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Ç OCU K A N S tKLOPEDISI 
Mualllmlerln ve mektep taJe!testnJo en lruvvetll yar

dımcısı. çocuğun en zengin kQtQphaoestdlr. Cocuğunu se-
ven her babanın yavrusuna vereblleceğt en gQzel hedlye

dlr. MQessesemlz tarafından aeşredilmfşftr. Evinizde bh 

1 
1 9 4 O s «UR u ş ·. G ÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

· lngilizler, Alman . Kıtalarını 
tane bulundurunuz. 

Ve Yollarını om aladılar 
Karada. iki Tar af Hazırlanma1 

Akdenizde de 

D . G . . F k Gerginlik Arttı, 
evresı eçırıyor, a at e··ı·· e·t fi u un ı ara a 

Harp iddetle Devam Ediyor LTelişa Düştüler 
1 ITA LYAD 

Bel.çika Kralı Leopold 

Yeni lngiliz 
Kabinesinden 

lngilizler Louvain'i Geri 
Alarak Briiksel'in 

Sukutuna Mini Oldular 
Harp, Anvers - Namur ve Namur • Sedan 

Hatlan Üzerinde Yapllıyor. Dündenberi 
Mevki Harbi, Harekat Muharebelerine Döndü 

Paris, 16 (Hususi) - Son yirmi dört saat harbin kopmasın
danberi vukubulan en büyijk tayyare harbine şahit olmuş, ve 
bu tayyare harbi ile elde edilen muvaffakıyetler bütün harbin 
cereyanı üzerinde tesir etmiştir. İngiltere Hava Nezareti tara
fından neşrolunan en son tebliğe göre, Almanların elli tayya-

1 resi daha imha olunmuştur. 

ASKER-, 1 Bu tebliğe göre, büyük askeri he. r - ..... -, deflerin tam isabetle bombardıman 
edilmiş olduğu, Almanlann ortalığı VAZiYETiN zü1:1'i k~ran~ığa boyamak için verdik-
lerı katı talunattan da anlaşılıyor. 

HULA- S M.SI Alman askeri hedefleri 
Ne &ekiyoruz? ~ bombardıman edlldi 

)" Garp Cephesinde muharebe İngiliz tayyareleri İngiltere ve 
azan: M. Zekeriya SERTEL dünkü gibi Anvers - Namur ve Frans.adan hareket etmiş, muayyen 

B Namur - Sedan hatları üzerinde as~erı ~edefieri tahrip etmek için al
iltün İngiliz ve Fransız gazete. hararet ve şiddetini muhafaza e. dıgı t~lımatı yerine getirmiş, bu yüz. 

!ati leri, Holanda ve Belçikanın derek devam ediyor. den hır çok yerlerde infilaklar ve 
la hareketini tetkik ederken şu Anven _ Namur hattı üzerin. yangınlar kopmuştur. 

!loktada ittüak ediyorlar: . I Düşman avcılan bu harekata mu-de Brü.ksell zapt için yapılan ta. k 

l$ARUER· 
MAGINOT .. ATTI •• ~ 
SıtGF'RltO HATTI • •••• 

- Almanya yine ilk hamleyı at. arruz, Louvain'de lnariliz kuv. -~bele etmemişler, fakat tayyare da. 
'1aJta askeri bir üstünlük kazanmış.. fıı toplar faaliyete geçmiştir. Bu fa- Son tebl.iğlere .K0."re askeri vaziyet şudur: Holandanın işgali tamamlanmıc... 
tır vetlerile Almanlar arasında şid. İ t B ı k d k r 

ltaa
. Alınan erkanıharbiyesi harp sa. 1i uh b 1 b 1 aliyet, ngiliz tayyarelerinin tam isa- ır. e çı a a 1 1 cephe vardır: Biri şimalde Anvers'den başlıyarak Lu. det m are e ere se ep o muş ve 'd N 

ilk 
ııu kendisi tayin etmi..+ir. Mütte. betler yapmalarına, yollan, ve demir ven en geçen ve .. amurda biten cephedir. Bu cephede Belrikalılar Al. 

l y~ sonunda Almanlar ricat etmişler. 1 k ıı 
er yalnız Alman taarruzuna kar. yo ları, askeri tahşit noktalannı, iki man mu avemetını durdurmağa çalışıyorlar. İkinci cephe, Namur'dan 

il lllukabele ile iktifaya mecbur kaL dir. mil boyundaki motörize kıtaları bom başlar, Dinant'dan geçer ve Fransız hududunda Sedan'a iner. Bu cephede 
bl •• 1 Namur • Sedan hattı üzerinde b d 1 de ord l "k" ü d b · ~-~·Bu hususta mesuliyeti~ ~n ar ıman etme erine mani olmamış u ar 1 1 g n en erı en kuvvetli harp vasıtalarile dövüşmektedirler. 

Yugoslavya 
Aleyhinde 
Nümayişler 

Bitaraf Memleketlerd 
Yabancılar Ayrılıyorl 

Romanya Ordusun 

Bütün izinler Kaldır 
Londra, 16 (Hususi) - A: 

rupada bitaraf kalan meml 
ler ile Akdeniz havzasında 
ginliğin arttığı göze çarpı 
Hadiseler şunlardır: 

BUGÜN İsviçre uzer inden üç 
man bombardıman tayyaresi 
ve bunların biri İsviçreliler ta 
dan düşürülmüştür. İsviçre - Alın 
ya hududunun miıhim bir kısmı 
pandı. 

İngilizlerin İsviçreden aynlm 
tavsiye olundu. 
İTALYADAKI Amerikalılar 

le memleketlerine dönüyorlar ve 
çoklan vapurlarda yer bulmak 
çok yüksek fiyatlar veriyorlar. 

YUNANiSTANDA askerler k 
asker ihracı ameliyatı tecrube 
yapmaktadırlar. 

MISIRDA: Hükümet, her 
yaptığı yazı İskenderiyede geç 
mekten vazgeçmiştir. 

\"UGOSLA VY ADA: Kabine 
(Sonu; Sa: 4 C)iı · 4) ~~&~~w&~~a~~ ~inm~mW~~ub~ wbü~~~~ilirlü~~rm~~----------------------------

..,.11 .. 1_ mamı•tır .• iki taraf muhtelif yer- k · l d 1 
L -IJ\Ü bu iki memleket müttefikler- 7 azıy e o muştur. Bir çok demir- R ............................ .. 
~ b" 1 terde rarpı•makta ve Fransızlar • yoll b" 1 şı· ıı.· b" k d '' F ı..~ ~ eşmeğe bir türlü razı olmamış, .,. "' arının ır e ıl>ı ır no ta da isa. 
•&1ttta daha fenası müdafaa planlan- vaziyetlerini düzel tmek için ça- betle bombardıman edilmiştir. Bütün eyna u r ansa nın 
~ müştereken yapılmasına muva. hşmaktadır. Namur da Liege gibi bu harekatı başaran İngiliz hava fL 
lkat etmemişlerdir. geride kalmıştır ve onun gibi mü !osuna mensup ancak bir tek tayyare N 1 K 
l fafaa vazifesini yapmaktadır. ·· ·· d - · t" d• Old "' 

~ın?:d:e :.~~~~la~~t~~~~b~! Müttefiklerin hava kuvvetleri u~:n:da:n~=~~ışt~~areler gecele- e ere a ır ugunu 
ttler tek başlarına bitarafiıklarını çok büyük faaliyet göstermekte.. yin yaptıkları harekat ile piyade ha. • 
~~afaza edemiyeceklerini hali an. dir. Ren sahasındaki Alman yol- rekatına yardım etmiş, düşman kam. G .. "' . o· IVl utte t lk. ler J:J 
-.ıtıaınışlardır. Ne Çekoslovakya mi- lan, muvasalalan ve motörize la. yonlarını ve tanklarını ağır zararlara oster ecegı z ıyor !'1i, ne Polonya faciası ve ne de Fin talan muhtelif noktalarda en şid. uğratmıştı~. Bu ~a~.ki~~ iştirak eden ' ' Gruplanma 
ı..~ Norveç istilaları bi.taraf mem~e.. detli bombardımana tabi tutul. tayyarelerın de ıkun donmemiştir. 
'l@tleri uyandınnağa kafi gelmemış. muş ve bu yüzden aiır zayiata Neticede düşmanın elli tayyaresi G •• •• G • • 
::· İşte nihayet Holanda ve Belçika uğramıştır. imha olunmuştur. İngiliz tayyareleri .. Hitler H rb. 2 A d K k 1 ti unu eçır ıyo 
1t\ bu yanlış telakkinin kurbanı ol. iki tarafın da yeni ve büyük Meuse vadisinde mütemadi faaliyet a 1 J a azanma 5 yor Ve 
Uşlardır Hol d d .. rt gün içinde bir hamle için hazırlandığı his- halinde bulunmuş. Tayyarelerin bir M Paris, 16 (Hususi) - Askeri v 
~.ooo e~ladı:~ :e i~tik1aıini kay. sedmyor ve ,imdiye kadar vuku karnesi gelmiş, vazifesini yapıp dön. uvaffak Olamazsa Mahvolacağını da ziyeti bahis mevzuu eden mesuı 
1t\ l'rliştir. Belçikanın, hatasını öde- bulan bütün hadiseler yalnız bir müş, daha sonra diğer bir kafile o- salahiyetli bir şahsiyet şu söz 

1 .. e~ için yaptığı fedakarlığın büyük- mukaddeme sayılıyor. nun yerini almıştır. Ardı arası kesil- Biliyor, Biz Tehlikeyi Tam Sureffe Müdrikiz,; söylemişt~r: 
d"tünü ise henüz ölçmek mümkün _) miyen bu faaliyet te düşmanın 65 "Son yırmi dört saat zarfın 
etıldir. tayyaresini düşünneğe sebep olmUlf- Paris, 16 (A.A.) _ Fransız biz de tehlikeyi tam surette müdri- mühim \'e bü)ük bir muhare 

b ~ık iki kere iki dört eder kadar tur. Mebusan Meclisi bugün öğle- kiz. Önümüzdeki haftalar, aylar, is- nin vuku bulmamasına sebep mtl 

1 '-ıt ve açık bir hakikattir ki, Alman Roosevelt, Kongreden Askeri vaziyet d ~ tikbaldeki asırlan yuğuracaktır. tef"klerin yeniden bir grupl• 
,~tiJa hırsı ve korkunç harp makine. en sonra, kısa hır toplantı yap- "Fransa ve İngiltere, bütün Parti- ıtünU gecirmeleridir. Bugün, n1 
t.L karşısında küçük kuvvetlerle ve Yeni Tahsisat istedi Askeri harekata gelince, vazivet mıştır. Başvekil Reynaud, tok lere hitap ederek tehlikeye karşı du. beten sükunet içinde geçmiştir 
1t\" başına tutunmak imkanı kalma. düne nisbetle d~ğİŞl'\'lemiş bulunuyor. bir sesle mliheyyiç beyanatta ruyor. Ve her şeyin mahvolduğunun Namur - Sedan hattı üzerinde 

lftır. Roosevelt dün kongreye bir mesaj mevki muharebeleri, harekat muha- bul ' . . . . sanıldığı göndedir ki dünya, Fransa. ku bulan hidise, Almanların nehri 
f:tt >.."rupa iki büyük kampa aynlmış.. vererek, 84 milyon sterlinli.!< müda. rebelerine dönmüştür. unmuş ve demıştır kı. nın nelere kadir olduğunu görecek. geçmeleri ve bir takım kanşıkl~ 
'el. Birinde insanlık için leke teşkil faa tahsisatı istemiş ve b•ı mündse- Almanlar Remse vardıklarını yay. "Mebusan meclisinin bundan ev- Fransız kanı akıyor. Yaşıyacağımız lara sebep olmalarıdır. Fakat 
ı.._tcek1 barbarlar otu~aktadı;. ö~ilr betle bir nutuk söylemiştir. Roose. mıya çalışmışlarsa da bu habel"in velki içtimaından sonra All'Jllanya. zamanlar, belki de şimdiye kadar danda Alman ilerlemesi durdurul. 
~p garp medeniyetınin müdafıle.. velt bu nutkunda yeni silahlann za. külliyen aslı olmadığı en salahiyetli bütün kozlarını oynamıya karar ver- gördüğümüz zamanlara hiç benzemL muştur. Havada ise müttefikleri 
d-fgal etmektedir. Küçük devletler. m n ve mekan m~fhumunu hiçe ın- makamlar tarafından temin olun. miştir. Almanya, üç bitaraf ve hür yecek. İnkılapçı tedbirler almak icap faaliyeti hir lahza tevakkuf etml 
dh::okerasilerleb bbirle~mt~l.j,.l~ri !ak- di:diğıni, beşinci kolonları'l memle. maktadır. memleketi istila etmiştir ve bugün edecek. Belki de usulleri ve insanla- yor v~ miittefikler Almanları m 
1-l-"e r geç ar ar 15 1 uma u

