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Almanlar Kütle H~linde ilerliyorlar 
. 

iege Kaıe·ıerinden BirA~ERIKA 

Almanlar 
z·uider: Zee' ye 

Vardılar . 

Albert Kanalının Cenubunda Şiddetli Bir Harp 
Oluyor, ·Almanlar Brüksele 35 Mil Mesafede 

Bulunuyorlar, WUhelmina Londraya Gitti 
Lon•Jra, 13 (Hususi) - Son harp vaziyeti şu safhadadır: 

floland·:ıda Almanlar şimalde ilerlemişler ve Zuider Zee'ye var
nuşlarclır. Fakat Holanda esasen şimaldeki ülkelerini müdafaa 
için tertibat almadığı için Almanların buradaki ileri hareketi 
ehemmiyetle karşılanmamaktadır. 
. Belçikada büyük Alman taarruzunun bir safhası Mastriht -
Liege ve Brüksel müsellesi i~indedir. Fakat ~~ar bur~da 
Brükselden 35 riıil mc~safededirler. Almanlar Lıege ı ışgal ettik
lerini bildiriyorlar. Diğer tebliğlerde ise birçok kalelerin müda-

"---:1'·-::raa.ycı uc\l.:ı..t.44 cl.Li.ldc1.i \,l1Ulı:illyu1.. 

--.._ ----, Belçikl!da en mühim harp Albert 

H A R P 1 kanalı cenubunda yapılıyor. Ve bu 
. muharebenin neticesi bekleniyor. 

Balkanlara 
inecek mi? 

HOLANDADA 

Kraliçe Londraya gitti 
Londra, 13 (Hususi) - Holanda 

Kraliçesi Wilhelmina bugün Londra. 

. . 
Holanda ve Belçikadaki harekatı gösterir harita: Su altında bırakılan arHi, Almanların elinde bulunan Tonger 

ve civarında mühim harekat devam eden Albert kanalı haritada işaretlenmiştir. 

Vaziyetini 
Bırakıyor 

Nevyork, H (Hususi) - Hariciye 
Nazırı Mister Hull, bugünkü beyana. 
tında beynelmilel kanunsuzluğun 
hüküm sürdüğü bu sırada Amerika. 
nın da kendini emniyette hissetme. 
diğini göylemiştir. 

Amerika Hariciye Nezareti, Ame. 
rika devletlerin.in b:taraflığı terke. 
derek gayri muhariplik vaziyetini 
alması için vuku bulan bir teklifi 
tetkik ediyor. Bu takdirde Amerika. 
mn müttefiklere karşı vaziyeti, İtal. 
yanın Almanyaya karşı vaziyetine 
müşabih olacaktır. 

Uruguay hükumeti de bütün Ame • 
rika hükumetlerinin hep birlikte AL 
man istilasını protesto etmelerini 
teklif etmiştir. Bu teklü de tetkik 
olunmaktadır. 

• 
Londra, l 4 (Hususi) - l\lısır 

klımeti ihtiyati bir tedbir olmak ü
zere Garp hududundaki şehirleri tah
liyeye başlamıştır. Bunlar Sollum, 
Sedi Barrani ''e Mersa Matruh şe. 
hirleridir. Sahra Valisine daha bu 
sabah icabında bu işi yapmak için 
salahiyet verilmiş, o da derhal sala. 
hiyetini kullamnıya başlamıştır. Bil. 
tün Mısnın zifiri karanlık içinde kal. 
ması ·için tecrübeler yapıJıyor. Aşağı 
Mısırdaki baraj mmtakası, yasak 
mıntaka ilan olunmu .. tur. 

• 
Londra, 14 (Hususi) - Holanda 

hükftmeti, bugün payitahb Lahaye'. 
den naklettiğini ilan etmiştir. Yeni 
payitahtın nerede olduğu bildirilme. 
mektedir. 

• 
Londra, 14 (Hususi) - En cıon is-

tatistiklere göre son dört günde dü. 
şürülen Alman tayyarelerinin sayısı 
(500) ü doldurmuştur. 

ta.ıan: M. Zekeriya SERTEL ya geldi ve Kral Corc tarafından is. -

Norveç harbi esnastnda Balkc'ln-
lar etrafındaki hav& o kadar 

lcarannıştr ki, herkes Norveçten son
ra h;,rbin Cenubu Şarld Avrup:ıya 
airavet edeceğine muhakkak naıari-
1~ bakıyordu. 

Filhakika bütün hadıseler bu ka. 
llaa~i takviye eder mahıyette idi. AL 
~anya Slovakyada tahşıdat yapıyor
dt.L Balkan memleketlcriıu . Alına:ı 
tuııstıeri istila ediyordu. İtalyanın 
l:>,a...>n.açyayı istilaya h1.Zirlandığı ha. 
her veriliyordu. Hulas:ı harp için 
her hazırlık tamam gibi görünüyor-
du · . · 

'l'am böyle bir zamanda Almanya. 
~t:r...~ llaı Holanda ve Belçikay:ı saldırarak 
).,'1,, hJ b" G · kl ~ . (~~:!ı' r ı arp cephesme na e~mc~ .1, 

;::.~:;: '.tu.na ve .Balkan memle:Cetlcrine hır 
:. ~: ~ .içın olsun geniş bir n~fes ald:r. 

: ·. dı. Alınanyanın Garpta meşgul ol
·: duğu müddetçe, Cenupta yı>ni bir 

C(·phe kurmak istemiyece~ kanaati 
hasıı oldu. Ve zaten Ga'!."pta başlı
hn harp, kati neticeyi verecek ma
hiyette olduğu için, belki de harbin 
~il taraflara sirayetine mani olacağı 
U~:tlf'ri belirdi. 

liakikaten Tuna ve B:ılkan mem
l"Jtctleri harp sahası olmaktan kur
tul.muşlar mıdır? 
Almanyayı şimdiyt:! kadar Bal

itan.ara inmekten meneden en bÜ
>'Uk amil, Tuna ve Balkan meru!~-
k.etıcrmi iktısaden elinde bulundur. 
rt\ııc:ı idi. Bu memleketlc>ı.· Almanya
llttı istediklerini verdikçe, ve kendi 
E!ltonomilerini Alman ekonomisine 
b<tglHukları müddete'!. A1nı&nya1'1ın 
a;ı!ıtor.lara inmesin'e sebep ve lii
~tun :yoktu. 

tlı. bakımdan hala Balkanlarda 
Gil biiyijk bir değişildik mevzuubahs 

if değiJair. Filvaki Türkiyenin A!man. 
e~ a ~a ile olan harici ticarctı % 50 den 

11 % 2 ye düşmüş, Yunan.istanm Al
~ıınya ile olan iktısadi ve ticari mü-
1'\ 'lc;t.t>etleri hayli azalm ıc:t•ı Ifarbm 
11 k alt' ayı zarfında al'itt.~ffaJer Ro
tll:ınvı.dan bol miktadı:t o?.trol ve 
buğdsy alabilmişlerdir. Fııkat bu te
lc:bbilsler, Almany n Tuna ve Bal. 

iiiiiiii ı •.sil:· 1) 
!'!~? 

tikbal edilerek Bukingam sarayına 

götürüldü. Daha evvel Londraya ge. 
len Veliaht Prenses Jülyana ile koca. 
sı Prens Bernard da Kraliçeyi istik
bal edeuler arasında idiler. Prenses 
Jülyananın iki çocuğu da Londraya 
gelıİıiş oldukları için Holanda hane.. 
danımn bütün erk.im da İngilterede 
bulunuyorlar. 

Kraliçe Wilhelmina, Holanda hü
kO.metinin talebi üzerine memle.ıcct 

haricine çıkmıştır. Alınan tecavüzü. 
nün bilhassa kfaliçeyi istihdaf elti. 
ği ve kraliçenin esir edilmesi içi.1 
her şeyin yapıldığı göze çarpmış, bu. 
nun üzerine kraliçenin Zeland'da ika 
met! tensip olunmuştu. Fakat Ze. 
Iand'ın da mükerrer defalar bombar. 
cl.nıan edilmesi, Holanda ile müs
temlekelerinin selameti için devlet 
şefhıjn tam manasile emin bir yerde 
ikametf lazım gelmiş ve Kraliçe 
Kral Georges'un davetini kabul et. 
rniştir. Kraliçe, ilk !ırsatta memle
ketine dönecektir. Veliaht Prenses 
Jülvananın kocası Prens Bermu:d, 
Hoianda ordusunda hizm~t etmek ü
zere geri dönecektir. 

Son harp vaziyeti 
Holandadaki harp vaziyetine ge. 

lince· Almanlar garbi Getlandda i. 
' 1 !erleme kaydediyorlar ve Lanstrat a 

da vardıklarını bildiriyorlar. Roter. 
damda henüz müsellfilı Almanlar 
bulunmaktadır, fakat bunların elle
rinde toplan kalmamıştır. Holanda 
müdafaa hattının en büyük kısmı ta. 
mamiyetini muhafaza ediyor. _Hol~n
dalılar paraşütlü efrat tehlikesıne 
karşı koymağa muvaffak olmuşlar. 
dır. 

Bugün İngiliz kuvvetleri Waal~8: 
vE'n'e giren Alman kuvvetlerını 
şi.ddetle bombardıman etmiş ve bu 
yüzden Alınanların bu hava karar. 
gahından temin edecekleri istifade 
asg;t! hadde inmiştir. 

A•manlar bugün ı\mst.:!>:damı bom
b.ırdıman etmişlerdir. Ho!anda baş. 
kumandanı geceleri 6 - 8 arasında 
sokcJklarda dolaşmayı me::netmlştir. 
Lahayde sokaklarda 3 k!2ldEm faz. 

~onu: Sa: 6; Sü: 3) 

CHURCHILL 
Tam İtimat 
Kazandı 

--0-

.. Siyasetimiz Harbe 

I.taly~da Dün de Harp 
Lehinde Nümayişler 

Devam, Hedefimiz 

Kati Zaferdir .. 
Mister Churchill, dün A vanı Ka.. 

nıarasından, mevcud:ıu itUfakile iti
mat reyi almıştır. Cnurchm. ou mü. 
nıısebetle söylediği nutukta. harp ka.. 
bjnfsinin milli lttihadi tere.sil ettiği. 
ni tebarüz ettirdikten sonra şöyle 

demiştir: 

Yapıl~ı 

"5ize kandan, ıstıraptan, gfü: yn
~mdan ve alın terinde'l başka ikram 
ede< ek bir şeyim yoktur. 

Müttefik Ablokası, italy~yı Siyasi 
Hürriyetinden Mahrum Etmiye 
Doğru Atdmış Bir Adım imiş! 

''Styasetimiz: Karad3., denizde, ha. 
vada harbe devam. Hedefimiz: Her 
ue pahasına olursa olsun, zafer. Çün. 
kti zaferi kazanmazsak Britanya 
l:mr ~ratorluğu ya~ıyamaz ,. 

Avam Kamarasında dün yapılar. 
ınuıakerelerin tafs<latını ve Chu.
~h:ll''n nutkunu üçı.iucü sayfarruzıl~ 

l::ulaca.ksıruz. 

Roma, 13 (Hususi) - İtal
yanın vaziyetinde göze çarpan 
yeni bir tahavvül var. Neşredil
mek üzere olduğunu birkaç gün 
evvel yazdığımız bir vesika, bü
tün gazeteleri müttefikler aley
hinde şiddetli neşriyata sevket
miştir. 

.........,.. .... _......__......._ llu vesika, iktısadi abJokanıc Ital. 

Yeni Tefrikamız 

Veyi Mağluplara! 
Çeviren : Sinanoğlu 

yaya verdiği zararlardan bahsı=d~t. 

rapoı dur ve rapora ~öre kontraband 
kontıolü İtalyan ticar\:"~PH felce uğ. 
ratnuştır. Ve kontrao:ı.ıvl kontrl)lÜ 
claha fazla korsanlık nıı>hiyetindedir. 

Bugün İtalyanın bir;;.>it şehirlerin
de müttefiklerin kontrohi aleyhinde 

Bir iki güne kadar tefrikaya büyfık nümayişler yap lır.ıştır. för. 
başlıyacağımız bu roman, İtalyan ÇJk şehirlerde talebe İngiliz ve Fran 
edibi Annie Vivanti'nin eser;idir. sız konsolosluklarına tecavüz etmek 
1914 te Belçika Alınanlar taralm- ist..~mı~ ise de, zabıta hnna mar.ı ol. 
dan h;gal edildiği zaman orada ge- ffii.lı?tur. 

cen bin bir faciadan birini. bir Şiddetli neşriyat ba§la.dı 
harp ve aşk faciasını bu·7enLro. 1ta.ıyan gazeteleri de bn münnse. 
manımızda bulacaksınız. brtle mütalaalar yürıWt) orta,., Jur. 

w ezı.....-sr 0 0 a o o TJıO" o , n:ı!e d'İtalia'ya göre, müttefikler, bu 

hart:keti takip etmekle İtalyan hü. 
kürursnlık. haklarını ı.lıliil ediyorlar. 
Müıt diklerin maksadı, yalnız Al
ına'1) aya mal gitmem\'"si değildir. 

Belld maksat, İtalyayr d:ıh•t geniş si. 
y.ısi ve iktısadi gayeler için kullan. 
:nakhT. İtalyan gazet~si bu m:: ltsad• 
izah t:derek diyor ki: 

"Müttefiklerin ist~diklerl mukabe. 
lebhmisil tehdidinden dehşete duçar 
oJm.: ş olan gayri muhıı<rıpleri Fran
stz • İngiliz ablokasın.ı miizaherete 
S~Yketmek ve neticede bu gayrı mu
harm ı eri muharip va·.,,ıycte sokmak.. 
tır · J\ıfüttefikler harb.:.ı doğurduğu 
S:ar~~ şalıktan istifade ederek, em. 
peryalist demokrasile":ir. bankacı, 
mili.fahsil ve tacir olarak haiz 'lldJk. 
tarı begemonyayı daha ziyade ağır. 
1aştnmak istiyorlar. ı~ib3yet İtalya.. 
vı sivasi hürriyetinde"l mahrum et
~ eli~ doğru atılmış bfr ldım olmak 
uzC'-P onu her ti.irlü i t- 1.ısad· muhta.. 
rıyf·t:naen mahrum etmt:'<: istiyorlar 
Şu h&.lde İtalyanın dos~·ı -olduklarım 
idd4ı eden milletler tıil"afından !tat.. 

(Sonu Sa. 7. Sü. 3) 

Mısırda Yeni 

Ve Acil 
Tedbirler 

Macaristan 7 Sınıfı 

Silah Altına Alıyor 
Kahire, 13 (Hususi) - Mısırdakı 

müttefik ordular kumandanı ve l\'11. 
sır orduları kumandanı fevkalade 
kdbirler almak lüzumunu hissetmiş.. 
lerdir. Sebep Akdenizdeki kanşt'k 
vaziyettir. Libya Çölü mıntakası ku. 
mandam, çöl içindeki vahaları, ica
bında tahliye ettirecektir. Bu çöl Mı
sır ile Tarablusgarp arasındadır ve 
burada "Faruk Hattı,, diye tanılan 
muazzam bir müdafaa hattı vücude 
getirilmiş, motörize kıtaların veya 
hava kuvvetlerinin bu hattı geçeme. 
mesi için herşey yapılmıştır. 

İta~yanın Kahire sefiri bugün Baş.. 
v~k~l Ali ~ahir Paşa ile görüşmüş ve 
goruşmenın uzun ve samimi geçti~i 
söylenmiştir. 

MACARİSTANDA 

7 sınıf silalı altına alınıyor 
Bud~p~şte , 13 (A.A.) _ Dün ak

şam bılha_ssa Yukan Macar;staııd:\ 
Karpatınaltı mıntakasında bir talun 

(Sonu Sa. 6 Sü: 2) 



z 

· İşin Şakası: 

Gökten Yağan Mankenler 

G Oyı, merhum Ailıoillu Ahmedln gl5z· 

!erinden blrlal takmı lmlf. Ve Ali•· 
.. lu Ahmedln de huır bulunduilu bir mec· 11-. merhum IDleymın Nulfe ıormu1ı1r: 
"- Oatıd; belkl bilmiyordunuz: Aljaolj· 

lunun bir gl5zU tıkmıdır. Dikkatle bakın 
bıkalım: Hıngl glSzUnUn tıkma olduilunu 
kestirebilecek mlelnlz7" 
BDleymın Nazif, Ailıoillunun g!Szlerlne 

dikkatte bıkmıı. Sonra takma gözUnU glSı· 

Yazan: Naci Sadullah 

dandır. 

Bugün, çok eeklden dlnledlillm bu fık· 
rıyı bını, gazetelerde okuduilum bir hı· 
vıdlı hıtıY'lıtıyor: 

O hıvadleten öörendlljimlze glSre, Al· 
mınlır, Holındıya, pıraıütlerle eade canlı 
ııkerler deilll, ııker kıltilını ıokulmuı 

can11z mınkenler de lndlrlyorlarmıt-

Şlmdl, onların yailııına bakan biçare Ho· 
landaltlır blrblrlerlne ıoruyorlardır: 1 
"- Acıbı bunlardan hangileri in.an?" 

"-Bence a11I gllzU bu olıcıkl" demlı ve Ben, - mıaZ1llah • Holındıdı bulun· 
90IUmeeyerek illve etml,: eam, ve böyle bir ıorguya muhatap olsam, 

"- ÇilnkU bu gözünde biraz ıefkat var!" ıuall ıorınlara, havadan yallan o mınken· 
Bu kadar ince nükteli bir Urlz, haklı teri göıterlr ve, • tıpkı merhum Süleyman 
rDlmne blle, ınunı gUIUmeeteblllr. NI· Nazif gibi, fakat kemali ciddiyet ve eaml· 

kim, bu fıkrayı dlnledlillm zaman, SU· mlyetle - ıu cevabı verirdim: 

TAN u. 5- 940 

eymın Nazlfl hiç de hakir bulmıdıilım 

ide. ben de gUIUmeemı,tlm. 
8Dleyman Nulfl haklı bulamazdım: çun. 

"- lnean bunlar olıcık: ÇUnkD bunlar-
da, IStekllerden fazlı vicdan veri" 

Evet.- Bu cevabı verirdim: ÇUnkD, mı· 
aum ve mulQm insanları uykularında b••· 
tırıp boilazlamak ve arkadan vurmak için, 
tıpkı daildın inen mUaelllh haramiler gibi 
g8kten inen bu modern ve canlı "lfetl ae· 
maviye" lere nlıbeten, onların arılarını 

ıuureuzcı katılın o mankenler elbette dı· 

' Dün Vali Lutf i Kırdarın riyasetinde toplanan 
lhtikarla Mücadele Komiayonu içtima halinde ... 

itfaiye Müdürlüğü tarafından dün Fatihte yapılan 
pastil müdafaa ve yangın söndürme tecrübesi 

lcD IUleymın Nazlfln nUkteel, mUıteenı 

lr itinayla yetlttlrdlill dl5rt evlldını bl· 
!atlına her babayı nDmune teıkll ede· 

llecek bir ıefkıt ııa.termtı olen merhum 
l•oillunı en hıkaız ithamı uvurmıktı· -.r. '•kıt zaten, bizim bu derece hık11z 

lr itham aevurın o cevaba gDIOmıeyebl· hı lnundır ve elbette dıhı vlcdınltdır. 

lktısat Fakültesinde 
imtihan Günleri 

Tütün Tüccarları, Bu 
Akşam Ankaraya Yine 
Heyet Gönderiyorlar 

Dün Bir Çocuk 
Cesedi Bulundu 

11f1mlz de, Ail•oillunı kırtı ne derin bir Fakat. biçare Holındaltlar, yıkılıdıkları 
1 ve uygı beeledlillnl blldlillmlz SU· bu Onlformılı 19klllerln, can11z birer man· 

ln1tihanlar 1 ve 4 

Haziranda Yapılacak 

mın Nazlfln nUkteelnde, pkıyı çok ken olduilunu gllrOnce kim bilir ne kadar 
Dtehımmll bir do.tun hiç de zayıf ol· ıaıırmıılır, ve lhtlmal kendi kendilerine: 

Kundağın içinden Bir 

de Mektup Çıktı ıyın bir tarafını lilnelemekten fazla hiç· "- Hıyret ... demlılerdlr: Meller bu Al· 
r ıulkıet veyı ıulnlyet bulımayııımız· mınlırın ııkerlerl bile Erzatz'mııt" 

İktısat fakültesinin imtihan gün. 
leri ile eleme dersleri dün tesbit e
dilmiştir. Dersler 20 Mayısta kesi
lecek, imtihanlar haziranın birinde 
ve dördünde olmak üzere iki gün fa. 
sıla ile yapılacaktır. Birinci sınıf 1 

3,5 Milyon Kilo 

Fransız Reiisine 

Tütünün 

Satılması 

88 Kuruş Üzerinden 

Doğru Görülmüyor 

Dün Darülaceze önünde kundağa 
sarılı, ölmüş bir çocuk cesedi bulun.. 
muştur. On günlük olduğu tahmin e. 
dilen çocuğun kundağında DarülAce. 
ze müdürlüğüne hitaben yazılmış bir 
de mektup çıkmıştır. Bu mektupta: 

evelide Yeni Elektrik 
Fabrikası Kuruluyor 

Haziranda iktısattan, 4 haziranda lk. 
tısadi cografya ve Türk iktısadiyatı. 
nın bünyesinden, ikinci sınıf 1 Ha. 
ziranda iktısat ve mufassal iktısat te. 
orisinden, ayın dördünde de sosyolo.. 
jiden, üçüncü sınıf ilk defa para, kre.. 
di, banka ve doktrinden, ayın dor. 
dünde maliyeen, son sınıf Haziran 
birde umumi iktısattan, 4 Haziranda 
devlet muhasebesi ve işletme iktısa. 
dından imtihan verecektir. 

Tütün ihracatçılan, son günlerde Fransız rejisine İnhisarlar 
İdaresi tarafından satılan üç buçuk milyon kilo tütünün bir el
den verilmesi ile bedelinin Marsilya teslimi seksen sekiz kul'U§ 
üzerinden alınmasının Türk tütün müstahsilinin ve Türk tütün 
tüccannın zararına olduğunu hükfımete arzetmek üzere arala
rından intihap ettikleri bir heyeti Ankaraya göndermişlerdi. 

Giden heyet, Ticaret Vekili tara
fından kabul edilmiş, dilekleri din
lenmiş ve tetkikat yapılacağı kendi
lerine tebliğ olunmuştur. 

Bu sene Tütün Limitet şirketi tüc. 
carlara rekabet etmek üzere 3,5 mil
yon ve Tütün Limitet şirketinden de 
Nakliyat fiyatlarının ve sigorta prim 
lerinin, ve hatta ambalaj masrafla
rının pahalı olmasına rağmen bu tü. 

