UMUMİYESİ: 

Altında iki dükkanı bulunan mezkur evin beden duvarları kar,gir. 
dahili aksamı ahsap ve 117 numara 1ı dükkanın zemini cimento ve ah. 
c;ap tavanlı ve kırma kepenkli ve 121 numarah dükkanın ise zemini 
ahsap ve üstünde bir oda ve tavanı dahi keza ahşap ve kırma kepenk. 
lidir. 119 numaralı ev 7.Pm.ip lr!lt· n~fr Jı:.,,,..,A_,. ... .. ~:~ • 
şelı ortasında camıı kapısı oıan antreaır. jjuraoan Kapıama mermer 

ANKARA RADYOSD 
Tür kiye 
Türk.iye 

T. A.. P. 

Radyosu Ankara Rad'.'fcı{ 
Radyodifü2:von Post~ 
Dalga Uzunluğu 
Sl.7 m 946~ Kes. ! O lt4 

1848 m 1112 !{re 120 j.I 

Cuma, 10. 5. 1940 

12.30 Program ve Memleket saat a1sf 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberle' 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (J'l. 
13.30 - 14.00 Müzik: Karışık progtaf 
(Pl.). 

18.00 Program ve Memleket saat arsf. 
18.05 Müzik: Solistler ve Melodiler (l'ı 
18.30 Müzik: Hafif Müzik ve cazl)SP 
(Pl.), 19.10 Müzik. Çalanlar: Fahire ti 
san, Refik Fcrsaıi, Fahri Kopuz. Okuya' 
lar: Radife Erten, Aziz Şens~. 19.45 Meıtl 
leket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji tı1 

berleri, 20.00 Müzik: Nişaburek raf. 
20.30 Konuşma (Millt Kahramanlık met 
kıbeleri), 20.45 Müzik: Saz eserleri ( 
Mıinferit Taganni. 21.10 Konuşma (SJli 
hat saati), 21.30 Müzik: Küçük orkest1 
Johann Strauss gecesi, 22.30 Memleıct 
saat ayan, Ajans haberleri, Ziraat, tf. 
ham - Tahvi!At. Kambiyo - Nukut sof, 

!
sası (Fiyat). 22.50 Müzik: Cazband (l'ı 
i'v-.,_ - 23.30 Yarınki program ve kapalli' 

Ecnebi Rad:VO~- d T .• k · .. a ur çe 
Neşriyat 

TUrklye 
Şehir eaatlle 

Nis 19.45 
Roma 20.56 
Roma 20.56 
Londra 18.S!i 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 

TOlümevc; 
250 metre 
245.5 • 

31.15 • 
19.62 .. 
31.32 
38.22 • 
41U8 • 
31.56 

corıı 
(art' 
cl(Jf' 
(~ 

i 
\ l\.ndalsnes'e Ihrac edilen askerlerden bir grup ... 

dört basamakla çıkılan zemini karasümen bir taşlıktan doğrama bir 
kapıdan girilen zemini krık mermer döşeli aralık ve zemini kırık taş 
ve cirnento ve adi ocaklı icinde sarnıç ve kuyusu olan bir mutbak, ar. 
kada bir aydınlık ve aralrk olup bir yanı demir parmaklık korkuluklu 
ahşap saç kapılı kömürlüğü vardır. 

Asrı napısnaneıeı

y aptırllacak 

Norveçteki İngiliz kıtalan K uman. Norvece giden Fransız Alp kıtaatına 
danı General Carton de Wiart mensup askerler 

Hatayda Bu Sene EkiJ 
Vaziyeti Çok iyidir 1 

1 
1 

Mahsul Fiyatla.rında Görülen Yükseklik de j 

Çi#çilerin Yüzünü Güldürecek Bir Haddedir. ı 
Antakya, (TAN Muhabirınden) - ı terısızlık wtehlike.sı yoktur. Vılayet j. 