5
rt' . . Bugünkü askeri vaziyetten anlaşı- nişangahını Fransanın kalbine çevir. n, her şeyi değiştirmem iz lAzım ge. temadıyen me J[ul edh•orlar ve 

'1tta.n kurtulamıy,a~akla*• Binb ketleri içinden fethettiğini sciylemtŞ- lan mana. Almanların ağır zayiata miştir. lecek. Bütün gevşeklikler tedip edi. a.tır zayiata utrahyorlar. Mü 
~leyh, küçük ve' m ir. Buna ait tafsilatı ve Japonya - uğradıktan sonra kendilerini derle., "Hitler, iki ayda harbi kazanmak lecek. Kendimize derhal yeni bir ruh fıklerin Almanlara verecekleri 

ldn artık in merika münasebatına dair haber. y ip toplamıya uwaştıklandır. istiyor. Eğer muvaffak olamazsa mah yaratmalıyız. Ümitle doluyuz. Zira ' '"" n"1,.,., "lcmnn ,.,ı .. ,.,.lc+;,.., 
( · uçüncü sayfamızda bulacaksınız. (Sonu: Sa: 6: Sü: 4) volacaktır. Hitler. bunu biliyor ve (Sonu. Sa: 6. Sü: 5) 

• 
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Mösyö mü? 

1 M • F. Apa adındı bir vatındaıım, mi· 

1 

zt ile hiçbir rabıta11nı koparamıyan 

ve tıpkı kalafatta unutulmuıı hurda sala· 
puryalar gibi, her yürüyen şeye hasetle 

bakan bir başka vatandaşımızın, ''Cham· 
berlaln" den veya "Churchlll" den bah

sederken: "Mister" diyeceğine "Mösyö" 

sıfatını kullanmasına lçerlemlı: Halbuki 

bana kalıraa, bunda lçerllyecek bir ııey 

yoktur: Çünkü o vatandasın en zararsız 

i ger il iği, Chamberlaln'e "Mister" diyeceği. 

ne "Mösyö" demesidir ve "Chamberlain" e 

1 son zamanlarda takılan sıfatların en za· 
, rarsızı da: "Mösyö" dür. 

Fakat Bay M. F. Apayı sinirlendiren 0 

hata, bana, Alman • Sovyet anlaşmasının 

imzalandığı günlerde, bütün dünya kari· 

katüristlerlnln Her Hitlere: "Hitler Yol· 
daş" demelerini dUıündürdü. Sonra da bir 

t kaç gün evvel gördU~üm bir İtalyan kui-

Mister mi? 
Yazan : Naci Sadullah 

katürünU hatırladım: Mizah mecmuala· 

rından birisi tarafından iktıbas olunan bu 

karlkatUrde, iki ltalyan araaında ıu mu
havere geçiyordu: 

"- Şu inglliz müstemlekelerinde hayat 

hiç de fena değil ••• 

"- Nereden geliyorsun? 

"- "Parls" deni" 

Görülüyor ki, bu karikatür, Fransız 

dostlarımızı, lnglliz müttefiklerimizin nU· 

fuz veya tesiri altına girmiş göstermek he· 
veslndedlr. Bu hesapça, Bay M. F. Apa, 

bana yazdığı mektubu bu karikatürün sa

hibine gönderseydi, alacağı cevap ihtimal 

ııöyle olacaktı: 

«-Şimdi "Chamberlain" e, veya "Chur
ehlll" c "Mösyö" denilmesi, şade dil de· 

1:111, ılyui bakımdan da yanlıştır: Fakat 

Reynaud' ya "Mister" denlfmeai calzdlr!ıı 

Sularımızda 
Bulunan ltalyan 

Gemileri 
Yunanistan sularında bulunan 1. 

talyan vapurlarının derhal İtalyaıı 
sularına avdet etmeleri hakkında bir 
emir verildiği ajans haberi olarak 
yazılmıştı. 

Üç gündenberi limanımızda bulun
makta olan iki İtalyan vapurundan 
bil'l dün akşam Karadenize, diğeri 
ele Akdenize gitmişlerdir. Türkiye 
su:armda bulunan İtalyan gemileri 
iç~::ı. avdet emri verilmiş değıldiı:. 
Bugün de Rodostan bir İtalyan va. 
puru gelecektir. 
Limanımızda bulunan İtalyan ba

!ık gemileri de balık mübayaasına 
devam ediyorlar. 

İtalyan bandıralı Capo Vado va
purile limanımıza elektrik malzeme
si, kimyevi ecza, mukavva, cam eş.. 
ya, kağıt ve limon getirilmiştir. 
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IHSAN ŞERİF iHTiFALi 

t 

Yabancı Dil 
İmtihanları 

~c 

Dün, muallimlerin "Baba,, sı, emektar tarih muallim~hsan Şerif S~1·u'nun ··r ·· ·· b" • ~ 
cı yıldönümü idi. Bu münasebetle talebesini hakiki bir baba şef katile seven lhsanoŞuemrı~f~unh "tırın- ı: 

t A • • • ş h. . . . ın a ıra- li ~ 
Üniversite talebelerinin yabancı sını azız ıçm e ıtlıkte bır ıhtifal yapıldı. Bu ilıtifalde ihtiyar, genç birçok muallimler bulttndu· !Ci 

dil imtihanları dün başlamıştır. Bu lar. Merhumun mezarına çelenkler bırakıldı. Resim, aziz ölüyü' ananlm·ı kabri başında gösteriyor. ~ 
Halka Pamuk Ziraati l«;in 

Temin Etmenin Çareleri 

Ucuz Makine 

Araş+.rıltyor 

imtihanda kazanamıyan ve kurlara '" 
devamda ihtiyari tutulanlar, tatil- h· 

deki derslere devama mecbur olacak v ı · s ..,- k 1 1 s e li; 
.. Naz~! 15. (TAN) -Pamuk I~lah İstasyonumuzun faaliyeti 

gunden gune ınkişaf etmektedir. istasyonun çalışma hedefi ıs
lah edilmiş pamuk ektirmek, pamuk ekim sahasını genişletı'nek 
ve pamuk ziraatinde maliyeti dü~iirmektir. 

;;k~:::.d•rvesinde imtihan edile- a ı, ıgına ar a ıper l\ 

C 
MHünhaI Dİ oçentlikler j 

1 
ht 

Bu hedeflerden birincisi tahakkuk 
etmek yoluna girmiş ve Türkiyede 23 
vjlayette pamuk tohumu akala cinsi 
toh uınla tebdil edilmiştir. Şimdi ı e
kim tamamen ıslah edilmiş tohumla 
yapılmaktadır. 

eza ukuku, ktısat, İspençiyari, • t u d p ~~;~d~ı::a7: T!~~·u~=f~~~~ ... M ...... e ... m---le .. k ... e ... t ....... H .. _a·r·:, .. c·:-,n ... e~·-=ı nşaa 1 zerı·n e ~ 
kiye Tarihi, Hayati ve Tıbbi Kimya, 

rs:~~~~~;~:~if:;~~!~:;fi: Altın Kaçırılıyormuş!= .1 izahat Verı·yor·. ~ 
denlerin yabancı dil imtihanları 3 : 
ilk.teşrinde yapılacaktır. 

İstasyonun mesai bölgesine dahil 
bu vilayetlerde her yıl ekim nisbeti 
arttırılacaktır. 4 yıl önce Ege pamuk 
bölgesinde 30 bin balya kadar muh
telif cins ve kalitede pamuk istihsal 
olunabilmekte iken 939 yılı sonunda 
bu miktarın 108 bin balya saf akala 
cinsi pamuğa yükseldiği görülmü!\-

I
! Başmuallimlere Verilecek • Dün Akşam Fiyatlar i 11 Muhtelif 

Munzam Maaş • 
İlkmektep başöğretmenlerine ve- 22ZO KUnl)'1 YUk:n:lt.11 l 

Yerlerde Hazırlanan Siperleri i 

Görenler. Ba~çelerinde inşaata Baş11yaDırir1 1 Dıt 

Son günlerde Vilayet ve Belediyeye bazı müracaatler yapıl· ~e 
makta, ev ve apartımanlarda inşa edilecek olan sığınak ve si- ~ı 
perler hakkında izahat istenmektedir. la~ 

_ Vali .. ve Belediye Reisi Lutfi Kır .. tı 

rilecek munzam maaş için ayrılan : 
60 bin liranın ne suretle tevzi .:dile. Altın yeniden yükselmiş- i 
ceği alakadar makamlara bildiriL tir. Dün sabah 2190 kuruşa 1 
miştiı-. Talebesi 200 kadar olan baş- çıkmış olan altın, akşam 2220 ! 

tür. ~ öğretmenler ayda on lira, Çatalca k = 
Gelecek sene istasyon tarafından k E · .. ·· b uruşa fırlamıt:tır. ! mc:r ·ez, mınonu irinci, Beşiktaş Y 

çiftçıye pamuk tohumu tevzii yapıL yirminci, Kadıköy on ikinci, üskü- Veril.~n malum. ata göre, al-1 
mıyacaktır. Yalnız maliyeti indirmek dar yirmi ikinci mektepleri başöğ- tının yukselmesındeki sebep, i 
için ekim usullerinin ıslahı yolunda retmenleri de en çok miktar olan • ı ziraat filetleri temini ile uğraşmak Nazilli Pamuk Islalı istasyonu kırk lira munzam maaşı alacaklardrr. yurt haricine kaçırmak için 1 
tasavvuru vardır. Pamuk ziraatinde Şehir ve köy yatı okulları başöğret. sarraflardan altın toplan- : 

ı halen kullanılmıya başlanmış ol,ıın j ı menlerine de 20 şer lira verilecektir. makta olmasıdır. i 
mcb. zer ve hayvan çapası bile mali- i_ .............. ·-·••H••·····-·· ....... " ....... ,. * Maarı'f mu"dur" u" Tevfik Kut S · • urıyede bir Türk altını 

1
. 

yetın azalmasına medar olmuştur. i s K 1 a· dün Beşiktaşta Şeref stadında yapı~ ı Bütü~ memlekette çırçır fabrika. ! USUZ G Gft 1r ' lan son provalarda bulunmuştur. 34 liraya satılmaktadır. Fa-lannın ıstasyonun kontrolü altına a- 1 K.. . . 
1
. ...,. • = kat mukabilinde verilen pa- f 

lınm:sı için .m~essese tarafından te. ı oyun Sfe91 Çarpışan Motörleı ra franktır. Suriyeden mal 1 
şebbu.sa~a gırişılecektir. Bu suretle İ Kızılcahamam, (TAN) - Kaza· J ithal ederek aradaki büyük 1 