"Bu çocuğu muhafaza ediniz, altı 
sene sonra gelip alacağız. - Annesi. 

Babaşı" 

Cümleleri okunmaktadır. Zabıta. 
çocuğu terkeden iki günahkan tesbit 
etmiştir. Bunlar yakalanmak üzere. 
dir. Tabibi adli Enver Karan çocu. 
ğun defnine ruhsat vermiştir. 

Vekaleti Memurlarının 

Etütleri ikmal Edilmek 

Yaptığı inşaat 

Üzeredir Yabancı Diller Mektebi 
Heyet ayni zamanda mebuslara, ve 

Parti Genel Sekreterliğine de ayni 
mealde raporlar vermiştir. 

Kansım Dövmüş! 

Cerrahpaşada Kürkçübaşı mabat. 
lesinde oturan 20 senelik evli ve 1 
çocuk sahibi Mehmet Edin, evvelki 
gün bir hayli +akı, bir hayli de bo. 
yalı ispirto içtikten sonra evine git. 
Iııı , A1ı.ı ı:>ııu uuv ıua uı-. 

Develi, (TAN) - Nafıa Vekaleti Maden Tetkik Araına 
togrametre servisi tarafından kazaml7.a gönderilen Necdet -ve 
ender isminde iki memur, Yahyalı nahiyesinin cenubu şar

de Faraşa köyünde kurulması kararlaştırılan elektrik fab
aasınıın inşası hususundaki etütlerine nihavet vermek üze-

Yabancı diller mektebinin imtihan 
günlerile ders kesilme tarihlerini 
~t>*mek ioi- ba.ıaün.lektörlar he.. 
yeti toplanacaktır. 

Harp vaziyeti yüzünden Avrupaya 
ihtısas tahsiline gidemiyen ve yine 
burada yüksek kısımda okumağa 
mecbur kalan talebe, imtihanlarda 
muvaffak oldukları takdirde orta 
tedrisat müesseselerinde muallim o.. 
la bileceklerdir. 

Geçen sene Fransız rejisi, serbest 
~alıpn tütün tüçcarlarından 2 mil
yon ve tutun lımıtet ştrketınaen ae 
300 bin kilo tütün mübayaa etmiş ve 
bu tütünlere 110 ili 120 kuruş ver. 
mişti. 

tünlerin 88 kuruşa satılması, zürra
ın da tüccann da zarannı mucip ola.. 
.--e,. - ~c.-.1__.l.__.I. • o • 1 • ...;S •• 

şüreceği ileri sürülmüştür. 
Heyet, bu akşam tekrar Ankaraya 

gidecektir. 

Hadise mahkemeye aksetmfı, hl
kim bu azılı sarhoşu bir ay on gün 
hapse mahkfun ve derhal tevkif et. 
miştir. 

~ay, bakır, tutya, alüminyum ve 
ir gibi yüzde 75 - 80 madt>n 
tini ihtiva eden arazisile kaza. 
Türkiyenin en zengin bir sınai 

takası olmıya namzet görünüyor. 
&ektrikten elde edilecek 31 bin 

v&t cereyanla madenlerrı işletil. 
, yakm viliyet ve kazalann ay. 

iatılması mümkün olac:ıktır. Bu.. 
e kadar bu madenlerin tahlili ve 

.,.n, .......... an istifade şekilleri üzerin. 
uğraşılmıştır. Şimdi de bol ve 
etli Ceyhan nehri 3yıığı Y."araşa 
juıdan istifade edilerek elelttrik 
tı için etüdlerde bulunuluyor. 

Alasam, Göçyolu, Tesbihtepe, Ka
zu ve Damlabaşı dağlannda"l 

o:::ıı.ı.-=•ıa. on kilometrelik tun~l Mer-
an dağlarmda nihayet bulacak; 

geçecek su 300 metreden 
terek bu şelAle elektrik tesisatı.. 

faaliyete geçirecektir. 

Nazillide 
·sinek ve Kargalar 

a•ı RahatslZ Ediyor 
N•zilll, (TAN) - Bahar mevsimi 

girmez, kasabada tesuini gOs
iki muzir mahluk, sivrisine~e 
lardır. 

Kıfm sürekli yağmurlarından 
a gelen küçük goller, durgun 

a \ireyen sivrisin~kler daha 
Jden herkesi rahatsız etmPğe 

§tır. Bilhassa A;ağı Nazi' li
ve fabrika mahallesinde sivrisi. 

pek boldur. Her yıl ~kurıa
doldurulması, göllere, durgun 

ra, kuyulara mazot atılması gi. 
tedbirler alınırdı. Nıızmt sıtma 
adelesi merkez mAmurluğunca 

üz hiçbir tedbire baş vurulduğu 
fllmemektedir. Bu gidı:Jle sıtmalı 

adedi gittikçe artacak, 
· ek istilasından evler otun:L 
cak bir hal alacaktu. Sühunet 

ecesinin öğleden sonra ~6 derece
çıktığı görülmüştür. Soğult gün
e görülmiyen birçok karga sürü. 
şimdi sabahlan ve aitşam üstü 
yı kaplarcasma uçmağa başla. 
ardır. Atalı Nazilli caddesinin i-

Develide eskiden kurulan 
Elektrik fabrikası 

Sanat Mektepleri 
Sanat mekteplerinin dersleri yann 

kesilecek ve imtihanlar 20 Mayısta 
başlıyacaktır. İmtihanlardan sonra 
muallimler meclisi pek iyi derecede 
geçen talebeleri tesbit edecektir. 

Şehirde Ancak 65 
Ecnebi Artist Kaldı 

lhtikCira Karıı Ciddi 

Tedbirler Alı .. ıyor 
Harbin genişlemesi, piyasada bazı 

maddeler üzerinde ihtiklr yapılma
sına sebep olmuştur. Buna karşı, a
lakadarların kati tedbirler alması 

icap etmiştir. Bu maksatla dün Vali 
ve Belediye Reisi Doktor Lutf i Kır-

dann riyasetinde mmtaka ticaret 
müdürlüğünde bir toplantı yapılmış, 
muhtekirlerle daha ciddi şekilde mü. 
cadeleye karar verilmiştir. 

Mayısın birinci ıününden itibaren Mıntaka ticaret müdürlüğü, ta-
çalışmaktan menedilen ecnebi artist. cirleri davet ederek kendileriyle gö-

Ağaoğlunun Ölüm 

Ytldönümü 
Ağaoğlu Ahmedi 19 Mayısta kay. 

bettik. Onu sevenler onun ölüm gü.. 
nünün ille yıldönümü olan önümüz. 
deki 19 Mayıs Pazar günü sabah saat 
onda merhumun Teşvikiyedeki evin
de toplanıp hatırasını anacaklar, ve 
sonra kabrine gidip mütevazı4f!lera
S!ln yapacaklardır. 

Bu vesileyle bazı dostlan kısa birer 
nutuk söyliyeceklerdir. Oğlu Samed, 
babasının hayatı ve ölümü münase. 
betile hakkında yazılan yazılardan 
mürekkep bir eser hazırlamıştır. 

Tayyare lhtifa6 Yarın 

Fatihte Yapılacak 
Tayyare Şehitleri İhtifali yann 18-

at 14 te Fatihteki Tayyare Parkında 
yapılacaktır. Merasim Selimiye Kıf
lasından ve Fatih Parkından atılacak 
toplarla ilin edilecektir. Bu ihtilalde 
bir çok mekteplerin hazır olacağı bir 
geçit resminde Maltepe Lisesi mızı• 
kası ile tümen mızıkası bulunacak
tır. Merkez Komutammn vereceğl 
bir açış nutkundan sonra söylnecek 
hıtabeleri bir matem havası takip e
decektir. 

ler, hcrgün üçer beşer kişilik kafile- rüşecek ve koordinasyon heyetinin Al 
ler halinde memleketlerine gitmek- kararlannı bir defa daha tebliğ ede. tın Fiyatları Kahve ve Çay Tüccarlannm 
te devam ediyorlar. Şimdiye kadar, i d İçtimaı 

1162 artistten 97 si vize almıştır. Bun.. cektir. Aynca Belediye, p yasa a Durmadan Yükseliyor 
lann ekserisi Macar ve Alınan ka- devamlı şekilde fiyat kontrolü yapa- İthalat limitet şirketlerinin ttııa. 
dmlandır. Artistlerden 27 si Suriye. cak, bu suretle fiyat yükselişleri mil.. Altın fiyatı gittikçe yükseliyor. Pi- lat birliğine kalbi hakkındaki nizam 

IHatayda Meyvactlık 
Günden Güne lnkiıafta 

ye, mütebakisi de memleketlerine rakabe altına alınmış olacaktır. Her yasadan altın toplı1anlann çoğaldı~, namenin tatbikatına dünden itibaren 
dönmüşlerdir. Halihazırda İstanbul- hangi bir maddenin fiyatı artınca altın ticaretinin genişlediği söylem• başlanmış, dün ille olarak kahve ve 
da 65 artist daha vardır. Ay nihaye- bunun sebepleri araştınlacak, ihti.. yor. Alakadar makamlar ehemm~- çay tacirleri toplanmışlardır. Bu top. 
tine kadar bunlar da İstanbulu ter- kar mevzuu ile karşılaşılırsa muhte-ı yetle tahkikata başlamışlardır. Fı- lantı ile kahve ve çay ithalatı llmitet 
ketmiş bulunacaklardır. kirler şiddetle tecziy~ edilecektir. yatlar dün de 15 kuruş artmıştır. şirketi birliğe kalbedilmiştir. 

Antakya (Hususi) - Hatay mey
Yaları, nefasetile meşhurdur. Vasati 
bıt" hesapla senede 570.000 kilo U
zum, 175.000 kilo porfı kal, 10.000 
kiJ<> limon ve mandalina, 30.000 kilo 
kaym, 17.000 kilo şeftali, 160.000

1 
kilo incir, 32.000 kilo elma, 10.000 
k.i;o armut, 30.000 kilo erik, 24.000 1 
kilo ceviz, 12.000 kilo "bad •r.ı, 300 •n-

• 

lo fıstık yetişmektedir. 
1 

Fakat, dağ köylerinin yol şebeke- ! 
sir.e bağlanmamış olmaları, ihraca- i 
tın Halebe inhisan ve meyvacılann 
yardım ve himaye görec?klcri b1r 1 
b:rhj!e raptedilmiş olmaları, meyva.: 
cıiığın inkişafına mani olmuştur. • 

Bu ciht!ti takdir eyliyen ff3tay va- ! 
Usı Şiıkrü Sökmenstier, meyvacılı;,rı j 
her bakımdan korumak ve inkişafını 1 
tPqıin etmek üzere bir meyvacdar 
blrll~ tesis etmiş ve bu birlik fH>L 
yMe geçmiştir. 

-ki tarafındaki mezarlıklar bunlann 
toplantı yeridir. 

Sabah erken müteaddit sürüler 
hııhnde ovaya yayılan kargalar, çift- ' 
ci içın mühim bir tehlikedir. 

lstanbul Ne idi? 

Açılması lazım kapı 

T or>IHnede, eakl 8eyrlaefıln bln111 llnDndekl bu 

kıpı genlıletlldl61 takdirde vıpurlırımızı yük 

ve yolcu getiren nakliye veaıtılırı MyrUaefer bıkımın-

dan çok dar vı tehllkell olın bu klltede durup yol· 

cu ve yük bopltmıiı lilzum görmeden vapurlara ka

ttır aldeblllrlerdl • 

Ne Olacak? 

Parmaldıbız, kapısız rıhtım 

B uenoı Alrea ,ehrlnde bir rıhtım boyu. DDnyının 

hemen her tarıfındı blSyledlr. lıtanbulumuZI 

çok 19yler k1Z1ndırın MUnıkıllt Veklletlnln Karı· 

köyde ve Tophınede bu 11rf kolaylıilı glSıtermeelnde 

idari bir mahzur olmıdıOını kuvvetle umarım. 

Yazan: Ve BIRSON 

\ 

Kalkmtuı lazım parmaldık 

B u rıhtım pırmıklıklırının bir vıpur boyv ohu• 

kaldırılm111nı dDnkD nDıhıdı dı, tehir lhtlyıoı 

bıkımındın temenni etmlftlm. Burıyı vapur dıllna 

yınıımaz. Yanıttıilı zaman muhıkkak parmıktık il• 

zımıı ip veya bııkı bir tarzdı yıpılmıı 1nuvakkat 

parmaklık da ıerlleblllr. Sonra kıldınllr, 
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t~;,~;i~·i;t~~··-ı tilCilarına Ka~ı 
l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 

N azistlerin Norveçi içinden nası] 
. çürüterek, fethettiklerini bü.. 
il dün--·a g·· d': N .7 or ı.:. 
aıistier daha sonra u·nl hattı 

areket· il 1 · · k ki 1 o anda ve Belçıkaya arşı 
P etınek istediler. Bu yüzden llo

,rı~a ile Belçika yalnız bir cephede 
,f.ı, Yalnız hava taarruzlarına karşı 

ıl, aynı zamanda havadan yağan, 
eınleket toprağında taraftarlar bu. 
11 hatta memleket dahilinde bulu
aıı hu unsurlara gü\.·enerek gelen 
araşütıü askerlerle mücadele edi-
0rlar ve bunlan kolay kolay yaka. 
Yarnıyor, kolay kolay imha edemi. 
0rlar. 

~ ~0rveç hadiseleri bütün dünyanın 
oıünü açmıya yardım etmişti. Fa· 
t llolanda ile Belçika hadiseleri 

aba başka bir hakikati de aydınlat. 
'V.e bütün dünya~'J, billtassa Alman. 
ıle uzaktan vakından alakadar o
lrıemleketl~ri yeniden tedbirler 
Ya sevketti. 

J ngiltere ile Fxansaxun bu ted. 
birlere d•rhal tevessül ettik.. 

"J?örüyoruz. Bu tedbirlerin he· 
fi ?iazistler değildirler. Aslen Al. 

olan ve kah Nazist olmadıkla
. söyliyen, kah Yahudi oldukları
ıddia eden unsurlardır. Bunlar, 

Yadan hicret ederek miilteci 
at~yle bir çok memleketlerde yer. 

şlerdir. İngiltere ile Fransadi' 
' bn nıültecilerden yığın yığır;ı var. 

· Bunlara yapılan muamele, dost 
•b-.ııcı muamelesi idi. Fakat son 

erde vaziyet birdenbire değişti. 
.flnkü bu dost yabancılann gestapo 
lanı olınadıklannı ispat edecek bir 
Y Yok. Bilakis gestaponun ajanlllrı 

er iddiadan istifade ederek her yer· 
e Yerleşmek istedikleri için bu un. 
lltların da muzır ve tehlikeli olma-
tı ihtimali son derece kuvvetlidir 
e tehlikeyi vaktinde karşılamak ge. 
~kleşiyordu. 

ftu yüzden İngiltere ve Fransanın 
'lce mülteci ve dost yabancı mu. 
~"'••; ... ntıP, hiifii.. ...ı,.. ..... nl<U'1 
d ğ~adığını ve zararsız bir hale getir-
1 •ni görüyoruz • 

Cenubu Şarki Avrupa: 
'----~~----------~-

Fakat tehlike İngiltere: Fransa, 
,. Norveç, llolanda \'e Bclçikaya 
lhıhasır değildir. Nazizm istilası. 

111 Pençelerini uzatabileceği, uzat-
1 ~k tasavvurunda olduğu her mem
~ ete §amildir. Cenubu Şarki Av. 
• Pa hlemleketleri de bunlar arası~
,;cs.~r. Bunlar da şimdiye kadar hır 

l'ti tedbirler almışlardı. Şimdiden 
• tlta herhalde ikinci safhayı alaka-
1t'r eden tedbirleri ihmal etmiyecek-

- l'dir. 

"-~ısınn da bu tedbirleri ihmal et
) tdiği göze çarpıyor. Mısırda yaşı. 
~ll Ve Mısıra hicret eden bir çok Al· 
t~ tılara karşı son derece müsamaha 
7o •terilmiş olduğu, üstelik Mısırda 

•• Ooo kadar İtalyan da bulunduğu 

TAN 

Avam Kamarası, Churchill' e 
Ittif akla itimat Reyi Verdi 

M. Clıurclıill Dedi ki: Siyasetimiz, Harbe 
Devam ve Hedef imiz, Zaferi Kazanmaktır 

Londra, 13 (Hususi} - Başvekil 
M!ster Churchlll, gelec<!k sal! günü 
toplanması beklenen Avam ~ma~~
smı bugün toplıyarak, Mcclısten ıtı
mnt reyi istedi ve itti.fal~ ile itımat 
reyi aldı. Celse, son d~r~ce heyecan. 
lı ıdi ve Mister Churchill, en kısa, 
f~kat en tesirli nutuki.ırJndan birim 
.. di \ SOly.f: 

Churchill'in nutku 
Ct-1se açılır açılmaz, Churchill bJr 

ukıır vererek, milletin birleşik ve 
sarı:1Jmaz azmi sayesinde harbi mn
vnffr.kıyetli bir neticey~ vardırmak 
~zer~ teşekkül eden ye.lı harp kabı.. 
nes:nin itimada mazhar olmasını İS
tedi ve daha sonra bir nutukla takri. 
rmı nıüdafaa etti. 

Churchill, geçen cum=1 günü yeni 
hükumeti teşkile memur edildı&1ini 
ve yf'ni hükumeti milleti :ı arzusuna 
teb:ıan bütün fırkaları temsil eden 
bir mahiyette vücude 5E'tırdiğini an. 
lattı ve daha sonra şu sözleri soyle
cli: 

"!larp kabinesi, mill~hn ittihadı. 
nı ifade etmektedir. Hadiselerin va
hamet: ve sürati dolay;sıle hükurr.e
tin bir gün zarfında teşekkülü icap ı 
edlycırdu. Dün yeni kabine iızasına, 
d:ğc..•r mühim vazifeler tevdi edilmiş. 
tir. Bu akşam Krala yeni bir liste 
arzcdeceğim. Başlıca na::n·l:ırın liste
si yarın hazır olacaktır, ümid;nde
yım. Diğer nazırların tayıni biraz 
daha zamana ihtiyaç ~österecektır. 
Umıt eaerım Kı, ı-arıa1nentı.> "teluar 
içtima ettiği zaman, vazifemin bır 
kısmını bitirmiş olacağım Vf? kabine 
her noktai nazardan t~şekkül etmiş 
bulunacaktır. 

"Tarihin en büyük muharebelerin. 
den hırinin nk safhası:ıdı. bulur.:.ıyc
ruı. Norveçin, Holandanın, daha baş 
ka müteaddit noktalarında harekete 
~eçtik. Akdenizde h'lzı: bulunmalr. 
y!z. 

"Hava muharebesi devam edivot 
ve hava taarruzlarına karş1. İngiİtP. 
rede hayli hazırlıklar yapmaklığım?z 
ıcap eder. 

Siyasetimiz: Har'be devam. 
Hedefimiz: Behemehal 

zaferi kazanmak 
"Yeni hükumete gk~n nazırlara 

söykd:ğimi Parlament'>ye da söy!ti. 
yorum. Size, kandan, ntttaptan, göz 
y.mndan ve alın terinden başka ik-

Yeni Adliye Nazırı 
Sir John Simon 

Devlet Nazırı amele partisinden 
Green Wood 

ram edecek bir şeyim yoktur. Önü- ı "Hedefimizin ne oldu~un·ı SC'rat'. 
m:izde başarılması ıcap eden çok zah s::ınız, size bir kelime ifa cevap vere. 
:netli bir imtihan var. İst.rap ve mii- bilirım: Hedefimiz zafe:-dır Hedcfi
ca:iele ile dolu uzun aylar var. Siya. mi?., her ne pahasına olurs l olsun, 
~"timi7in no oklu sunu C.uı:i.~Piiyors.n. z;.ff r, hC".r tedhişe rağmen za{e:rl Yü. 
illi:!, revap vereyim: Harbe deva:n. ruyt><"eğimiz yol ne ka iı::ı~ uzun ve 
cAıkışJar.) Karada, deni.ıda, havada ıneşakkatli olursa olsu"l zafer! Zira 
harbe devam. Tannnın bize lütfedf'- zafer kazanmazsak, bicm için yaşa. 
cc~i bütün kudretle VE: bütün k~v- mak imkanı kalmıya~.lktı:-. Sôzierin 
\'etle harbe devam. Beşer cinayetle- manasını anlayınız, zafersiz, Britan. 
r:nin muzlim ve acıklı silsilesi ar:ı- ya hnparatorluğu yaııyamnz Bri. 
srnda daha büyüğüne asla tesadlif e- tanya İmparatorluğunun müdafaa 
dilem;yen bu muazzam zulme karşı ettiği şeylerin biri de ayakta kala
hnrbe devam. maz, beşeriyetin ıl~rlemcsi ve gaye. 

Şeni Bir Tecavüze 
Kurban G[den Kız 

Eskişehir, 13 (TAN) - Mihalıçcık 
kazasının bir köyünde 9 yaşında J a. 
le adındaki küçük bir kız, kırda hay. 
van otlatırken 16 yaşında bir çocuk 
tarafından çirkin bir tecavüze uğra
mış ve bunun neticesi Jale ölmıiştür. 
Çocuk hakkında takibat yapılmakta
dır. 

Eskiıehir Belediye 
Reisi istifa Etti 

Eskişehir, 13 (TAN.'ı - 15 sene. 
dcnhf:'ri belediye reı.; _ğm• yapan 
Kliıoil Kaplanoğlu, hugü11 istı!a et. 
ti. Belediye Meclisi bütçe müzakere. 
sınc devam edecektir. İstifa, reisle 
aznlc.r wasındaki ıhti' ... \f'ardarı ileri 
gelmiştir . 

sine varması için asırlarca çektiği. 
m:2 Zkhmetler mukabılı olan bugün
ku \:arlık, hayatını id:ım~· edemez. 

"Vr.zifemi ciddiyetle ve ümitl <> de. 
ruhte ediyorum. (Alkısi:ır ı Davamı. 
z.:n n.sanlar arasın::la k:.ıybedilmesi
~e mahal bırakılmıyacağmı umuyo. 
rum. Şu anda, hepiniıı yardıma ça
ğırıruya kendimde salıi.h.yet buluyur 
ve dıyorum ki: "Biıt•jn kuvvetleri. 
nıızi bır araya getirıp ıle-J 1 ••• , 

Churchill'in bılhassı son sozleri 
h<mnetle alkışlanmı:t ve Mıster 

Chur"·hill bıitün Meclise hakim oldu
ğunu göstermiştir. 