Vilayt>tın 940 kışlık mahsulü fevka- meyvacılıgı ve bılhassa turfanda seb , 
ade bereketlidir. Fiyatlarda da .~a~- zecili~ . ihya ve hi~aye eylemek 1 
dedilen yükseklik bu sene çütçımn maksadıle ~ ba~ı tedbırler almış ~e • 
y üz.ünü güldürecek ve ou hal, iktı. Ziraat _vek~letı d~ İsk~n~:r:ında .1'~ 
sadi durum üzerinde beklenen inki- narerıcıye fıdanlı~ tesısı ıç~n vı~a
şafı temin etmekte gecikmiyecektir. yet emr.ine 4500 liralık tahsısat j?on. 
Yazlık ekim işleri de hararetle de. derm•ştır. 

~~~--o-------

v a m eylemektedir. Bu seneki ekim 
miktarı geçen senelere nisbetle üs- • tün bir rekor teşkil edecek mahiyet-

Bazı Gümrüklerde Yanlış 
Tatbik Edilen Bir Usul 

Ankara, 9 CT AN) - Halen meri. 
yette bulunan palamut, çekirdeksiz 
kuru üzüm, fındık, yumurta, tiftik 
ve yapağı ihracatının mürakabesine 
ciair nizamnamelerde kontrol vesika. 
sı ibraz edilmiyen malların ihracına 
ve 15 temmuz 940 tarihinde tatbik 
edilecek olan buğday, ve arpa nizam
namelerinde de ihracat kontrolörün 

tedir. Herkes mümkün olduğu ka
d:ı:- fr.zla tohum ekmektedir. 

Ziraat müdürlüğünce verilen ha
bern nazaran. Vekaletin gönderdiği 
ikı yiı7. ton pamuk tohumu çiftçiler 
tarafır.dan tamamen ~opra.~a c;açıl

mu; bulunuyor. Bu miktar tohumdan 
vaı-at ~ bir milyon kilo pamuk alına. 
cağı kuvvetle umulmaktadır. 

Pirinç ekimi de, bu sene ziraat ve 
sıhhat dairelerinin müster0 k ve dai
m i kontrolü altında çok inkışaf et
miş \ e 3000 hektar araziye celtık 
ekılı:niştir. Geçen sene yapılan tecrü. 
belerden elde edilen neticel~re göre, 
bu sene ekiln 3000 hektar celtiğin 
en az üc milyon lira kıymetinde pi-
r inç vereceği tahmin edilmektedir. 

Bu yıl meyva vaziyeti de iyidir. 
H a•ann nefis ve nadide meyvalan
na yı.;rt içinde büyük bir rağbet 
ı;töslcri'di_ği cihetle. eskisi ~ibi ;nüş-

ce nümune alınmak üzere malın gel. 
diği ve işe başlandığı bildirilmP.
den malın tahmiline gümrük idar'"
lerince müsaade edilmiyeceği r.azı. 
lıdır. Halbuki baıı gümrük idarele
rince tatbikatta bu hususlara itina 
edilmediği anlaşılmıştır. Kontrol ve. 
sikası ibraz edilmiyen ve nümune a. 
lınmak üzere malın başına gelindi. 
ği kontrolörlü.kçe gümrük idaresine 
bildirilmeden arpa ve buğdayın da 
tahmiline müsaade edilmemesi Güm. 
rük Vekaleti tarafından alakadarbı. 
ra bildirilmistir. 

Narvikte 7 Alman destr oyet'ini ha. 
tıran "Warspite,, kruvazörünün 
kumandanı V. A. C. Crutchley 

Caz Krah Şerefine 

Gala Gecesi 
Meşhur Caz Kralı Gregor screfine 

bu pazar akşamı saat 20 de Tokatli.. 
yan salonlarında fevkalade varyete, 
dans ve konser programila bir gala 
gecesi tertip edilmiştir. Bu münase. 
betle iki mühim müessesenın man. 
ken!eri de yaz mevsimini..;l en ye-ni 
modellerini teşhir edeceklerdir. ..................... ~ 

Messalina'nın 

Kız Kardeşi 
Bu tefrik amrn yazılanmızm 

çokluğu dolay1siyle bugün koya
madık. Özür dileriz. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine sokak cephesinde tavanı tonoz ke
merli iki oda. Arkada diğer bir oda ve sofa ve bir hela vardır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerine ikisi ön. birisi arka ceohede üc oda. 
bir hel8 mevcuttur. 

Üçüncü kat: İkinci katın aynıdır. Çatı katı. Bir sofa üzerinde ön 
cephede iki oda, hela zemin i çinko ve duvar korkuluklu taras vardır. 

Mezkur gayrı menkulün içinde elektrik, terkos tesisatı mevcut ve 
cephede bir penceresi demir parmaklıklı, birinci katta ortada ahsap 
şahniş üzer i balkondur. Cephe sıvası ve merdivenler ahsap döşemelidir 
ve kısmen tamire muhtactır. Umum mesahası 113.75 metre murabbaı 
olup 23 metre murabbaı arkada aydınlık, geri kalanı binadır. ve mez. 
kur bina beş katlıdır. Gayrı menkul kendisine ihale olunan kimse der. 
hal veya verilecek mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı fesho
lunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzet. 
miş olduğu bedelle almıya razı olursa ona, olmazsa veya bulunmazsa, 
tekrar ve 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılarak en çok arttıran üs. 
tünde bırakılacağı ve iki ihale arasındaki fark ve gecen günler için % 
5 den h esap olunacak faiz ve diğer masarif ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce eski alıcıdan tahsil olunur. Daha fazla ma
h'.'tmat almak istiyenler 16 _ 5 _ 940 tarihinden itibaren dairemizde a. 
cık ve asılı bulunacak arttırma şartnamesine ve 939 - 902 numaralı 
dosyasına müracaatla icap eden malumat ve izahatı tamamen almış ve 
öğrenmis olacakları ilan olunur. 

'iENI NEŞRIY AT ; 

ÖLÜM HABERLERi e YÜCEL - Bu, aylık ı;anat ve fikir 
mecmuasının 63 üncü mayıs nüshası zen
gin münderecatla çıkmıştır. 

e B İR MUALLiM KONUŞUYOR -Acıkh Bir Ölüm 
Boğaziçi lise. Zuhuri Danişman'ın Ankarada Akba Ki-

. d mezun T tabevi tarafından neşredilmiş bir eseridir. 
.. Fsınk:lnt . 

5 
. ıp Bilhassa mektepleri, muallimleri aHikadar 

i1 a u esı ncı sı. , eden yazıları hAvidir. 
nıf talebesinden 
Gemlikli .Ali Ce. 
mil Çipa, Çarşam. Toplantılar, davetler: 
ba günü Cerrah. 
paşa hastanesin. 
de ölmüştür. Bu

lata nbutapor K IUbU İdare Heyetinden: 

11-5-1940 Cumartesi günü saat 15 de 
gün Beyazıt ca_ Çarşıkapıdaki lokalimizde klübümüzün 
miinde öğle na. senelik kongresi yapılııcağından banın 

mazı kılındıktan teşrifleri. 

sonra, arkadaşları tarafından me
rasimle Topkapı mezarlığına gömü. 
lecektir. Kederli ailesi ve arkadaşla. 
rına taziyetlPrimizi sunarız. 

Ö LÜM 
Ahmet Süreyya Paşa kerimesi es.. 

ki Kadıköy belediye müdürü Kemal 
Özdemirin refikası ve İktısat Veka. 
Jeti teftiş heyeti murakıp sabık k o. 
miseri Kemalin validesi Behzar ve
fat etmiştir. Cenazesi cumartesi gü. 
nü Feriköy · mezarlığına defnedile
cektir. 

Gülhane l\'liisamereleri 
Gülhanenin tıbbi m!isamerelerinln (7) 

ncisi Mayısın 11 nci Cumartesi günü saat 
13.30 da yapılacaktır. Arzu eden meslek
-taııların teşrifleri. 

mütehassıslığını ifa eden Dr. Neş'et 
Şükrü Üner vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 de Cer. 
rahpasa hastanesinden kaldırılarak 
namazı Aksarav VRlidP rarniindf' 
kılınacak ve Merkezefendideki mak. 

Ankara. 9 (TAN) - Adliye Vel<• 
!eti, Balıkesir, Manisa, Denizli, ı<o! 
ya. Sıvas, Giresun, Bolu. Bitlis, ~ 
lazığ ve Ağrıda yüz ve üçer yüz r-; 
şilik birer hapishane inşası için 1' 
kanun projesi hazırlıyarak Başve~r 
lete vermiştir. , 
Bu iş yakında Meclise sevkedneee 

olan bir proje ile Milli Bankalard~ 
her yıl beş yüz bin lira olmak üze;· 
üç senede 1,5 milyon liralık bir ı!' 
tikraz akdi suretile yapılacakt11 

Bu paraya Maliye Vekaleti kefale 
edecek, karşılığı icra dairelerirııl1 
ceza evleri için yüzde iki hasılat ıt 
larak toplanan paradan temin ol~ 
nacaktıl". 

lngiltere ~e Fransayd 

Gidecek Fındıklar 
Giresun, 9 (A.A.) - İngiltere için f1.f 

dıklarm takaslı ihraç !!yallan şu suretli 
tesbit edilmiştir: C. F. Landon Lkdi 
takas % 40 hesabile iç fındıklar için :ııB 
lun 2/5 lira, kı:ıbuklu fındıklar için 2'ı 
lira beher yüz kilosuna ildve edilmiştlt_'.J 

İç fındıklar standart 34.28, sıra na~ 
33/57, sivri iç 32/85, ince iç 28/55 kab\l ~ 
\u fındıklar sivri naturel 15/87, sivri kl'i 
le 17/30, tombul naturel 17.60, toınl:>" 
krible 18.01, ekstra tombul 20.15. 

Fransaya, yapılacak ihracat içln C'; 
Marsilya takas % 40 hesabile iç ve 1'~J 
buklu fındıklar için navlun beher f'>'1 

kilosuna 3.10 lira ilAve edllmiştir. 
iç fındıklar standart 34.88, sıra natıl' 

rel 34.17, sivri iç 33.45, ince iç 31.65. "'· 
Kabuklu fındıklar slVrl naturel ıs.o• 

sivri krible 18.10, tombul naturel ı1.4; 
tombul krible 18.81, tombul ekstra 20· 
ıroruş. 

7 Mayıs 1940 tarihinden itibaren meı"'' 
yete girmiş bulunan bu fiyatlarde. stel'' 
ling 5.20 Fransa frangı 2.94 esası üzeri.!l' 
den hesaplanmıştır. 

İcra ve İflas Kanununda 
Tadilat Yapılıyor 

Acıkh Bir Ölüm beresine defnedilecektir. Vasiyeti 