1 
hem ıstıhsal olunan pamuk miktarı ! h wl C d h' . . E_vvelki gece İzmit körfezi ağzın- • 
katı. olarak bılınecek, ~em de çtrçır i otuz be~ ha~eli Çam köyüne üç a 1sam u a ve ı ırım ısminde a an ar u un ugu ! • . . • mıza ag ı an1 ere na ıyesının 1 d D H"d y ld · farkı kaz n l b l d "' = 

~abrıkalarında destereli çırçırlar ço. 1 kilometre mesafede bir su vardır. iki motör çarpışmıştır. İhsanı Hüda da anlaşılıyor. 1 
galtılacaktır 1 • motorü bj:az hasara uğramıştır. : 

· · Bu suyu köye getirmekte olan 1 ,-------! Bu~b~~~Man~1 Mu~a,An çama~ç~rın~nmamfilo~hl~ ===============~==========~~~= 
tal ya., Burdur, Isparta, vilayetlerine yarım asırdanberi çürümliş ve da. K a patı I' a n F 1 r 1 n 1 a r 
v~ Dınar kazasına bir milyon yüz bin ğılmıştır. Su mecrasını değiştir. 
kılo kadar akala pamuk tohumu tev- miş ve muhtelif istikametlere ak. 
zi E:tmiştir. İstasyon her gün bir çok mıya başlam1!')t1r. Sudan mahrum 
çiftçilerden gelen sorgu mektupları- kalan köyde ekim işleri zorlaş. 
na cevaplar vermektedir. Mektupla. ını~br. 
rın çoğu saf ve ucuz tohum tedarL Su yolunun hemen inşa ediL 
ki ile pamuğu sıraya ekmek ve hııv- mesi icap etmekle beraber köy a-
vanln çapalamak için lazım olan m'a. halisi fakr ve zaruret yiiziindcn 
kinelerin nerelerden tedarik edilece. bu işi başaramıyorlar. Maama. 
ğı hakkındadır. 1931 de 25 liraya te. : fih, bin lira kadar bir para toplı. : 
darik edilen çift sıralı pamuk meb. E yan köyliiler, üst tarafının ta. i 
zeri 1936 da 105 liraya, 1938 de 145 ! mamlanmasını dilemektedirler. 1 
liraya, 1940 da 250 liraya ve güçlük- .... - ..... --.. -----····------= 
le tedarik edilebilmektedir. Halkın 

teknik ziraate gösterdiği yüksek ala. 
kayı ifade eden bu hal karşısında pa
muk istasyonu makine imal ettirip 
çiftçiye maliyet fiyatı üzerinden sat. 
mak için teşebbüslere girişmiştir. Bu 
hususta teşebbüsler pamuk satış ko
operatifleri tarafından da finanse e
dileceği anlaşılmıştır. 

Denize Atılan Küllerden 

Potas İstihsal Ediliyor 
İzmir, (TAN) - Bornova bağcılık 

istasyonu, bağcıların potas ihtiyacı 
üzerinde mühim bir tecrübe yapmış.. 
tır. Nazilli, Bayındır ve İzrnirdeki 
pamuk ve bağ fabrikalarından pa
muk kozası ve pamuk çekirdeği ka
buklarından husule gelen ve denize 
atılan küllerden bir miktarı alınmış, 
bunlardan potas istihsalinin mümkün 
ve kabil olduğu anlaşılmıştır. 

Vaziyet, Ziraat Vekaletine bildi. 
rilmiştir. Vekalet, fabrikalarla potas 
istihsali iein temaslara başlamıştır. 

Balıkesir - Dursunbey 

Yolunda Ölen 

VazHe Kurbanları 
Balıkesir, (TAN) - Dursunbey ile 

Balıkesir arasındaki Piribeyler istas. 
yonunda manevra yapmakta olan bir 
lokomotif bir marşandiz trenile çar. 
pışmıştır. 

Bu sademe esnasında vagonlar içi. 
çe geçmiş, yolcu bulunmadığı içjn 
yalnız şeftren Tahsin ile gardöfren 
Ahmet ağır surette yaralanarak öl
müşlerdir. 

Bu kazazedelerin cenazesi üçüncü 
işletme müdürlüğü tarafından mera. 
simle kaldırılmıştır. 

Çorum Sıhhat Müdürlüğü 
Ankara, 16 (TAN) - Çorum Sıh

hat Müdürlüğüne hudut ve sahiller 
idaresi müfettişlerinden Edip Süren 
tayin edilmiştir. 

Belediye iktısat Müdürlüğü, ilk T etkikf er Sonunda 

Kiraları Ekmek<siler Şirketi T arafmdan Ödenen 

Bazı Fırınlar Bulunduğunu T es bit Etti 
Ekmekçiler Şirketinin rekabete mani olmak için şehrin 

muhtelif semtlerindeki 60 kadar fırını kiralayıp her ay mun
tazaman para verdiği ve fırınları ekmek yapmıya müsait olan 
bi~· kısım simitçileri d~ ekmek yapmamaları için aylığa bağla
dıgı yolunda Belediye Iktısat Müdürlüğiince yapılan tahkikatın 
ilk safhası bitmiştir. 
. Tahkikat evrakı belediye hukuk 

1 

radan aşağı olmadığı gibi, bunların i
ışleri m~dürlüğ~ne gö~derilmiştir. çinde aylığı 300 lira olanlar :.la var-

Belcdıye tahkıkata, ılk yazımızda dır. Kıralar vasati olarak beher diık. 
isim ve adresini tasrih ettiğim1z Ay- kan ıçın 100 lira kabul edilirse, ek
nalıçeşmede Emin Camii sokağ.nda mekı;ıler şirketinin bir senedP k;ra 
simitçi Nauma ait 21 numaralı dük- bedeli namile verdiği para, 60 bin 
kandan başlamış ve Naumun kırk lirayı bulmaktadır. 
lira olan dükkan kirasının yirmi Ji. Rcıediye İktısat müdürlüğü, te t
rasının ekmekçiler şirketi tarafından kL1<at ve tahkikatı derinleştirmek~ 
ödendığini tesbit etmiştir. Bunu, ge- tt:d.r. 
rek Naum ve gerekse ekmel<.1,-ıler 
§irketi itiraf etmişlerdir. 
' Ekmekçiler şirketi kapalı fırı1ıla
rın b1r kısmının tamir edileceğini, 
bir kısmının da halen tamir edil~ 
mekte olduğunu ileri sürmüş, fakat 
bu iddia tahakkuk etmemiştir. Çün. 
kü bunların içinde aşağı yukarı iki 
senecienberi kapalı olan fırınlar var
dır. 

İstanbulun en ücra köşesindeki. fı
rınların bile aylık kirası 40 - 50 ll-

ithalat Birlikleri 
İthalat limitet şirketlerinin birlik 

haline getirilmesine devam ediliyor. 
Dün de demir-, tel, çivi, teneke, ba. 
kır ve bunlardan yapılan eşya itha
latçıları madeni eşya ithalat birliği 
şeklinde bir birlik kurmuşlardır. Btı
gün mani-faturacılar, pazartesi günü 
dericiler biriiği kurulacaktır. 

f 
dar, dun bu husus hakkında kendisi·!<! 

Kaza Sonunda lıe görüşen. b~r muharririrnize şu iza~ t-. 
• • hatı vermıştır: ». 
Olen Çocug-un . ·~-.Pasif korunma talimatname .. l 

sının, ınşasını mecbur kıldığı sığınalt 

Mezarı Al!!_ıldı ve siperler hakkında halka tevzi e- ı 
3' dilen broşürlerde ~afi iz.~hat vardır. ~a 

Sekiz, dokuz ay evvel Aksarayoa TaJ~matnameye gore, uçten fazlil j, 
bir tramvay kazası neticesinde ölen katlı apartımanların alt katlarında, rt 
ah~ı Recebin oğlu Zeki MuzaCfcrin bütün apar~~an sakinlermi istiap l l 
mezc.rı dün açılmıştır. Ceset cürü. edecek ge~ışl~kte, ya bir da~enin, ~· 
müş olduğu için, yalnız kemikleri yahut genış bır salonun sığmak hali
alınmış ve morga nakledilmiştir. ne kalbedilmesi zaruridir. Bunun j .. 
Mezarın açılmasında hakim mua. çin fazla bir külfete lüzum yoktur. e; 

vini Ömer Kemerli, müddeiumumi Kapı ve pencerelerde biraz tadilat 
muavini K-emal, tabibi adli Enver yapmak kafidir. Müsait bahçeli ah· 
Karan ve Zeki Muzafferin babası şap ve kargir evlerin sahipleri de ıı 
ahçı Recep hazır bulunmuşlardır. bahçelerinde birer siper yapacaklar .. * Beyoğlunda Ağacamii civarın- dır. Bu da o kadar fazla bir külfeti t 

da Fransuanın evine giderek, elleri- icap ettirmemektedir. Siperlerin na• ~tıi 
ni bağlayıp para ve eşyalarını al- s~~. olacağına dair, yukarıda bahset- h 
maktan suçlu Jorj, Marko, Kiryako tıgım broşürlerde izahat vardır. Ma· ~ 
ve Raul hakkındaki duruşma bitmiş- a".1afih şehrin muhtelif yerlerinde ~~ 
tir. Suçlulardan Jorj 9 ay, Marko ile numune siperleri de yapılmıştır. At• ~ 
Kiryako birer buçuk sene, Raul 2 zu edenler, bu siperleri gördükten 
sene 2 ay 20 gün hapse mahkum ol- sonra.. bahçelerinde yapacakları sJ .. 
muşJardır. perielı ınşa etmeğe başlıyabilirler. * Kerestecilerde demirci Kara- Üçten az kata malik olan apartı..-
nın dükkanında çırak Habil, ustası- manıarla bahçeleri siper kazılmasına 
nın yedi buçuk lirasını çalmış, dün müsait olmı~aı:: e~:~.rin de sahipleri ı 
mahkemede 20 gün hapse mahkum emn~yet . m~d~lugune müracaatı~ lıı,ı 
edilmiş ve derhal tevkif olunmuştur. keyfıyetı bıldirecekl<lrdir. Bu gibl , 

e~ sah.ipleri, -~mniyet müdürlüğü· 'l~ 
Pamuk İpliği İçin Şikayet nun gosterecegı yerlerde müştere1' ~ 
Pamuk ipliği fabrikalarının, el do- birer siper kazacaklardır. ~ 

kuma tezgahlarına iplik vermiyerek Bu işler için verilen mühletin hi .. 
toptancılara sattıkları ve bunların da tam.nda umumi bir kontnl yapıla.• 
150 kuruş farkla tezgahçılara dev- caxtır. Talimatnameye uygun şekil• 
retmek istedikleri yolunda şikayet- de sıgınak ve sıper yapmıyanlar pa· 
ler vardır. Ticaret müdürlüğü işi ra ce:ıı:asile cezalandırılacaklar:hr.,, 
tetkik ediyor. * Beled~ye~in eski Haliç şirketin• 

. M.. k den 114 bın lıra alacağı kalmıştır· 
Romany~daki uza ereler_ Bumınla beraber, eylı'.ıle kadar beJe-
Roma:ı~.a ıle yapı_lmakta olan lk- diye tahsilatında bir fazlalık görii- l 

tısadi goruşmeler bır haftaya kadar l ıurse, Haliç işletmesine maddi yar• t~tı 
neticelenecektir. Mü~akereler iyi bir : dımda bulunulacaktır. il'~, 
~~c:ada .devam edıyor. ~omanya ı * İtfaiye gruplarinda talim görefl 

1~tı 
hukumetı, yurdumu.z~an gond ınle- paı::ıf korunma ekiplerine mensuP ı~§ 
cek ~amuk. mu.k~bılınde pe~ro.ı ve ' 3800 kişi, 30 saatten ıbar~t talirıl (~ 
benzın verılmesını kabul etmıştır. devrelerini bitirmişlerdir. BunlardatJ '• 

-o b~ka devair, müessesat ve fabrikS. ı~tl 
Sarhoş Kadın ekıplerine nezaret edecek şeilerin de 4~ 

Anjel isminde genç bir kadın sar. talim devreleri bitmiştir. il.ti 
hoş olarak Galatada Necatibey cad- * Son bir sene zarfında Beyoğ• ~ t 

desinden geçerken Vangel isminde lunda 20 bin ceza zaptı tutulmu~tu!· 1 
bir adamın dükkan camına çarpmış, Bunun 10 bini nakil vasıtalarına ai~ lqt 
cam kırılmıştı.ı;. Anjel yakalanarak tır. Ceza miktarı nakden 60 bin ll• ~t4 
tahkikata başlanmıştır. radır. ~;~ı 

rtl.ı 
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Macaristanın 
'taziyeti 

l'aza1l: öme1· Rıza DOGRUL 

J sviçre, seferht!rlik ilan etmiş 
rt ve seferberliğini tamamlamış. 
ır. 