Amele liderinin sözleri 
Daha sonra Amele Lideri Lee 

Smıth söz söyliyerek, lıaşka vekilin 
cavetini ancak icabetle !n:-şılıyabile
ccklermi söylemiş ve a!'·ele kongre.. 
sinin 170,000 mun:ılif reye karşı 
2,413.000 rey ile yeni !ıükümetle teş
riki mesaiyi tasvip ettığıni söyledik
ten sc.nra, "aramızda ihtilaf yoktur. 
Hız münakaşa ederek te birliğimizi 
trnarüz ettiririz. Hükumetimiz sulh 
zamanında en medeni şekli, harp za
manında en kuvvetli mürakabeyi tc. 
mm eder. Hitler, bize, "dekadan,, 
demışti. Hangi sistemin dekadan ol
dıığu bü mücadele neci<.!esinde anla. 
şılacaktır,, dedi. 

l\Iıster Llyod Corc y:n.i Başvekilin 
meziyetlerini anlattıkt:ın sonra, onun 
' tarıhin en buhranlı dcvrır.de. en 
biıy!.ik mesuliyeti üzerinE: alan İngi. 
liz Ba~vekili olduğun'..l anlattı ve 
"biıWn ümidimiz ondıulıt,, diye ona 
selfırret ve muvaffakıvct diledi. 

Daha sonra reye mü-acaat Pdilmiş 
Vt' mevcut olan 381 azıı ittifak ıle 
hükfımete itimat etmiitir. 

Lordlar Kamarasında 
Lordlar Kamarası dn bugün yeni 

hüktımeti iyi karşılam,ş, ve ittifak ile 
itimat reyi vermiştir. Lord Halü::ıx 
söy!c-diği bir nutukta, l\fister Cham. 
bcrlain'in güzide hasle~lcrinden bah. 
sedc:rek, milletin oun•.-;-dan istifade. 
ye devam edecegini anlııtmıştır. 

• 
M:ster Churchnt •::ab.nesine ait 

bıt hste daha neşrctmi··tir. Bu liste
ye ftre, Mister Emery Hındistan Na. 
zırt.gına, eski Müsteml~kiıt Nazırı 
M 's:n Malcklm Mac Donsla Sıh. 
hiyc Nazırlığına ve Amele Mebusla. 
r~n<fan Mister Bevan İ~ Nezaretine 
t:ıym olunmuştur. 
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Kiracının ve 
Mal Sahibinin Dertleri 

Yazan: B. FELEK 

B izde ciri hayatın hala tanzim 
edilmemiş olan çok mühin 

davalarından biri, belki de başlıcası 
kiracı ''e mal sahibi arasındaki mü. 
nasebctlerdir. 

Bu yiizden muttasıl rahatsız olan 
binlerce vatandaşın mahkemelere 
kadar düşen işleri de adliye meka. 
nizmamızın a~ rıca ve mühim meş. 
galelerinden birini teşkll etmekte.. 
dir. 

Evvela kiracıların mal sahiplerin. 
den çektikleri eziyetlere bakalım. 

Kiracı bir kere bir yere taşındı mı 
her sene bir miktar zam yapılmak 
suretiyle daima iz'aç edilir. Çıkıp 
başka yere gitmek te hem rahatsız
lığı, hem masrafı mucip olur. 

Aileler ''ardır ki; bir yerde yerle. 
şip ora)'J kendine yuva yapmak ister. 
Doktor, dişçi, avukat, terzi hullsa 
meslek ''e ticaret sahipleri de hergüıı 
yerlerini değiştiremezler; müşterile. 
rini kaybeder, zarar görürler. 

Kısın vadedilen sıcak su munta. 
zam verilmez. Kalörifer evi ısıtmaz.. 
Asansör bozulur, işlemez. Kapıcı a
ranır bulunmaz. Bulunur i~e yara. 
maz. Şurası akar, burası kokar. Mal 
sahibi tamir etmez. Kimisi üç ay, ki. 
misi altı ay peşin ister. Halbuki bir 
aylığı peşin 'eren kiracı kendini 
mesut sayar. Fazlasını bulur, klrh. 
sını, rahatını bulursa sizi konturat 
sonun'aa dışan atar. Hatta vesileler 
icat edip daha e' vel de çıkarmak U. 
ter. 

Kiracının bu ezasma bir nihayet 
vermek için hükumet Milli Korunma 
Kanununa bazı hükümler koydu ve 
bu hiikümlere da) anarak çıkardıiJ 
bir kararname ile kiraların arttınL 
masını yasak etti. 

Karilcrimden birisi bu karamame. 
ye rağmen mal sahiplerinin kfıh ıu 
parasını, kah kapıcı aylığını arttır. 
makta, icabında kiracıyı binadan p· 
karmakta olduğundan şikayet ediyor. 
Bütün bunlar vardır. İyisi olduğu ıi. 
bi şüphesiz mal sahiplerinin de in
safsızı, huysuzu ve saygısızı bulu. 
nur. 

Buna mukabil mal sahiplerinin c1e 
kiracılardan ccktikleri az değildir. 

tl'ç kişi diy~ girip sekiz kişi otu. 
rur. Konu ko,mşusunu, hısım' akra. 
basını hergün ban~ O) a çağırır. M& 
lukları, açık bırakıp suları israf e
der. 

Haber vermeden iç~ri diğer kira. 
cılnr alır. Kanunun l asak ettiği fe. 
kilde gizli şeyler yapıp evin zabıta. 
ca kapanmasına, şerelinin ihlaline 
sebep olur. Binayı tahrip eder, pia 
tutar. Kirasını vermez dokuz ay sil. 
riindürür. Çıkar, gider. Giderken •· 
nahtarını bile 'ermez. Banyo mus
luklarına kadar sökenler vardır. 

Bunlara karşı mal sahipleri bir py 
:vapnma7.. Konhırnt denilen şey imza. 
sını inkar etmiyenler için zayif bir 
kı~met arzeder, imzasını inkar eder. 
se onun da kı~meti yoktur. Kefille.. 
re gelince; onların \'aziyeti kiracı
Jardan da km \Ctlidir. Nesini alını. 
nız? 

lÇııı \'aziyetin bir gün son derece teh
~tli bir mahiyet alması ihtimali he. 

~~lanmış ve yeni tedbirlere baş vu- -----------
lrıttştur. 

~ ll~Jasa, Norveç harbi dünyanın gö. 
" ?ii açtı. Belçika ile Holanda istila

•se, bu gözleri dört açmıştır. 

HADİSELERİN İÇYUZU 

Konturah inkar etmese bile icra.. 
dılki mü külat mal sahiplerini bu yo. 
la gitmekten alıkoyar. 

Kirasını "ermiyen kiracı için mtl. 
racaat edeceğiniz mahkeme başka, 
kirasını ''ermediği için tahliye kara. 
n almak lizım gelen yer başkadır. 

t,~ıı uyanıklığın ihmale zerre kadar 
t .. ıınımüIÜ olmadığını, acı istilalar 
Oaterivor '==-". 
'9tçika • Holandadaki 

liirklerin Vaziyetleri 
~l\l'lkara, 13 (A.A.) - Hariciye Ve
~ letine en son gelen haberlere gö. 
ı~ liolanda ve Belçikadaki talebeler 
l'\ elçilik ve konsolosluk mensupla. 
~ "e Lahaye'de ticaret müzakeresine 
\t ernur !h,!yct azası, kamilen sıhhat 
e afiyettedir. 

'J:' .. l-roıanda ve Belçikadaki bütün 
tel.ltk talebelerinin bugünkü vaziyet. 
~· tahsil şerait~ d~a. m~sa}t bir 
le etnlekete nakılleri ıçın hukumetçe 
~p eden tedbirler alınmıştır. 

İş Saatleri Değiştirilen 
Müesseseler 

~~ara, 13 (TAN) - Devlet Mat
,_.:--1 ve Darphanede çalışan memur 
14t i§çilerin tatil zamanlarında tadi
tl?ı. Yapan kararname Vekiller Heye. 
t-a ltı tasdikına arzedilmiştir. Bu ka
~ ~ıneye göre, bu müessesede çalı
~ lŞçiler her gün üç saat fazla ça
~· Caklar ve Pazar tatilinden istisna 
~leceklerdir. :Rn7.ı Pazarları da ca. 

Caklardır. 

• 

• 

• 

Yugoslavya ile Sovyet Rusya arasında aktedilen 
ticari anlaıma vesilesUe, YugOBlav matbuatı 
Slav birliğinden, Rusyanın eski hizmetlerinden 
bahsederek Moskovaya karşı minnettarlık eBer. 
leri göstermektedir. 

... 
Yugoslavyadrı Alman propagandası, Yugoslav-Sovyet 
anla,masına yardımcı bir vaziyet almıştır. Almanyanın 
bu anlaşmayı hazırladıiı, hatta tertip ettiği zannedil
mektedir. Alnu.ınyanın maksadı Yuıoslavyayı bu vesile 

He Balkan Paktından ayırmak, ve Balkan Antantını par 
çalarrtakhr. Bu sur~tle Almanya, Macaristan ve Bulga. 
ristan Jtİhi Yugosln·yayı da kendi esareti altına alabi. 

Jeceğini ummaktadır. 

• 
/ngiliz kaynaklarına göre, Londramn Ankara 
Sefirinin Sof yayı ziyareti müsbet netice ver
miştir. Bulgaristan, Tilrkiye Yunanistan ve ln
gilterenin kabul edebileceği bazı ıartlar ileri 
sürmüştür. Bulgari8tan arazi istemiyor, fakat 
bazı ticari müaaadeler verilmesini teklif edi-
11ormU§. 

... 
Almanlar ılmdi de bitaraf memleketlere spiritlzma ya. 
yan medyumlar ıöndenniye başlamıştır. Bunlar &tya 
ruhlara söyletmek suretiyle müttefiklerin mailOp ola· 

caklarını yaymaktadırlar. Son zamanlarda Belçika ve 
Yunani'!tanda bunlardan bazılan te\'kif edilmiştir. 

• 

Hükumetin tekzibine rağmen !Jlacaristanda ıs
rarla dolaıan bir rivayete göre, Almanya bir 
gün kolaylıkla ve tamamen eline geçirebllece
ğinden emin bulunduğu Romanyayı §imdilik bir 
kenarda bırakmak, ve gözlerini Yugoslavya ile 
Yunani8tana çevirmek üzeredir. 
Almanya, buralara gidecek ordularını Macaris
tandan geçirmek arzusundadır. Buna mukabil, 
M acariatana iki ıey vaadetmektedir: 
1 - Almanyanın himayesi. 
2 - Slovak yanın 111 acaristana verilmesi. 

• İtalyan gazeteleri, İtalyanın 35,000 tonluk ilk iki urh-
Jısı olan Littorio ile Vittorio'nun teslim edilmiş olmala· 
nna en hiiyük ehemmiyeti veriyor. Bu iki zırhlının in. 
şaatına J 934 te ha~lanmış ve 1938 de ikmal edilmiş ol
malan icııp ediyordu. Fakat bunlar İtalya tarafından 
ilk inşa edilen en büyük zırhlı olduğu için in aat vak. 
tinde t~mamlrınamamış ve ancak geçen flkkanunda 
tecriihelcr yapılmı~tır. Tecrübelerin uzun sürmesi. bir 
takım tadilata lü1um görülmesinden ileri gelebilir. 
Buna mukabil Fransa, son senelerde, İtalyaya nisbetle 
daha ağır davrandıiı halde aynı büyilklilkteki gemileri 
daha fazla süratle inşay• muvaffak olmuftur. Fransa 
Littorio tipinde olan Ricbelieu ile Jean - Bari zırhlıla. 
rını iknull etmiştir Richelieu'nun inşaatına 1935 sene. 
sinin İlkteşrininde başlanmış oldul'u halde Richelieu. 
Breıt'te vazife alnuştır. Jean - Bart'ın inşaata ise J 937 
Sonkanununda başlamıştır ve yazın nzife alması bek. 
Jenmektedir. 

Bir kiraCJyı çıkarmak veya birik. 
ıniş aylıkları tahsil etmek için sar. 
fedilecek emek, para ve zaman kon. 
turat sonunu beklemekten daha •· 
ğırdır. Bütün bunlara rağmen şimdi 
mal sahipleri l\lilli Koruma Kanuna. 
mın mürakabesi altına girmiştir . 

Bu kanun kirada ihtikar yanmak 
isfrvenJer icin ciddi \'e yerinde bir 
tedbirdir. Lakin her umumi hilkmiln 
tathikinde tesadiif edildiği gibi bun. 
dan da nihak )ere mutazarrır olan 
mal sahipleri az değildir. Fakat ka. 
nun, kanundm ve ciimlece mutadır. 
Bu böyle ola dursun, hizde muhak. 
kak ki kiracı ve mal sahipleri ara!ıın. 
dahj hak ve va7.İfeleri kati ekllde 
tu in etmek ve birinden ötekine ta. 
addi \'aki oldukça en kısa ''e kolay 
voldan çabucak öniine ~eçecek hU. 
klimler koymak memleketin iktısa. 
divatı. adlivenin ''a halkın istirahati 
namımı çok liizumhıdıır. 

Bundan mal <ıahipleri kadar kira. 
cılar da rahat eder ve şiiphc-.i7. mem. 
leketin bir büyük alış veriş alemi ha. 
sı bozukluktan kurtulmuş olur. 

Romanya İle Macaristan 
Arasında Bir Anlaşma 

Bıikreş, 13 CA.A. ) - Curentul llL 
Ze\F-Sl Romanya ıle Mf:l::an<tau arı 
s~nd,..k iktısadi mundscbetleri tnn' 
~m ~den ticari mukave .e erl- hus:... 
sı ıtııafların birkaç güne kad z . 1 ;ıı.; aı ım. 

a ~aı eceJ;•ni bildırm~ktcd~r 
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Büyük Millet Meclisinde 
Türk Musikisinin ihmal 
Edilmemesi için Mühim 

Müzakereler O!du 
Maarif Vekili v~ Muhtelif Hatipler Söz Söyledi 

Ankara, 13 (TAN Muhabirin-• İlim, fen ve tekniğin beynelmilel, 
den) - Meclis dün ruznamesinde fakat güzel sanatların milli olduğunu 
mevcut bir çok liıyihalan müzakere ileri sürerek musiki mektebinin mu. 
ve kabul ettıkten sonra Devlet Kon. siki tarihini, musiki tekniğini öğret. 

g 
servatuarı hakkmdaki kanun layiha. tiğini, musjki yaratmıyacağını ve bu 
sının müzakeresine başladı: Bu mü. münasebetle söylenen sözlerin yersiz 
nasebetle söz alan doktor Osman olacağını beyan etti. 
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Şevlö Uludağ, kanunda milli musi- Saim Ali Dilemre, bizim eski mu
kiye hiç yer verilmemiş olduğunu sikimizin maariften tasfiyesini iste. 
söyliycrek bu mevzu hakkında ka.. diğ.ni, bu musikinin fennileştirilmesi 
nundaki 'noksanlıklara işaret etti, ve lazım geldiğini, ihmal edilmemesi 
halk şarkılarına gösterilen derin ala- icap ettiğini, Türk musikisi için bir 
kadan bahsederek bu şarkıların sade. branş açıp hakiki metodu bulmanın 
ce biz Türkler arasında değil, Türk zaruri olacağını üade etti 
olmıyan ırkdaşlarunız ve komşulan- Maarif Vekilinin beyanatı 
mız üzerinde yaptığı tesiri anlattı. 
Türk musikisi sanatkarlarının kud
ret ve kabiliyetini hikaye ettikten 
sonra şıi sözleri söyledi: 

- Hiç bir vakit radyomu açınca 
falan yerdeki operayı dinlemek he. 
vesine kapılmadım. Bir çok kimseler 
de böyle düşünüyorlar. Ben kendi 
hesabıma her sene davetnamesini aL 
dığım flarmonik orkestra konserlerL 
ne n adiren icabet ettim. Benim gibi 
arkadaşlarımın da oranın devamcısı 
olmadıklarını çok gördüm. 

Netice olarak, Türk musikisinin 
n azariyat ve tarihinin dahi yer alma. 
dığı bu müessesenin Türk musiki 
kültürüne hizmet edeceğine kani de. 
ğilim. 

Rasih Kaplan, Türk musikisi hah. 
sin de çok yanlış bir yoldan gidildi
ğin i ileri sürerek dedi ki: 

Bundan sonra Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel kürsüye gelerek hat iplerin 
sözlerine ayrı ayrı cevaplar verdi. 
Musiki bahsind'! düşünülen şeyin 
beynelmilel teknik ve kıymette bi. 
zim ruhumuzu ve tahassüslerimizi 
ifade eden büyük sanatkarlan hazır
lamak olduğunu ifade etti. 

Hatiplerin bilhassa m usiki anlayı. 
şı hakkındaki mütalaalarına karşı şu 
sözleri söyledi: 

Musiki anlayışımıza gelince, ilim 
ve sanatta daima en ileri tekniği ve 
en müterakki olan metodu kendimi. 
ze mesnet almışızdır. 

Ordu yaptığımız zaman. biz en 
ileriyi kabul etmişizdir. Biz şu veya 
bu sebeple geri kaldığımız zaman en 
ileri orduların tekniğini almışızdır. 
Sanat ta ilim de bunun istisnasını 
teşkil etmez. Bu demek değHdir ki. 
bizim olan sanat eserlerinde tegafül 
edecek ve onları küçük görecek, on. 
larli alakasız duracağız. 

- Türk edebiyatı ve Türk musiki. 
si bugün d~ Frenk mukallitliğine 
k urban gidecek gibi görünüyor, ar. 
kadaşlar, bu tabiri ağır gör meyin. 
Biraz dikkat edin. Bir millet kendi e. 
debiyatını kendi yapmazsa, kendi 
m usikisini kendi yapmazsa kendi 
nPö-mPlerini terennüm etmezse umu
nıi kütleyi arkasından sürükliyemez. 
K ütlenin hissiyatına tercüman ola. 
maz. Rasih Kaplan, Garpten ilmin a
lınacağını, fakat hissin alınamıyaca. 

fı ğını ifade ederek Türk musikisinin 
İ ihmal edHdiğinden şikayet etti. 

Konservatuardan her sene memle. 
ketin dört bucağına heyetler gönde
riyor, orada halk türkülerini toplu. 
yor, halle şairlerini dinliyor, onların 
plaklarını alıyoruz. Arzu eden arka. 
daşlarım teşrif edip konservatua-;da 
bunları dinliyebilirler. Bunların disk 
leri toplanmış dosyalan yapılmıştır. 
Her zaman dinlenebilir. 

Biz, büyük sanatkarlarımızdan da 
asla gafil bulunmuyoruz. Jtri Dede 
Efendiyi. İshak Efendivi bilivoruz 

Bu izahattan sonra layiha· heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere ka. 
!i görülerek maddelere geçilmiştir. 

k Kazım Nami Duru, ihtısası olan da 
olmıyan da bu mevzu üzerinde sÖ7 

r:ı söyledi, onun için ben de bir kaç söz 
r söylemek istiyorum, diyerek kürsüye 

5Zeldi. 
d 
n 
a: 
er. 

: ....... ,_ -··-·--.. --.. -· ı l ASKERLİK İŞLERİ ~ 
•••-•• www••••• ••••••••••••••••••••• 

iHTiYAT ERA Ti Y oldamaya Davet 
rr BeyoOlu Yeril Aakerllk Şubesinden: 
d l - Şubemiz ihtiyt eratından kanun! ve 
g mutad yıllık yoklamaları henüz yapılma
b mııı olan doğumlann yoklama için ııube
d mize gelecekleri günler aşağıdadır. 

A. - 321 doğumlular: 
k l 5 Mayıs 940 
ır 

t< 
B - 322 doğumlular. 
17 Mayıs 940 günü Galata, Taksim, Be

yoğlu nahiyeleri. 
r ; 20 Mayıs 940 günü Şişli, Kasımpaşa, Has-

köy ve Kemerburgaz nahiyelerL 
aı 

C - 323 doOu mlular: 
~l 22 Mayıs 940 günü Galata, Taksim, Be-

yoğlu nahiyeleri. 
d 24 Mayıs 940 günü Şişli, ı<:ısımpaşa, 
n Hasköy, Kemerburgaz. 

D - 324 ve 328 doOumlular: 
27 Mayıs 940 günQ Galata ve Taksim 

rıahiyelerl. 

29 Mayıs 940 günü Beyoğlu merkez ve 
Si~li nahiyeleri. 

31 Mayıs 940 günu Hasköy, Kasımpaşa, S Kemerburg:u nahiyeleri. 
E - 325 ve 329 doğumlular: 

L 3 Haziran 940 günü Galata ve Taksim 
r ııahlyelerl. 

5 Haziran 940 günü Beyoğlu Merkez ve 
Şişli nahiyeleri. 

g 7 Haziran 940 günü Hasköy, Kasımpaşa, 
lt Kemerburgaz nahiyeleri. 
k F - 326 ve 330 doQumıuık. 

10 Haziran 940 gilnil Galata ve Taksim 
rr nahıyeleri. 

51 12 Hazira'n 940 günü Beyoğlu Merkez 
ve Şişli nahiyeleri. 

b 14 Haziran 940 günü Hasköy, Kasımpaşa 
d ve Kemerburgaz nahiyeleri. 

n G - 327 vo 331 doOumlulıar: 

17 Haziran 940 günü Galata ve ·u1esım 

r nahiyeleri. · 
s 
b 19 Haziran 940 günü Beyoğlu Merkez ve 

Şişli nahiyeleri. 
n 21 Haziran 940 günü Kasımpaşa, Hasköy 
h ve Kemerburgaz nahiyeleri. 
g 2 - 316 • 320 (dahil) doğumlulardan 
Ç herhangi bir sebeple yoklantalarını henüz 
s yaptırmamış olanlar, yoklama günleri sa
n at 16 da şubeye milracaıı.t edebilirler. 
d :ı - Herkes yoklamasını biz.zat gününde 
y ~ı::ptı.racaktır. 

l t - Nafm htıvf7et eaı.oanne terh!s ft-
1 lllkalannJ, ljof5r olanlar da ehliyetname
}' ]erile bir"r ikamet senedini beraber ~eti
r. J'Pt'eklerdir 

5 - İstanbul dışında ikamet edenlerin 
bulundukları yerlerdeki şubelere müracaat 
etmeleri veya yoklama •defter numaramızı 
yazmak şartile şubemize mektup gönder
meleri ildn olunur. 

• EmlnonU Yabancı Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemi1.de kayıtlı ihtiyat eratın 

senelik mutad yoklamalan iı:in 19 Nisan 
940 gününde yapılan ilAna ektir: 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye ka
dar devam edecek, saat 12 den sonra ge
lenlerle kendi doğumlarına mahsus gün
lerde gelmiyenlerin mtiracaatları kabul e
dilmiyecektir. 