Hastanesinin açıldığı mucibince çiçek gönderilmemesi ri. 
Hastanenin Dahiliye ca olunur. 

Cerrah paşa 
tarihten beri 

Ankara. 9 CTAN) - Adliye encii· 
meni icra ve iflas kanununda tadl' 
!at yapılması ve bazı fıkralar ekle~ 
mesi hakkındaki kanun prof esitv 
müzakereye baslamıştır. İmzasını ~ 
l{ar eden borçlular hakkında kablY 
"'dilen hiikumet teklifine nazarst'· 
:mzaVl tetkik etmek ve icabında eli' 
lh·ukııf m:ırifetile imzanın alaca}(11 

veya borçluya aidivPtine karar ve:' 
mek salahiyeti tetkik merciine ıı11 
oJ.qcaktır. Bu keyfiyet halen mahk& 
meler tarafından ifa edilmektecftr· 
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10 MAY!S 940 

---ı-- A ·N 
ABONE BEDELi 

Tilrktye '5:cnııbl -
1400 K~ 1 Sene 2800 ı<r. 
760 • 6 Ay 16~0 • 
400 • 3 Ay aoo " • 150 • 1 Ay SOO 

MilletlerarasJ posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tc;in abone 
bedeli müddet sırasfyle 30, 16. 9• 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği:ıtirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lazımdJr. . 

On Değil, Altmış 

Fırın Kapalıdır 
. n iz, bir kaç gün evvel bir yazı 

D yazmış, ve şu iddiada bulun-
ınuştuk: . 
"Şu anda İstanbulda 60 dan faz:a 

kapalı fınn vardır. Bu fırınların b~ 
laistisna hepsi de Ekmekçiler Şirketı 
tarafından kiralanmış bulunmakta
d1r. Ve bu da, başka vatandaşların 
ekmekçilik yapmalarına meydan bı. 
ra.kınamaktadır!,, H. d 

Belediye, bu yazımızla ~~~ ar ~
lup tetkikat yaptırmış. Bızı ılk -~~k 
tehassis eden nokta, budur· B_üyu 
bir memnuniyetle görnıe~teyız ki, 
belediye gazeteler vasıtasıyle yapı
lan her iddiaya her ikaza karşı, der. 
h ı ' ük' an bı'r alaka ve a ve şayanı ş r 
dikk' t .. t ekte makul olan te-a gos erın ' . 
n:ıennileri yerine getirmekte, :tr.er~e 
getirilemiyecek olan temennılerın 
ınuharrirlerinİ de hesaplarının ve 
görüşlerinin yanlışlığına mutlaka ik
na etmeyi bir zahınet saymamakta. 

dır! y t t. 
Şimdi de belediyenin ya~~gı e 

kikat neticesinde bize verdıgı cevap 
§Udur: 
"- İstanbulda kapanan fırınların 

aayısı altmış değil, ondur. Bunlar .da, 
Ekmekçiler Şirketi tarafından kira. 
Ianmamışlar, tamir için . kapatılmı~ 
lardır. Bunların sahiplerı, rı:e beledı
ye ne de Ekmekçiler Şirketı. tarafın. 
d ' bir tazyik gönnemişlerdır. Bele. 
di8;"enin istediği şey, kalitesi yerin.de 
bulunan, ve fiyatı da narhın fevkın
de almıyan ekmek çıkarılmasıdır. 
::r=-v"'""~ .ru.w.ı:ar aa bll arzuyu yerme 
getirebilmektedirler. 

Perakende fırı.nların kapanması, 
büyük şehirlerde zaruridir. Çünkil 
111üessese halinde bulunan fırınlar, 
qaha iyi ekmek yaparlar. Nitekim, 
bunu düşünen belediye, üç nazım fı
rın yapmak tasavvurundad~. ~U?
lardan birisi Beyoğlunda, dıgerı Is
tanbulda, üçüncüsü de Kadıköyün.de 
olacaktır. Bu nazım fırınların. ~t~
sal takatleri ise, o semtlerdekı ihtı.. 
Yacın üçte birine tekabül edecektir. 
Geri kalan ihtiyaca, mevcut fırınlar 
nıukabele edecektir!" 

• • 
. Belediyenin nazım fırınlar yap. 

ması elbette halkın sı~i ve 
ınaddi menfaatlerine uy~°:. hır. h;
rekettir. Fakat bizim bugun uzerın ~ 
durmak istediğimiz mevzu ba~~~adır. 

Biz, belediyenin cevabını ogren
dikten sonra bir arkadaşım~ı, bu 
ltlesele etrafında daha esaslı madh1-
. ttı'k• Arka ... 
ttıat toplanuya mem~ ~ : . 
Şlnuz bir gazeteci gıbı degıl, dışar. 
dan ~elıniş bir fırıncı gibi dola,tı. Ve 
b.eticede bize, ilk iddiamızı teyıt eden 
§ll nıaltluıatı verdi: 

.. - İstanbulda kapanan fırınla
-·ı 60 tır Bunların l'ln sayısı 10 degı ' · . · 

saıı· 1 . d"kka·nıarının Ekmekçiler ~e~ u _ .. 
Şirketi tarafından kiralandıgmı. soyi 
lenıektedirler. Ekmekçiler Şırket 
ise, bu dükkanlara talip olanlara şu 
Cevabı vermektedir: . 
"- Biz onları kiralarn~.i~m tut-

tnadık: Tamir edip işletecegız.,, 

Belediye, tetk~atuıı biraz daha 
• · haklı oldu· 

genişletirse, bızun 
hınuzu görecektir. Fakat yanlış an-
i . · • 'dd'amızdır: aşılan nokta bızım ı ı . 'nıiz 

Bugün yapıldığını ispat e~~ıği Ve, 
hu hareketin adı: "tröst,. tur. 
't'iirki C"mhuriyeti kanunlarının 

ye u - l b hareket, 
l'Uhuna mugayır o an ° 
he:rn fırınlar arasında, halkı~ ıne~
faatlerine uygun bir rekabebn ~a • 
dınhn.asına hem de bazı vata~ aş· 
lara bir tic~et sahasının kapatı ma. 
illa sebebiyet vermektedir.' . e-

tknı. ki . kalitesi cıhetıne f! 
li e enn ıkı kontrolle 

nce, belediye bunu, s kalitesi 
tenıin edeb.ilir. Bir fırının, 

1 
d' e 

h ğı · • be e ıy oıuk ekmek çıkardı ıçın d 
tarafından kapatılması ile, ?rta a~ 
lıir rakip kaldırmak maksadıyle hır 
Şİt'ket tarafından kapatılması ~ras.ın
da}d fark hayli büyüktiir. Nıtekım, 
l:kınekçiter Şirketinin altmış fırını 
l:vi bedellerle kirabyabilecek der~ce. 
de nıasran geniş tutabilmesi de. ışle
litı.in lüzumundan fazla, yolunda 
«ittiğinin en bariz delilidir. 

İddiamızı hulasa etmemiz lbını 
~lirse, diyebiliriz ki: Bu tröst'ün yı. 

TAN 

Italyan donanmasına mensup bir filo manevralar sırasında( Bu resim tayyareden all.nmrştır) 

AKDENiZDE 
italyanın Vaziyeti 

Dövüşmek için muhariplerin 
biribirlerile karşılaşmaları 

lizım.. Şimal tecrübesinden sonra 
yeni bir temas acaba nerede ola. 
cak? Majino ve Zigfrid hatları ar. 
kasında milyonlarca asker bekle. 
şedursun bu yeni temas Holanda 
ve Belçika topraklarında mı, yok
sa Balkanlarda ve Akdenizde mi 
olacak? Geçen hafta içinde İngiliz 
filosunun İskenderiyede toplanma
sı, uzak denizle~en gelecek veya 
oralara gidecek Ingiliz ticaret ge. 
milerin~ Süveyş yolunu bırakarak 
Ümit Burnundan dolaşmalarının 
telsizlerle bildirilmesi, İtalyan, İn
giliz ve Fransız matbuatında çıkan 
şiddetli münakaşalar, yeni sürpriz. 
!erle karşılaşmamız ihtimallerini 
çok kuvvetlendirmişti. Hatta İtal
ya kati kararını vermiş, müttefiki
nin yanı başında demokrat devlet. 
lere karsı r.ephe alacak bile denildi. 

Akdeniz, İngiltere ile HindiS-
tan arasında en kısa yoldur. 

İngiltere bu yoldan serbestçe isti
fade edemiyeceğini görürse bu mü
nasebeti Ümit Burnu yolu ile te.. 
inin edebilir amma yol çok uzar: 
9,000 kilometre daha fazlalaşır. 
Süveyş yolu ile Londradan Bom. 
baya 14 günde gidildiği halde Af
rikanın Cenubunu dolaşmak sure. 
tiyle bir buçuk ay yolda kalmak 
icap eder, bu cihetle İngiltere dar-
da kalmadıkça bu yolu tercih et. 
mez. Bu itibarladır ki Norveçte 
muvaffak olamıyacağını anlıyarak 
oradan askerlerini kısmen çeken 
İngilterenin kuvvetli bir filosunu 
Akdenizin Şark kısmında toplama. 
sı ve ticaret gemilerine Cenubi Af. 
rika yolunu göstermesi, harp faa. 
Jiyetinin pek yakında A vrupanın 
Cenubuna döneceği zannını uyan. 
dırdı. Fakat İskenderiye önünde 
görünen İngiliz donanması, Pales
tinde ve Suriyede bekliyen mütte. 
fik orduları kiminle ve nerede dö. 
vüşecekler? Bu sorguların cevabı

nı Almanlar Balkanlara doğru ha
rekete geçmedikçe ve İtalyanların 
da onlarla birlik oldukları sarahat. 
le anlaşılmadıkça verebilmek 
mümkün değildir, hatta aradaki 
bitaraf memleketlerin böyle bir te. 
cavüz karşısında alacaklan vazi
yeti de hesaba katmak icap eder. 
Görülüyor ki Akdeniz meselesi dö. 
nüp dolaşıp geliyor, hep İtalyanın 
alacağı hareket hattına bağlanıyor. 
Acaba İtalya ne yapacak? 

1 ngiltere ile İtalya arasındaki 
soğukluk hep Akdeniz yü-

.. nden çıktı ve İtalyanın Habeşis. 

taıu seferine teşebbüsünden :mnra 
n "! ·1t . büyüdü. İtalyanlar: ngı eren~n 

A.kdenizde ne işi var? B.u de~ız 
. . . ehemmivetli bır yol ıse onun ıçın . 

• • • ın· bir hayat memat mese. 
bızım ıç " 
1 ·a·r dı'yorlar Akdenize Mare 
esı ı .,, ' . b 

Nostrum., ismini verıyİor, ·ı· ulra.sı 
b' . denizimizdir, ngı ız erın 

d:~~litariki ve Süveyşi tutarak 
bizi bu'rada hapsetmiye hakkt yok
t 'dıdiasında bulunuyorlar. Ca. 
u~ 1 

d' Andria isminde bir İtalyan 
ra at·· .. vaktiyle bir yazısında: 
sena oru 1 hakim 
"İngiltere Hindistan Y_O. una 1 