Macaristan askeri tedbirler alıyor 
~;~ bazı kuvvetler~i seferber ettiğini 
~an ediyor. 
~ ~Ugoslavya, dahili ve harici emni. 
l etıni. korumak için büyi.ik hazırlık. 
ara lıizum görmüştür. 

lkill·u .~evletıt!:rin üçü Almanyanm, 
il sı, ustelik Italyanın da komşuları. 
ır. 

lil(Alrnanyanın komşusu olmak, ~e~
t e Ve buhran içinde yaşamak ıçın 
aten. ka·f·d· ı ır. 

1 Siinkü Almanya, saygı göstermek 
t~ın_ söz verdiği her bitaraflığı ihlal 

llııştir. 

~· Şinıdi de bu devletler başlarına 
t 

1~ felaket gelmesinden endişe ede
~e felaketi önlemek için ellerinden 
~eleni ~·apıyorlar. 

1
, Pakat hu devletler içinde hususi. l;t arzedcn bir vaziyet sahibi olanı 
acaristandır. 

• .\caba Macaristan nicin silahlanı
or ve niçin askeri tedbirler alıyor? 

Iacaristamn Vaziyeti : 

. J\. lnıanyanın Macaristanı da Ç'.!~ 
• IO nemek ve istila etme~ istedıgı 
~ Yleneıncz. Çünkü Macarıstan, Al-

• , anyaya karşı ge]mek ve ona muka. 
belli.et etmek niyetinde değildir. Al
li~?Ya, Macaristandan geçmek iste
t R'ı takdirde, Macaristanın ona yol 
lerlllesi en kuvvetli ihtimaldir. Bu. 

l~ll\la beraber Macaristanın samimi 
1 e~· 1 b Jrı, Almanyanın kendi toprak a. 
ls~dan geçmiyerek, İtalya ile Maca
b an arasındaki Yugoslav toprakla. 
lıı. tı~ Ve Sava nehrinin Şimalindeki a. 
~ıyı tercih etmesidir. 

11 .\skeri mütehassıslara göre AL 
aııl·a, Romanyaya karşı hareket e· 

e,:ek olursa Macaristan ile Yugos
~~anın Şimal Şarkından yürümek 
~'Ye<'ktir. Almanya bu şekilde hare. 
t ettiin takdirde l\fııcaristanın ona 
lık ... ' k avcınet etnleSİ beklenmez. Fa at 
lı d ~· Roslavranın mukavemet e ecegı 
'rıl, .. ai\tiirmP'7 