3 - Yoklamalara nüfu:< cüzdanlan ve 
'lskerlik vesikalariyle ikamet senetleriyle 
birlikte behemehal her ~:ıhıs kendisi mü
racaat edecektir. 

4 - Diğer doğumlular 28 Ha:ı:iran 940 
tarihinden sonra gelerek yoklamalarını 

yaptıracaklardır. 

321 Dol!umlular: 14 Mayıs 940 Salı, 15 
Mayıs 940 Çarşamba, 16 Mayıs 940 Per
şembe. 

322 Dollumlular: 17 Mayıs 940 Cuma, 20 
Mayıs 940 Pazartesi, 21 Mayıs 940 Salı. 

323 DoOumlular: 22 Mayıs 940 Çarşamba, 
23 Mayıs 940 Perşembe, 24 Mayıs 940 Cu
ma. 

324 Doğumlular: 27 Mayıs 940 Pazartesi, 
2i Mayıs 940 Sı:ılı, 29 Mayıs 940 Çarşamba. 

325 Doğumlular: 30 Mayıs 940 Perşembe, 
31 Mııyıs 940 Cuma, 3 Haziran 940 Pa
zartesi. 

326 Do!lumlular: 4 Haziran 940 Salı, 5 
Haziran 940 Çarşamba, 6 Haziran 940 
Perşembe. 

327 DoO umlular: 7 Haziran 940 Cuma, 
10 Haziran 940 Pazartesi, 11 Haziran 940 
Salı. 

328 Doğumlular: 13 Haziran 940 Perşem
be, 14 Haziran 940 Cuma, 17 Haziran 940 
Pazartesi. 

329 Doğumlular: 18 Haziran 940 Salı, 19 
Hazlraıt 940 Çarşamba. 20 Haziran 940 
Perşembe. 

830 Do~umlular. 21 Haziran 940 Cum , 
24 Haziran 940 Pazartesi, 25 Haziran 940 
Salı. 

331 DoO umlu lar: 28 Haziran 940 Çar
şamba. 27 Ha:draıı 840 Peqembe. 28 Ha
ziran 040 CUma. 

D i KKAT: NOfus clhdanı eskf hıırlterle 
yazılmıs olanlara hicbir muamele vanıln

maz. 

Ebe Naciye 
Yeniden 

Muhakeme 
Ediliyor 

--d 

'I T i Y A T R O 1 '?'Ziii 
~----------------------------------------- ANKARA RADYOSU 

TAN 

Ankara, 13 (TAN) - İzmir otelin
de doktor Mehmet Aliyi öldüren ebe 
Naciyenin muhakemesine dün yeni.. 
den başlandı. Mahkeme temyiz dör. 
düncü ceza dairesinin nakz kararına 
uydu. Naciyenin vekillerinden başka 
Mehmet Alinin anası ve babası şahsi 
davacı sıfatile mahkemede hazır bu. 
lundular. 

Suçlu vekilleri ilamda işaret edi.. 
len sebepleri teker teker tahlil ede
rek maznun lehine neticeler çıkardı. 
lar ve tahkikatın tevsii hususunda 
temyizin kararına ittiba edilmesini 
istediler. 

Mahkeme, öğleden sonra akdetti. 
ği celsede kararını tefhim etti. Bu 
karara göre Haseki hastanesi çocuk 
mütehassısı Ali Şükrü. Naciyenin ab
lası Huriye, kardeşi İhsan ve Muh
sin. arkadaşı Fahriye, Muazzez ve 
annesi ile Kadınlar kaymakamı ve 
malmüdürü, Haseki hastanesi santral 
memuru ve N aciyenin eski kocası 
Bitlisin Kotum nahiyesi müdürü Ta
lat şahit olarak dinlenecektir. Muha. 
kemeye 8 Haziranda devam oluna. 
caktır. 

--0-

Hıdrellez Safas1rtdrı 

Kanii Arbede 
Eskişehir. 13 (TAN) - Cumartesi 

günü Hıdrellez yapmak için araba.. 
tarla kırlara çıkan Eskişehirin İhsa
niye köylüleri arasında sarhoşluk yü
zünden kavga olmuş Kopuk Hüseyin 
isminde biri Aşık Hüseyin isminde 
diğer bir arkadaşı tarafından taban. 
ca kursur.ile öldürülmüştür. Bu kav. 
gada üç kişi de yaralanmıştır. 

Şark Ekspresi Devrildi 
Sofya, 13 (A.A.) - Türkiyeden 

gelen şark ekspresi, dün, Bulgarista-. 
nın cenubunda Kostenez'de yoldan 
çıkmıştır. Lokomotif ve ilk vagon 
devrilmiştir. Kaza kurbanları hak. 
kında malumat alınmamıştır. 

I 

Üç Muallimin Yüksek 
......... ~- ?eragatleri 

Ankara. 13 <A.A.) - Maarif Ve
kaletinden bildirilmiştir: 

Konyada Sehit Sadık okulu öğret
meni Muzaffer Erkocak, Dumlupınar 
öğretmeni Murtaza İlday, Necatibey 
öğretmeni Tarrk vilayet merkezin.. 
deki yerlerini kendi rızalarile Erzin. 
can zelzele felaketine uğrayan arka. 
daşlarına vererek kövlerdeki acık 
ö~retmen1iklere gitmişlerdir. Bu üç 
öğretmen arkadaş M:aarif Vekilliğin_ 
ce takdirname ile taltif edilmişlerdir. 

Romanya Türklerinin 
Fedakarlığı 

Ankara, 13 (A.A.) - Romanyadaki 
vatandaşlarımız aralarında Erzincan 
felaketzedeleri için geni.;; ölçüde pa
ra ve eşya toplamışlar. buna Besa. 
rabyadaki Hıristiyan Türkler de iştL 
rak etmişlerdir. Bu suretle 1 Mayısa 
kadar toplanan 2.940.703 ley Bükreş 
elçiliğimize verilmiştir. 

Akreplerle Mücadele 
Mardin, 13 (A.A.) - Geçen sene 

Cümhuriyet müddeiumumisi Aşir 
Aksu tarafından tesis edilen "Akrep 
İmha Cemiyeti" bu yıl mücadeleye 
daha geniş bir şekilde başlıyacaktır. 

Geçen sene yapılan üç aylık bir 
mücadele neticesinde beheri iki ktI
ruştan 23.394 adet akrep satın alına
rak imha edilmiştir. 

Cemiyet bu sene, çarpmasile be. 
raber ölümü intaç eden akreplerle de 
şiddetli bir mücadeleye geçilebilmesi 
için müt'adele şubesi açacaktır. 

Bu şiddetli mücadele sayesinde 
Mardin bir iki sene içinde akrepler. 
den tamamen temizlenmiş olacaktır. 

Karacabeyde Şeker Pancarı 
Yetiştiriliyor 

Bursa, 13 (A.A.) - Şeker fa'brika.. 
lan şirketi Karacalbeyde de şeker 
pancarı yetiştirmek üzere şimdiden 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Kara~~~beyde yetişen pancarların 

sekE'r üsaresi yüzde 22 onda üç ola. 
~ak tesbit edilmiştir ki bu miktar, 
Turkiyede başta gelen bir ver im sa.. 
'yılmeaktadır. 

_....:...-0---

İsvi ç re Konsoloshanesi 
Vizeyi Kesti 

Garp cephesind e harbin genişle. 
mest dolayısile İsviçre, hudutlannı 
kapamı.ş, şehrimizdeki İsviÇ'l'e kon.. 
soloshanesi de vize muamelesint 
kesmek emrini almıstır. 

NAŞ • 1 T 
N aşit, Cemal Sahirle beraber 

Beyoğlunda Frans\z Tiyatro
sur,da bir gala müsamere verdiler. 
El i!an1arından anladığımıı~ gore, 
piyes, Cemal Sahir tarafındo..1 (Me~·
lıul Serseri) namile ddapt~ edılen 

Mcıcarların Kont Rinolda'5ı imış. 
1''.l.usa.mereye varyete mımaralarile 

ba~Jandı. Bunların içinde !.Hr peren. 
debaz kumpanyası var ki, muz gibi 
her nıyete yenebiliyor. DansJan 
nıustesna olmak şartile - ve pek 
çuk defa görülen hünerlerden olma
sına rağmen - perendebazlckları !e
m. değil.. Yine el ilanlarında çerçt>
ve i<,.ınde ilan edilen yük:;ek okuyu
cu Semihayı göremedik. Ona muka. 
bil cidden yüksek, y:mi boylu b;r 
okuyucu dinledik. Sahibıntn Sesi o. 
kuyuculanndan olduğu kaydedilen 
bu Eayanm biri keman, bil'i de cüm
bilş çalan iki tane de sazendesi var. 
Okuyucu, ne kadar boyiu ise, kema. 
ni de adeta oturmuş zannolunacak 
kadar minimini; cümbüş çalanın 

boyunu, posunu göremedik; faıcat 

koyu renk spor gömleği fena taran. 
nuş saçları ile çehresi, seyredenlere 
daima traşlı bir sima hissini veri
yordu. Böyle bir gala müsameresin.. 
de, sahnede hüner gösterecek olan. 
latm şehir kostümlerile - hem de 
nP. dErbeder kıyafetlerle yarabbi! -
çalışmaları, dünyanın bir yer inde 
gc:rülmüş şey değildir. 

Varyetelerin en iyi numarası 

(\ı ar.ter lok) tu. Onda da tayyare 
taklidi yaparken, kulisten frak ile 
c*an adamın sebebi vücudünü anla
Ir'3dık. 

O yun başlamadan evvel Naşit 

ve Cemal Sahirlc g5rüştüm. 
İkisi ıle de muarefem e3kidir: Hele 
Nrşidi, 1909 danberi, y:ıni otuz se
nedc:r:beri tanırım. İlanı Hürriyet.t.e 
s;naydan çıkmıştı. İkinci Abdi.ılha. 
mit. milletin eğlendiğini pek iste. 
mP.zcii. Memlekette hangi sanat.<:ar 
biraz sivrilirse, hemen mızıkai h:i
nıayı.na alır ve sana!i de, :.;anatkan 

p~yes olsaydı, Garp mu.;ıkisine ait 
bı; takım usul ve kavait aramaz. 

Toplanıp ehli hava he;: biri bir 
saz çalar 

Çı=:lebi böyle olur bi3de de konser 
dediğil'l. 

Bevtini okuyarak geçı~tirirdik. Fa
kat bu şerait dairesinde bir Avrupa 
Ol·f•retinı oynamak ne 9.fi~dilmez bır 
ce~~dtettir. Ben, birkaç ay evvel bir 
kt"re de (Maskot) u sey.retmı:-i<: tela.. 
kPtıne uğramış ve yar•d~ k;ı.çm!ştım. 
B:ıN·nla operete muaı ız olduğum 

z:umedilmesin. Yalnız fena şeyi sev
men ve tahammül edemem. 

Memleketin operete ihtiyacı var. 
dır. Bu ihtiyacı temin etmek için 
mükemmel bir kadro yapılmalı; sa. 
Nı.tkiıılar iyi seçilmeli; çok, pek c;•>k 
ç91Jş imalı ve evvela Avrupıda oldu. 
ğu gibi, komedi müzikaller ıe başla. 
y;p; halkı yavaş yavaş alıştırarak o
perete girmeli. Böyle olursa, operet 
oıur. Yoksa uydurmasyo.ı çarelerle 
or•eret olmaz, gülünç olur. 

(Meçhul Serseri) de Naşit ile Ce. 
ma) Sahirden başka bir şey yok. N :ı. 
şit, M!sırlı rolünde ve lehçesinde fev_ 
kaJacle; fakat çerçeve o kadar bo
zUk ki. bu yüksek sanatkarın bütün 
zevkini bize tattırmıyor. Zengin ve 
iyi gtyinmiş bir Mısırlı prensin ne. 
dimlığini yapan Latif Zade gibi, bir 
iJmıruh iilim..i, ruhları biraz da kılık, 
kıyafet bahsinde ist~cvap eylese, 
hiç şüphe yok ki, şoylt? bir hitaba 
ır_a1 uz kalırdı: Bonjur ile kahvererı. 
gı parıtalon giyilmez, askı kullana. 
mıycrsanız; bu kıya!ette pantalon 
kayışının tokasını gizleyıniz! 

Hele makyajdan bahsetmıyelim. 

- yine Naşit müstesna olmak şar. 
tile - bütün artistlerin yüzleri es.. 
ki mahalle mekteplerinin karalama 
kağıcJ>nı andırıyordu. 

Dram ve komedinin memleketi. 
ıdzd.- çok ilerlediğine kailim. Fakat 
o~&~ete gelince; bu ;eşit sanat o) 
neşredir ki, bizde yoktur, diyece. 
ğim. 

ULUNAY 
da kör le tirdi. O zaman ne<lensa, an. =-=============== 
cak Manakyanla K. Hasacı saraya a. 
lır-madılar. Fakat bir gi.in şehremini 
Fudvan nasa.. oJllu Resat beyin tivat
ro merakını gidermek için Manakya. 
m büsbütün kapattırnıı~tı. 

Meşrutiyet ilan edilit" t:dl.lme~, ka
pıs. açık kalan saray kafesınden bir
çok sanatkarlar piyasaya döküldü
ler. Mızıkalılar bir kumpanya bile 
yaı:;tılar. Bütün piyesleri Mancıkyanı 
taıtfü etmekten ibaret olduğu için, 
devam etmedi, söndü. Cçlerinde Ha
lim Bey gibi iyi sanatkarlar vardı. 

~ı;,şit te bunlardandır. Kendısini 
ilk defa Hacı Akif Paşanın kon:ığm
da gordüm. 

Na.şıt o ıaman (Salon Komiği) ta. 
bir edilen kısma men:>!.ıptu. Sahne. 
den ziyade lehçe ve şahıs taklitle. 
rinde fevkalade idi. Kendi tabiri 
"e~hile "her boyayı boyadıktan sen. 
r:ı,, nihayet sanatini tamamen sahne. 
ye hasretti ve halka kendinı sevdir
di, tokdir ettirdL 

Cemal Sahirin adapte ettiği piyes 
bu (Komedi Müzikal) olacak. Fakat 
buna ne lüzum var? Doğrudan doğ. 
ru~·a bu eseri bir piyes halinde oy
Mt.rr•ak daha doğru degH midir? İlle 
biz operet mi istiyoruz:' Operet giiç 
iş,.ir. Masraflıdır. Fedak5.rhk fo!er, 
para ister, sanatkar :sı;er, velhasıl 
saç ister, söı ister. H~r ŞE"Y ister. İ
ki arUst ile operet oynanmaz. 

Naşit, Mısırlı Prens Abdülezel 
pasa rolünü, Cemal Sahir de jon 
prömiyeliği yaptıktan sonra öbür bi
çareled falso nağmelerle bağutmak
ta rı~ mana var? Naşidin sesi yc•k, 
Ceım.l $ahirin de öyle. Prens~s Hn
r;ka rolünü yapan Bayan Saadet, 
sesinden ziyade ancak başı ve elle. 
ri'c şarkı söylemek hususunda bari
ka!ar gösteriyor. Bu kadıncağızı ne 
için bu derece sıkmalı? Zira şarkı sı.. 
rL1sı geldiği zaman, ondsn ziyade bj.z 
üzülüyorduk; şarkı olm:ısa pek güzel 
güliişerek vakit geçeceltti. 

E ğE>r oynanan piyeJ, böyle Avru
pa musikisine t.!mas etıniyen 

"k0:-; düğünü,. iişıklar,, filan gibi, bir 

B. Kooperatifinin 

Şehir meclisi, dün toplanmıştır. 
Evvela meclise gönderilen teklifler 
encümenlere gönderilmiş, Belediye 
Kooperatifinin Belediyeden almış 
olduğu borç hakkında makam tara. 
fmdan yapılan teklü müıakere edil. 
miştir. Makamın teklifine nazaran 
kooperatif almış olduğu borcun bir 
kısmını ödemiş bulunmakta, yalnız 
13 bin lirası kalmaktadır. Makam, 
kooperatifin ya borçtan affedilme. 
sini, yahut da müessesenin geniş te. 
şebbüslere girişebilmesi im.kanlan
nm temini için bu para ile koopera
tiften hisse senedi alınmasını teklif 
etmiştir. Teklif tetkik edilmek üze
re bütçe ve kavanin encümenlerine 
gönderilmiştir . 

Bundan sonra İstanbul sular idare
sinin 1939 senesi bilançosu hakkında 
tetkiki hesap encümeninin mazbata. 
51 okunarak kabul edilmiştir. 

Memba ve Maden Suları 
Memba ve maden sulan üzerin

de etüdler yaptırılmıştır. Bu etüdle. 
re göre, memba sularının perakende 
olarak yirmişer paradan satılabile. 
ceği anlaşılmıştır. Evkaf idaresi bir 
kuruştan aşağı satıla.mıyacağını biL 
dirmiştir. Belediye, şişe ile satılan 
memba ve maden sularının üzerine, 
şişenin. fiyatını gösterir bir. ?tiket 
yapıştırılmasına karar vennıştır. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
~ehrimizin maruf Diş tabiplerin. 

dı::n Jirayr Gülüstan vefat etmiştır. 
Cenaz~ merasimi bugün S&at 15 tc 
Kwnkapıda Patrikhane kilisesinde 
icra edileceğinden, son te~i vazife
sinde bulunmak istiyenlerin mezktir 
saatte kilisede bulunmaları rica olu-
nl.Ar. 

.------------------------~-----, Hubay'ın Talebesi 
Büyük ve deha.kir Viyolonist 

Annie Delman 
Yann akşam saat 11 de 

S A R A Y Sinemasında 
yegane resitali~i verecektir. 
P iyanoda! F ERDi von STATZER 
Fjyatlu: 

Ttirkiye Radyosu Ankara Radt 
Türkiye Radyodifüzyon PosUl 

Dalga Vzonlu,!ı.r 
T. A. P. 11.7 m.. D46~ K.1:9. 10 f 

18'8 m. 182 Kes 120 f 

Salı, 14. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket saat al 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 1 
Müzik. Çalanlar: Reşat Erer, Ruşen I< 
Cevdet Kozan, İzzettin Ökte. Okuyan: > 
zaffer İlkar; 13.30 - 14.00 Müzik: Kat 
program (Pl.). 

18.00 Program ve memleket saat .fı 
18.05 Müzik: Cazband (PL), 18.30 Ç~ 
saati, 19.00 Müzik: Fasıl heyeti, 19.45 f,M 
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
berleri, 20.00 Konuşma (Çiftçinin sa• 
20.15 Müzik: Koro. Ankara radyosu kt1 
ses ve saz heyeti, İdare eden: Mesut Ce: 
21.00 Konuşma (İktısat ve hukuk sal 
21.20 Serbest saat, 21.30 Müzik: Küçük 
kestra, 22.30 Memleket saat ayan, aJ 
haberleri; ziraat, esham - tahvilAt, le• 
biyo - nukut borsası (Fiyat), 22.50 MU: 
Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki pt< 
ram ve kapanıs. 

• Ecnebi Radyolannda Türkçe. 
Neşriyat 

TOrklye 
Şehir 

Nis 
Roma 

eaıtlle 

19.45 
20.56 
20.56 
18.55 

TOIOmevo 
250 metre 
245.5 • 
31.15 • 
19.62 • 
31.32 

Arnavutıuır 

Yugoslavya 
38.22 • 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

29 Nisan ta.rihU çocu K saytamızdı 
bilmect!yi doğru halledenler arasında çe 
tiğlmiz kurada hediye kazananlar: 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANL~ 

60 ıncı ilkokul sınıf 4-A No. 168 J\l 
Say, İst. Ticaret lisesinde Hami Art; 
Nişantaşı erkek orta okulu talebesind 
No. 365 Mahmut Eroğlu. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

Besikta.ş orta okulu talebesinden Adıl 
Akçay, Maltepe Gülsuyu caddesi No. 
Güler Altıntaş, Aksaray Haseki caddt s 
No. 30 Mualli. 
DIŞ MACUNU VE FIRÇA KA ZANAN&-> 

Bebek 26 ncı ille okul sını! 3 den GiJJJI 
Aykut, Kuzguncuk 45 inci ilk okul Ul 
besilırll'n ~Q TTlvivp:ı..İstaııhul .t.t n~_1 
oıruı sınıf 2 - B taıeuesıno.en 489 Dun:oo· 
Aksoy. 

SULU BOYA KAZANA N LAR 
Beyoğlu orta okulu 606 Şadıman ıc~ 

taç, Alemdar 44 üncü okul 453 Erdol' 
German, Üsküdar Muratreis mahallesi Ç 
nlliharnam sokak No. 23 A. Kadri üstııf 
ses. 

SERi HALiNDE NEBAT RESİMLERi 
KAZANANLAR 

Uşak orta okul II-A şubesinden 148 1V' 
za Erkahveci, Konya: Çumra ilk okulu bl 
~inci sınıfından 1 No.lı Mithat Erten, C' 
talca Nakkaş köyünden bakkal Mu.sul 
oğlu H. Erdem. 

KALEMTRAŞ KAZANA NLAR 
Haydarpaşa lisesi sınıf 5, No. 584 Nuf 

ret. Beşiktaş Sinan paşa Köprübaııı sol<' 
No. 10 Ahmet Doğan, Beylerbeyi 27 ncl ı!! 
okul sınıf 2 Abidin Ören. 

G. Antep Kürkçü Han civarında attl 
Hayim oğlu Yakup Franko, Turgutlu ~ 
okulu sınıf 3 - B talebesinden 240 Nunt 
tin Noyan, Yozgat lisesi talebesinden 16 
No.lı Galip Seyhan. 

PARA ÇANTASI KAZANANLAR 
Kabataş lisesi sınıf 4 de 651 faruk, C' 

pa kız öğretmen okulu talebesinden !&t 
liha Hatunoğlu, Cerrahpaşa Davutpaşa ot 
ta okulu karşısında 133 No.da Seyfetti~ 
Sen Jorj Alman mektebi talebelerind&'İ 
Nadide LCltfi, Şişli Terakki 2 nci sınıtJıl 
da 225 Melek AkseL 

~ 

1 BORSA 
13 . 5 • 940 

Londra s.20 
Nevyork 1815.15 

Parti 2.9429 
MllADO 8.2225 
Cenevre 27.05 
Atına 0.9625 
Sofyı 1.8650 
Madrld 13.5075 
Budaı:ıeste 28.0175 
80.kre:s o.~ 

Belgrad 3.6375 
Yokobama 38.5375 
Stoltholm 30.7'1 

~SRAM VE TARVlLAT 

1 
Ergani 19.13 
1938 % 5 ·ikramlyeli 19.-
C::ıvas-Erzururo 2 19.67 

~-------~ 
YAKIN ŞARKTA 

Alman Propagandası 

ıso - ıoo -- 10 v• so kuruştur. 