_ diye Akdenızın kapı an. 
olacagım . 

- k ekçiler Şirketinin te
kılması, E Dil k" 1 balkın kesesin. . f .... faz a ar ' 
mın et ıgı ve bir iş sahasını. 
de bırakma?ın, 

1 
• inhisarı altın. 

en kunse erm 'd' muayy . eırane çaresı ır. 
dan kurtarmanın Y 

1 

- YAZAN. 

URA~ Faik Sabri D 
nı tutuyor ve Malta ve Kıbrıs gibi 
iki mühim adasına yerleşmiş bu. 

' lunuyor, halbuki İtalyanın Akde. 
niz üzerindeki kıyıları, İngiltere ve 
Fransanınkinden çok ziyadedir, ve 
Akdeniz kıyılarında dolaşanlar o. 
nun her adasında ve her kayasın
da Romanın, yahut St. Marc asla. 
nının izlerile yahut eski İtalyan 
Cümhuriyetlerinin şanlı hatıraları 
ile ~arşılaşırlar.,, demişti. Bugün. 
kü Italyan ricalinin ağızlarından 
aynı iddialar daha büyük bir şid
detle dökülüyor. Fakat Akdeniz 
havzasında dolaşanların raslıya. 
cakları tarihi hatıralar yalnız İtal. 
yanları.n,k. · den ibaret olmadığı 
gibi bu deniz kıyısında yaşıyan 
milletler de İtalyanlardan ibaret 
değildir. Akdeniz İtalya için oldu
ğu kadar Yugoslavya, Yunanistan, 
Mısır ve Türkiye için de hayat 
memat meselesi sayılır. Bundan 
başka Korsikayı elinde tutan, Şi. 
mali Afrikada büyük bir müstem. 
lekesi ve Şarki Akdeniz kıyıların.. 
da menfaatleri bulunan Fransayı, 
hatta Garbi Akdeniz üzerinde ge. 
niş bir cephesi bulunan İspanyayı 
unutmamak icap eder ve böylece 
Akdenizden havat bekliyen mem. 
le ketin yalnız İtalyadan ibaret ol
madığı anlaşılır. 

' Akdeniz her zaman Şark ve 
Garp alemleri arasında bir 

vasıl hattı olmuştu. Yalnız Sil-

veyş Kanalı açılmadan evvel tica
ret ve askerlik bakımından ehem. 
miyeti mevzii .idi ve ikinci dereced{ 
sayı.lırdL İngilterenin Hindistana 
doğru tabii yolu Ümit Burnundan 
geçtiği devirlerde bile Londra hü~ 
kum eti Yakın Şark ve Hindistan 
ile olan ticareti için Akdenizin e. 
hemmiyetini takdir etmiş ve ora. 
da üsler tesisine başlamıştı. Cebe. 
litarık ve Malta, Fransız mühen. 
disi De Lesseps'in Süveyş'te bir 
kanal açmak teşebbüsünden çok 
evvel İngilizlerin eline geçmiştir. 
Bu eski .denize cihanşümul bir e
hemmiyet verdiren Süveyş Kana. 

· lının açılışı 1n~lteTeyi gafil avla. 
mış değildi. İngilterenin Mısıra 
nüfuzu, 1869 u pek yakından takip 
ediyor ve bundan dokuz sene sonra 
da Kıbrıs İngilterenin eline geçmiş 
bulunuyordu. 1878, 8 Temmuzun. 
da meseleyi Avam Kamarasına 
bildiren Başvekil Disraeli nutkun. 
da: "Kıbrısa ayak atışımız yalnız 
Akdenize ait bir hareket değildir. 
Bu jestimizin altında saklı olan 
mana Hindistana kadar uzanır.,, 
demişti. Fakat o zamandanberi İn. 
gilterenin bu çok ehemmiyetli 
Hindistan yolu üzerindeki üslerini 
kıymetten düşürmiye çalışan yeni 
yeni vaziyetler doğmuştur. Cebe
litar~ın karşısında Septede yerle. 
şen Ispanyollar Faşist İtalya ile 
dostluk tesis etmişlerdi. General 
Franco'ya İtalyanın ilk yardımı 

... 

Issız Adada 

Hôlli harpte oldukları doğru mu? 
- Evet ... Geçen Teşrinisanidenberi! 
- Tuhaf şey ... Halbuki bize harbin 1911 de başladığını 

söylemişlerdi! -

burada olmuş ve Fastaki İspanyol 
ordularının karşıya geçirilmesine 
yardım maskesi altında buraya t. 
talyan tayyareleri gelmişti. Yine 
bu harp esnasında Balear adaların
da üsler kuran İtalyanlar Fransa 
ve İngiltereyi hayli telaşa düşür. 
müşlerdi. Maltanın yanı başında 
bir Pantelleria kalesi büyüyor, 
Bizerte'in hizasında Sardinyanın 
Cagliari'si kuvvetli bir hava ve de. 
niz üssü halini alıyor, Sicilyanın . 
Cenubunda bir Troppani Tunus 
kıyılarını gözetliyordu. Afrika kı. 
yılannda Trablusgarp, Bingazi ve 
Tobruk sun'i limanları İtalyan de
niz ve hava kuvvetlerinin sığınaca. 
ğı emin noktalar haline gelmişti. 
Daha Şarkta Rodos ve Leros üsle
ri, Kıbrıstan kalkacak İn.l{iliz ha. 
reketlerini karşılıyabilecekti. 

B ü~ün bu hazırlıklara rağmen 
Italyanın çok zayu bir tara. 

fı var: O da bütün sanayiinin, bü
tün ticaret ve iktısadi faaliyetleri
nin Akdenizden ve bunun dışın. 
daki uzak denizlerden gelecek mü
varedata bağlı olmasıdır. • Abloka 
altına alınacak, Cebelitarik ve Sü. 
veyş 'yolu tıkanacak bir İtalya, he. 
le harp içinde olursa bu mahrumL 
yetlere uzun z'.n.üddet zor dayanır. 
İtalya son senelerde 1.305.000 ton 
petrolü Rusya, Romanya, İran ve 
Amerikadan getirtiyordu. Arna
vutlukta bulunan petroller çıkarıl. 
m'ıya başlamış ise de bunların mik
tarı henüz 60.000 tonu aşmış de. 
ğildir. Yunanistandan, Fransa, Ce. 
zayir ve Amerikadan !talyaya ge
len demirler senede 746.000 tonu 
bulur. İtalya, kendisine lazım olan 
kömürün yalnız yüzde 40 mı Al
manyadan alıyor, geri kalanı İn
giltereden ve Fransadan geliyordu. 
Harp sanayii için muhtaç ·Olduğu 
ham maddelerden bakırın% 31 ini 
Amerikadan, % 30 unu Şili.den, 
% 22 sini Portekiz müstemlekele· 
rinden, nikelin % 30 u İngiltere. 
den, % 26 sı Amerikadan % 15 i 
Norveçten, manganezin % 60 ı 

Sovyetlerden, % 26 sı Palestinden 
geliyordu. İtalya çelik sanayiinde 
çok ehemmiyeti olan ve çeliğe mat. 
lUp sertliği ve dayanıklığı vermek
te kullanılan tungsten, molbden, 
vanadium gibi nadir madenleri de 
hariçten tedarik eder. Patlayıcı 
maddeler imali için en evvel Sellü. 
loz ister, bu da İtalyaya İsviçreden 
(% 36), Finlandadan gelirdi. Azo. 
tonu Şiliden, benzini Javadan, ve 
Romanyadan, ve patlayıcı madde. 
ler için çok lüzumlu olan yer fıstı. 
ğının % 78 ini Hindistandan, geri 
kalanı İngilterenin Afrika müs
temlekelerinden alır. Harp çıkacak 
olursa Fiat fabrikasının çıkaraca. 
ğı o güzel kamyonlar, otolar. trak. 
törler o mükemmel otostradlar da 
lastiksiz nasıl işliyebilecekler? 

Çünkü İtalya kauçuğunun % 47 si_ 
n1 Hindistandan. % 45 ini Fele
menk Hindistanından tedarik eder. 
Deniz yollarını müttefik donanma. 
ları tıkayınca vağh maddeler oL 
maksızın mühimmat fabrikaları 
nasıl çalışacak, deniz inşaat ve tay, 
yare fabrikaları demirsiz kalınca 

ne yapacaklar ve kömürsüz kalan 
makineler nasıl işletilecek? Ve bü
tün bu eksiklere karşı zaten ken. 
disi muhtaç bir vaziyette bulunan 
Almanya ona ne yardımda buluna
bilecek? İşte İtalyanın müttefi'klere 
karşı cephe almakta tereddüdünün 
başlıca sebeoleri bunlar. 

5 

ra~:m1ım 
Pahahhkla Mücadele 

1.-C. s '-ı:J 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M ıntaka ticaret müdürlüğü, pa. 
Jialıhkla mücadele hususunda 

gazetecilere verdiği beyanatta diyor 
ki: "Bazı maddelerin fiyatlarında gö. 
rillen gayritabii yükselmeyi dikkat
le tetkik edi:roruz. Biliyorsunuz ki 
Milli Korunma Kanunu sebepsiz fi. 
yat yükselmeleri ve ihtikar hareket. 
lerine karşı çok şiddetli cazai bil. 
kümleri ihtiva etmektedir. Bu hii
kümlere rağmen ve bizce bir sebep 
yokken fiyatları yükseltenler \'arsa 
ve tetkiklerimiz neticesinde bunlar. 
la karşılaşırsak mütecasirlerini der
hal Cümhuriyet Müddeiumumiliğine 
vererek !\filli Korunma Kanunu hii. 
kümlerine göre tecziyelerini istiyc. 
ceğiz.,, 

1\lilli Korunma Kanunu, sebepsiz 
fiyat yüksekliklerine karşı şiddetli 
tedbirler alnuştır. Fakat bu kanunun 
tatbikatta matlup neticeleri meydana 
getirmesi için, fiyat meselesini orga. 
nil:e etmek lazımdır. Mıntaka ticaret 
müdürlüğü toptancılan sıkı bir kon. 
trol altında tutarak, fiyatların Iü. 
zwnsuz yükselmesine mani olabilir 
fakat fiyatlardaki tereffü toptancı
dan perakendeciye geçtiği zaman öl. 
çüsünü kaybediyor. Aynı malı nıuh. 
telif dükkanlardan muhtelif fiyatla 
ra ahyorsunuz. Halk yükselen bir fi 
yatın haklı olarak mı yükseltildiğini 
bilemez. Zaten fiyatlar üzerindeki hu 
tehalüf halkın itimadını sarSınıya 

kafidir. Giyecek eşyası gibi bir çok 
maddeler üzerine muayyen fiyat 
koymak mümkün olmakla beraber, 
bazı gıda maddelerini böyle muay
yen bir fiyatla idare etmek mümkü 
değildir. Bugünkü gayritabü ahval 
karşısında serbest rekabet te fiyatlar 
üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir. 
Hiç bir tüccar veya perakendeci bir 