1 ~ '1acaristanın mukavemet etme
~~~~· 
~~ •ne sebep, Almanyadan merha. 

.. hı ~.beklemesi değil, fakat .Alm~nAya-
h ardım sayesinde kendı mılh e. 
~ile· d M fu • rıne kavuşmayı umması ır. a-

ı ~~'lfl\n Romanyadan Transilvanya-
• •st• · . I~ 1Yor, ve Almanvanın yardımı • ~ b • • 

Una kavusacağına inanıyor. 
- ~t . 

tlcafistanı Oyalıyan Vaat : 

. B Ununla beraber Macarlarm çok 
" ~ iyi anladıkları bir hakikat te 

<ızj k b'l' • ~ · Ve nüfus kazanmak mu a ı ın. 

a •t.tol>Yekfm esarete uğrıyacakları-

, lltt Yüzden mesul Macarların ço
' 'h~eınleketlcrinin Alman istilası. 

." e 'ltlr geçit teşkil etmemesini istiyo~ 
• ~ 0rnşulariyle anlaşarak aradakı 
· t elcleri halletmeyi tercih ediyor. 
t ' 

: ~akat Almanlar Şarka doğru yü. 
'"' eğe karar verir ve Macaristana 
: ~t~razj ve niifus vaat ederlerse, Ma
ı frı· arın bunlan kabul ctmiyeccklc
,. ~hı ~e Almanları geçirmiyeceklerini 

tllt-ıın etmek safdillik olur. 
• ~~ tt. Sebeple Macaristanın her ha. 

ııı,~tı derin bir dikkatle takip olu. 
" JOt 

~======= 
Japonya Aleyhine 

i 'f apdan Nümayişler 
. l4i0kyo, 16 (A.A.) - Limada vuku 
1 ıı. ~~ Japonya aleyhindeki hadisele
- ilq •ldirildiğinden çok daha mühim 
~~ğu kaydedilmektedir. Şehirde 

ıı. ll1 ancak kıtaat celbedildikten ;a iade edilebilmiştir. 400 den faz. 
'1cl a'Pon mağazası ve evi halk ta.:~~ 
c an hasara uğratılmıştır. 500 olu 
~aralı olduğu bildirilmektedir. 

Churchill Bahriye 

Nezaretinden Ayrıldı 
~;.0ndra, 16 (A.A.) - Başvekalette 
c-.ı Vazifesine başlıyarak Bahriye 
a;aretinden ayrılan Churchill, d~
~a ve ticaret filosuna bir mesaj 

il etıniştir. Bu mesajda şu satırlar 
''btrıaktadır: . . . 

aql' O~anına ve ticaret (ılosu lÇJll 

4r~ ı.htiyacı gittikçe artmaktadır. 
~ti~ t'sıne sadrk olan millet şimdiye 
t·~.b~ ihtiyaçlara cevap vermiş. 

~ıtt •1n1rn ki, bundan sonra da ver
q~ b~ devam edecektir. Şimdiye ka
t\!k ltçok cesaret ve kahramanlık 
~l!tietleri vukubulmuştur. Bu ha. 
llıt eı bizim için bir ilham kayna.. ... 

Roosevelt, Kongreden 84 
Milyon Sterlinlik 

Müdafaa Tahsisatı istedi 
Kongrenin Bahriye 
Girmemek İçin Ne 

Encümeni. Japonya İle Harbe 
Mümkünse Yapllmahdır. Diyor 

Londra, 16 (Hususi) - Mis
ter Roosevelt, Amerika kongre
sine bu akşam verdiği mesajın
da 86,000,000 sterlini memle
ketin müdafaasına sarfetmek 
istediğini bildirmiş ve bu mü
nasebetle şu sözleri söylemiştir: 

.. Bugün her bitaraf kendini mü. 
dafaaya en büyük ehemm;yeti ver
miye mecburdur. Çünkü yeni silah
lar zcıman ve mekan mefhumlarına 
galebe çalmıştır. Motörize kıtalar 
günde 200 mil süratle ~lerıiyor. Be. 
sinci Kolonlar, memleketlcrt içle. 
~iııden çürütüyor. Sürpriz ihtimalle
ri, ı:on derece tehlikeli bir mahiyet 
aldt. Bu yüzden bütün A!llerika, her 
taarru7 ve tecavüze kar~ı kendini 
korumak mecburiyetindedir. Ameri. 
kanın 21 cümhuriyeti hep beraber 
hareket etmeli ve bütün tehlikclc. 
rin önüne geçmelidir. 

Bilhassa Amerika senede (50,000) 
tayyare istihsal edecek derecey: 
aelmeli ve her sene bu tayyarelerı 
C> 

yapmalıdır.,, 

Geri çağırılan Amerikalılar 
J';merika Hariciye Nezareti, Ce. 

nubu Şarki Avrupa memleketlerin. 
deki Amerikan mümessillerinin A
merikan tebaasını memlcketler;ne 
dönmeğe davet etmiş olduklarım h:ı-
bo,. ••o>r.nold:onir 

Ji'ransız ve İngiliz diplo!'nasi mü. 
messmeri de yeniden AııerikalıJarı 

Japonyamn vurulabilmesi ve bahri 
bir hezimetle aciz bir lwlc getiriL 
mesi imkan dairesinde oımakla be. 
raber, Amerika ile Japonya nrasında 
Uzak Şarkta vukua gelece!~ biI lrnr. 
bin fevkalade vahim ola·~a~.na bina. 
en. böyle bir harbin öni.inc geçın-:?k 
için her ne yapılmak lazım gelirse; 
yapılması icap etmekte olduğunu be. 
yan etmektedir. 

Bahriye Encümeni, halihazırda 

rniles~es olan bahri kuvvet nisbı;ti 
malıfuz kaldıkça, Amerikamn her 
hangi bir taarruzdan korkmf.sına ma. 
hal olmadığını ilave etmektedir En. 
cünıen, şi.mdiki Amerikan deniz kuv. 
vctlerinin yüzde 11 nisbe~inde art_ 
tırılmasını derpiş eden bir proje tev
di etmiş olup, hükumetin yeni deni.z 
ve hava üsleri vücude getirmt.:k ü. 
zere Antillerde yeni mev:nlet· satın 

almı:ısını ve mevcut üsleri ıdah et-
mes~ni tavsiye etmektedir. 

Amerika devletleri Almallyayı 
protesto edecekler 

Bir~cşik Amerika da dah.l olmak 
üıe!·e, 14 Amerika Curnhvriycti. 
Bek·ika, Holanda ve Ll.ikscınburga 

yaJ)ılan nazi taaruzunun rrotes~o e
dilmesı için Uruguay taraf ndan va
ki olan teklifi kabul etmiştir. 

• 
Esk; Uruguay Cümhurre:si Serra

to'nun riyaseti altında nüfuzlu ş. ,_ 
siyetıerden mürekep bir zü"lıre Cüm 
hurrclsi Baldomi'ye bir antı lıaı ve. 
r~rck. bütün Amerika Cümhuriyet
lermin Almanya ile münasebatı 
kesmek üzere tedbir almal,mnr iste-

TÜRK PETROLÜ 

Mahallinde Sondaja, 
Ankarada Etüdlere 

Devam Edilecek 
bu memleketlerden çıkarak Bordo Ankara, 16 (TAN Muhabirin. henüz malum değildir. Maden Tet
mıntakasına, İspanyaya veyahut dem) - Raman dağında buluı:an kik ve Arama Enstitüsü petrol şube. 
Porttkize gitmeğe davı?t etmişlerdir. petrol damarının istihsale sa:ım bir si miidürü Cevat Taşman önümüz_ 
Harıc1ye Nezareti, bu tadirde, bu hale konulabilmesi için etüdlere de-ı deki crünlerde Beşiriden buraya ge-
Amerikalılarm Amerikan gemilerile vam E'dilmektedir. "' .. 

lecek, mutehassıs zevatla birlıktc• e
menılekete nakledilmelerini derp:ş . Bu işle alak~dar, sala?iyet sahibi tı.id faaliyetine burada devam ~de. 
edPcektir. lsviçrede bulunaa Ameri- bır zattan aldıgım malumata göre, cektir. 
kalılara da ayni şekilde tebligat ya. bu mıntakada bulunmuş olan petrol .. 
pılmrştır. miktarı ve tesisata başlanma tarihi ye~un~~~ sonr~'. ~-~ mut~hassıs he~ 

Nl·vyork Herald Tribune gazetesi hakkında gazetelerde intişar eden ~ gos erecegı. uzum uzer~nc A-
yazıvor: ı b 1 · · merıkadan beherı 25 - 30 bın lira 

J ıa ·~r erın katıyen aslı yoktur. Mu. . 
"Bırleşik Amerikanın mevcudiyeti hakkak olan şey, burada hakiki bir kıy~etı_nde olan birkaç sondaj ma~i-

v<ı huzuru bakımından r.n ucuza mo. petrol damarına tesadüf edilmiş ol- nesı'. alat ve edevat getirtilec~!<, asıl 
lolncr.k hal çaresinin derhal Alman. duğudur. Şimdi burada ilk iş olarak faalıyet~ bundan sonra başlanılmış 
Yaya harp ilan etmek olması pek 1 ol:ıcaktır 

k . . yapı acak muamele, açılmış olıııı ku- · 
muhtemeldir. Alman harp ma ınesı, n· ~ t yu etrafında sondaj faaliyetine de- ıgeı· taraftan geçen gün zmirde 
kuvvetli olduğu kadar çir!dn bir şey · b' 

vam etmek ve bu suretle bu dama- yem ır petrol damarı oulunduğu 
dir. Birleşik Amerika, bu hale arhk h 

rın ne kadar bir sahayı işgal ettiği, akkındaki neşriyat ta doğru değil. 
göz yumamaz.,, elde edilecek petrol miktarınm ne- dir. Bu mınhakada ba~ka madenler 

Amerika Japonya ile den ibaret bulunduğunu tayin et- müşahede edilmiş, bu m~inastebe~le 
harbelmek istemiyor rnektır. Hükumetin, Meclisten bu iş bir,_ iki mühendis bu mıntakaya gön. 

Ayan Meclisi Bahriye Encümeni;\ için istiyeceği tahsisat miktarı da derılmiştir. 

Yugoslav 
Sovyef 

Yaklaşması 

Siyasi Münasebetleri 

Takviye İçin de 

Çalışılıyor 
Be!grat, 16 (A.A.) - <Reuter): 

Yakında Moskovaya gidecek olan 
siya3i heyetin kimlerden ımiteşek
kil olacağını tesbit için müzakereler 
devaTTı etmektedir. Bu ziyaretin ka.. 
ti tarihi ve hedefi Yugoslav ekono. 
rrJrl: heyetinin Moskovadan getire
ceği reticelere bağlı olacaktır. Bu 
heyet yarın Bükreşte olacak ve kısa 
bir 7.ıyaretten sonra önümüzdeki cu
martesi günü Belgrada gelP.c.ektir. 
Yeni heyetin başlıca vazıfesi iki 
memleket arasında diplomatilt mii • 
nawbetlerin tesisi olacaktır. 

Rt-smi mahfiller seri hiçbır mki
şaf derpiş edilmemesi icap edeceğini 
beycına devam etmekte iseler de, 
memleket müdafaasından mesul O

lan mahfillerin İtalyan politikesmın 
tamamen muayyen olmadığı ~u sıra. 
da mütemim bir müzaheret temini 
arzusunda oldukları anlaşılmaktadır. 

"Politika,, gazetesi, buğday :ekol
tesine ait şimdiki tahminlere naza
ran Yugoslavyanın bu sene bL•ğday 
ihraç etmiyeceğini, memle[<ette buğ
day fiyatının yükseleceğim, çünkü 
tuğyanların buğday ekilmiş olan 
100.000 hektar araziyi tah!"ip etıı~iş 
oldu~unu yazmaktadır. 

MÜTTEFİKLER 

Narvik'i İş9ale 

Hazırlanıyor 
Narvik, 16 (A.A.) - Havas Ajan. 

sı bildiriyor: 
Müttefik kıtaatmın her an şehre 

girmesı beklenmektedi1'. Şehir, bu
gün müttefik tayyareleri tarafın. 
dan bombalanmıştır. Harbe iştırak 
edc:nler bilhassa Frans1z!ar ve ehem. 
tll.iyetli miktarda Kanada as~rleri
dir. 

Asıığı vaziyette oldukhm aşikar 
surette görülen Alman!ar, Alman 
kuvvetlerile şehir arasına kı.qlıyeth 
zırhlı kuvvetler sokmıya muvaffak 
olan Fransızların önünde gerileme. 
ğe mecbur olmuşlardır. 

Miıttefiklerin diğer bir hareketi de 
Sterdalen üzerine yapılan taarruz.. 
larla hududa doğru giden demiryol u 
üzerinde Almanların yolunu kesme. 
ğe matuftur. 

Alrr.an tayyareleri, para~ütçi.:ler 
vasıta~ile az miktarda mıinımmat ve 
erzak indirmişlerdir. 

HAD i"S ELER i N i Ç Yüzü 

• 

• 

• 

Hiller, Bremıer'de Mussolini ile görüştüğü za
man ona Garp cephesinde taarruza geçeceğini ha· 
her vermiş ve İtalyanın da taarruz başladıktan 
üç gün sonra lıarbe girmesi kararlaşmıştı. Ara. 
darı bir hafta geçtiği halde ltalya hala tereddüt 
icindedir. Bir türlü kararım veremiyor. Dışarı
dan Almanya, içeriden Naziler tazyik yaparak 
hükumeti harekete getirmiye çalışıyorlar. 
Fakat Papanın aldığı vaziyet, Amerikanın taz
yiki, halk arasında harp ve Almanya aleyhtar
lığı uüzüJZden 11 ussolini bir türlü harekete ge. 
çemiyor. 

İtalya son günlerde silah altına bir milyon asker alınış
tır. Bütün demiryolları ilk hareket emrine hazır bir va
ziyete getirilmiştir. Duçe mütemadiyen erkanı harbiye. 
siyle temas ve müzakere halindedir. Onun için her da. 
kika İtalyanın harbe girmek kararı vermesi beklenınek. 

tedir. • Almanyanın Münakale Nazırı on gündenberi 

• 
• 