Gazetemizde muhteviyatından bll' 
zı parçaJı:ır naklettiğimiz bu küçU~ 
eser satılığa çıkarılmıştır. Fiyatı 6 

......... lir='.3111 ...... 111 .................... kunıst.uı. 
ı 

li 
l 



14 MAYIS 940 

TAN 
ABONE BEDELi 

'fUrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
7~0 • 
400 • 
1&G • 

2800 
1&00 
100 
800 

Kr. 
• 
• 
• 

Mıııeuerarası posta ittihadına dab.11 
0lınıyan memlekeUer tçln abone 
bedeli mQddet sıraslyle SO. 19, 1, 
U liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres defiştirmek U kuruştur· 
~vap için mektuplara 10 kurUfluk 
ı>ul llAvesı lAzımdJr. 

GONON MESELELERİ !J 
~ Çanakk~le Şehitlerini 
il .. 

:, de Unutmıyaltm 
k• Evvelki gün, İnönü ıehitlerlnın 
ot' dı. aziz hatıralan merasimle anıL 

Yanıı da, tayyare şehitlerimizin 
liatıralarını yad edeceğiz. 

'l'ayyarecilerim.izden bir kısmının 
tehit düştükleri günlerde, henüz sa. 
de tayyareye binmek bile bir kahra. 

a 
ltıan1ık aayılıyord~ Çünkü o devir. 
ele, tayyare, bugünkü kadar emin ve 

r lbüteümil bir vasıta değildi. Hatta, 
t daha bir kaç yıl önceye kadar, tay-

hrenin bir muharebe silahı olarak 
~l, 'bir seyahat vıisıtası olarak kul. 
1-ılıımasını bile pyanı . tenkit bir 
lallet sayanlar vardL Halbuki, kah. 
~an. Türk çocukları, içine biniL 
lltleılinden bile korkulan o eeki ve ip. 
tidat tayyarelerle harbe girdiler: Bu 
dflrece hudutsuz bir cesaret sahibi o. 
laa o kahramanlano kanını taşıya• 
lençlerinıi%in, busflDiln milteıtamil 
~e ınodern tayyareleriyle ne büyük 

gJ ifler başarabileceklerini düşünmek, 
hepbnize emniyet ve iftihar duyuru

uJ >'or. 
~ •• y ann, mezarları b~ında kıymet. 

ll hatıralarını anacağu:nu ha. 
._ şehitleri, Türk milletinin şerefli 
ahııııı semalara defdirmit oJan ilk 

~ kahramanlarıdır. Medeniyetin ıökle. 
te yükseliş yarışında bizi onlar tem. 
•il etmişlerdi. Ve cesaret, metanet, 
tecriibe ve zeki istiyen o yanşta bu 
itin kazanmış bulundupmuz şerefli 
dereceyi hepimiz, semaları fethet. 
~ze rehber olan o aziz ~ehitlere 
l.Orçluyuz: 

Bunun içindir ki, yarın onlann 
lalezarı başında hürmet ve sevgiyle 
et'llerek ağlıyacağız. Çünkü, onların 
lbezan terefli Türk havacılığının 
lbtıkaddes ve ebedi beşiğidir! 

• Q itnyanm her yerinde. şerefli 
ve ileri davalar uğrunda ölen

leri unutmamak' bir vazifedir~ Çjin
lt.ii yeni yetişenlere, şerefli ve ile~i 
davalar uğrunda çarpışmayı sevdı. 
r~ek olan en büyük · hadise, ileri ve 
lerefli davalar u&runda ölenlerin 
laycı ve sevci ile anıldıklarını, ve as. 
ı. unutulmadıldanm görmektir: Ye. 
tipnetke olan nesillerine, bu terefU 
ibu-eıiişi aşılıyan milletler, istikbal. 
l.rine tam bir emoiyele bakabilirler. 
lıiı.iın bu hakikati müdrik bulun~şu
ıııuıun en bariz delilleri arasında, 
•vvelki gün yapılana, ve yarın ya. 
IUlacak olana benziyen tiziz ihtifal. 

t;t leriııin bolluğu da vardır: &tikbalde 
~an yetiştirebilecek olan miL 

_. letıer, böyle, mazilerinin kahraman. 
1-ruı.; hürmet etmesini bilen millet. 
lerclir! , 
Yalnıli biz, bu vesileyle, Çanak. 

kale ,ehitlerini mevzuubah
lebnekten de kendimizi alamıyaca. 
iıı. Bu milletin tarihiad~i en şerefli 
'ater destanlanndan birini temiz 
kanıariyle yazmış olan o kahraman 
lehitler, bugün hala, istediğimiz aza. 
ltıette bir abideye kavuşturulmuş de
iildirler. 

Vikıi, onlano ebedi azametleriyle 
lbUtenasip bir abide yaratmamıza 
•lbette imkan yoktur. Çünkü bunu 
b&farabilmiye, biç bir zeki, biç t.ir 
~l'Vet. ve hiç bir ıayret kili değil
clır. Ve ihtimal bizi ürküten de bu 
hnk&nsızlıktır. Fakat bu imkansızlık, 
biaa elimizden celeni yapmaktan alı. 
koymamalıdır. 

Ve biz, lnönil şehitlerine, tayyare 
~itlerine karşı yaptıj'lmız vaiife. 
)'i, Çanakkale şehitlerine karşı da 
ttııutmamalı, onlar namına. "Meh. 
~et Çavuş., taşından çok daha bey
uetli bir abide yaratmak uğrunda. 
her feclakidıia bir an evvel katlan· 
l'lalıyız! 

Sulh Hukuk Mahkemeleri 

Taşınıyor 

Sultanahmet birinci, üçüncü ve be. 
litıci sulh hukuk mahkemeleri pa
~ gününden itibaren tapudaki 
~ust dairede calısmıva baslıvacak-

dır. 

TAN 

Du yazıda Holanda Kraliçesi Vilhelmina'nın hayatına 

değer bazı parçalan okuyacaksınız. d:Iİr dikkate 

a • o 

Bisikletle Gezen 
Bir Kraliçe: 

VİLHELMİNA 
S ırtında eski bir yağ

murluk ve başında bi
çimsiz bir şapka taşıyan yaş
lıca bir kadın Lahaye'in en 
kalabalık caddelerinden bi
rinde bisiklet ile ilerliyordu. 
Hiç kimse de ona dikkat et
memekte idi. 

Gide gide saray kapısına yakla. 
§&n kadın, kapıdan içeri girmiş, 
l:ilsjkletinden inmiş, bfr elile şap. 
kl'..smı, diğerile kürkünü düzca. 
miş ve doğrudan doğruy3 içeri 
girmişti. 

Bu kadın, Kraliçe Wilhelmina 
idı. Ve bu kadın, bugün çok bü. 
yük mesuliyetleri taşmıaktııclır. 
Çüntü Hitler, onun yurduna da 
h .. <-r.vüz etmek ve onun sahHlerı
ru kullanarak lngilt~reye hiıcum 
etmek istiyor. !onra bu meml~ket 
ıhtiraslan tahrik ede.:.ck derecede 
zengindir. Onun 6 milyr.r dolar
lrk altını ve dövizi var. Ve Avru. 
paaı. hiçbir memleketin elındı? bu 
kı;dar para yok. 

holandalıların Amerilcad.:ıki pa. 
raları bir milyar dolaıdan fazla. 
dır. Ve bu bakımdan İngiJi.z!lo'!ri 
taJ.ır ediyorlar. Sonra Holandalı.. 
lsr dünyanın üçüncü deıecede 
büyük müstemleke imparatQ&lu. 
ğıınu idare ediyorlar. 61,000,000 
r.üfı:.slu olan bu imparat.::>rlu!.:, son 
derece zengin olduğy. halde. ancak 
üç kruvazör ün, bir avu; destroye
r in ve İng'liz don nmasının mu. 
hafazası altındadır. 

Almanların, İngiliz donanhlası. 
nı zaafa uğratmaları üzerine, Ja_ 
}.C\nlar Holandanın Ozak Şarktaki 
İmparatorluğuna taarruz edebili?. 
cektir. Müttefiklerin Hariciye Ne. 
:tarC'tleri, Japonyanın bu tasav. 
vurlanndan hşberdardırlar. Bu 
İmparatorluğu korumak v::ız ıfesi. 
60 yaşına varan bir kadtnuı sırtı. 
na yükleniyor. 

Kraliçe Wilhelmina, iş başına 

getirdiği adamlan se~mektcki hü. 
nl?rile tanınmıştır. Kra liÇ<d, bir 
Fransız diplomatının vaktile mü. 
liıhaza ettiği gibi, bugün A vrtı
pada hükümdarlık eden biricik 
hükümdardır. 

E 11i sene önce, an:ısının el!ni 
tntarak, balkonu çıkmış ve 

büyük kalabalıkları selamlamıştı. 
O zaman babası Kral Üc;üncü \\'il
lir.m vefat etmiş ve on yaşındaki 
WH1'elmina, Kraliçe ilan olun. 
mu~tu. Çocuk anasına bakarak: 

- Anne, bütün ou insanlar b:l
na mı ait, diye sorduğu zaman; a. 
uası Kraliçe Emma: 

- Hayır kızım, demişt! : sen 
bütün bu halka aitsin! cevabını 
vermişti. 

Holanda meşrutiyetçi bir mem. 
M':ettlr. Memleketin başındaki 
hiikumet, Parlamentoyr. karşı me
suıdüı. Fakat Kraliçe Wilhelmina 
tıın nukuku, diğer hi.ikümdarlaıın 
hukukundan fazladır. Çünkü, Ve. 
t.o hakkı, parlamentoyu feshet
m~k. teşrii her mesetem! istişare 
olunacak meclis azasını tayin 
«:tmek hakkı muth.ktz:. Fakat 
Kraliçe Veto hakkm• kullanma. 
mı~. ve meclisi yalnız iki defa ta. 
ttl etmiştir. Kendi.;ı, geçen harp. 
ten sonra "milletin anas1 ,, ilan o. 
lurımuş ve her Hotandalı onu 
''Lancfsmoeder • milıe.: anası,, ta. 
:ı.m.stır. 

Kraliçe her sabah cr~end~n u. 
yı..narak 8,30 da işe ~a5lar. Doğ. 
rud:ın doğruya mektuplarını aça. 
rak okur, bir kısmının cevapları. 
nı dikte eder, bir kısmıaı kendi e. 
lıl~ yazar. Daha sonra nazır!an 
kr.buJ eder ve nazırların en kaba. 
dnıs! dahi, onun karşısınd.ı imti.. 
nan veren bir taleb~nin sıkıntısı. 
nı geçirir. 

Kraliçenin mallı.matı çok ge

nJştir ve hafızası çok kll'7-

vetUdir. Onun için nazırlanndan 
l;>ı.r .ı.ıe: 

Vllhelnıina 

::- Bu sözleriniz, geçcıı sene 
V"Jdiğiniz rapora uygun değil! de. 
er ği sık sık işitilir. 

Hatta bir defa Bıı~vekil Cc~jın 

de şu sözlere muhatap olmuştur· 
- Şu mesele h!lkk•nda bana 

rn~lumat vermeden önce, onu bL 
r:ız daha tetkik ctmen•z daha nı j_ 

n11ı:ıp olacak! 
Ysbancı diplomatlar, bitaraf 

müşahitler, onun b~rıelmiJ~l va. 
ziy<'ti kavrayışına hayrandılar. A
merika Ayanından btn, birkaç se
ne evvel kraliçe tar.ıfmdan kabul 
o·ıur.muş ve kraliçenın Ameriltavı 
alakadar eden zcncıl~:- mesel:--si~e 
cteıir.den vakıf olduğJa~ bakarak. 
hdyret etmişti. Onun bu kı:>d,H 
g<'niş malumatlı olmasının sebe. 
bi, daima okumasıdır. 

KTaliçe Wilhelmina, son derece 
cP~ur bir kadındır. 1900 da hepüz 
y:rmi yaşında bir gen.; olduğu sı. 
nd&, Boer rüesasından Paul Kru. 
8t·r" İngilizlerden ku:tarmak ı('in 
clınden geleni yapmış ıve muvi\f. 
fak olmuştu. Daha son•a 1918 de 
Lloyd Corc Holanday~ iltica eden 
Kayser Vilhelm'in Lımd:-ad3 mu.. 

lı&lreme edilmek üzere teslimi'li 
lstuniş, kraliçe, bunun gay~t ı..p. 

talc• bir hareket olduğunu şıfa. 
ben söylemekle iktifa etmiş, bu 
cevap İngiltere hüklımetini hid. 
:if.ttendirmiş, fakat dah-ı sonralnn 
LJoyd Corc ta bu ceırabı şükraı:Ja 
klirşılamıştı. 

Üç sene önce Hitter, Vel:ıaht 
Prenses Jülyannnın bir Al.. 

m11n prensi ile evlenmesi sırasın. 
da, gamalı haç bayrağının da!ga_ 
lar.oırılmaması yüzünden köpü:-. 
müş, fakat kraliçe jU :!evab1 v;?r. 
mi~ti : "Kızım, sevdiği erkekle ev. 
len~~·or, yoksa tesit ol:.ı:lan :ztlivaç 
AJmanya ile Holandanın izdivacı 
:i ını eo.:.~ ... 

Lsbaye sarayı., Av:'l!pamn en 
:i.ugun ve en ciddi ı;arayı oldcğu 
tçjr., diplomatların çoğu oraya 
gcinderilmeyi istemezl~r Bir de.. 
CJ, biı resmi kabul -;ır .lS·nd t sa. 
ra,· erkanından birini.ı .t>a?"ıs mo. 
dP.H hır şapkayı giydiği kraliçePin 
P"2i.&ne çarpmış ve kralic:e sor. 
mu~tu: 

- · Genç kadın, bu .j'ipkayı ne. 
reder buldun? 

- Paristen aldım, ha~ınetpe
~ah! 

- Fakat biz burada Holanda 
mah giyeriz! 

.Kraliçenin sarayında yasak O

lan şeyler, ruj, kokteyl, ve uzun 
eğlencelerdir. Dansların en re5mi. 
&inden gayrisi yasaktır. 

Prenses J ülyana ile koca')l 
Prens Bernard, bir gün Niste 
kc-kteyl içerlerken görulmu~ler, 
bu hadise memlekette bir buhran 
koparacak mahiyet almı1Jtı. 

Gecen harp sırasında İngiliz ah. 
lokası merıleketi bir haylı yok. 
sulla{ıdırdığı için, harhi nniteakıp 
h!'allık aleyhtarı sosyalistler iktL 
dar mevkiine gelmi'iler ve sosya. 
lıst 'Jroelstro hükumetı kurmuş. 

tu (Devamı 7 incide) 

ı-
LOKMAN HEKIM•N öGOTLERİ 

Prostat Hastahğının Marifetleri 
Prostatın şişmesi yalnız idrar 

yolunu daraltmakla kalsa ona ta· 
hammül etmek gene mümkün o
lur: insan sık sık oraya gider, git. 
tiği vakit biraz daha uzunca za. 
man kalır. Bu kadarı da sıkıntı 
verse bile ... 

Fakat onun arada sırada büyük 
marifetler göstermesi de vardır. 
Bunların her biri insana çok zah. 
met verir ve başına iş açar.. Bu 
marifetlerin en çok görüleni mesa· 
nede ve idrar yolunda iltihap yap· 
maktır. O zaman idrara gitmek ih. 
tiyacı pek sıklaştıktan başka her 
defası pek ishraplı olur. Mesane
nin gerilmesine tahammül etmek 
güçleşir. idrarla birlikte cerahat. 
ler de gelir .. Bu hale sebep çok de
fa üşilmektir. Bazılarında bir üşü. 
mek neticesi başlıyan hal bir 
müddet sonra şiddetini azaltsa da 
müzmin olarak kalır ve uzun sil. 
rer ... 

Hundan sonra, en çok görülen 
marifeti de idrar yolunu büsbütün 
kapatmaktır. İnsan kendisinde 
prostatın şiştiğini ve yolu daralttı. 
ğını zaten biliyorsa bir gün idrar 
büsbütün kesilince sebebini kendi 
kendine anlar. Fakat idrar yolu. 
nun böyle birden bire kapanması 
çok defa kendi halJerini bilmiyen
lerde olur. Bazdan prostatın şiş. 
miş ve yolu daraltmış olduğunun 

farkına varmazlar. Geceleri sık 
sık kalkmıya, oraya gittikleri vL 
kit çokça durmaya mecbur olduk. 
larına ehemmiyet vermezler .•• Son.. 
ra, bir gün herhangi bir sebepten, 
bilhassa çokça ylyip i(mek
ten, yol büsbütün tıkanır. insan o. 
rada ne kadar çok duna, kendisini 
ne kadar zorlasa biç bir fey reL 
mez, yahut bir kaç damla ... Bu h8-
lin vereceği zahmeti ve telqı tarif 
Ptmek insafsızlık olur. 

O zaman yapılacak şey hemen 
hekimi bularak sonda koydurmak. 
tır. Fakat onu koydurup rahat et· 
tikten sonra da iş her vakit o ka. 
dar basit olarak bitmez. Bazıların. 
da bir veya bir kaç defa sonda 
koyduktan sonra önceki hal geri 
gelir, yalnız darhk kalır. Fakat 
kendi kendine. sondasız olarak , az 
veya çok uzun müddette su dök. 
mek kabil olur. Arada sırada da 
gene yol büsbütün kapansa da ... 
Banlarında önceki hal artık geri 
gelmez, bir daha, kendi kendine 
su' dökmek kabil olamaz. O zaman, 
her defasında sonda koymak. ya. 
hut bazılannın yaptıktan gibi son. 
dayı hi~ çıkarmamak zararlı olur ... 

Kimisinde de prostatın büyüme. 
si orada kanser hastalığı ile netice.. 
lenir. Ereklerde prostat kanseri 
kadmlardaki çocuk yatağı kanse. 
rinin karşılıj'l sayılır. Prostatın bü
yüyerek idrar yolunu daraltan, ha. 
zılarmda o yolu büsbütün kapatan 
kısmı kadınlıktan kalan parca ol. 
duğundan bunun sonradan bir de 
kansere tutulmcsında taaccüp edi. 
lecek bir şey yoktur. 

idrar yolunun daralmasından 
böbrek iltihabı hasıl oldutu da 
haylice vardır. Bazılannda yüksek 
ateş yapmıya sebep olduğunu da 
geçen gün anlatmıştım. 

Bu marifetlerin hiç birini gös. 
termese bile idrar yolu darlıit:~~ 
sonu gittikçe insanı :ıayıflatm 
br. İdrar yolu daralmıt olan yaşlı 
adam kansere tutulmu' olmasa bi. 
le, ona tutulmuş ıibi erir, benzi 
toprak renıbıl alır. 

Bu hale girmenin en iyi çaresi 
şimdi, erkeklliin sonbahar menL 
mi başlayınca onun farkına vara. 
rak vaktinde hormonla tedavi et. 
tinnektir. 

' 

Sevim Sertel, tayyareci Zeki ile birarada 

Amerikada Tayyare 
Mektebi idare Eden Bir • 

Türk Genci: Zeki 
Yazan: Sevim SERTEL 

- Bakalım Zeki Beyi nasıl bula. 
caksın? 

Nevyorktan şehir haricine giden 
milyonla şoselerden birinde süratle 
hareket eden .otomobilde iki kişiyiz: 
Amerikaya tayyarecilik tahsiline 
gelmiş bir Türk genci ve ben. Hede.. 
fimiz, Amerikanın meşhur Roosevelt 
tayyare meydanında Zeki Derbent 
Tayyare Mektebi... Bana sorulan bu 
sual, mektebin müdür ve müessisi 
Zeki Bey hakkında. Arkadaşım: 

- Doğrusu ben onu anhyamıyo. 
rum; nedense benimle Türkçe konuş. 
mamakta ısrar ediyor. Diyor. 
İçimden; eyvah diyorum, bu da A. 

merikanın büyüklü~ü içinde şah • 
siyetini ve Türklüğünü kaybeden za
vallılardan biri olacak. 

• N evyork şehrinden bir buçuk 
saat mesafedeki meydanda 

karşıma çıkan esmer, orta boylu ya. 
nık benizli Zeki Bey gayet kuvvet. 
li hir şahsiyettir. Şimdi buradaki lo. 
kantada üç Türk oturmuş, yemek yi
yoruz. Zeki Bey insana memleketine 
hasret çektiren candan bir Anadolu 
şivesiyle anlatıyor: 

- Buraya, diyor, ilk defa 1925 se. 
nesinde ~eldim. Girmediğim iş, ha. 
yatın geçmediğim çemberi kalmadı . 
Bir türlü kendimi tatmin edemiyor. 
dum. Bir ara sadece eğlence olsun 
diye tayyareciliğe başladım. Der. 
ken bu işe dehşetli bir merak sar_ 
dım. Tuttum buradaki Curtis Rights 
Fabrikasının mektebine yazıldım. 
Bir yandan da Nevyork Ünyon Site
sinde nazari dersleri takip ediyor. 
dum. Gece gündüz uyumuyor, mo. 
törlerin, makinelerin içinde kendim. 
den geçiyordum. 

Benim arkadaş söze atılıyor. 
- Zeki ağabey, işte ben de böyle 

yapmak istiyorum. 
- Evladım, ben sana söylüyorum, 

sen şu Türkçe konuşmayı bırakıp ta 
İngilizce öğrenmedikçe bir şey ya. 
pamazsın. Burada vereceğin bütün 
i~tihanlar, bu hususta okuyacağın 
kıta~la~ hep bu dilde. Sen buraya 
geleli üç ay oldu, hala İngilizcenin 
yanına uğramıyorsun. 