tnadd4i'nin fiyatını yükseltirken kar. 
şısındaki rekabetten korkmaz. Zaten 
bugi.in bir çok tüccarlara ve pera. 
kendecilere göre mallarını satma. 
mak, satmaktan daha karlıdır. Çün. 
kü yarm bu malların da getirtilemi
yeceği hesabını yaparak elinde fazla 
mal bulundurmayı tercih edenler, hu 
fiyatları kor1wsu7.ca yükseltebilirler. 
Buna karşı mıntaka ticaret miidürlti
ğünün uzun tetkiklerden geçirerek 
verecegı hiiküınler, balkın gitnliik 
müşki.iJlerini karşılamıya kafi d 
ğildir. Bir dük.kanda fiyatı yiiksek 
bulan müşteri, daha beş dükkan do 
taştıktan sonra aldığı malm da ne 
dereceye kadar haklı bir surette 
yükseldiğini bilemez. Bu hususta 
halkı hergiin gazeteler vasıtasiyle 
haberdar etmek, bu hususta gösteri
lecek çok mühim bir kolaylıktır. Da 
va raporunu, borsa fiyatlarını sırf 
halka bir yardım olmak üzere neşre. 
den gazeteler, halka kolaylık göster. 
mek için sütunlarını bu neşriyata aç. 
maktan uzak kalamazlar. Ancak 
mıntaka ticaret müdiirHiğiinün mun. 
tazaman bu fiyatları halka bildir
mesi gerektir. Bundan başka, bildiri. 
len fiyatlara mugayir olarak fiyat 
yükselten perakendecileri şikayet 

için de bir merci göstermek lazım. 
dır. Polis ka.rakolıınun uzak olduğu 
mahalleler ve mıntakalar içinde bir 
cürmümeşhut yaptırmak, zabıt tut. 
turmak hayli güç bir iştir. Bir çok. 
farı da nimetinden ziyade külfeti o
lan bu işe katlanmazlar. Bu sebeple 
muayyen mıntakalarda ticaret büro. 
sunun şikayet merkezleri göstermesi 
halka gösterilecek kolaylıklardan bi. 
ridir. Bu şikayet merkezleri için ay. 
rıca bürolar kurmıya da liizum yok. 
tur. Her mmtakanın polis merkezle 
ri, belediye daireleri ve daha tiunuıı 
gibi bir çok miiesseseler halkın şika. 
yetine karşı bir merci olabilirler. Bu 
mercilerin halkın şika~·eti karşısında 
işi kırtasiyeciliğe dökmeden derhal 
faaliyete geçmesi, cürmiimeşhudti 
yapacak salahiyeti haiz olması ge. 
rektir. 

Hulasa kanunun tatbikatta matlup 
neticeyi meydana getirmesi için yal. 
nız topdancıları kontrol etmek, şika. 
yet iizerine faaliyete geçmek kafi de· 
ğildir. Bugün hayati bir mahiyet a. 
lan bu pahşlılık mücadelesinde hil. 
kumetin muvaffakıyetini temin et. 
mek, halkı istırap ve sefaletten. ihti. 
kir kurbanı olmaktan kurtarmak 
~çi~ daha teferruatlı bir proıı;rama 
ıhtıyaç vardır. Mıntaka ticaret mii
dürlüğiinün bu noktalan da nazarı 
itihare al.masını temenni ederiz. 

Devlete Ait Emlak 
Mim korunma kanununa göre, dev 

lete "-ı: belediyelere ait bütün gayri 
menkullerin bir sene evvelki kir b 
dellerile kiralanması ve yenide a :-d n mu_ 
z?ye eye konulmaması icap etmekte.. 
dır Bu h~sus dün Maliye Vekaıebn. 
den beledıyeye bildirilmiştir. Bu gibi 
em lak hakktnda ayrıca beledi"' ..l • 

• .. . .ı e u&l-
mı encumenı tarafından bir es t 
bit edilecektir. as es.. 

• 
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NARYiK 
Abloka 
Ediliyor 

TAN 
10-5- 940 

Avam Kamarası 
Müzakerelerinden 

Çıkan Neticeler 

Chamberlain'in istif ası 
Bekleniyor 

(Bap 1 incide) (Bqı 1 incide) 
,ekillerinde tadilat yapmak zamanı chill'e bırakması kuvvetle muhte.. 
gelmiştir. Nitekim daha şimdiden meldir. 

kanidir. 

mir, Hiçbir Zaman Bu 
Paris, 9 (H1ı1susi) - Norveç Hari.. 

ciye NaZirı Doktor Koht, gazetecile
re, müttefiklerin kuvveti ile Sorveç 
kuvveti arasında mesai birliğini tak
viv~ için müzakereler y3pt1~mı, müt. 
tefiklerin her yardımda bulunmak i. 
çin teminat verdiklerini söylemiftir. 
Koht. Norveç harbinin Umumi Har
bin bir cüzü olduğunu ve şimdi .Al. 
manyanın, kendi hudutlan haricine 
çıkmış olmasına binaen, hezimete 
mahkum bulunduğunu ilave etmiş
tir. 

harbin idare mesuliyeti Churchill'in Mister Chamberlain, bu sabah isti
e~ne bırakılmıftır. Yani Churchill, şarelerine başlamış ve Lord Halüax'ı 
hır nevi harp diktatörü ola:cak kabul kabul etmiştir. Daha sonra Avam 
edilmiştir. Kabinenin mesai tarzında kamarasındaki dairesndeki dört mu. 
da ona göre tadilat yapılması ihtima. hafazakar mebuatan müteşekkil bir 

. Ti~es gazetesi, başmakalesinde ka 
bınenın tevsii işinin müstaceliyet ve 
zarureti noktasında ısrar etmekle 
beraber amele fırkasının hükıinıetin 
siyaseti hakkında reye müracaat e. 
dilmesini karar altına aldıracak de. 
recede kabineyi zaafa düşıirmİ.1§ ol. li çoktur. heyeti kabul etmiş ve heyetle uzun 

F 
• müddet konuşmuştur. 

akat Avam Kamarasında bizi en İşçi partisi lideri ve lider muavini 

Teklifi Kabul Etmez,, ma~ına teessüf etmektedir. 
. ~im~s gazetesi, bu tazyik tabiye

sının hır parlamento harbi esnasın.. 
da ifa etmesi lazım gelen role hiç te 
uygun olmıyan bir fırka zihnıyeti 
olduğunu yazmakta ve amele fırkası 
ıı:e~sup_larını Chamberlain'in kabine.. 
sını ~~~ıl etmesine ve daha büyük bir 
enerJı ıle vazifesine tekrar başlama.. 
sın~ ~üsai_t olacak tarzda mesuliyet. 
ler:~u tetkık etmiye davet eylemek .. 
tedır. 

- Düşmanımız çok makul adam- - Kabul ediyorum! dedi. Ve bu
nun içın sizden söz bile istemiyorum. 
Serbestsiniz. Biz gerek sizi, gerek e
mir Salahaddini sözünün eri olarak 
tanıyOi"uz. 

ziyade mütehassis eden nokta Atlee ve Grevood da bugun öğleden 
JU O~UJtur: . . sonra Chamberlain'i ziyaret ederek 
İn İ~gıltere harp ıçinde bulunuyor. kendisile görüşmüşlerdir. Mülakat 45 

. Tahmininiz doğru çıkmadı, de
İıbtiyar Baron: 

- Salihaddinin cevabında sara
yok. Teklifinizi kabul ettiğine 

· W. §eY s(jylemiyor ki ..• 
~ kumandanlar, ihtiyar aske. 

bu inadına gülüştüler. 
Wihaddin esas itibanle f skende

nin tahliyesini kabul etmisti. 
bt:r takım teferrüat hakkırı°'da 

mek lem geliyordu. 
Z~addin, Sir Dö '.Füren'in çadm. 

J ki tarafın ba itimadına hayret 
etmemeli. Asır şövalyelik, ya_ 

ni kahramanlık asn idi. İnsanlar han 
gi cirıs ve mezhepte olurlarsa olsun
lar ahlak itibarile daha kirlenmemi~ 
lercli. Düşmanların, düşmanlığrnd~ 
dostların dostluğunda gıllügış yoktu. 
Bu zihniyet bilhassa askerlik haya
tında az çok her devirde, h~r zaman
da kendini göstermiş olmakla bera. 

Koht, sözüne şu sutttle devam et. 
mi~tir: 

.. Meselenin bu safhası, en mühim 
safhadır ve Norveçte Alm:.myaya kar 
Şt kazanılacak! bir zafer, Almanyaya 
kar~ı umumi bir zafer kazanmayı ko
laylaştıracaktır." 

Koht, Norveç kuvvetleri miktan
nm takriben altı fırkadan ibaret ve 
şimaldeki fırkanın tamamile el sfrriil. 
memiş bir halde olduğunu ilave et
miştir. Norveç kıtaatının iaşesi me
~leain~n bahseden mumaileyh, hü
kuınetın icap eden biltün tedbirleri 
almış ve bir sene kafi geleeeıt mik
tarda buğday stoklan vücude getir
mi~ olduğunu söylemiştir. ı 

giliz Jmparat.orluğ~ ba!at .ve me- dakika sürmüştür. 
mat mucadelesinded.ir. Şimdıye ka.. Halifax ve Churchill'in bu mü1 • _ 
dar h~ ~ınd~ bir çok hürri- katlara iştirak ettikleri zannediliyo:. 
Y~~enn tahdit edilmesi lazım geL Tahmin edildiğine göre, işçi me • 
dıgı, he~ mes.elenin serbestçe müna. buslar, Chamberlain kabinesine iş.. 
~a~ edi~~esmde mahzur bulunduğu tirak etmelerine imkan olmadığını 
ı~dıa edılir, ve harp ':'esilesiyle hü7- söylemişlerdir. Başka bir şahsiyetin 
n_Y~tl~ k~Id:rılır, mılletler. sıkı bır riyaseti altında teşekkül edecek ·bir 
?ıs~plıne tabı tutulurdu. İngııtere bu kabineye iştirak m 1 · r, 
ıddıanın yanlışlığını ispat etti. Hali ese ~~ne ge ıı_ce, 

D&ily Te1egraph, en kı.Jvvetli ele. 
manların hükumete alınması hiz\14 
munu ileri sürüyor. 

davet edildiği zaman, rahip Jur
ile derin bir mübahaseye dal-

celse isti 1 b ta . h.. bu hususta yarm partınm Bourne-
yen ere en aş ucuma mo th'd v • k •t · t 

uğrıyacağını b"l B k"l T nı e yapacagı ıcra omı esı op-
etti ı en aşvc 1 ı ıraz lantısında karar verilecektir. 

Vilayet gazeteleri de ayni mütalS
ad:.>dır. Manchester Guardıan, hüku
metin k~ararsızlik, hazırlıksızlık için. 
d~ oldugunu ve bu yüzden pek hazin 
hır manzara arzettiğini ve işleri sü.. 
r~tl1~. yoluna koymak lazım geldiğini 