leri tahmin edilemez. Çünkü Fransız J1ududu dağlıktır 
ve taarruza müsait değildir. Fakat Mussolini de Hitlerin 
preosipini kabul etmiştir: ''İmkansızlığı yenmek Jazun. 
dır ve mümkündür,,, ... 
General Frallko, İspanya Fasında Alman ve 
ltalyan askeri mütehassıslarlJlın istihkamlar 
yapmasını kabzd etmiştir. 

Jt.. 
Söylenildiğine göre, vaktiyle AJ~anyadan ''Yahudi,, dL 
ye çıkarılan ve muhtelif memleketlere giden kimseler 
arasında hakiki Almanlar da vardır. Mağdur birer Mu
sevi sanılan, ve bu yüzden, gittikleri yerlerde şefkat ve 
emniyet gören bu adamların arasında bir çok Alman 
casuslarının da bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun içindir 
ki, bir çok memleketlerde, vaktiyle Almanyadan gelmiş 
Museviler de sıkı bir nezaret altında tutulmaktadır. ... 
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Ben Nereye Gideyim? 

Derse ••• 
Yaza11: B. FELEK 

f 

Bizim gazetelerin bazı haber 
ycızıları da harp tebliğlerine 

benziyor. 
Bir ~eyi dört beş dafa yazıyorlar. 

Ha)·di harp tebliğlerinde bu tekarar. 
lamayı herkesin kafasına iyice gir. 
ınesi matlup olan muvaffakıyet ha. 
berleri için bir zaruret telakki ede
lim. Lakin alelade yalın kat bir ha
berin eti ne. budu ne ki; okuyucu 
her gün arasın da: 

- Acaba ne oldu bu işin sonu? 
Diye meraka düşsün. İşte böyle 

tesbih çeker gibi tekrarlanan bahis. 
lerden biri de bazı otellerin hasta 
kabul etmelerine karşı belediyenin 
harekete geçmiş olmasıdır. 

Belediye, otel, lokanta, ceza sözle. 
ri ötedenberi hep bir arada söylene 
söylene adeta biribirine karşı olan 
izafi mefhumlarını kaybetmiş bir 
kelime grupu haline geldiklerinden, 
hen böyle başlıklar altındaki yazıla
rı okumam. Amma bu sefer işe bir 
de hastalık girdiği ve gazeteler de 
bu hususta ısrar ettikleri için habe
ri takip ettim. 

Anlaşılıyor ki; İstanbulda bir ta. 
kım oteller hasta yolcuları kabul e. 
diyorlarmış. Bu da otel nizamatına 
uygun değilmiş. Onun için hasta ka. 
bul eden otelleri belediye sıkıştınnı.. 
ya karar vermis. 

Beledi;\'e bu hareketinde haklı. La
kin hu isin akıbeti bakımından da 
haksız. Çiinkü; bir hasta adam Ana.. 
doludan kalkıp İstanbula gelmisse, 
bu İstanbuhın sinemalarını, mUze. 
lerinj görmek, Eyüp Sultanı ziyatet 
etmek için değildir, şiiphesiz ki; bun. 
ların yüzde doksan dokuzu İstanbul. 
da tedaviye geliyor. 

Böyle tedal'iye gelenler İstanbulda 
nereye gidebilir? 

Hastanelerimizin yatak adedi ve 
İstanbuldaki hastane kıtlığı cümle
nin rnalfımudur. Daha geçende bir 
kaç doktoru, hastaneye gelen bir 
hastayı reddederek öliimiine sebep 
oldukları iddiasiyle mahkemeye 
gönderdiler. 

Hastanelerde yer bulmak bir mü. 
him meseledir. Ya belediyenin, ya 
doktorun yahut hastanenin müdaha. 
lesi olmazsa oralarda yer bulmak 
büyük bir hüsnü talih eseri sayılı
yor. Şu halde İstanbula tedavi için 
gelen hastalardan bir çoğu şehir 
içinde şurada burada kalıyor ve 
kendilerini "ayakta,, tedavi ettiri. 
yorlar. 

İşte benim dikkat nazarım iizer. 
]erine çekmek istediğim adamlar 
bunlardır. 

Tasa\ vur ediniz: Belediye Sirke. 
cide mesela Kırkpınar otelini hası. 
yor. İçeride dört tane hasta buluyor. 
\Ye bunları derhal dı arıya çıkan. 

yor. Hurçlan omuzlarında, bacakla. 
n ve elJeri titriyerek kapıdan çıkan 
bu hastalar kendilerini kapı dı§arı 
edene: 

- Biz şimdi nereye gidelim? Diye 
sorarlarsa verecek cevap \'ar mıdır? 
Kanunların tatbikatı dirayet ve 

idare denilen kılavuzlara verilmi~tir. 
Onların rehberliğinden katiyen müs. 
tağni kalamayız. Evvela hastalan 
yer bulmalı. Sonra otelden dışarı at. 
malı. 

Gazete Sayfaları 
Tahdit Edildi 

Ankara, 16 (TAN Wuhabirin. 
denJ - Gazetelerin sajfa 1de'.lerı
nin töhdidi hakkındakı kararm•me 
Vekııler Heyeti tarafın•ian kabul e. 
di!mi~tir. Bu kararname esaslarına 
göre, 0,48 X 0,58 metre ~badmda, 

yani. TAN gazetesinden buyük veya 
ayni ebatta olan gazeteler, altr, bu 
ebattan küçük olan gazeteler sekiz 
sayfadan fazla çıkamıy:ıcakh.:dır. 

Bu karar memlekette çıkan biitün 
mevkut gazetelere şamil olacaktır. 

Kararnamenin diğer blr maJdesL 
ne göre, yalnız Ulus gazetesi resmi 
tebligat ve ilanlarm çok yer işgal 
ctmesı hasebile sekiz sayfa çıkabile. 
cek, resmi gazete ise ~u kararname 
esaslarından tamamile mi.istesna tu
tulacaktır. 

fürk Heyetinin Londraya 
Gitmesi İyi Karşılandı 

• 

Romadadır. Orada ltalyan ve Alman askeri nak
liyatını organize etmekle meşguldür. Bu haber 
üzerine i sviçre umumi seferberlik yapmıya ka
ı·aı· vermiştir. 

İtalyanlar Fransız hududunda da mühim hazırlıklar 

yapmaktadır. İtalyanların bu sahada taarruza geçecek-

• 

l ıl'giltere, M acari.sta11da bulunan biitün J ngiliz
leri, eıı kısa zamanda o memleketten aynlmı11a 
davet etmiştir. Bu davet üzerine birçok /ngiliz
ler, M acaristandan ayrılmışlar, ve Bükreşe git
mişlerdir. 

* Holandada olduğu gibi Belçikada da halk arasına karı. 

şan Almanlar, halka zehirli gıdalar dağıtmaktadır. Bu· 

nun içindir ki, hükfunet bir be~·anname neşrederek, 

halka yabancı kimselerden bilhassa şeker, çikolata, si • 

gara gibi ;<?eyler satın almamalarını tavsiye etmi~tir. 

Londra, 16 (A.A.) - Britich Con. 
seiı reisi Lord Llyod, Türk heyetini 
Londrada karşılamıştır. Londradaki 
umumi kanaat. harp bulutlar nır- bu 
'<adar yakından tehditler göc; erdi~i 
şu ~ıı alarda Ti.ırk gazetc."ciler:ı~ m~
busl&rının Büyük Britanyayı :?:ıy"ret 
f.'tme~eri, hakiki sport~nlere yakı. 

dişır bır hareket olduğu merkezınde. 
r. 
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MEKTUB U (ISviçRE 
'-~--~~----~--~-------./ 

Nazi Taarruzu 
lsviçrede Na§ı) 

Karşılandı? 
Se :-~rberlik Tamamlanmak Üzeredir 

lsviçre ordusu Başkunıamlam Geli<'ral Guismı 

llern, 11 lJlayıs 1910 İsviçre halkı, Almanyanın son ta-
arruz hareketini ne derece nefretle H olanda, Belçika ve Lüksembur_ karşıladı ise umumi seferberlik em. 

gun Almanlar tarafından isti. rini de o kadar soğukkanlılık ve 
lası, denebilir ki hiçbir memlekette sükunetle telakki etti. Seferberlik 11 
İsviçrede oldugu kadar derin bir a. Mayıs sabahı için ilan edilmiş olma. 
kis uyandırmamıştır. 10 Mayıs saba. sına rağmen, radyo ile neşredilen 
hı erkenden butun İsviçrelilerin kaL tebliğden yarım saat sonra, sokak. 
binde uyanan bu aksin maddi ve ma. larda üniformasını giymiş, tüfeğini 
nevi iki cephesini ayımak doğru olur. ve çantasını sırtlamış genç, yaşlı aS-

Evvelfı manevi cephesi: Bu mem. kerlcr tecemmü yerlerine doğru git
leket dünyanın en eski demokrasisi. miye başlamışlardı bile. Yüzleri cid. 
dır yi.ızlerce senedenberi Liıtın ve di idi. Fakat dik bakışlı gôzlerinde 
Cermen ırklarının avuç içi kadar bir hiçbir korku veya endişe izi yoktu. 
toprak parçası üzerinde birbirine sa. Bu sıhhatli ve sert yüzlerde okunan 
tasmadan, hırlaşmadan yaşamasını ifade yalnız bir tane idi: Azim. 
tahakkuk ettirebilmiş bir ruha ve 
kulture mal ktir. Sulhperverdir, is. ı sviçre küçük bir memlekeLıır. 
tikliıline duşkundür, hak ve adalet Lakin toprağı. namütenahi 
mefhumlarının beşiği ve kalesidir. dağları ve ovalarile fethedilmesi en 
Bu itibarla halkı, Almanyanın ken. mtişkiil bir arazi parçasıdır. İsviçre 
disınden gerek saha, gerek kuvvet halkı bu toprağı asırlardanberi, içe
bakı:wndan yüzlerce d~a küçük ~- r ·den, arşın arşın fetih ve kendine 
lan .~~ demokra~ ~emlckete t~av~ ram etmiştir. Bu halk, o toprakla 
zunu ılk andan ıtıbaren en de.rın hır güreşmiş, onu yenmiş ve kendine 
nefre!le karşılamakta tereddut ede-1 dost etmiştir. Şimdi, toprak, İsviçre
mezdı. 1 nin müttefikidir ve İsviçre ahalisi 

İkinci cephesi: Almanyanın harp karış karış, adım adım kazandığı bu 
plilnı son hareketle meydana çıkmış 1 (hayat sahasını) ve ondan daha kıy. 
oluyor. Şark cephesini ortadan kal-1 metli olan hürriyetini, şiddet ve teh. 
dırdıktan sonra, Şimalde ingiltereye 1 dit karşısında elden bırakacak tıyneL 
karşı hücum üsleri elde etlikten son. te değildir. 
ra, Holanda ve Belcikaya ayni za. Memleketin en ince noktalarına 
manda yapılan taarruzun ancak bir kadar bütün müdafaa tertibatı alın. 
hedefi olabilır: Fransanın Majino 1 mış bulunuyor. İsviçrelilerin kati 
hattıle müdafaa edilmiyen kısımları. 'ı mukavemet azmile bir kat daha kuv. 
nı bir kıskaç hareketile elde etmek, vetlenen bu maddi tertibatın her 
Majino haltını arkadan vurmak ve J çeşit taarruza karşı koyabileceğini 
kati darbeyi indirmek. Binaenaleyh tahmin etmek ve buna inanmak, ya
şimalde başlıyan taarruz, Majino hat- kından gördükten sonra, hiç güç de. 
tının cenubundan da inkişaf edebilir. ğıldir. 
Vakıa Hitler, iki cephede birden har. ı Akla ufak bir şüphe geliyor: İS
betmeyi sevmez. Onun için cenuptan • viçrenin Alman ırkından gelme aha. 
yani İsviçreden yapacağı taarruzu ı lisi acaba bir Alman taarruzuna kar. 
Holanda ve Belçikada gir0ı::tiği hare.

1 
ŞI müsait davranır mı? Bu şüpheyi 

ketin sonuna talik etmesi mumkün. dağıtmak için bilhassa İsviçre halkı. 
dur. Fakat, şimalde kati bir mukave- mn bu neviden olanlarile biraz k0-
metle karşılaşınca taarruzun istika. nuşmak kafidir. Hangi Alman • İs. 
metini derhal değiştirmesi ve İsviçre viçreliye sorarsanız sorunuz, alaca
üzerinden Majino hattının cenubunu ğınız cevap birdir: 
tehdit etmi re tesebbüs etmesi de hiç - Almanya. en şiddetli mukave-
uzak bir ihtimal değ ldir. Hatta böv- meti bizden görecektir. 
le 1-~rekete İtalyanın da iştiraki M. ENES 
gozuen uzak tutulmamak icap eder. 

Gümrükte Bir Tayin 

SPOR: 

MEKTEPLiLER 
Muhte&t i Ankaraya 

Gidiyor 
Tan kupası mektepliler şampiyona.. 

sı Cumartesi günü Taksim stadında 
yapılacak ve maçı Şazi Tezcan idare 

1 ed~cektir. 
Istanbul mektepliler muhteliti ge

çen hafta yapılan müsabakanın kar. 
şılığı olmak üzere bu hafta Ankaraya 
gidecek ve mektepliler muhteliti ile 
karşılaşacaktır. İstanbul takımı final 
maçını yapacak Galatasaray • Boğa
ziçi oyuncuları haricinde kalan fuL 