Sonra bana dönüyor: 

- Ben de kendi dilimi ve memle
ketimi çok severim, diyor. Ve bu se. 
hepten dolayıdır ki onunla yalnız İn. 
gilizce konuşmakta ısrar ediyorum. 
Öğrensin de bir işe yarasın diye. 

ilk defa olarak Zeki Beye dikkatle 
bakıyorum. Yüzünde istıraplı uzun 
senelerin çizdiği ı;izgiler, gözlerinde 
Türkün azim ve metaneti okunuyor. 

yemeği müteakıp gittiğimiz mek. 
tep binası içi tayyarelerle dolu 

bir hangar ve buna bitişik küçük bir 
odadan ibarettir. işte burada herkes 
ondan emir alıyor, izin istiyor; ona 
akıl danışıyor. Nihayet girdiğimiz 

küçük oda (müdüriyet) da üçümüz 
yalnızız. Bize doğru dönen Zeki Bey 
benim ıözlerirni duvarda asıla iki 
resme takılmış buluyor. Amerikanın 
ilcra bir köşesinde Roosevelt Mey. 
danındaki küçük odanın duvannda. 
benim hayret ve heyecanla baktığım 
bu iki tablo Sarayburnu ve Dolma· 
bahçe sarayıdır. Yan gözle hunların 
!JllilbJne bakıyorum; gözlerinin içi 
nemli ıibidir. Görmemezlite geli. 
yorum. Fakat artık kafamdaki istif. 
ham çözülmüştür. Anlrvorum ki kar. 
pmda kalbi uzak olduğu diyarlar 
için çarpan mert ve şerefli bir Türk 
genci vardır. 

Bize mektebi hakkında izahat nr
mP.kte devam Pdİvnr. Otcarda oath. 

yan bir makine gürültüsü ona he. 
men o tarafa sürüklüyor. Tayyare.. 
lerinin her birini birer e\'lat gibi se
viyor. 

- Ben burada uçmayı öjrenece. 
ğim, buradaki Türklere sermaye ko. 
duracağım ve, ne pahasına olursa -oL 
sun, buradan Türkiyeye uçarak gide
ceğim. Hem bana, hem de Türkiye7e 
ne şeref! 

Bizim hulyacı, takat samimi arka. 
daşın bu sözlerini o dakikada geri 
dönen Zeki Bey de duymuştur. Şi 
di iliştiği koltuğun kenarında vak 
ve olgun bir tavırla: 

- Oğlum, diyor. Bu hayalleri b 
rak. Bir kere bir tayyare en aşa 
150 bin liradır. Bu şaka değil. Ge~• 

lelim ki buradan Türkiyeye uçmıy 
kalkmak bir avantüre girişmektir 

Bugün memleketin kafası işli yen, 
linden iş çıkan gençlere ihtiyacı var 

Sen burada oku, adam ol, soara k 
dini yolda öldür. Bu olmadı. Oraya 
sağlam var da kafanın içindekiler 
den istifade etsinler. 

Ve sonra gayet mahzun bir 
devam ediyor. 

- Sakın burada beş seneden f 
kalmak hatasını yapma. Bugün o 
seni seven bir ailen, müşterek bal 
larınız olan arkadaşların ' 'ar. S 
onlarla rabıtanı kesme. Sonra k 
künden kopmuş bir nebata dönen 

Bu sözlerde senelerdenbir içinde 
gizli kalan istıraplann iniltisi 

var. Bu ufak, fakat samimi nasiha 
bana neden ücra bir Roosevelt Mey 
danında Dolmabahçenin resm 
gözleri sulanarak bakan bir T 
tayyarecisine rast geldiğimi anla 
gibi oluyor. Ayrılacağımıza y 
muammanın esran yavaş yavaş ~ 
ıülüyor. 

Mektepten mezuniyeti müte 
elinde bir ticari, bir de askeri tayy 
recilik diplomalariyle memleke 
dönen Zeki o zaman Türklyede 
nınmamış bir gençtir. Burada h 
olan itiban görmüyor. Amerika 
ona yüksek bir maaşla hocalık tek 
lif eden mektebine dönüyor. 
şöhret ve itibarı günden güne a 
yor. Mali vaziyeti düze)iyor. Bu 
Zeki Derbent tarafından işletil 
tayyare mektebi Amerikanın Şi 

lindeki en meshur iiç mektepten b 
dir. Zekinin riyaseti altında çal 
muallimlerin hepsi Amerikalı ol 
çoğu kendi yetiştirdiği gençlenltr 
Burada hem askeri, hem ticari ta 
reciler yeti tlrilir. Bize bu maliima 
veren Zeki Bey derin derin içini 
ki yor. 

- Ah, diyor, taliin ne acayip 
veleri vardır. Ne olurdu, bu yetişti 
<liğim gençler kendi yurdumun 
ları olsaydı. Belki o zaman acele 
meyip bekleseydim! Bu yaz bara 
'{elen genç tavyarecimiz Naciye T 
rosun teşvikiyle memlekette icap 
den makama yolladığım istida hAI 
oradadır. Eğer, mfüait bir cevap 
lırsam hemen giderim. 

- Müsait cenptan kastmız D 
Zeki Bey'! Diyorum. 

- Bana bir kontrat YoD 
•unlar. Ne şerait tahtında ve kart o 
r.a~ orada işime ba h~·acağıını bil 
lıyım . Kırkına yakla•mı" b" • . • ., ., ır ım 

tçın başlanmış ve tutmuş bir 1 • 
mak kolay değildir. Evveli yl~e 
kaklarda kalmıyacaihma e • 1 hvım' ınıa o m 
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Liege 
Kacı 

Kalelerinden Bir 
Yrazan: ULUNAY 

Dün Sukut Etti 
<BllİI 1 laei~) 1 

lasmın gruplar teıkil etmeleri me-
...................... ... ıı!n f'Cllebl ilnlforma veya llvD 

le giydiklerini bildirirken, baldkı 

meklerimizin Yok nolunmuştur. Halkın yabancılardan 
sıgara ve jildet dahi kabul etmemesi 
tavsiye edilmiftir. 

ld v G •• v • ' Haber verildiğine göre, Bolanda, 

Ugunu Oreceglz Belçika, Fransa ve Ingil'"Ml'.! kuv-
• '\'etleri arasında elbirllgi hareketi 

si~ratle- devam etme.ıtte ve Alman 
fllaCllJalr ~· k8'ar ZL olmacblma bile emin delilim. HattA Genel Kurmay Başkaw General ••n JUIUI& muba'wlar teybi c:lehumm beDd tlkrimizden ıeceııi Vonkeitl, Alman kuvve~leriniD ma. 

Bir .ar. JÇ11muı lbun ıe- bile hl•ı:ltcek kadar kuvvetli oldu- vakkaten elde ettilded O.tiba vazL 
htirmetle tav! .wı.ı. juna iman ediyorum. yeti takviye için lataatım Holand1. 
7aaddin f9hre girdi. - Haçlılann karatglhma ne za- ya doğru ilerletnıeje butnmıb blr fa. 

llNl.uuıuw"ıııla pc:eU ıüıulüzlil ut.. man avdeti mi emrecllyorsunuz? aEyetle çalışmaktadır. 
lllUllDa rağmen, tehrin hali fena. -Yann avdet edeceksin. 

, bilbıaa yiyecekslzltk her. - Ne glbl tekllfat g0türecelitn? BELÇIKADA 
endlpler 11pııdın)'ord11. Tüc.. - Bundan eVvel yapılan ıoklifler. 

bJr fehrl muharip blr bte tek- de ısrar edecejlz. Evvell fimdiye ka. L · ~ blrlulfı 
IOkan SalAhaddlne brp herkes- dar müdafaa ordusunun thtiyar etti. ıege 

ltbiat vardı. ş.hrhı müdafaası il murafm tazminini btiyecebin. aıılıut etff 
emir tu'afuıda «iman tedbirle. Buaa nıuvafakat etmiyecelderine şdp Bel91kadakl haftüta gel!nee, Bel. 

ttllDM itiraz etmiyor, gayesiz blr lı'e yoldur. RedCledilecelfni blle bile çikahlarla mütteflltler milteaddlt 
dojnı ilden vaziyeti bütün eöylüyorum. Bu teklifin reddi diğer. yerlerde temas ediyorlar. Alman 

münakapıa kabul etmekle be- lerınJn kabulüne faydası olur. Sonra tazyiki bilhassa burada hisaolun
S.l&haddin kendi kendine il- İabnderlyede taraflmndaa datmi bir maktadır. Ve bu tazyik bllbusa 

elllerbı bu kahramanca mil- murahhas bulunmasını M>yllyecek. Mastriht mıntakasında en büyük 
-.ııarı:DI11 daha ıaereye ~ gi. siıı. Bunu da haklı olarak reddede. fiddett bulmaktadır. Burada Alman
IUIC~ııl soruyordu. cekler. Bfltün askerimizin silihlarile lar Mastriht'ten yfrmi mil mesafede 

aenç k•ım•nc:lanJa yalnız kal- serbest olarak çıkmalarım kabul e- olan Varem'e varmıflardır. Burası 
_.." haçhlenıı JrararslhmdeJd decekler Buna bir de arzu edenlerin Brüksel - Liej hattı ilzertndedir. 

tdd1ltile enla~tı. SaWıaddin bizi taki~te serbest kalmalannı Dlve Bjlhasaa fn~liz hava kuvvetlertııhı 
• eyllyeceluhı. Sonra tekllflerfn en e. buradaki müdahalesi son derece mO. 
Haçhlarm lakt:ncferlyeyi tsllm hemmfyetlili 'bizim için kanlan ve eulr olmuş ve Fransız kuvvetlerinin 

lcln ı.r tülift abul edecek- canlarlle ulrqan İskenderıyelUerin mukabil bir hücumu Alman taarru-
WJl)oıdum. Sana bil bapta bir bir tecavüze maruz kalmamalarmı zun_:ım~u:;1~~~· ~ut..~--'-• ld. 

~--u.r mit temin etmektir. Bunda 10D dereceye ar ....ua• •..,.-.. lol&Mll"'Ull 

.. llzdeD talimat ılmak kay. kadar ısrar edilecek. Anladın mı? cila ecllyorlana da haberin ~ ol. 
ki IOrmlleydim, ber halde - Şehirdetl dahnl murahbasm .._ dulu tekit ediliyor. Liep ble1er:ln. 
fehriD teslim praithıi de llÔ'J• bebinl flmdl anlıyorum. den yalnız biri sukut etmif ta de dl-

Aerleri mukavemet etmektedir. 
- Evet. Askerlikle allkası oJmı- Bu mmtakadald bütün köprüler 

~llCktiD mil~ yan bu adamlu blzfm din brde§lıe. berhava adilıniftir. BelçlkaJıl•rm 
lllmJek.U aylarca m\ldıfu et. rlmtzcUr. Telkin eyledilhnfz muha.. tahrip hareketleri, müttefik Jatalarm 

• ıae ,OÇIDkler çektflimlzi bi. rtpllk •tefi 1le ısındılar. Vazifelerini Uerlemeal ve nıüttefik hava kuvvet. 

Fransız Resmi Tebliği 
,,..... 1J (AA.) - u ..,.. tebllll: 
Holandada ve Belolkada bflhaua Alb.t bnebnm llmal bmgesl mınta'kasmda 

iN kanal ne Atall lthlft aramıda ve Tirlemont'mm eenubu prld mıntakuında ve 
Belçfka Ardennes'lerinde. d(Jpnanın hQcumlan fiddetıenmektedir. FranaJZ • Belçi
ka hududunda, Longwy'den Moııelle'e kadar, flddeW bombardımanlara ratmen. 
mtlhlm dtlillkllkl.- oimenu,ar. Ba mmtakanuı daha prkmda kayda deler bir ff!7 
1Qktur. DOn .akımna dotru .. aece hava kuvvetlertmiz. Almm koDanna bomba
mı. w mltrab'6zlerle hekua etJnlltlr. 12 M8718 Ül8Dll 12. 1Jınua ta17areai dil
llrOJmQPOr. - • • 

Parla, 11 (A.A.) - 15 Mayıs akJam feblfll:"•AJmaıı kıta1an tiuıtln terek Holan· 
dldl, ..-.. BeJofklda JdWe Wnde laOcumlanna devam etmiflerdlr. Almanlar 
Bolllldadı llDClmle lleuleln OlllUbuD4a bir Derlmıe bqarmıflarcbr. J9elcJD'da 
lllDt • Troad M1l..mde l'ranm1aılD bllhaua nwhlNbe araba1lrUe :raptooan 
müeb" Jattaam1ar dOr'ane • 117iat yerdlııniltfr, 

11Alml•1ar J1e111b ardtal.tnde b111t=a ebemmi7etll ~ ıunıt ae.ter•et ner
.._ .. ,aau ~. I09arl aaırae1er1m1z ıeetkttrmecı. lbuet olan ... 
IHtJartllA ifa ettDd9a 1mra dalmanın 1ılr lcımuna ulatblı llw a.n. oe'd1-'t
-.ur. Daim• ~ llddeG1 bir taZ71kf,e bulummlfbır. DOpaam ,_. bu
llldül, ..... 11..n.'!n l&rlmldl ft iane lıı6lp81nde)d hGcumlan pQakDrttU

ma,tlr. llblD a.rlDde bıda dlllr 1ılr ,.,. oJnıamqtır. 
ltJID\Wlk ~ taııalllrl hasmın kıtaat kollarma hOcum suretDe kara 
~ rardmı ~ dnam ..,.ıemlf1eı'dlr. Bu hareketler esnuuıda 
11 dGpma tanu'ed dtlfQrCllmtlftGr. Cephe Jerllfnde, dOfDlan hava kuvvetleri mil
brnr ~ ralmm uterl balamdan pek az ebernml79W olan balarlar 
~. 

lngillz Resmi Tebliği 
Londra, 11 (AA.) - ınıms umunıl kararılhından teblll edf1l)'Or. 
'1nıtllz kuvvel ııeferl7ealntn, l'ransız 1mvvetlerlle milfterebD :raptalı Deri hare

keti, Belcikada prOll'8JD mucibince muvatfakb'etJ,e clnam etmatedlr. Silvarllerl· 
llllz1e dOıman ....... :rapılaıı ufak turruaJar lehlmlıe ~.· 

leltlka Resmi Tebliği 
BrObel, 11 (A.A.) -11JIQl811119 pldl ...,..._ 'h1clt- waqt "lluhteıU 

QOktalarda Be1dU ıamreu.s ile dQpnan arum4a ~ ollnaftar, 19e1cDsa 
kıtaatı. menilerinl mubattu ebniflerdlr. 

"'Slıbahl9Jin .Almanlv, menUerhnize karp 7enf htıeumtarda bu!unımaflardır. 
Kıınetlerbniz, Fraıuu ve taıW& kuvvetleri ne mlcı temuıannı muhattza etmek n-
reUJe ÇU"plfmaktadlr1ar.· ..., 

• •• Bu Pdar eıuk1erim1dn ;yaptılar. Onlan arkamızda bırakarak lertnln taarruzlan Almanlar içlıı 
7ok oldutunu ıörecelb- lider ve nıubddes maksadımıza biz. ciddt zorluklar tevlit etmektedir 

_. latenderiyeU1erln mu. met eclerek vaztfelerilıl yapm.tf ol. Alman llerlef/fflnln ld~ BrGbeJ. ıı (A.A.) - ti 118711 aqm tebQI: ..-t lçbı ettlklerl fedakar.. melaruıdan dolayı bin tOrlil fel.Aket- Alman h- bilh •BQtan IGD Jatııaıaranuı oet:tn muharebeler ftnDlf. h• tarafta c!Glmaa muannl-
tolqı atlmelerl tbtlmaUnl lere maruz kalmalarma mOsaade e. . ucumuaaa ~ istika- üne IUNttıe mukanmet etmlftlr. l>OfmaJUD eline ıeçee blf ~ ndlıwlk htıc:um 

IM"*;e pek milteealr oluyorum. dersem öınrümün sonuna kadar az.ap '!1ette inkişaf ediyor. ~ in Pma- U'llba1umm mfluhentlle ~ ıcıtaıan tanımdaıı ,apllan mukebfl bJr bOcum 
:enap venn1)'ordu. Emir: çekerim. Bu olacak şey değildir. linde ve Cenubunda. ııetlcellnde nrt llmnuftu'. 
ZIJuclcltn, dedl Eter amcamm - lsrar ederlerse- Cenupta yalnız Albert kanalmın .. Son IOn1erdeJd bareklt emıumda bm ~de, blllklet ve avcıluulua bbQk bir 
~ ~ blr - Eler ısrar ederlerse biltthı t atıma karp bulunan kale Almanlar CIAnt •e b!aramanlık ~ temQOz etmlllerdlr. 

1 
L.11 aa-- -- ,_ ~ ,. .. __. redd ____ ,__._ tarafmdatı zaptedllmtpir. "İtPl edilen ._ ... ,_ ilerine dn..n..nıea tdr BeJeJb tana:reıdnfn llltll'fttebetı 

L8vu....,._ - oa.)Wl4 '°=' ~' llC'Qlllllll,,--.wo .... -.A ~~\nft .Ahnanlarlı(.au:. ~--- ,.._ .. 
War battl ~ 1* ha - - f4llılli , ~ ~He'l!M:~ e mt! ~ ~ muvaffak oıaıpr.• 

bdu dayaıurdJm. Fabt dığımız emir ne olacak. him bir zırhlı kol çrkarmıflana u: Holanda Resmi Tebl·ın·ı 
Nureddin ba DdDcl taribeei. SaJAbaddtn: ~ bu kollann ileri harelletl, kıtaatı ve ':il 
böfl9 hhu6 bulmuaı mha- - Zlyaaddln, deai. Haçlı isken. arabalan flddetll bombardıman ede. Amlterdam, ti (A.A.) - Jlolanda umu ml brarlllu. ız MaJU ıtlntln• .tt olan 

üt olecak. Biz kndialu L derl;veWer hakmdald laıydı kabul rek bunlara ehemmiyetli -~ ~ IU tebUll ~ "Daim• Jata ati, Keme ne YMl'ln muhtelif noktaların• 
mOkelleOı. edece~. ~una katlyen e:nlnim. diren miittefik tayyarelerin katle ba.. -san pçmlflerdlr. Hudut ıcıtaiarnnız, ıa.men ~tınz olarak 191'1 ceJd]mektec!frler. 

&klnm olme•a da IUJJınm Fakat kabul e yecek olurlus& teh- llnde mMahaleleri yilzilnden fevb.. Jrolanda tanarelerl, Alman kollaruu bomha1amıt1ndır. l'ranm latMtl, Brabanbn 
tablll etmek ~ ri bırakmıyacelJm ve onlann içinde ilde JlCJl'luklarla karplafmlfbr. • lllllı Jımmmcla dGpnnla temua plmltl•dlr. 
ıahmet fhtlJ&r ederek. or- dövlip dövOfe fehit oluncıya kadar Ayni u1n.1nda teY)'aNler Memem "llldataa haa.nmmn bulundula Bola ada .,...aJ!nde ....._ cıa,m.. om ha· 
~ IODra onlan ltıl utrafacapn. J'aket onlarla beraber.. şarkında Almq Jmvv.tlerlnhı arka. Nbllnl ......... ..ı ............,,.1 ... 

bıramıııaıD elbette b1r Sonuııa kadar beraber .. icap ederse sında faaliyet~ ~ilaaJr.ıe "Jlmıı.t.t dü"lnde JMIRICltom.r ,.ınm "'*" nottaıa tzmıftl• w imha edil-
• IUltam ikna etmek çarealDl de bulu.. yollarım tahrlp etmekte idiler. İlerl mllldlr ...... lllıtncıl dd !Dla ,.rafQtçQler, memleket dahilinde~ 

rum.. hareketleri bu auretle 1e>rlqua mo. dolqmakta, takip n imba edilmektedirler. Bunlardan bl!'kacı otobQaJct .ı. p-
declt Bta~.t sultan Bu IOD cflnıie bir SÖZ ~ tarlü latalar diiD üpm&dolnı Tem. çtrdikJerlnden mbh otomobDl•le takip ve imha eclUmJJlerdir. 

pDın eıı ince ddf(laeeli iblretd. Bunun bakild ml11asmnı: gres ba]&eslnde Franm motarlil ~ •AJmaa IDtalaft. h8rp mtll'lnl n sıvnıert sltıer olarlık ıcunamnıdıkoa BoJq-
ialmmutJr .• Şimdiye kadar (Devanu. Ver) taıanmn mukabil llucmnana utn- dada barp ttmütm lcls &Oriln01'orlar. Roterdam dvanndakl Walbadc tanare 11-ı 
-~ ancak kendl JQlflanbr, ~ motörlü latalara tasyonu topçwnuzun ateşi albna alınm11 ve dQpnan bQtOD lu7metlu1 kalbetmı.tlr. 

awl)andur. M ela y nl AbunJaruı Jlerl haraketinl btl ft llotll'dam maıtakamun ıemıa1111 binle hemen bitmı,tlr. 
Ta mnlrl Allentwln hizmeUnl lsr e Y8 sarih surette durdurmuflaıdır. ~ mQttefttderle elblrlill ~parak Bolandabln beDlbqb noktalannuı 

81l11tuiJoılUllU! A ,_ ....... ._. U.,rbı cenubunda Almınlm" Bel. mGdafauıaı temin etpıektecllr. I>ahilcle, ukerl makamat nıbete tamama hlJdm-
UntmUJWcam. Bir hattbndar el T ..,..-.er ç0ra Mdeaneıerı üzerindeıı lirk 11t1. c11rıer.· 

tammak • 'btl71k mnL 1 IDeld ~ kametinde çok büyük ı&Yn* arM.. 
Bildlmdar etrafmdekimbaden ___._ 1...,_,. ...!:" i1aere bir •kaq nıektedirler. Belçikalılar burada avı 

Ullll mtilir! SultamD peclmrt. '-~• ~-- çeklliywlar. !nıWa hava kanetJerl 
lıQ••knılan ~ bD4I sınıf ihti7at efrat llWı. altına davet k~ kütle halinde bueket 
•lMliııM iglD • kadir u&- tdllmlfUr. , •.A.) a-- A• mudıbalelerile 7ardım ebaektadJr. .... _...__ ' .. :ı f. ..... 13 ,,.. - "41•- .. ~ 1er _,,_ JDUIUI) .U4111 • • 

.,.._.. la'am ve Jhaam ne • =. mfllılm u'ksl teclbtr.. lyı ~Anıat aJmak+.a olan maba. 
11111.-rma Dmr etmlJor. Çün. ter almaktadır. Y9cll eındm Acile 8L file ıore, BeJçlkada hareklı icra ~ 
_. ... bldm IOD derece taydab Wı altına çainJd.ılı IÖJlemne1'tedir· melde olaıı Alman ukerlerbılu mik. 

edecek kablllyette oldıJlu. Tarihi 10 JıkJJ8 olarak telblt eclik.tD tan ~.SOO.OOO ldpdir. AlmaD tana. 

• • 
~. 1ıl (AA.) - U 11aJ18 1adbU &lende ~ tlbUll: "T..ıt ıecm 

AllMa kdalan tubu!arla ldmQe ecUlmektıl olaD Oeldebiml vllbebbı ~ 
ela Wlll ~ mullWH noktalarda tlmua ~. S1m.t ~ 
Alman lcıtalan muhtelif noktalarda Y-1 w zut~ ~. 11.nleb
tln ba Jmaundatd hudut lntaıummı lla1lf SQ!atla .... abmmf ... - menllerl• 
mJu 'Yl1'JDll1ardar. Aım.a mtlh araba kollan .. blmtm fbml Jrmnında -ı.anı
stranı- a vtarnlllll"dlr. Rotlrd9mm eeap ._..... ll..aa Jm"'8tll _.... ma..l• 
-. taırat ~ ~ 1ıllıfıaıo mlfr9• mneuttur. 