soy.uyor. 

a, hıristiyanlığın (Teslis) hah- ber orta zamanda daha aş:kar bir 
taailük eden münakaşayı yarıda sekHde idi 
ktrğlndan do~~yı .. mü~~essir bir " Ziyaaddin haçlı reislere emir Sa
da ~a~tı. Do T~en m çadırına Iah::ıddinden talimat almak lüzumunu 
Hırıstıyan senyorler ayağa kalk söylemiş, onlar da İsamn bu talebine 

- Milletten saklıyacak hiç bir şe
y.imiz yok. Her şeyi açık konuşabili. 
rız ve konuımahyız, diye cevap 
verdi. 

Bu mesele hakkında Reutcr diyor 
ki: 

"İ~çi mebuslara sorulan suallerin 
mahiyeti açıkça gösteriyor kı, Cham
berlain, istifası halinde bütün partL 
leri tatmin edecek milli bir yeni ka. 
bine teşekkülü imkanı bulunacakst., 
bu istifaya amadedir." . 

· Salıi?~ddin gibi galip_ mevkıin- ı r~ı olmuşlardı. Fakat haki!rntte .iki 
bir ~m~.r~,bşah~~ bir memleket emirin arasında konuşulacak bir şey 
a e! e ı~ı u CM.&a~ın her halde yoktu. Pek pek Salahaddin ;le İsa ter 
kaiade bır şey o~d?gunu_ z_annedi. tip ettikleri planın muvaifakıyetle 
ardı Konetabl ikı ellerını uzata. neticelenmesinden d()layı birıbirleri

Hüklımet, şimal ile cenup arasın.. 
da münakalatın tesisi isine hız ver
miştir. Norveç hükumeti, İngiltere. 
den esliha ve mühimmat satm alınak 
ta ve bir çok İngiliz ticaret gemileri 
~mrine amade bulunmaktadır. Koht, 

.:61skeri makamlar, Mecliste açık 
munakaşaların düşmanın bir çok sır. 
lara vakıf olmaSlna yardım edebile
ceğini ileri sürerek Avam Kamara
sındaki münakaşaları önlemek iste. 
diler. Başvekil buna da muvafakat 
etmedi. 

Dünkü son toplantıda 
Meclis, bugün 21 mayısa kadar 

tatil yapmak kuarını vermiştir. Ka
rardan evvel müstakil nıebus Davis 

Daily Mail gazetesi, dÜn Avam ka.. 
marasında irat etmiş olduku kuvvet. 
li, ısırıcı ve tesliyet verici nutkunu 
ıı:ethü .sena ettiği Lloyd Geoı:-ge'un 
nyasetı altında yeni bir kabine teşkil 
edilmesini iltizam etmektedir. 

r- Emir Ziyaaddin, dedL Sizi 
nun edecek bir haber vereceğiz! 

haber sizi belki memnun ec.ıE.cek 
t bizi memnun etmiyecek. Çün

ya.Jınıda sizden ayrılmak lazım ge. 
01'. 
Ziyaadclin: 
- Serbest bıraırnmam ıçtn teklif 
fediğiniz fidye emir tarafından ka

edildi zannederim. 
- Evet. Fidyeyi emir kabul etti. 
- Kendisinin hakkımda gösterdiği 

daima şükranla yadederim. De-
m olmadığı halde bana büyük 

ye veriyor. 
- Sizin değerinizi biz de bu su. 

anlamış olduk. 
- Fidyenin miktarını sorabilir 
Jim? 
- Tahmin ediniz balta lım... 
- Bilmem ki bin, iki bin altın .• 
- Ç'"ok uzaksınız. 
- O halde para değil. 
- Hayır. 
- lsliun elina.e esir olan eınlrlerle 

beni mübadele edeceksiniz? 
- Silah kardeşlerimizin seneler

lDeri çektikleri felaket bizi daima 
· dürllr. Fakat sizin kurtuluş fkl.. 

"buuda!:. da ebemıniyetlidir. 

Z iyaaddin düşünür gibi bir va
ziyet a1dJ. Meseienin ne ol
içe:ri girer girmez ılaçlılarm 

dikleri hüsnü kabulden an!a
ldabsus: 

- Anlayamadım, dedi. 
D6 Türen: 
- Emir Salahaddin stzfn serbest 
Jalmanız mukabilinde İskenderi
}>ırakmağı kabul ediyor. 

İsa, kaşlarını çattı: 
- Beni tecrübe ediyorsunuz zan.. 

r.t'll1>1"i'ı M, dedi. Emir, hiçbir zaman 
;yle bir teklifi kabul etmez. Eğer 
uôul ederse ben etmem. Benim 
ımın ne ehemmiyeti olabilir ki, 

Jardanberi müdafaa edilen bir şe
benim yüzümden kapılarını diiş. 

1111ıar.ııa açsın. 

- Bu mesele emir ile aranızda hal-
ecek bir i~ir. Sizi tuttuğumuzun 

_,,_ pnü emir Salahaddin bizzat 
~ımızla alakadar oldu. Serbest bı
lll'JllJ!ııan·ız hakkında evvela o bize 

· te bolundu. 

- Tekrar ediyorum ki, benim için 
n bu fed&karlı!ını kabule im. 

yoktur. 
- Emir Salihaddin böyle emre-

• Askersiniz. Kumandanmızın 

itaat edeceksiniz. 
- Buna dair emirtn banjl hitap e. 

~ bir emirnamesi var mı? 
- Tabii. Hatta bu esas dahilinde 
enııatm müzakeresine de sizi me

ur etmiş. 
Dö Türen mektubu uzattı. 

Ziyaaddin, okudukt.ın sonra: 
- Bir hata dolayısile ihdas 

Iediğim vaziyet mrşısında ne f e
bir mevkide kalmış oluyorum. 

ainız bizzat emirden talimat alma
sizinle bu muhim meseleyi mü. 

ere edemem. Beni tamamen ser
bırakırsınız. İskend€rıyeye gİ

, emir ile görüşür ve tekrar geli-

gayet tabii bir ta
• 

n i tebrik edeceklerdi. 
(DevMm 'YU) , 

tatilin bir haf ta kısaltılması l&zım 

HolandaJa 
Endişe Azaldı 

(Başı 1 incide) 
tür. Gündüz ve Vosgeslerin g~bında 
ve Vissensbourg mmtakasında her 
iki taraf topçusu faaliyette bulun. 
muştur." 

lsveçin bitaraflığını terketmesini "- Biz demokrasi için harp edi
Norveçin arzu etmemekte olduğunu yoruz. Dedi, Bu harbi aynı :zamanda 
yeniden teyit etmiştir. d,emokratça yapmıya mecburuz. Ser. 

N orveçteki harekat bcst tenkitten korkmuyoruz. Milletin 
Narvik civarında har.?kat mütte. herşeyi bilmesi, kararını ona göre 

filtler lehine cereyan etmekle beraber vermesi lizımdır. Milletin ve efkarı 
son derece aheste ilerlemektedir. Ye.. umumiyenin itimadma mazhar obnı-

yan bir hük:funet, demolaat bir memniden yapılan müteaddit fhraç hare- lek 

geldiğini söylemiş ve "dünkü itimat 
reyi vaziyeti değiştirmiş ve hiikume.. 
tin yeni esaslar dairesinde kur~lma. 
sım icap ettirmiştir. Onun için mec
lisin de toplantı halinde olması la.. 
zımdır" demiştir. 

Başvekil muavini, Churchill olar.ak 
ve imparatorluğun sevkulceyşini ta .. 
mamile kontrolü altında bulundura.. 
caktır. Halifax, harp kabinesınde ka. 
lacaktır. Archibald Sinclair Hariciy~ 
~nthony Eden Maliye, Herbert; Mor .. 
nsson Harp Levazımı Nazırlıklarını 
deruhte edecekleııjir. 

Diğer Nezaretler, amele fITkas~ 
dan eski Bahriye Birinci Lordu A. 
lexcınder il_e Duff Coope::, Amerü, 
Dalton, Grınvood, Bevin, Sir Ander
son ve Sir Andrev Duncan'e tevdi e.. 
dilecek tir. 

ketleri müttefiklerin Narvik etra- ette harp idare edemez.,, 
fJndaki mevcutlannt arttırmrştır. Chamberlain, 72 yaşında olması. 

Mister Chamberlain, buna karşı lü
zum hasıl olduğu takdirde meclis 
reisinin tatili kısa keserek mebusla
rı içtimaa davet edeceğini anlatmış, 
ve "hükumet, harbin bütün sevk ve 
idaresi meselesinin, yahut bir safha
srmn konuşulması için her zaman 
mtlzakere·açmıya hazırdır,, demiştir. 

Bu sabah bir Alman tayyaresi, 
Cher departmanına mecburi bir in)§ 
yapmıştır. İçinde bulunan dört kişi 
tayyareyi tutuşturınuşlardır. Bunlar, 
koylüler tarafınc1en ya"kal11n etl 

Almanlar nefsi Narvik istikame- na rağmen Avam ve Lordlar Karna
tinde değil, şehrin şark istikametinde rasında şahsına ve siyasetine yapılan 
demiryolu boyunca geri çekilmekte- hücumlar karşısında harp silahım 
d . kullanmıya ve münekkitleri sustur. 
ır. 

Namsos mıntakasında, Almanlar mak_ yoluna sapmıya tenezzül et-
f · N d k f · medL 

asker!y eye teslim edilmişlerdir. 
M ajino takviye edüiuor 

Paris, 9 (Hususi) - Fransa hüku
meti, Majino hattını ~rinl~rmiye 
devam edieror .. Harbin başlamasından 
beri hatta beton yapılı 1200 blok
haus ilave olunm\l§tur. 

• İngiltere Hava İ§leri N ezaretl, bu.. 
gün öğleden biraz sonra bir İngiliz 
avcı tayyaresinin lskoçyanm Şimali 
Şarki sahilinde bir Alınan bombardı.. 
man tayyaresini denize düşürmüş oL 
duğunu neşrettiği bir tebliğ ile bil
dirmistir. 

- lngilterede 2,5 milyon 
geni asur 

İngiltere Kralı orduya yeniden 2,5 
milyon asker temin eden bir emirna
me imzalamıştır. 

Bu suretle otuz altı yaşına kadar 
olan esnan erbabı askerliğe aI.ınmış 
olacaktır. 

• Amirallik, kafile halinde seyahst 
eden altı Alman iaşe gemısinin İngi
liz tahtelbahirleri tarafından torpil
lendiğini bildirmektedir. 

• Hükumet, memleket dahilindeki 
düş'rnan faaliyetine karşı aşağıdaki 
tedbirleri ittihaza karar vermiştir. 

1 - Düşman memleket ahalisin. 
den olup ta hudut harici çıkarılanu. 
yanlar hapsedilecektir. 

ne M amsos an pe azla ıleri git-
rntş <!e r'ttft. l'm"ln!M"ttın-e:ıtett rçnİ-

istifade ettikleri yol son derece sarp 
ve tek bir yoldan ibar~ttir. Çok şicL 
detli harekat icra eden N-0rvcç müL 