bolculardan teşkil edilecektir. 

Umum Müdür şehrimizde 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

General Cemil Taner, şehrimize gel. 
miştir. 

Atletizm bayramı 
Finali 2 Haziran Pazar günü Fe.. 

ner stadında yapılacak olan XI inci 
İstanbul Atletizm Bayramının seç. 
meleri 26 Mayıs Pazar sabahı saat 
9.30 da Robert Kolej sahasında yapı
lacaktır. 
Yapılacak müsabakalar şunlardır: 
100. 200, 400, 1500, 3000 metre, 
11 o manialı, 
Yuksek, uzun, üç adım ve sınkla 

atlama, gülle disk, cirit atmaları. 

• Mısıra giden futbolcülerimiz cu-
martesiye şehrimize döneceklerdir. 

Bergamada Eski 

Krallara Ait Bir 

Büst Kaçırllmış! 
Bergama, (TAN) - İki sene evvel 

elektrik santralı binasının temelleri. 
ni kazdıran Alaettin isminde bir mü
hendis toprak içinde bulunan tahmi. 
nen seksen bin lira kıymetindeki bir 
büstü evine kaı:ırmıştır. Büstün Ber. 
gama Krallarından Bergamos veya 
Golmosa ait olduğu zannedilmekte. 
dir. Heykel mühendisin evinin va. 
nmdaki bir arsada bulunmuş ~ve 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Vergi Lciyihaları 

Bugün Görüşülecek 
Ankara, 16 <TAN) - Fevkalade 

vaziyet dolayısile bazı vergi ve re. 
simlere zam icrasına ve bazı madde
lerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan layiha. Meclisin 
yarınki (bugünkü) ruznamesmc a. 
lınmıştır. 

Bergama Kermesi 
Bergama, (TAN) - Dördüncü 

Bergama kermesi Mayısın 25 inci gü. 
nü başlıyacak, üç gün devam ede. 
cektir. Zengin bir program hazırlan
mıştır. At koşuları, muhtelü zeybek 
oyunları, kalkan, cirit, nişancılık mü 
sabakalan yapılacak, bunu çocuk 
balosu ve gürbüzler müsabakası ta
kip edecektir. 

Dahiliye Vekaletinde 
Yeni Tayinler 

Ankara, 16 (TAN) - Dahiliye 
Vekaleti mahalli idareler umum mü
dür muavinliğine hususi id~reler 
muamelat şubesi müdürü Hilnıi Yur
daku!,. birinci daire reisliğine hesap 
şubesı müdürü Besim Tokay. ikinci 
daıre reisliğine belediyeler şııbesi. 

muamelat mudürü Necmettin Er. 
gün, i.ıçünciı daire reisliğıne t~lcdi. 
ycJer hesap müdürü Fuat Kiımıl ta
yın euilmişlerdir. 

-<>--
Bütün bu düsiinceler, esasen Ey. 

lıildenberi tetik iızerind,e d0-
ran İsviçrenin müdafaa hazırlıklarını 
derhal ve kati bir şekilde tamamla. 
masını icap ettiriyordu. Esasen Nor. 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdür 
Muavinliğine üçuncü sınıf gümrük 
müfettişlerinden Reşat tayin edil. 
miştir. 

Hava Kurumunun Heyeti 
Umumi Toplantısı 

Ankara, 16 (A.A.) - Türk Hava 
Kurumu Genel Merkez Heyeti, bu. 
gün saat "10" da Cümhuriyet Mer
kez Bankası Umum Müdürü B. Ke.. 
mal Zaim'in Başkanlığında, altı ay. 
lık toplantısını yaparak 23 Mayısta 
toplanacak yedinci Kur:.ıltaya arze
dilecek raporu ve nizamnamede ya. 
pılması teklif edilecek değişiklikleri 
tesbit ve murakiplerin raporile bi-
18nçoyu ve 940 - 941 bütçesini taS
vip ve tasdik ettikten sonra toplantı. 
ya nihayet vermiştir. 

veçe yapılan taarruzun arifesinde İs. 
viçre, iıni ve sürpriz şeklinde bir ta
arruza karşı ne şekilde hareket edile. 
cegini kararlaştırmış ve ordusuna, 
askerler·ne ve halkına talimatını ver
mi bulunuyordu. Maamafih, ayda 
bir ~ e münavebeli şeklinde yapılan 
kısmi seferberlik hareketile geniş 
mikyasta bir taarruzun ônlenmesi 
mil kül olacağı için, Holanda ve BeL 

anın istilaya uğraması üzerine İS
re ordusunun derhal harp haline 

e mesi elzem göruldü. 
Umumi seferberlik emri, Hc~landa. 

va başlıyan taarruzdan tam altı saat 
eonra radyolar ve ilAnlarla bütün İs. 
viçrede timim edilmit bulunuyordu. 
10 Mayıs 1940 cuma günü saat 13.30 
a da İsviçre Konfederasyonu reisi 

P\ ıat • Golaz radyoda verdiği nutuk.. 
İ viçre halkına umumi seferber. 
emr· in s b plerini izah ediyor ve 

..:.1UM1cı.yı anı bir hucuma olduğu kadar, 
den gelecek tehlikeye ve menfi 

pagandaya karp da hazırlıklı bıı
mıva davet edivordu. 

BORSA 
16 • 5 • 940 

Londra 5.2375 
NPvyorlr 164.65 
Paril 2.9647 

Mlllno 8.3125 

Cenevre 29.28 
Ati na 0.97 
~orva 1.99875 

Madrid 
Buda peşte 
BOkrel 
8eJ8ncl 
Yokob9ma 
!tokbolm 

ESHAM V1' TARVfLAT 

1938 % 5 ikramiyeli 19.-
Sıvu-Erzurum 2 19.57 
~ıvaı-Erzurwn 3 19.57 

"""-----------~ 

Yağmur ve Y ıldınmın Verdiii 

Büyük Zararlar 
GümUfhane, 16 (A.A.) - 24 saat. 

lenberl devam eden yajmurlardan 
rençberler MVbımekte, \turaklık do. 
layuiyle yükselmlf olan zahire fiat· 
lan birdenbire düpnektedlr Gümüşa 
ne - Şiran yolu üzerindeki Tersun 
dağının Zimon köyü civarında çalı. 
pn mükellef amelenin yağmurdan 
sığındığı binaya isabet eden yıldınm. 
dan dört amele ölmüş ve dört kişi de 
varalanmıstır. 

TAN 

Italyada Yugoslavya 
Aleyhinde Nümayişler 

<Başı 1 incide) 
berlik için hazırlanan planları yeni. 
den tetkik etmek lüzumunu hisset
miştir. 

Alman gazeteleri Yugoslavyadaki 
Almanların fena muamele görmekte 
olmalarından şikayete başlamıştır. 

ROMA:SY •DA: askeri makamat, 1 
bütün askeri mezuniyetleri ilgaya lü_ 
zum görmüşlerdir. 

Bu husustaki tafsilat asağıdadır: 
İTALYADA 

Nümayişler devam ediyor 
Roma, 16 (A.A.) - Romndaki Yu. 

goslav elçiliği binasını muhafaza eL 
rnekte olan müfrezeler. sükunet için. 
de geçen geceden sonra nöbetten çe. 
kilmişlerdir. 

Belgrattan verilen bir habere gö. 
re, Fiume'nin, karşısında kain bir 
mevki olan Susak'dan bildirildiğine 
göre, dün büyük tezahürat esnasında 
Fiumc sakinleri Yugoslav hududuna 
oldukca yaklaşarak müttefikler aley_ 
hine haykırmış ve "Kahrolsun Yu. 
goslavya" diye bağırmışlardır. Teza. 
hüratçılar, Susak'daki evlere taş da 
atmışlardır. İtalyan polisi müdahale 
etmemiştir. 

Belgrattan bildirildiğine göre, 
Garbi Hırvatistanın İtalya hududtır.a 
60 kilometre mesafede kain bir 
me,·ki olan Gulin'de geçen salı ge. 
cesı bir İtalyan tayyaresi düşürül
rr· ıist iır. 

Hntırlarda olduğu üzere, Yugos. 
lav hudut bataryaları geçenlerde hu
dudu geçecek her tayyar,"? üzerine 
ateş etmek için emir almışlardır. 

Roosevelt'in mesajı 
Nevyork Times gazetesinin yazdı. 

ğına göre, Cümhurreisi Roosevelt. 
Romadaki Amerika elçisi delaletile 
Mussolini ile temasa gelmiş ve su1h 
halinde kalmasını kendisinden rica 
eden bir mesaj vermistir. Mesajın 

muhtevivatı malum olmamakla be
raber, İtalyanın harbe karışmaması 
lehinde olduğu muhakkak sayılıyor. 

Sinyor Mussolini bu mesaja henüz 
cevap vermemiştir. Nevyork Times'e 
göre. Mister Roosevelt, bu mesajı L 
talyanın harbe girmesi tehlikesinin 
artmış olduğuna dair alınan haberler 
üzerine yazmıştır. Mister Roosevelt, 
bu hahA .. J..•1 al.chk•o.. .,.,.., 'hiil,iım .. t 

erkanını toplamıştır. Resmi hicbir 
tebliğ ne;;;redilmemiş olmasına rağ. 
men bu toplantı herkesçe mallım ol. 
muştur. Bu mesajın Mussolini üze
rinde ne gibi bir tesir hasıl etmiş oL 
duğunu öğrenmek henüz mümkün 
olmamıştır. 

Resmi mahafil, Comte di Savoie 
vapurunun 15 Mayısta Nevyorka 
müteveccihen hareket etmesinden 
dolayı büyük bir memnuniyet izhar 
etmektedirler. Diplomasi mahafili, 
hariciye nezaretinin sükutuna rağ. 
men Nevyork Times gazetesinin ver. 
miş olduğu haberi doğru addetmeğe 
müt<~mayil bulunmaktadır. 

• Dün İtalyada birçok şehirlerde, 
bilhassa Cenubi Pesaro, Potenza, 
Quila'da müttefiklerin bahri kontroL 
leri aleyhinde bir takım protesto ni.L 
mayişleri yapılmıştır. 

Facio ve Korporasyonlar meclis!. 
ne tevdi edilen yeni bir gümrük ka. 
nunu mucibince şimdiye kadar 10 
kilometreden ibaret olan ve gümrük 
bakımından "karasuları" addedilen 
mıntaka hududu 12 mile çıkarılmıŞ
hr. 
}"eni /talua sefiri Almanyada 

merasimle karşılandı 
İ~alyanın yeni Berlin Büyük f,lçi. 

si bugün Berline varmış ve bayrak
larla donatılan istasyonda fevkalade 
merasimle karşılanmıştır. Bazı ma
hafil, yeni Sefirin bu şekilde istikbal 
Cidilişinin çok manidar oldu~nu si.)y. 
\üyorlar. 

ltalyan gazetelerinde 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyan gazete

leri, artık mutat bir hal almış olan 
hattı hareketlerine sadık kalarak, 
Meuse meydan muharebesinin safa. 
hatını, tamamile Almanya lehine bir 
tarzda göstermektedir. İtalyan gazc. 
teleri, Alman saldırışını, hal'bin ne.. 
ticesi üzerinde mühim surette mües. 
sir olabilecek büyük bir muvaffaki. 
yet gibi tefsir eylemektedir. 

Bazı faşist muharrirlere bakılırsa, 
Almanların Sedan mıntakasında el
de ettiği neticeler, Fransız tahkimat 
sisteminin aşılmaz olmaktan çok u. 
zak bulunduğunu isbat etmiştir. Ma. 
amaflh, bazı askeri muharrirler, ka
rilerini, Berlinden gelen haberlere 
bakarak gazetelerin ileri sürdüğü 
fazla kuvvetli sözlerden, zamansız 
zafer teranelerinden tevakkiye davet 
etmektedir. 

Messagero gazetesinin askeri mü. 
nek.kidi, Majino hattınm sarsılması. 
nın bahis mevzuu olamıyacağım söy
lemekte. Kont Ciano'nun eazetesl o.. 

lan Telegrafo'nun askeri muharriri 
de, sıkı bir mücadelenin birkaç haf. 
ta devam edeceğini Almanların giz. 
leınt:'diklerini yazmaktadır. 

İSVİÇREDE 

Alman talışidatı ı·m· 
Londra. 16 <A .A .) - İngiliz rad

yosu, İsviçredcn alınan haberlere gö. 
re, Alman kıtaatının son üç gün zar. 
fında İsviçre hududu yakininde Cons 
tance gölü sahilinde manevrnlnr vap. 
mış olduklarını bildirmektedir. Bale 
etrafındaki demiryolu münakalatı 
hemen hemen tamamiyle inkıtna uğ. 
ramıştır. 

Zürihteki İngiliz konsolosluk ma. 
kamları, bugün İngiliz tebaasına, her 
ihtimale karşı Zürih mıntakasını ter. 
ketmeleri tavsiyesinde bulunmuş
tur Fransız İsviçresine doğru mem. 
leketi tcrkedenlerlc dolu trenler Zü
rihten hareket etmektedir. 

Vaziyet sakindir. Fakat Btıle civa
rında kuvvetli Alman kıtaları tahaş. 
şütJeri bulunduğu hakkındaki şayia. 
lar devam etmektedir. 

İki giindenberi, bir çok kimse, ez. 
cümle kadınlar, cocuklar, memleket 
dahilinde yerleşmek üzere hudut 
mıntakasını terketmektedir. Bu bü • 
yük otomobil gidiş geli inden başka, 
ayrıca herhangi bir askeri hareket 
yoktur. Fabrikalar işlemekte köylü. 
ler tarlalarında çalışmaktadır. Ma. 