AJm8nlarm haonıcWd ~ a.tanltltder:lae ....... Rolanda ...... 1nrneGerl ... 
tlanal bJr ceu.retıe mOhlm dtlpnan hedellerlal ~ Mmlf1a'dlz WormilftCL Bunu aörmek. gö- bazı ihtiJat fUUflaruı daveti 11 Ma. rekri, Ddncl hattaki tıı.atı bombar. 

hükflmdarlılm en yOksek 1J8ta yapılnıılbr. Söy1tDd11iJıe ıöre, chman ~· Birçok tefatetler, ya. 
ıııı.ılllllr .• ıratım1 hallfea <Azld>e Boman;ra hudud111'dak:l ilç toıor• ~~-~.~~~ 0an ha. Alınan Resmi Tebligvi 
~ pı.en fena hlr adem nun ve S~ecl kolmduawıwı takvL zırUIUIU- _................r~ 

• Kıendfalee ftkll otuü fn- __. memıubülltlr. Macar ordUIU • fthNr'ln ...... blvllbmdan, 11 (A.A.) - 11 J(qll llkerl tebUll: "Oarpta, 
Wıtarı.rt adamlar ]dmf Evft1l, ~udü 360.000 tlbmtn edilivnr LOieem'burıta bllhua ltlftr!lft- Pmr IGzıtı AJau IJerl barek.U. IJt bir ıeldlde ln1dfd etzaJttlr, Bolandada, Al-..._tma hiaMt eden Adil ..,.~ __ .,._ -'"·--·' 81 __ ~ ...... .:ı .. .:ıu"~- dcıı, mürekkep oıaıı l'rllUll ön mGf.. mıı Ja'9atl, ZuJdwll*D klnllı prbmda Jler1emektedlrllr. Ba ıataıar, Roterdam 

a.& .... W.U _..__, IUY ... MIM&Ulol UU- dnruıa baVI Jo1Ue IDdirUID JaıvvekJe lrtl19et te.111 ~. 
O. memlelrMI, daha dotru- 1UDOa RaınanJ& bududlmda ve Ma.. ıwleri halen BOlllle'de Luatlw1'• ~.,._ ,.. AJm.a mu.ta. Au.t bnahmiı lbnolt ""'a1fnde1ı:I lmmmdan 
JMYJdtal Jmrtumak lgla car - Yugoslav hududunda tahfit e- kadar mühim Jataaıuı mabareb@ U.. ,.Pt ...,_ tııı'lı.U. etm1111rdlı'. Llep'ln ....-. ~ ıı..e'ln •alin-

8111~da~~J!' dUmlf bulunmaktadlr. ~dnd~!11!1:ı~ııerdır~ de IVba ckılru ~. Bunlar, U... flhrlı\• ..,.. ....... Ba •bahtım• 
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aöylememektedir. Reynaud aabr 
IUdir· parqütçü taburlanmn Alm._ 
ordusunun sulh nmenında tefkU 
hususi vazifelerin lfuı tçtn telim 
dilmlf muntazam te~er olcl 
funu bilmiyor. Bu p81'8fütçillerln 
niformaları umumiyetle mal1lm 
huaull vuifeleriDe uyııund_ur. Bu 
nıfonnalar slvll elbile veya 
ünıforma olarak tellkld. ed-U&ile&e 1.1-• 
Eler buna npten, Boynaud, .,.._. 
parafQtçülere karp beslecllll 
teskin için bahae aıvona. AlıUll• 
ordusu beynelmilel hukukun bu 
Wtne kup derhal mukabeleDUDU.. 
ıillde bulunaeütır. Bundan IODra 

kurıuııa dizilecek olan her parqü 

için OD Fransız harp ahi ~~
pçirilecektlzı.n 

Bununla beraber biltb mitte~ 
ı. peraffltltl efnıda taqı üb1~ 

tedbirleri tefdlt etmlfleı'dlr. fn.a--""I 
Harbiye Nazın Mister Edeıı nı 
nbı ehemmiyetle di1ffbıllldqtbıt1 
ı~. b,iltere hiMıoetl bil 
stratejik noktalan mubıfau au:ıınaı• 
almıftu'~ 

Fran.sada ~ lıatlarma t.D 
ratütçü Abn•0 1ar, muvuala ha 
riyle ulrqırken ~. 

Belçikadan 1ıleıı haberlere gOn. 
Alman parqütçilleri bazao l'raıDlll. 
'7 bu.an da postacı. polla veJ• -.-.. 
ı& memuru üniformuı liJ'lnmlf bu
lunuyorlar. Bunlardan Juıaları 
elbise aiYmekte ve hatta bdm llllTl ... 

fetıyle çıkmaktadırlar. Bunlar lllllllı9 
De eeçllmfı ve baskın için taUm ~ 
müı lrlmseterdk 

BaalulrlJl~ 
Garp ctıpNllnhl beman her b6Jae. 

sinde hava harbi liddettni ma:ıura-ı 
ediyor. BugQn bımz ~ 
40 kadar Alınan tayyareatnt cltlflr· 
dOklerl blldJrlllyor. İki ı·ecee1en1*"'• 
Fransız ıarp ve Merkez 
ham.en hemen daimi alarm hıJlnclec 
dJr. D6n de .. ı ,,10,80 dan ... 

as 
a, Fransa· 

nm Şlmell Oaıt>l lllınhbsmda ıU,11 
ten gece yansım a d•ldka aeçe,e 
dar ıüren bir aflrm ipreU daJaa ~ 
rilmiftlr. Bu aabah aaat 8,8& tm .. , 
7,10 a kadu Parls mıntak:asında yeni 
bir aiinn verilmifUr, HJç bir llAdfle 
olmmmfbr. 

1-llia u l'raııaz hava k1nwtılltll9'tl 
,ı. iioı.Nle ve Fl'IDUda mm.ıucımc~ 
bir faaliJ'etttdlr. 

M. Daladler b1Jl(bl Belçtta,. &ft
mif, cepheyi ziyaret etmlf ve Kral 
Albert ile de ıörQfmilpQr. 

!qllterema tiki .Barblı• 1'..a. 
ve pmdUrf latlbbarat Namı Mtam 
Dafi CoOper, Almanlarm btlttbl 
Jmnetlerinl Belçlbya ,.tlJrlenmmtne 
babr•k ftZiyettn geçen harpteki.._ 
Jri79te bemedilfnl anlatmakta " raamm muvaffakıyetJ.eria ""'1a .... 
hallt malldblyetlerln •• ~ 
hiçbir tesiri olmadJll, uıl b1J1k 
neticeyi beklemek tcep etttlfnl '°T• 
~tir. 

llııluıeerel danı ,.,, .. 
Lcmdra, 11 (HUSllll) - ~ 

Hmopte oldutu &lbl, l'rama ve in. 
ıtlten bdJük bir mnhaoeret 
brpamdacllr. JlıuiMya ..-- .... 
Jıaalrlerin ..,. - 000 ........ 
Bunlar feei bir ftzı,.t içinde rıa. 
•ya atrlJol'. Diler taraftaa bfthe
:r~temenk Bmhaolrtm tq11-.,. 
geliyor ve bmılara birçok vna,.u-. 
de ,.._. hnırlmmııfbı'. 

• Pati, 11 (A.A.) - PaN nclJola. 
AJnum tanarelerlnln, •bit x.,.. 
~ ibmetglhı olan Doona p-. 
tl•r.mde mtlteadcltt defaluı ~ 
1ermı haber vennektedtr. 

Bir lr.ah 
1 ...,. tlllrlW ~ Maıtt Tark8ad,.......e•., .. llSlla1* 

bwı.t 7UIRllbk. Hü;lq s. .......... 
.u. ll«b1mU& ıntk~ 4'lalll7ar 1dJ 
•- BU41111 m~lrinlze ıtttra TOdt .. 

111 llzete.l JUi lflerl mfldQrO B. lftbat 
TanaGnere. lle1edlJe meen.tne alt lılr ~ 
adan do1&7I kızarak tecmlzde bt"' ... 
....... ~ ........... tllııılltalill..,,. 
... - llbıtuA •tcl.ı.ı.l ~ 
Jıldhıenln J&tlfbrdU'ü tabldbta ..,. 
Iandılı :ram1mıa 

B6)'le bir bldJ..,tiıı Oll'Qa& ........... 

teelrvtlae aln4alı ..... .uı. • dı• ... 
, ..... - lrallll Mll'l7atım ,,...... •• -
....,.. b6Jll Mr tQldAtl - .... 
.... aılMJtt dibi ................. 
.ne te.nftt eda' •• 
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KOCASININ SiGARASI 

- İtalyancadan 

pavlo, beş saattenberi durma
dan çalıştığı masasının ba. 

§Jnda idL Mariya gen;ş bir koltu. t gömülmüş, ona bakıyordu. Ca
sı:kılıyordu. Birkaç defa konuş. 

~.ak istediyse de, cevap alamadı; 
f.u~kü Pavlonun işi acele idi, vak. 
ını boşuna öldüremezdi. 
lier zaman bu böyle idi: Ne za

~an. beraber olsalar, Pavlo çalışır, 
arıyanın canı sıkılırdı. 

- Pavlo, bu akşam biraz gez. 
ll'ı.eğe çıkalım mı? 

- Bir tercüme teslim edeceğim. 

d 
-:--- Pavlo, pazar günü göllere gi

elı:rn mi? 
- Kanaryalara ait lbir makale 

Yazacağım. 

k Çok defa kanarya yerine porta. 
hal, kaplumbağa ve şişe oyunları 
ak.kında makaleler yazılır, fakat 

lletice Jtbarile her zaman Mariya. 
hın canı sıkılırdı. Birçok defalar 
:\!ariya çıkıp gitmeyi düşündüyse 
efe, ya buna cesaret 2cforr.emiş ve~ 
Ya fırsat bulamamıştı. 
da Pav~o, başını işinden kaldırma-

n elile masanın üzerindeki siga. 
l'alannı aradı. Sigarası kalmamıs
tı. liomurdandı: 

- Nen var? 
- Sigaralarını bitti. 
- Ben gidip alayım. 
- Peki cicim, yalnız çabuk don! 

Q gidiş, bu gidiş. 
d Aradan iki sene geçtiği hal. 
e, Mariya hfila dönmemişti. Ne 

0lınuştu? Basit: 

Mariya o gün sokağa çı'kar çık. 
maz, Luçanoya rastlamıştı: 

- Mariya! Bu akşam Amerika.. 
ya hareket ediyorum, mükemmel 
bir iş buldwn. 
- Ne mutlu sana Lu~ano! Ah 

bilsen böyle bir şeyi ben de ne ka
dar isterdim. Hayatımdan o kadar 
bıktım ki... 

- Ne duruyorsun? Sen de geU 
- Hemen ıni? 
- Derhal, bu akşam. Beraber ha. 

reket ederiz. 

Ama, bu iki sene içinde Mariya 
Pavloyu unutamadı. Kaç de. 

fa onu rüyasında, başı yazısına eğil. 
miş çalışır gördü: Onun yanında ol
mak yüzünü yüzüne dayamak ihti-
yac:~le yandı. 

!şte, iki sene sonra evine dönü. 
yordu. Kapıcı ~avlonun hala orada 
oturduğunu ve evde oldu~unu söyle. 
di. Mariya derhal ona ko~mak içiı1 
ilerı sıçradı. Lakin aklına bir şey 
gelui: Gidip tütüncüden bir paltet 
siga:-a satın aldı. 
Kapı açıktı. Genç kadın, yüreği 

çarparak içeri girdi. Pavlo, masasın. 
dan başını kaldırdı, onu görür gör
mez sarardı. 

- Mariya!!. 
- Evet, Pavlo ... Affedersin, tü. 

tüncü kapalt idi. Açılması için bek
ledim. 

- Teşekkür ederim Marlya; lakin 
b~n sigara içmiyorum artik .. 

Harp Balkanlara 
inecek mi? 

k (Başı 1 incide) 
t a12 rnemleketlerini tam manasile is
<t>roar etmesine man1 oJaJT.amışiır. 

J ngilterenin Tun" ve Balkan 
il rnemlckctlcrinde başladığı eko. 
ltıoll'\ik taarruzu Almanya da derhal 
,1111k~ bil ta~r~uzla kı:ı.rşılanı.ıya te

a ~ -bbus etmıştır. Bu mukabil taarru. 
e. t u~ başında Tuna üzerinO.e kontrol 
at l./esı:: teşebbüsü vardır. Almanya ev. 

•ni ~;ıa, doğrudan doğruya, sonra da 
se ~ <.ıt:aristan vasıtasile T·m·1 üzerind~ 

i-vnırol tesisine teşebbüs etmiştir. 
ri 1 akat Tuna üzerinde ·oulunan mem.. 

1
eketler müşterek karo.r ve tedbir. 

<Ü ı"'tle Tuna üzerinde kendi kontrol
b::in: takviye ederek A lmanyaya 

t. 0:.rle bir müsamahayı kabul etrue-
al !\\İslerdir. 1 

A bokt~r Clodius'ün riyasetindeki 
~ırnan iktısat heyeti de, Balkan pa
tltahtıarını dolaşarak İngiHz tei~b

ıı tı~sünu akim bırakacak yeni anlaş. 
h:aıar yapmıya çalışmıştır. Fakat 
.')hh yerde İngilterenln teşebbiisıe. 

tır.· ak to ·l im bırakmıya muva!Calt ola. 
armştır. 

'!'una üzerinde kontrol tP.sis ede. 
?ııeınEsi, Balkan memle:Cetlc.!"ini iktı. 

~.ldE.'n inhisarı altına alamaması, 
b i.lrkiye ve Yunanistanı kaybet:?ış 
lılunması, Almanya lçlıı b:r geme. 

?l'ıe hareketidir. Bundan maada Bal
lca.n devletleri siyaseten de Alman. 
raya karşı kendilerini dcıha kuvvet
\ hissetmeğe başlamışfardır. Bir se
t\('dımberi yaptıkları h'lrp hazırlıkla
~· aralarındaki siyasi anlaşmalar, 

0"Yet Rusyanın BaL'ltaniarla alaka-
• sırı·. arttırması, İngilter-:? ve Fransa. 

~ıtı Balkanlarda mevki alınıya baş. 
e 

1 
ar::ıLn, Tuna ve Balkan menıleke:+
d~rıne kuvvet aşılıyan amillerden
ır. Bu sayededir ki, g.:m~k Yugoslav. 

ta, ve gerek Romanyada dahilde ça
t- §an Alman beşinci kol mensupla
ır,a karşı çok şiddetli tedbirler alın. 
'nıştır. İktısaden de Atmany~ya ta
~a:rnen boyun eğmemeleri bu saye
e ::numkün olmuştur. 

F akat Almanyanın Balkanlara 

1 
inmesini zaruri kıhc:ık amil. 

~: de yine bunlardır. Alma~ya, 
<>lkan ve Tuna memleketlermin 

~tinden güne müttefiklerin eline geç. 
tığın!, veya siyaseten birbirlerine 
d:ıha sıkı bağlandıklarını görürse. ve 
btt iktısadi kaynağı kaybetmek üze
~e oıduğunu hissederse o vakit Bal
.anlan askeri işgal altcna almak ilJ.. 
lı:Y::ıc·ını duyabilir. 

!(eza Almanyanın garptı? meşgul 
0lınası Balkanlara da inmesine mani 
t!l!ğıldir, bilikls miltht'lklcrln kuv. 
~et]~rini dağıtmak için Balka!'llarda 
a ~b1r cephe açınağa Dturn görebilir. 
~ akat galip bir ihtimalz göre Al-

manyanın plAm evvela Holanda ve 
Bclçıkanrn işgalini tamamlamak, 
müttefikleri Majino hattın!i. ilticavu 
mecbur etmek ve sonra harp maki. 
ncsinı cenubuşarkl Avrupay<> çevir. 
n,ektcdir. 

Bu takdirde ltaly.ı da Alman
ya Lt hareket edebilir ve Balkanla.. 
rı miişterek bir hareketle istilaya te. 
,~abbüs edebilirler. 

Onun için fikrimce Balkanlardan 
harp tehlikesi uzaklaşıreş sayılamaz. 

Londrada çıkan Ecor.omist gaze. 
tesi "Harp Balkanlarda mı?,, serlev. 
has~ altında Almanyanrn. ve İtalva. 
nın Balkanlara inmesi ihtimalinden 
l::ıanseden bir yazıyı şu hükümle bL 
tiriyc.r: 

"B~lkanlarda harp ihtimali karşı.. 
sında zayü bir noktayn da temas et
r.tC'k lazımdır. Balkan istiklalini ko
currıak niyetinde bulunduğımu ilan 
eden, Romanya ve Yuuanistana gn. 
rantı veren ve Türkiye ile :rrüttefik 
bulunan devletler coğrafi bakımdan 
b~racan uzak bulunuyorlaJ;, ve şirn
diyE: kadar da küçük milletleri mii
dafoada büyük bir muvaffakıyet 
göı::termiş değildirler. 

Almanya Balkan devJ~tlcrin.in mu 
kadduatmı Polonya, Çekoslovakya 
ve Norveçin mukadderatına benzete. 
ceğin~ iddia ettiği zamnn dayandığı 
z;em!n kuvvetlidir. Biz Balkanlarda 
sulh taraftarı olduğumuzu söyliye. 
rek askeri kuvvetimizin orası için 
ehemmiyetli olmadığını iddia edeme
yiz. Oradaki ekonomık siy-ısetimizin 
muvaffakıyetinde, askeri yardrmmıı. 
zın c:ni ve seri olabilmesi mühim rol 
oynar. Biz Balkanlard.~ sulh isteriz, 
Hitıcr burasını ekonomik hakimiyeti. 
n1 takviye için kullanmamak şartile. 
Biz ticari taarruzumuz muvaffak ol
mak şartile orada sulhe taraftarız. 
Hit)er de orada sulh ister, i.ktısadi 
h!üdmiyetini muhafaza etmek şarti
le. Binaenaleyh, askeri kuvvetimize 
güvrnmedikçe Almanvny1 ikt!saden 
oradan çıkaramayız. Norveçten ah. 
nan ders budur, ve bu dersi öğren
memiz lazlmdır. 

"Siıphesiz Balkanlarda bir sürpriz 
karı$mnda kalacak dağillz. Her 
türlü tecavüz ihtimalleri nazan dik
kate alınmıştır. Herhangi bir darbe, 
bizim vaziyetimizi kavrad1ğrmızı, ve 
her şeyi evvelden bildiğimizi göste-
ren bir misal olacaktır. Zamanı ge. 
lince stratejik kabiliyetimizi ve bunu 
tatbllr sahasına koymaktaki cesare. 
t!mi!i göstereceğiz.,, 

Yugoslavya İktısat Heyeti 
Moskovadan Dönüyor 

r .. ıoskova, 13 (A.A.) - ~Tass~ 
Yugoslav İktısat Heyeti, Moskova. 

dan Belgrada hareket etmiştir. 

TAN 

İtalyada Dün de 
Harp Lehinde 

Nümayiş Y aplldı 
(Başı 1 incide) 

ya 2Jeyhine sinsicesine yapılmakta 
<Jlan bir harp vardır. İtalyanlar mem 
leketlerinin iktısadi mt\~külattan mü 
tceı::fir olmasının başiıca sebeplerin. 
den bırisinin Fransız V9 İngUı2; ab. 
lckasının gayri meşru vnh~iyane si
yaseti olduğunu bilmelidirler.,, 

.furnale D'İtalia, p3zoı· :nüshasında 
ayni mesele hakkında şiddetli neşr _ 
yat yapmış ve kontroı~ı ''İtalyamn 
hıi11.lyet ve istikHUine karşı daimi 
bi: tahkir,, saydığını anlatnuşt:r. 

lt<Hyan gazeteleri, Almanyanı::. 
IIolanda ve Belçikay:ı karşı hattı ha
r~:ketin.i tasvip ediyor. Popolo d'İta. 
lia'ya göre, müttefikler Norveç mağ. 
lübıyetinden sonra, Homnda ile Bel. 
çil.::ayı tazyik ediyorlar.Jc. Bu gaze. 
te, bunu anlattık.tan sonra diyor ki~ 

"Bit hayat, memat düellosunda 
1 

muhasımların eli altınd~, iki muha. 
::ımclan hiçbirine ait olmıyan, fakat 
rni.iı·adelenin neticesini tayir. edebi. 
lecek bulunan bir silalı mevcut olurw 
sa, bu silahın hakiki s<>hil:.i istemese 
dahi, iki muhasıından birini:c. bu si.. 
lôhı ötekinin elinden almıya çah~w 
nı:l.~ı mukadder bir şeyd;.r. Bu, fo_ 
san:;,r için olduğu kadar milletler i. 
çin de muteber, şaşmcz müdafaa1.. 
nc!c; kanunudur.,, 

/ngiltere aleyhindeki afişler 
Diğer taraftan İtalyada İngiltere 

aleyhinde vuku bulan ve İngiltere. 
nin Roma sefareti tarafından izahat 
talebine saik olan hadiseler şunlar. 
dır: 

İtalyada Cuma ak.şamındanberl, 
İngiltereyi "yıpranmış millet" diye 
tavsü eden İngiliz aleyhtan afişler 
talik edilmeğe başlanmıştır. Geçen 
gece yeniden bu .mealde afişler asıl. 
mıştır. Fak~t bunların mühim bir kıs. 
mı, bizzat ltalyanlar tarafından yır. 
tılmıştır. 
Oturduğu otelin yanıbaşında bu a. 

fişlerden birisini gören bir İngiliz 
tebaası, her halde bir hatıra olarak 
saklamrut üzere, bu afişi duvardan 
alın-ağa .teşebbüs ederken, bir Ameri. 
kalı zat, bir İngiliz kadını ve bir İn
giliz erkeği ile birlikte bulunan bir 
İngiliz tebaası, "siyah gömlekliler" 
tarafından hücuma maruz kalmış ve 

oteline kadar kovalanmıştır. Otelin 
sahibi de hücuma maruz kalmıştır. 

Vaka mahalline gelen İngiliz mas. 
lahatgüzan Sir Noel Charles, vaziyeti 
anlamak ve yatıştırmak için her tür. 
lü gayrette bulunmuştur. 