rezeleri, bu ileri hareketi pek güçle~ 
tirmektedir. 

Norveç resmi ajansının verdiği bir 
habere göre, Norveç kıta1a-rı, tayyare 
topu ve piyade kıtalarile sıkı bir el 
birliği halinde çalışarak düşmanı, 

Grcsdalen dağlık mıntakasından püs 
kürtmiye muvaffak olmuşlardır. 

Norveç Başkumandanlığı aşağıda
ki tebliği neşretmiştir: 

"Kıtaatımız, dün işgal ettikleri 
mevkilere yerleşmiştir. Namsos mm. 
takasında, bir küçük Alınan kıtası 
Şimale doğru ilerlemektedir. Bu. bir 
öncü kıtadır ve ileri hareketinin çok 
aheste yapıldığını göstermektedir. 
Devriyeler arasında bir kaç müsade.. 
me vukua gelmiştir.,, 

• 
Alman kıtaatı, tsviç _ Norveç hu. 

dudundaki bir çok gümrfüt mevkile
rini ve bilhassa Valdalen'i işgal et. 
miş!er ise de bir müddet sonra bu 
son noktadan çeti)m.işlerdir. 

Diier taraftan Norveç radyosu, 
topçu ve hava kuvvetleri:le dayanan 
No~eÇ ordusunun Alman kıtaatmı 
I..eigaating dağındaki mevzı1erinden 
çıkarmış olduğunu haber vermekte. 
dir. Şimdi Norveçliler, bu kıtaatı bu 
dağın eteğindeki ı1adide takip etmek_ 
tediıler. 

ŞitldeUi bir hava mulıarebai. 2 - Düşman bir mem!eketten ÇI
kanlanlar ingiltereye döndükleri za Sir Samuel Hoare, meclisin dünkü man kontrole tabi tutulacaklardır: 

3 - Casusluk ve sabotaj gibi va. toplantJsında Norveçte vuku bulan 
him hadiselerde, idam cezası tatbik bir hava harbi hakkında mabimat 
edilecektir. vermiştir. Nazırın izahatına göre, mu 

harebe son derece çetin olmtf ve 
Hava faikigeti için İngilizler zayiata uğramakla beraber 

Londra, 9 (A.A.) - Tayyarecilik Almanlann 7 tayyaresini dü~rmÜf
eksperlerinden biri Veekly Maga. ler ve ağlebi ihtimal sekizini de tab. 
2ine'de hava harbinde Büyük Britan. rip etmişlerdir. 
yanııı ilk adımı atmasını tavs•ye Et- Diğer taraftan Amirallik dairesi, 
mektedir. Bu ekspre diyor ki: şu tebliği neşretmiştir: 
"Xlmanyanın bizi belki de pek ya- "Norveç sahilleri açıklanndaki ha-

kmda bora~ardıman edeceği muhak- rc:-kat esnasında Trondhjem mmtaka. 
kaktır. Hadiselerin gerisinde kalma- sının tahliyesi sırasında donanmaya 
mız laz~çıdır. Harekat sahasını AI- mensup Vavichshire ve Oıelyuskiıı 
manyaya nakletmeliyiz. Almanyarun balık!rı gemileri düpnan tarafından 
münakalat yollarına, silah ve tayya. yapılan hava hücumları neticesinde 
re f&brikaları ile tayyare rıeydaııla. hasara utramış ve bir müddet son.. 
rı.ı.ıa seri ve metodik taarruzlarda bu_ ra da batmıştır. 
lunmalıyız." "Jardine, aint - Goran, Gaul ve 

Eksper, Büyük Britanyanın da bu Astonvilla adlarındaki diğer dört ba
harpten müteessir ve mutazarrır O- lıkçı gemisi de Alman tayyareleri
lacağını ancak bunun harbin başlan. mn taarruzları yüzünden hasara uğ. 
gıcında tahmin edildiği kadar büyük ramıştır. Bu gemiler, Şimal denizini 
olmıyac.ağını ilave etmekted1r. Eks- geçt:bilecek halde olmadıklarından 
per, netice olarak, tayyarelcrini kul- İngiliz kuvvetleri tarafından batırıl. 
lar\dığı takdirde, İngilterenin hava 1 mışt?r. Nüfusça zayiat fazla de~ildir." 
faikiyetine malik olacağ1111 söylemek • 
tedır. Frc:nsadan Norvece gitmiş olan 

ngı ız Profesorierinden Ernest 
Barker'in matbuat hürriyeti 

hakkında yazdığı bir makalede de
diği gibi: 

0 Her vatandaş harp hakkında dü. 
şüncelerini, kendisince doğru veya 
yanlış telakki ettiklerini, harbin iyi 
veya fena idare edildiğini, hulasa bü. 
tün düşüncelerini yazıp neşretmekte, 
söyleyip müdafaa etmekte serbesttir. 
Serbest tenkit ve açık münakaşaya 
istinat eden demokratik nizam harp 
esnasında durmaz, bilakis canlanır. 
Bu nizamın temeli söz, münakaşa ve 
tenkit hürriyetidir. Bu hürriyet de. 
mokrasinin nefes almasıdır. Bu saye. 
dedir ki harp esnasında da biz bütün 
ciğerlerimizle teneffüs ederiz. 1695 
tenberi parlamento muntazaman 
toplanır ve hükumetin faaliyetini 
münakaşa ve tenkit eder. Bu müna. 
ka~a ve tenkitler matbuat tarafından 
serbestçe neşrolunur. Bu başka türlü 
olabilir mi? Parlamento bizim hü... 
kümdanmızdır, hükumetimiz ona 
dayanır ve kuvvetini ondan alır. Bu 
hükümdar ne derse o yapılır.,, 

İşte İngiliz demokrasiainin kuvve. 
ti buradadır. Harp zamanında bile 
her meseleyi açık konutan, millete 
her hakikati söyliyen ve bu suretle 
hakikatten korkmıyan memleket, 
hakkından ve kuvvetinden emin o. 
lan memlekettir. Bu memleket yeni. 
leıaez. 

Fransız Alp avcı askerleri, bu sabah 
İngilterenin şimalinde hır limana 
ge.ımışle.rdir. 

İsveçte: 

Muhafazakar mebuslardan .Mister 
~.ı ..--.:.-ı...:-- ~.. .... ~ 
ki bir hükumeti süratle kurmak lazım 
geldiğini izah etmiş, ve bunun üzeri. 
ne meclis tatil devresine girmiştir. 

Bu suretle hükumeti 'ya takviye 
etmek, yahut yeni bir hükumet kur
mak meselesi ilk safı işgal etmiştir. · 

• Parlimentonun 20 Mayısa kadar 

yaptığı tatil, Chamberlain'in istifa 
veya kabinede değişiklik yapmak hu 
susunda bir karar vennesini imkan 
dahiline koymuştur. Değişiklik mu. 
hakkak gibi görünmekte ve dün hii
kumet lehine rey veren bazı muha
fazakarların, nazırlardan bir kaçı de. 
ğiştirilmek şartile hükumete müza
heret niyetinde olduklan söylenmek. 
tedir. 
Eğer Chamberlain, kabinede bir 

değişiklik yapmayı kabul ederse, ye
ni nazırları intihapla iktifa etmekten 
se, Krala kabinenin müşterek istifa
sını vermeyi tercih etmesi muhte
meldir. Çünkü bu suretle kabinede 
cezri tadilat yapılması daha kolay o
lacaktır. 

İşçi partisinin senelik konferansı 
Salı günü toplanacaktır. Ve kabine
ye iştirak meselesinin, bu konferans. 
ta birinci derecede rol oynayacağı 
şüphesizdir. İşçi mebuslar, Chamber. 
lain'in riyasetinde teşekkül edecek 
bir kabineye girmekten imtina et
mektedirler. 

Chamberlain'in geniş bir itimat ka 
bine.si teşekkülüne imkan vermek 
için çekilmeye mecbur kalması mub. 
temel görülüyor. Kuvvetleri istihsal 
için çalışılması umumen istenildiğin.. 
den, işçi mebusların kabineye iştira. 
ki birinci planda yer alan bir mesele 

Stokholm önüne mayin haline gelmiştir. 
döküldü Kral bu sabah saat 10.30 da Buc-

Londra, 9 (Hususi) _ İsveç ha.. kingham sarayında hususi bir konsey 
kumeti Stokholm adalarının önlerine toplamıştır. 
mayin döktüğünü bildinniştir. Gazetelerin neıriyatına göre 

Moskovadan bildirildiğine göre, İngilterede, bütün gazeteler bil-
Sovyet Rusya ile İsveç arasındaki hassa iki nokta üzerinde birleşiyor. 
ticari münasebetlerin inkişafı, Sov- lar: 
yet Rusyadan lsveçe yapılmakta o- BİRİNCİSİ: Hükumeti kuvvetlen. 
lan petrol ihracatında görülmüştür. dirmek. yahut değiştirmek IüzUmu, 
Bu ihracat senede 400 bin tona ba- İKİNCİSİ: Harbi azami canlılıkla 
liğ olmakta olup evvelce Rusyadan idare etmek ihtiyacı. 
İtalyaya sevkedilmekte olau miktu- Amele partisinin gazetesi olan Da.. 
dır. ily Herald'a göre Mister Chamberla.. 
Diğer taraftan İlveçte imal olunan 8- in, artık bir daha kallunamıyacak 
letıP.r ve makineler de Rusyada bir derecede manevi ve siyasi bir darbe 
satış piyasası bulabilecektir. yemiştir. Onun için iktidar mevkiini 

• terketmesi zaruridir. 
İsveç hükumeti erkanından mürek Liberallerin gazetesi olan Nevs 

kep bir komite, İ~veç ile Almanya a- Chronicle de ayni fikirdedir. Çünkü 
rasındaki ticaret mübadeleleri İsve- Mister Chamberlain, parlamentonun 
çiTı Danimarkaya yapmakta olduğu ve memleketin itimadını haiz değil. 
ihr~cat hakkındaki müzak,.elere ele- dir. 
nm etmek maksadile Berline bare- I Diğer gazeteler ise hükümet me
ket etmiştir. 1 kani?.masını dei!istirmek lüzumuna 

Diğer memleketlerdeki akisler 
Amerika gazeteleri umumiyetle 

İngiliz gazetelerinden farksız rnütala 
alar ileri sürmekte ve İngilteı:enin e.. 
~~ rrıınrr:ı.zcr ı.nr~sr-n v.i"Cnib-••u.. Qu~Cl~ 

makt&dır. 

İsveç gazeteleri, İngiltereyi, !f or. 
veçte muvaffak olmamak yüz:inden 
muaheze edemiyeceğini, fakat IOn 

müzakereler neticesinde fngilterenin 
harbi canlandıracr.l,ından §Üphe et.. 
memek lazım geleceğini söylüyor. 

MussoUni Roosevelt'in 

Teklifini Reddetmiş! 

bildirilecek idi." 
(Başı 1 incide) 

Gazete, Amerika sefiri ile Musso. 
!ininin ~rüşmeleri hakkında şu ~f. 
silatı vermektedir: 

"Philips, vesikayı Mussolinlye uzaf 
rnış. o da bunu yavaş yavaş ve dik. 
katle okumuştur. Mussolini mektuba 
okuyup bitirdikten sonra katiyen te. 
reddüde kapılmaksızın cevabını ver. 
rniştir. Mussolininin sefire Roose.. 
velt'in jestini takdir etmekte valnız , . 
zamanın ihtilafı teskin için her hangi 
bır harekette bulunmağa müsait ol
rnadığınr, çünkü halihazırda müzake. 
rat için lazım olan esasları bulmıya 
imkan mutasavver olmadığı miltaİS
asında bulunduğunu söylemiştir." 

"Sükutuma alışmalısınız" 
Roma, 9 (Hususi) - İtalyan impa

rato:::luğunun kuruluşunun dördüncü 
yıldönümü bütün memlekct!e tesit 
olunmuştur. Venedik sarayının önü. 
ne toplanarak kendisini alkışlıyan 
1:\alka hitaben, Mussolini, şu sözleri 
söylemiştir: 

"9 mayıs, en büyük zaierin günü
dür. Sizler, yalnız hadisPlerin ihlal 
edebileceği sukutuma alışmalısınız." 

Kral, Napolide deniz aşın toprak
lar sergisinin küşat resmini yapmıŞ
tzr. 

• Berlın, 9 (A.A.) ..:: Propaganda 
Nazın Göbels, İtalyan halk kü1türü 
nazm Pavolini'nin şerefine bir ziya. 
fet vermiştir. Alınan Hariciye Nazrrı 
Von Ribbentrop, Berlinden aynl
makta olan İtalyan sefiri Altolico te• 
refine bir ziyafet vermiştir. 

• İtalya ile noktai nazar taatneri 
hakkında sorulan bir suale Butler §U 

cevabı vermiştir: 

"Her iki memleket mümessilleri a
rasında müzakereler devam ediyor. 
Bu görüpnelerin müfit neticelere Ta. 
racağmı umuyoruz.,, 

Otomobillerin Tahdidi 
Ankara, 9 (TAN) - Resmi otomo. 

billerin tahdidi hakkındaki layiha 
varın Mecliste ı!Örüşülecektir. 

Öl 

d 
c 
s 
)" 

ıı 





SAC EKSIRI 

Komoien 
Saçları besler, kökle

rini kuYvetlendirir, 

dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzu~< 
Eczanesi 

Beyoğlu - 1 tanbul 

1 

T A.N 

1 - 19 Mayıs }ı'evkalade Piyangosu Yeni Otomatik dönen kurclcrlo yapılan ilk Keşide olacaktır. itimat veren, §ans 
getiren bu küreler elektrikle işlemektedir. 

2 - Keşide 19 Mayıs Gençlik Bayramını mUteakıp, Ankarada 19 Mayıs Stadyomunda On binlerce halkın huzurunda 
yapılacaktır. 

3 - 19 Mayıs Fevkalade Piyango"sunda Onda bir Bilet yoktur. Tam bilet ve yarım Bilet ''ardır. Tam Bilet İkramiyenin 
tamamı olan (50.000) Lirayı, yarım Bilet (25.000) Lirayı lam olarak kazanabilecektir. 

4 - Tam Biletler (2) Liraya, yarım Biletler (1) Liraya satılmaktadır. Bu Biletleri Satış Gişelerinde, Bayilerde, Ziraat 
Bankası Şubelerile Po ta Gişelerinde bulabilirsiniz. 

5 - Bu Keşidede (200.000) Bilet \'ardır. Bu Biletlerin (42.228) adedi muhakkak surette İkramiye kazanacaktır. Yani 
İsabet nisbeti Yüzde ~·irmi birden fnzlndır. 

6 - 19 Mayıs Fevkalade Piyangosu için Onar Biletlik Kamdcr ihd~s edilmiştir. (2) Liralık Biletlerden mürekkep olan 
Karneler f20), (l> Liralık Biletlerden miirekkep olan Karneler (10) Liraya satılmaktadır. 

7 - Karnelerdeki Numaların son rakamları (0) dan (9) a kadar olan rakamlarla nihayetlenmiştir. Bu suretle her Karneye 
mutlaka ik iİkramh·e isabet edecektir. 

8 - Bu, şu demektir: (20) Liralık Karne alanlar muhakkak surette (5) Lira. (10) Lirahk Kame alanlar muhakkak suret. 
te (2,50) Lira kazanacaklar. bu uretlc Karnelerin fiatı 05) Lira~·a ve (7,50) Liraya düşecektir. 

9 - Dönen Kiirclerimiz ve 19 l\Tavıs Fe.,•kııMıle Ph·an1rnoı;11 l>akkıntla fazla tafsilatı parasız olarak daihtılıı.n Bro iirlerL 

mizde hula- ı 
caksınız. 

10-19 l\ta~·ısl 
Gençlik \'e Spor Bay· 
rammı ümitsiz bir hal
de ceçirmeyiniz. Bu.. 
gün alacağınız (2) Li-
ralık Tam Bir Biletle 1 
tamam (50.000) Lira 
le azana bilirsiniz. 

KURU KAHVECİ 

MEHMET EFE Di Baş, diş, nezle, • 
CJrıp, romatizma 

A UMLA ' 
DAiMA HALiS ve EN iYi 

Kah.~eyi 
SATARLAR. 

Üsküdar Toygartcpc Dülbali so
kak 43 No. buyük annesi Fatma nez. 
dinde ölü Hüseyın varisi olü Katip 
oğullarından Liıtfi oğlu Sezai: 

\'<' hütiin ai'r11s>rını7.1 tlrr'hal keser frııhında günde iiç ka e alınabilir. 
. '. ' ... ~ ~ 1 ,, .. . • ... . . •·• 

·Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüaü 

işletmesi 
ilanları 

1 - İdareye ıııt Bahçcknpı'da 52 No.lu dukklın 11 Mayıs 1940 tarihinden 
31 Mayıs 1941 tarıhlne kadar kiraya vcrılecektır. 

2 - Muhammen aylık kırası 30 lira olup bir sene yirmı gilnluk kira mud
detl !cin muvakkat temırıat 28,50 liradır. 

3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine milsadif Cuma gilnO saat 15,30 da 
alım satım komisyinunda yapılacaktır. 

4 - Şartları öğrenmek isteyenlerin hergun komisyona milracaatıcri. (3306) . .. 
1 - Ne!si Kadıköy iskelesinin üstündeki gaz.lno 11 Mayıs 1040 tarlhlnden 

tıbaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar kiraya verilecektir. 
2 - Aylık muhammen bedel 121 lira olup bir sene Y1rmi gilnlilk kira mOd· 

NI ıctn mu\ akkat teminat 114,80 liradır. 
3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine müsndif Cuma gtinU saat on beşh 

\hm Satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ŞarUarı öğrenmek isteyenlerin hergün komisyona mOracııatlcrl. (3307) 

Ü küdar 1. nci sulh hukuk mah
kemesinden: Kamile tarafından si
zinle sair kimseler aleyhine ikame 
edilen Sinanpaşa mahallesinde kfıin 
hane arsasının izaleyi şüyu davasın
dan dolayı ilanen yapılan tebligat Ü-
zerine mahkemeye gclmemiş cldu-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 1 • • 

üoorcklcruco ıdrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların nııkruı.11;uıuJ 
kı;künden temizlemek için HEL!\IOBLÖ kullanınız. 

~--------------------------"' 

ğunuzdan aleyhinizde gıyap karan 
verilmiş ve gıyaben yapılan muha_ 
kemede mezkur gayrı menkuliın 20-ı 
5.940 pazartesi saat 16 da mahal. 
linde keşif icrasına ve muhakemenin 
de 29-5.940 çarşamba gunü saat 10 
talikine ve 10 gün müddetle ilanen 
muameleli gıyap karannın tebliğine 
karar verilmiş olmakla tarihi ilan
dan itibaren muddeti -mezkiirc zar. 
fında itiraz etmediğiniz ve mahke. 
meye gelmediğiniz surette b1r daha 
mahkemeye kabul olunmıyarak gı. 
yabında muamele yapılacağı gıyap 
kararı makamına kaim olmak üzere 

tsobreklerin çalışmak kudretıni arttırır. Kadın. erkek idrar 1;orluklarını. 
eski ve yem belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, !l;Jk s1k idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
HU mu M yıs 940 sonunda bitecek ol;:ın milski at Ruhs'at te:ı:kert'lerlnl Y•-

nr ,. ~ lst yenler 20/5/940 tarihinden 5/6 940 gilnU akşamına kadar kontrat 
ve fotoıraflarıle ba mildilrlilğe müracaat etmeleri illin olunur. (3640) 

Hanen tebli~ olunur. 

8anıbı .,. Neerıya• Mtie'Oro 01aııı .. oı•• 
OÖRD0Nc0 Guetecllll< .,. N .. ısrlyP 

T. L $ 8•11ldı01 ver TAN Matb11u 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekküliıne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilestirir 

~ıhhat Vr:Caletinln ruhsatım haizdir. HER ECZANEDE RT l l NTH~ 

1 

10- 5 - 940 

PLAN 
ADfT LiRA 

1 İKRAMİYl 50.000 
a • 10.000 
2 .,sooo, 10.000 
4 .(2500> 10.000 

20 .cıooo, 20.000 
200 •<100, 20.000 

2.000 4' '10, 20.000 
20.000. c 3 • 60. 000 
20.0DO~, 2, ~0.000 
~2228 24QOOO 

• 
1 

iki taraflı meydan, Park ve caddettt' 

mahıuı uıt. 

D mırdcn 'eya Bctond n bir sütun Ozeril" 
konur. Mınelcrln kutru 50 şer santimdit 

SİNGER SAAT MAGAZASl 
lsianbul - Eminönü No. 8 

,-Doktor ÇIPRUT•ll 
Cildiye ve ZUhrevlye M bteha•ı-4 

Beyo lu Yerli Mallar Pazarı karşı• 
sında Posta sokağı kö inde Mey• 

menet apartımanı. Tel · 43353 

MAZ ME .TUZU 
INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA 

BOZUKLUGUNDA. BARSAK 

KULLANILABILIR. EMNiYETLE 

errıh ve ır MİDE ''e BAR..c;;AKT.ıARI temizler alısflrmaz ve vormaz. MAZON isim ve ROROS marka~na dikkat. 