Sir Noel Charles, bilahare kordip. 
Jomatik plakasını ve İngiliz bayrağı. 
nı taşıyan otomobiline döndüğü :ıa
man, bu afişlerin bir tanesinin de 
~endi o~om~bi~e talik edilmiş oldu. 
gunu gormuştur. 

Sir Noel, derhal Hariciye Nezareti. 
ne telefon etmiş, İtalyan Hariciye 
Nezareti de bir memurunu bu işin 
hal!~ için tavzif etmiştir. Siyah göm, 
lehlıl~r •. ot~mobildeki afişi çıkarmak 
mecburıyetmde kalmışlın-dır. Hadise 
de bu suretle kapanmıştır. 

Müfrit faşistlerin hareketi 
Dün gece Romada, müfrit faşistler 

tarafından yeni bir harekete tevessül 
edilmiştir. Bunlar, Vatikanın organı 
olan Osservatore Romano gazetesi... 
nin bütün nüshalarını ortadan kaldır. 
mağıı teşebbüs etmişlerdir. Esraren. 
giz bazı kimseler, bu gazete nüshala
rını, müvezzilerden toplu bir halde 
satın almak suretile gazetenin satışL 
nı tahdit etmektedirler. 

Nümayişler devam ediyor 

Bisikletle Gezen 
Bir Kraliçe: 
Vilhelmina 

(Başı S incide) 
bosyalistler ihtilal yapmcy:ı ka. 

rar vermişlerdi. Kraliçe ihtilal i. 
çin kararlaştırılan gün, her zaman 
Y~ftığı gibi kiliseye gitmiş, kilıse

dE'n çıkarken halk, kraliçeye kar. 
şı sevgi tezahüratı yapmış. ve ih. 
tilal kopmamıştı. Fakat kraliçe, 
vaziyetin farkında idi. O da ayni 
günun akşamında neşrc·tti~l bfr 
bC?yıınnamede, "içtirııai reform, 
devrin icaplarına y·:ı.raşan ~ır su
ratl12 yapılacaktır,, demiş, sözüni1 
tutc:Jrak, ıneınleketinı sefalet. 
ten temizlemişti. Bug1n.tii Holan. 
da, içtimai seviye bakımından, 
Avrupanın en ileri memleketidir. 

K raliçe Wilhelmina 20 yaşına 
vardığı zaman Prens Henry 

.M't<'klenberg ile evlendi. Onun ko. 
C'ar..x Henry, ancak Salibiahmere 
riyaset edebillı' ve d~v!et işlerine 
karışmazdı. Prens, vaktinin boş 
geçmesinden muztarip olduğu iı;'in 
isyan etmiş, fakat isyanl<?n kAr 
etmemiş; parlamento, onu Holan .. 
c.la Prensi yapmamış, ona maaş 
ba~Jomamış, batta ırr:.ı.li<;:e geçen 
ha"p sırasında onun Almanyadaki 
vaziyetinden şüphelenerek, onu 
zabıta kontrolü altında bulundur. 
muştu. 

1909 da doğan Prenses Jülyana, 
un.umi bir mektebe gönderilerek, 
tansil görmüş ve kraü~c bilhassa 
onun her talebeden faı·ksız mua
mc'le görmesine ehemmiyet ver. 
m:~ti. 

Prenses evlenme ç~ğına geldik. 
ten sonra, bir Alımm Prensini 
seç.ti. Fakat bu Alman prensi fa
kirdi ve Alman bomba fabrikası 
iıf sabına Pariste çalışıyordu. Pren 
::.es, bu prensi sevdi, ve onunla 
ev;ımmek-istedL Bunun üzerine, 
kraliçe tahkikata giriş~rek, onun 
na:ı:st hücum kıtalar na mensup 
olduğunu, birkaç otomobil kaza
sın~ sebebiyet verdiğini, ve içki 
lçti~ini anladı. Buna rağmen prens 
Lahaye davet olunmuş ve burada, 
karşılaştığı imtihanları muvaffa. 
kıyetle geçirmiştL 

Fıens Bernard'ın, kalben ve ru
han Holandalı olduğunu ilan et. 
mesi üzerine vaziyet dcğ)şmiş, fa. 
kat izdivacı mütea~np karısını a. 
]arak Niste eğlence h"lyatma dal. 
rr.ası üzerine, kraliçe bizzat Bcış. 
vekili göndererek, va~iyeti tP.h.ttik 
etti ve kan kocayı Ls.haye getirt. 
ti ve ondan sonra da vaziyet de. 
ğişti 

:n..raliçe Wilhelmina, bugün alt. 
mışl aşmış olduğu hald:;? menılt
ketinin en büyük felaket ile kar. 
sıla~tığmı görüyor v~ bu felakete 
karş• gelmek için uğraşıyor. 

Altmışına varan va memleketi. 
ni refaha kavuşturmak için elin. 
nen geleni yapan bir hükümdarın 
en nihayet müthiş bir harp ile kar 
şılaşması, elim bir fadadı!'. 

Gazi Köprüsünün Katranları 
Sökülüyor 

Geçen sonbaharda Gazi köprüsüne 
dökülen katranlarm, soğuklar dola. 
yısile tamamile intıbak etmediği an. 
laşılmış, bu katranların kazıtılarak 
yeniden katran döşenmesine karar 
ve.rllmlştir. 

Ekspres Yine Gecikti! 
Avrupa trenlerindeki intizamsızlık 

devam ediyor. Dünkü ekspres tc 
ancak saat 15 te gelebilmiştir. Tren. 
ler geçtikleri istasyonların bazısın
dan yolcu alamamışlardır. Roma, 13 (A.A.) - İtalyanın m.üt. 

tefiklere karşı harbe girmesi lehinde 
Romada büyük nümayişler yapıldı. Hastalar ve Oteller 
ğına dair dolaşan şayialar hakkında Tedavi olunmak üzere İstanbula 
Telgraf ajansı, iyi haber alan malı. gelen hastalann oteller tarafından 

kabul edilmesi Belediye sıhhat işleri 
fellerde böyle nümayişler yapıldığı- müdürlüğünde mahzurlu görülmüş. 
nın söylenmekte olduğunu bildir. tür. Belediye bu mesele ile ehe.rnmL 
mektedir. yetli surette meşgul oluyor. 

Yalnız talebelerden mürekkep bir - - ~ -"' ~ -
kaç küçük grup şehrin muhtelif nok. HALKEVLERlNDE : 
talarından geçmişlerdir. Bu gibi nü. -----------
m:ıyişlerin İtalyan deniz ticaretinin Eminönü Halkevlnden: 
müttefikler tarafından zarar verici 14 • 5 - 940 Salı günü akşamı (bugn.n) 

saat 20.30 da evimiz.in Cağalağlundaki sa-
bir şekilde kontrol edildiğine dair lonunda :Edip Refik Ahmet Sevenail tara
Hariciye Nazın tarafından verilen tından (Tanzimat ve Tiyatro) mevzuunda 
muhtıra ile alakadar olabileceği be- bir konferans verilecek ve konferansı mü
yan edilmektedir. tealtip gösterit şubemiz bu mevzu ile alA-

"Osservatore Rornano" gazetesinin kadar bir piyes temsil edecektir. 
karilerile talebeler arasında sokak. 
larda müsademeler olmuştur. 

Bir Alınan Nakliye Gemisi 
Mayine Çarptı 

YENi NEŞRIY AT : 
LOKMAN HIEl<ll't'I - Doktor Rafız Ce

malin ayda bir neşretmekte olduğu bu, 
sıhht, ahldkl, terblyev1 mecmuanın Nlsıın 
sayısı çıkmıştır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

Kunılu9 Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zini ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERtYOR 

Ziraat Bankasında kuınbarab ve ihhama taıarruf besaplannda e11 

as 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilo asaıhdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo r.J.ralık t,ooo Llft 
' , • 500 • 2,000 , 

" ' • 250 ; 1,000 ; 
40 • 100 ; 4,000 ; 

100 • -ı • 5,000 ,. .. 
120 • 40 .. 4,800 ; 
lfH) • 20 ;; 3,200 ; 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir ıena tçtnde 50 llradan al&IJ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Birincikinuıı, 1 Mart ve ı BıWıım 
tarihlerinde çekilecektir. 

·.Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilaniarı 
. .ıvıun::-znmen bedeli 13.50 !ıra olan lOQ ad.et demır eı arabası ııçı.ıt eksılı.me u

ı~e mu~ayaa edilecektır. Münakasa 25/5/ 940 Cumartesi günü saat ıı de str
kecıde 9. Işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklfler 

aynı gün ve saatte kanuni vesaik ve 101,25 lira teminaUa komisyona müracaat 
etmelidir. Sartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (384!5) 

Büyük Bir Bina Aranıyor 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 
Kadırga, Gedikpaşa, Beyazıt, Veı;neciler ve Şehzadebaşında veya ynkınlannc!a 

bulunmak ve asgari yirmi beş odalı "daha tazla oda ve salonları ihtiva eden bina 
tercih olunur" ve iskAnıı elveri;,ll mazbut blnar;ı olup da kiraya vermek ıstey~e
rin acilen Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi karııısınd2' Tıp 'l'alcbe Yurdu 
Müdürlüğüne müracaatları. (3747) 

TAKSiTLE 
Varıtllltörler • iitDler • :ı:tnıılrı •vi
ztlor • kadın çantaları • hedlyoltr . 
ceb, kol, duvar. eaatlorl • H•vagazl 

ocak ve fırınları • blılkletler 

ve saire ... 

ve Şeriki 

jRenksiz ve 

l cansız saça 
elveda 

~----'!PETROL NiZAM 
Sosyete Şilep saçlarınıza parlaklık ve güzel· 

Gaıata Bankalar cad. 59 Tel: 42769 
Beyazıd Elektrik İdaresi karşısı Na. 
28, Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 

Türk Anonim Şirketinden: lik verir, cazibenizi arttırır. 
So8yeteın1z mürakiplerlnden Bay Vehbi 

Jtmre istifa etmiştir. Esas mukavelename
mizln 41 nct maddesi ahkamına tevfikan 
ilk içtima edecek 19'0 alelMe hey'eti umu
rn.i.yesinln tasdikine arzedilmek üzere ye
rine diier mürakiı;ıler tarafından l'iırkiye 
İş Bankası Müdürlerinden Bay Veli Tü
mer seçilmi§tir. İlin olunur. 

J; 011a 
SAÇ SABUNU 

Saçlarınızı muhafaza · için harlklllad 
te•lrlnl ilk kullanııt.ı r.öre<.ck•lnlz. 

30 Kuruıtur 

f 
• Dr. Horhoruni •

1 Hutalarını aklama kadar Strkecıo. 
Vlyana oteli yanındaki muayeneha· 
n .. <ıinflP tPn:WI prjpT" 'T'elefon • 24la1 

OS~JANLI BANKASI 

-iLAN-
Osmanlı Bankasının Galata İdare Mer• 

kc~ile Ycnicnmi ve Beyo~lu Subeleri vez
nelerile kiralık kasa daireleri 15 Mayıs 
Carşamba ıünil.nden itibaren lı'arı Ahire 
değin aıJağıda yaz.ılı saatlerde açık bul\llla
caklır: 

VEZNE SAATLERi 

Adi günler 
Saat g dan saat 14 e kadar 

Cumartesi ıünlerl 
Saat 9 dan saat 11.30 a kadar 

KiRALIK KASA DAIREll SAATLERi 

Adi gllnler 
Saat 9 dan saat 16 ya kadar 

Cumartesi gUnleri 
Saat 9 dan saat 12.30 a kadar 

Stokholm, 13 (A.A.) - Aftanbla. 
dt.-•. gazetesinin Mahmne muhal:.ı;ri, 
Alnırnların Campania islwlı nakliye 
bcm.~inin bir mayine c,.~qıarak battı. 
ğım haber vermektedir. Campania 
Oslodan Almanyaya gi~mcktc idi. 

KAYIP - Edebiyat Fakültesin- 9r. SUPHI SENSES 
den aldığım hüviyet cüzdanımı kay. I !drar ~alları hastalıkları mütehas 1 

KAYIP - Dördüncü şubeden al.. 
drjtın 31/ 894 numaralı ikamet tez.. 
ke>remi kaybettim, venıc;ini al&ca. 
ğrrr:car eskisinin hükmü voktu~ Be. 
yot{ltı Ağahamam Saıtpaşa sokak N'o bett1m. Yenis~ni çıkaracağrmdan eı:-ı sısı Beyoğlu Yıldız ~inemaın ~arşısı 

kisinin hükmü yoktur. tramvav durağı Leldcr ım11rtımanı 
1572 Remzive OnaY '- Tel : 439" # ~siÜ.23 te Yunan tebaasından Sofia 
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K LL ,. . n 
Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50.000 LIRALIK· büyük bir servet HAZIRLADI. 

Düşünmeden ve vakit geçirmeden derhal biletinizi alanız ve cebinize koyunuz. 

·19 Mayıs Biletleri Bitmek Uzeredir. Çok Acele Ediniz. 

1 
Harp meydanında BiR KOLUNU GAiP ED iP TEK KOLiYLE şimdiye kadar binlerce vatandaşı zengin eden TEK KOLLU CEMAL'i 

daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyük bir şeref ve belki de vatani bir vazifedir. 

TEK KOLLU CEMAL GISESi Sahibi Harp MalOlü Subaylardan C E M A L G O V E N 
1 

' ADRES: Is+. Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da. Hic bir yerde şubesi yoktur. 

8ant 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması ~ayet 

kolav müessir bir müstahzardır 

O.arsak Solucanlarına 
1 karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
•"'beb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kull~nmaları faydalıdır. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

KREM 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 

müstahzar her eczanede bulunur. PERTEV 
-;urunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 

Kutusu 20 kuruştur. 
ve akmasına mini olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazolan 
~ı at Vt>ldilrtinin mu!aıınuini hai~dir. tc ile satılır. 

vardır. 

, ....................................... , 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY VE HAYALiSi 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
Şirkf'timizde mevcut kullanılmış: 

I - 194 ceket. 158 pantalon ve 162 kasket. 
il - 5 x 50 x 17 eb'adında l 1 ad et iç ve dış otomopil 14st"'i. 

III - Hurda beş aded iç ve dış kamyon lAsUğl. 
MÜZAYEDE iLE 8ATI L1GA ÇIKARILMIŞTIR. 

Müzayede 28/5/1940 salı gilnil saat 10 da Şirket merkezinde müteşekkil 
Xmnl=rnı marlfP IJ,. vıınılıı<'ııtı ilfın n tıı ... ıır 

EREGLI HAVZASI ---
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 

3 sayılı kararma göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 

Merkezi ZONGULDAKT ADIR 
B irlikten Kömür almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi. 

ne kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta 
SATIŞ BİRLİC! MERKEZİNE müracaat eylemeleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 

KAN ÇIBANLARI 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLİKLER 

VIRO 
D O L A M A 
ŞİRPENÇE 
PİYODERMİT 

VIROZA 1 

v 

ARPACIK 
SİVİLCE 
AKNELER 

MEME iLTiHAPLARI ve ÇATLAKLARI 

HER TÜRLÜ YANIKLAR 
KONJEKTİVİT ŞARK ÇIBANLARJ 
KOLTUKALTI ÇIBANLARI 

VIROZA PATI EN ERKEN VE EN 
EMİN TEDAVİ EDER. 

POLIV ALAN ve POLliJf IKROBIYEN AŞI 

1 - Köm\ir alıcılarının K;lmiir bedeiini peşinen ödem~leri şarttır. 
2 - Kömürler Havzada F . O B. olarak teslim edilecektı:-

Tel~raf Adresi: zosGuLDAK - sATıKöMOR - Devlet Denizyolları işletmesi 
'----- Telefon: 

145 
zoNGULDAK ____ , Umum Müdürlüaü ilanları 

Ereğli Kömürleri 1 şlef meS İ - ~ 11---td-a-re-m-tz-ıh-ti-ya_c_ı -iç-ın_m_uh_t-eı-it-c-in-s-.. -4-5·-· -ka-1-em_m_a-1z-em_e_p_azar_lı_k_ı_a -sa_t_ın-a--
K Ö MOR SATIŞ ŞU B ES 1 N DEN : !Jnoı:~~llerln bu malı!menln miktar ve cinslerini gösteren füteleri malzeme 

ı şubemizden aldırmaları ve mevcut ma ilan ile fiyaUarını gösteren tekliflerini en 
Ereğli Kömürleri şletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mevcu. geç 15 - 5 - 940 gilnü saat 14 de kadar umum müdürlük binasındakJ komlsyo-

dat, teahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı na vermeleri !Azımdır. (3924) 

kanunll müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı karan ~-------~•-•••••••••••-••••' 
hükmüne göre te~kil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği .. ne 
devrMilmiş olduğundan alakadarların her türlü işleri için 15 Mayıs 
1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan 

Adı gecen Satıs birliğine müracaat etmeleri. 

lstanbul Yükçüler Cemiyetinden : 
Şimdiye kadar YilkçOIUk için müracaat edenlerden muame.leleri tamamlanmış 

olanların istidaları muracaııt tarihine nazaran sıraya konularak münhal oldukça 
kur'• ile !Skelelere verilecektir. Elyeıtm m !inha! bekleyen 600 Yükçü mevcut oldu
iundan bunlar tevzi edilinceye kadar YükçUluk lçın mtiracaat edenler lstldala-

' rırun ll!n tarihinden itibaren kabul edile mlyeceji ilAn olunur. 

400 Tane Pülverizatör Satın Ahnacaktır. 
İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 

Fransıı veya 1talyan mamulAtından Vermorel marka ekler 1 tipi Adt sırt pulverl
z.atörlerlnden 400 tane kapalı ıart usullle eksiltmeye konulmu6"tur. 

Muhammen bedel 6320, muvakkat teminat 474 liradır. 
İsteklilerin ihale tarihi olan 24-5-940 cuma tonu ıaat ıs de vilAy~t btnaaında 

m<ıteşekkll ziraat milbayaa komisyonuna teklif za.rtlarını vermeleri. Şartnameal zi
nat müdllrlüğü kaleminde tetkik edllebi lir. (3848) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden : 
1 - Adana tayyare meydanı pistleri in:ıaatı dört sistem üzerinden ve kapalı 

zar! usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - a) Sistemin muhammen bedeli 272173.07 lira olup muvakkat teminatı 14.637 
liradır. "Beton" 

b) Sistemin muhammen bedeli 279655, 17 lira olup muvakkat teminatı 14.937 
liradır. "Beton·• 

c) Sistemin muhammen bedeli 265567.32 lira olup muvakkat teminatı 14.373 
liradır. "~sfalt" 

d) Sistemin muhammen bedeli 232024. 82 lira olup muvakkat teminatı 12.852 
liradır. "Aııraıt" 

3 - Ek~lltme 29/5/940 tarihine müsad lf çarşamba günü saat 11 de Hava yollan 
meydanında kain umum mildürlük binasında toplanacak komisyon tarafından icra 
edilecektir. 

4 - Bu işe ald fenni ve husust şartnameler le mukavele projesi ve resimler 14 
lira mukabilinde Devlet hava yollan taYyare meydanındakJ umum müdilrlilk bi
nasında bulunan alım satım komisyonun dan t~in edtllr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin milnal<\,alAt vek.Aletine ihale tarihinden en geç sekir 
giln evvel isUda ile müracaat ederek ehli yet vesikası almaları şarttır. 

İstldalara buna benzer işleri yaptıkları na dair, işi yaptıranlardan aldıkları vesi
kaları rabtedeceklerdir. Zamanında müracaat etmeyenler ve ehliyet vesikası alma
yanlar ılremezler. 

8 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bir saat evvel eksilt
me koınlayonıına makbuz mukabilinde ver meler! ve hangi sistemi ne kadar tenzl
UUa kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri lftzımdır. (2211) (3884) 

BALSAMİN Kremleri - BALSAMIN Güzellik eksiri • BALSAMİN ~ 
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Dudak ve Yanak allıktan 
En kibar mahfillerin kullandıklan ve bütün dünyaca tanınmış sııı: 

güzellik müstahzarlarıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZA..'11\CESİ - Beyoğlu, İstanbul 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Halen sahipleri elinde bulunan 1039 ve daha evvelki seneler ma~ 
a!yonların Toprak Mahsulleri Ofisince asağıdaki şartlarla ve peşin pi 
ra ile mübayaasına karar verilmiştir. }' 

a - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayeUnc kadar İstanbul deposuna ~ 
edilmiş bulunacaktır. 

b - Bu müddet zar!ında geitrllen afyon depoya glriıı sırnsile muayeneye tı 
tutulacak, ince ve kabası te.trlk edildikten sonra usulü dairesinde nll.rnunesl aV' be 
narak tahlill ve bunu müteakıp tartısı ve kaU tesellumü yapılarak bedelleri öd' ~ .. 
necektlr. ouy· 

c - Hikem! muayene neticesinde mnğııuş bulunan a!yonlar mübayaa ~ dan 
yecektir. ltar 

d - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmı:ı olanların beb ler 
mortJn derecesi (40) kırk kurus ve kaba toplanmıı; olanlıırın beher morfin der" tunı 
cesi (30) otuz kuru~tur. R 

e - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürro ellerinde bulunan / lı:a h 
yonlanru bizzat İstanbula geUrmediklerl takdirde afyonlarırun iptidai ve kati ttl · 
lirn ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsil! için noterden musaddak blr veııf {_ ~i. 
letname ile İst~nbulda münasip görecekleri bir mutemedi vekil tayin edeblllrıl "-tıl 

(3620) ltad 

-----------------------------------------------' Curn 
Adalar - Anadolu - Yalova Hattı hkhahar Tarüesi ires 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 !i Mııvuı !140 tsırihlnrlPn ltıhıırPn flkbal1J ltıed 
tarifesi tatbik olunacaktır. lliın 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (3970 lcurı 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
~Ut 
kast 

Hükmü Mayıs 940 sonunda bitecek olan müskirat Ruhsat tezkttelerfni 1'_ C' bü 
nllemek lstlyenler 20/5/940 tarihinden 5/6/940 günü akşamına kadar kontt' ltıOrd 
ve fotograflarile başmüdllrlüğe müracaat etmeleri 114n olunur. (3840) ti~ 'V 

~· 
Sahibi ve Neşriyat Müduru Ralll Lütfü OOKOUNCtl. GazetecılılL v• l'tJt 

Nesrivat T L. S ~a5aldıit yer. T A N Mathaa~ı ~hı 

MAZON MEYVA Tuzu INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

• TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 
Müferrih ve Midevidir 

~tne 
~sa 
<tarı 

?a 
-ller 

MİDE ve BARSAKLARJ temi:r.ler alıshnnaz ve vormR'1.. MAZON iı;;im ve RORO~ mnrkAstna dikkat 