halli müdafaa teşkilatı büyük bir fa
aliyetle organize edilmektedir. 
Diğer taraftan Milletler Cemiveti 

arşivleri Cenevreden Parise naklo. 
Iunmuştur. Bu arşivlerin Lizbona 
gönderilmesi muhtemeldir. 

MISIRDA 

ltalyaıılar da ayrılıyorlar 
Kahire, 16 (A.A.) - Reuter: 
Mısırdaki İtalyan konsoloslukları 

İtalyan tebaasına sakin bir surette 
tebligatta bulunarak :Mısırı terket. 
mclerini tavsiye etmektedirler. 
Diğer taraftan Amerikalılar da 

Mısırdan harekete amade olmağa ya. 
rı resmi surette davet edilmişlerdir. 

Mısır makamları Kahire ve İsken
deriye civarlarını ve tayyare meydan 
larilc diğer askeri noktalara civar 
mıntakaları boşaltmağa başlamışlar. 
ilır 

.Müttefik filoları, bu sabah, İsken. 
deriye açıklarında bü;vük manevra
lara başlamıştır. 

• Silah altına çağırılan Belçikalılar 
Kahireden hareket etmişler, Belçika 
elçisi ve dostları tarafından teşyi c. 
dilmişlerdir. 

Hareket esnasında garda hazır bU-
1unan1ar Mısır Kralı, Belçika Kralını 
ve müttefikleri alkışlam1şlardır. 

MACARİSTANDA 

Silah altına alınan askerler 
Alman hududu, 16 (A.A.) - "Ha. 

vas ajansından": Alman istihbarat 
bürosu, Budapeştcden istihbar edi
yor: 

Resmen bildirildiğine göre Szekes. 
fehrvar ve Kassa kolorduları seferber 
edilmiştir. Bu iki kolordu mevcudu
nun yüzde altmışı son zamanlarda 
Macaristana ilhak edilmiş olan ara
zi ahalisindcndir. Bu seferberlik, bu 
ahalinin talim ve terbiyesi maksadile 
yapılmıştır. Ayni maksatla birçok 
motörize Iiva1arla süvari livaları da 
seferber edilmiştir. 

Huduttaki arazi cüzütamları se. 
ferber edilmiştir. Macar Telgraf a. 
jansı, bu 'hareketi Macaristanın mus. 
lihsne emellerinin bir nişanesi ad. 
detmektedir. 

Budapeşte, 16 (A.A.)- Slovak ma. 
kamları, birkaç gün evvel kapanmış 
olan hududu, Sallassagyarmat'da bu_ 
gün yedide açmışlardır. 

Gazeteler, bu sabahtanberi Slo. 
vakyaya karşı olan her türlü neşri. 
yata nihayet vermişlerdir. 

Siyasi mahfeller, Macar aleyhtarı 
tezahürlerin yapılacağı 19 Mayıs ta
rihini büyük bir alaka ile beklemek
tedir. 

İSVEÇTE 

Gazetelerin bir taı·siyesi 
Stokholm, 16 (A.A.) - İsveç teba

asına girmiş olan birçok yabancılar, 
hükumete karşı tehditkar bir lisan 
kullanmakta tereddüt etmiyorlar. 
Komünistler ve naziler, elele yürü. 
mektedir. Bu sebepten dolayı, hükıi.. 
metin or.ranı olan Social - Demokra. 
ten gazetesi bu beflnci kolona karşı 
derhal tedbirler aıuunasnı istf'mP.kte
dir. 

Eroin Satarken Yakalandı 
Oün zabıta Hasan, Ali ve İsmail 

isminde üç kaçakçıyı eroin ve afyon 
satarlarken suç üstünde yak._lamış, 
AdlivPvP. vermistir 

17. 5 - 940 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyosu Ankara Radyos• 
Till'kiye Radyodifüzyon Postalatl 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. 31.7 m. ~6~ Kes. %0 ıttt 

ıf!48 m 1 R? R'.-. ııo Jltf 

Cuma, 17. 5. 1940 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Muzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.30-14.oO 
Muzlk: Karışık program (Pl.). 

18.00 Program ve memleket saat ayatlı 
ıe.os Muzik: Hafif ın!lzık (Pl.), 18.30 Mil• 
zik: Dans muzi i (Pl.), 19.10 Müzik. <;:a• 
lanı r: Fnhıre Fersan, Rcfık Fersan, Fab• 
ri Kopuz. Okuyan: Muzeyyen Senar, 19.45 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloj 
h bcrleri, 20.00 Muzik. Çalanlar: Kentti 
N. Seyhun, Cevdet Çağla, Şerif İçli, izzet• 
tin Ökte. Okuynnlor: Radife Erten, AıfS 
Şen e ; 20.30 Konu ma (Milli k hramanllk 
menkıbeleri), 20.45 S z e erleri ve şarkı• 
lar, 21.10 Konu ma (Bibliyografya), 21.30 
Müzik: (Küçük orke tro), 22.30 Memlekel 
saat ayan, ajans haberleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası (Fiyat) 
22.50 Muzlk: Cazband (Pi.), 23.25 - 23.30 
Y rınkı program ve kapanış 

• 
Ecnebi Radyolarında Türk!;O 

Neşriyat 
Türkiye 

Şehir aaatlle TOIOmev9 
Nls 10.45 250 metre 
Roma 20.56 245.5 • 
Roma 20.56 31.15 • 
Londra 18.55 19 62 • 

31.32 
Arnavutluk 19.20 38.22 • 
Yuı:ıoslavya 20 30 49.18 • 
Tahran 12.15 31 n 

HALKEVLERlNDE : 

ŞişJi Halkevinin 
Köy Gezisi 

(Qrtal 

(Qrtal 

(Kıdl 
(Kua) 

!KıSSl 
(Kısa) 
(Kısl) 

Şişli Halkevi köyculük şubesi 19 Matd 
mUnasebeUie K<'lğıthaneye bir kır gezinttsl 
tertip etmiştir. O gUn, spor kolu tart• 
fından K<'iğıthane gençlerile mUşterclcd 
rnuhtell'f spor hareketleri ve eğlenceler' 
ynpılneaktır. Bundan başka temsil kolu dl 
bir meydan tem ili verecektir. Ayrıca ptO" 
jeksiyoıtla köyl!lyc zıraat hast tıklan h~ 
kında bir konferans \ erilecektir. 

Hava mtisaıt olduğu takdirde sosyal ~ 
dım büyük komite le diğer komitelere m" 
sup 200 kişilik bir grup bu eğlencelere tr 
tirak edecek ve orada bir aile sofra~ .
tibilc kuzu ve helva yiyeceklerdir. 

• Beyo61u Halkevlnden: 
Sayın Mebuılarımıza 

111 Mayıs ;::,por ve 1..xem;ıııc- Dayramı mi" 
na ebctlle evimiz tarafından hazı~ 
ta olan büyiık spor müsameresi 19 Mat" 
!140 Pazar günü saat 15.30 da Tepebsl 
bahcesindc verilecektir. 

Mezkur gün istanbulda bulunmak ihd' 
mali olan mebuslarımız.ın evlmlzce billıı' 
memesine ve bulunacakların adreslerini# 
cvlmlzce malClm olmamasına b naen davet
name göndermek mümkun olmamıştır. 

Keyfıyeti, işbu yazımızla muhterem me" 
bu larımıza arzeder ve te~iflerlnl rica e'I' 
lcrlz. 

• Kadık8y Halkevlnden: 
17 Mayıs cuma akşnmı saat 21 de SOrd' 

ya lnemaSJ salonunda Kadıköy Halk~ 
orkestra ve koro u tarafından bir kon-' 
verilecektir. Davetiyeler idareden alınıt• 

• Üıküdar Halkevlnden: 
19 Mayıs 940 pazar glinü saat lll.30 4> 

Evimiz alonunda "Profesör Halide EdlP1 

tarnfınrlan (Edebiyata dair) mevzulu bJf 
konfarans verilecektir. 

IKiiçük Memleket Haberleri \ 

• ANTAKYA - Belediye tarafınd-' 
kaldıı:ılması teknrrür eden şehir methi' 
lindeki buyuk mezarlıktaki kabirletll' 
nakline başlanmıştır. 

• CEYHAN - Halkevi gençleri, çartl 
Ali piyeslle Palavra vodvilini temsile ıır 
zırlanmaktadır. Yakında köy gezııeriıt' 
çıkılncak, icap eder e köylerde yatııaca1' 
dilekler dinlenecek, h stalar tedavi edili' 
cek, kitap dağıtıl caktır. Muhltl çevreli' 
yen 99 köyden bir ikisı ornek köy halil" 
getirılecektlr. 

e ŞARKÖY - Silrek avında 83 dornııl' 
17 kurt, 15 Ulki ve 12 çakal öldllrülınO( 
tür. 

e fNEGÖl. - Halkevlnde amatör fi' 
tograf sergisi açılmıştır. Evin gençteti' 
"Kanun adamı" piyesini üç gece muvııf' 
fal.lyctle temSJl etmişlerdir. 

e fSPARTA - Gönende eğitmen kU..-' 
f allyete geçmiştir. Mevcut talebe 120 dl1". 

e HENDEK - Karaçökek köyünde fJI 
arkadaş bir kız kaçırmışlardır. Bunlard' 
birisi yakalanmış, diğer suçlu Fevzi tutıf 
lurken jandarmaya ateş açmıştır. Jandll' 
manın atı vurulmuş, Fevzi de kaçtıtı "
manda ölil bulunmuıtur. 

MEVL'OT 
Geçenlerde vazifesi başında ~ 

eden Beykoz C. Müddeiumumisi 
at Akcanerin ruhuna tthafen 
müzdekt Pazar günil öğle n•"'apır,m 
müteakıp Bakırköy Çarşı C'•"'Hllll~ 
Mevludü Nebevt okutlacaktır. 

YENi NEŞRiYAT; 

• VARLIK - Bu, fikir meem 
185 inci sayısı dıt f"tf"'"' ~l.tJ• 
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~'AN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

140() Kr. 1 lenf 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 • 
400 • 3 'Ay 800 • 

,_ 150 • 1 Ay 300 • 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
otınıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştırmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplara ıo kuruşluk 

,_Pul llAvesı IAzımdır. 

GONON MESELELERİ 

Balık Günü Yapmak 
için Ballkçlları 
korumak LCizım 

H likfunetçe hazırlanan Deniz 
mahsulleri kanunu layihası a

likadarlar tarafından büyük mem· 
11tıııiyetle karşılanmıştır. Fakat mem 
leketin her tarafında balık yenmesi
Jıi lemin edebilmek için, herşeyden 
~""el, balık müstahsili olanların 
1Sİnde bulunduktan şartların nazarı 
dikkate alınması lüzumu üzerinde ıs
:tar edilmektedir. 

Alakadarlann ifadelerine göre bu 
~eaeleyi şu üç nokta üzerinde müta. 
1•• etmek lazımdır: 

1 - Balık istihsali, 2 - Balık sa· 
tııı işlerini organize etmek. 3 - Ba. 
hfı taze olarak sakhvabilmek için 
liiıumlu olan tesisatı 'vücude getir
llıek. 

Bizde balık istihsali işi. elinde sa. 
dec. bir kayık ve bir iki takım ağı 
0lan ve para sermayesini de "kabzı. 
lrlal,, denilen mutavassıtlardan te· 
lrlhı edebilen "balıkçılar,, tarafın. 
dan yapılır. Bu bahkcılar, hemen 
bütün memlekette, bugün kabzımal
lara daimi olarak borçlu vaziyette 
b~lunmakta ve borçlarını da bir tür. 
l(i ödiyememektedirler. Kabzımal 
bin türlü kombinezon bularak bu 
borç münasebetini devam ettirir. 
ÇQn.ku, kabzımalın geçimi de bu 
)'Uzdendir. Bu suretle, kabzımal, ha
ll)r işinde tamamen tufeyli bir rol 
0Yııar. 

Onun için kanun proje!'iinde 
"-enuubahs olan 2 milyon liralık 
llııGtedavil sermayeden, balıkçılar 
lçfıı de bir kredi hissesi çıkarmak ve 
11bkin nisbetinde uzun vadelerle ba
hltçıyı, işinden azami randıman ala
~ tekilde teçhiz etmek temennile
ti)I başında ıelmektedir. Bu arada 
~ mühim olan pamuk ipliği ihtiya
tıllın da hükumet tarafından temin 
tdUnıesi zaruri görülmektedir. 

Balık satışı meselesine ge~i?c~. 
bu, bugün balık müstahsılının 

e11 mühim dertlerinden birini teşkil 
'der. lstanbulda bir balıkhane var. 
d~. Balığın burada satışı mecburi
dq, Çtinkü satış üzerinden alınacak 
~~,i burada tesbit edilir. Fakat ba. 
~ane o kadar intizamsız, ve o ka
dar teşkilatsız bir tekilde çalışmak. 
~il' ki, burada yapılan satııtan, ba-
~çı, hiç bir zaman malının tam be· 
t ... lini alamaz. Bundan başka. bu .sa
-, tamamen gayri sıhhi fBrllar ıçe
tlainde de cereyan eder. Bunun se
bebi, balıkhane idaresinin kendisini 
~'rri cibayeti işinden batka hiç bir 

le alakadar tutmaya mecbur gör. 
lbenıesidir. Yani, balıkhane idaresi 
>abıız Maliye Vekaletinin bir tahsil 
ltıbesi vazifesini ıörür ve başka bir 
le1e bntmaz. 
. llalbuki balıkhanede satışın tan· 

lillli, bir belediye işidir. 

O çUncü olarak balıiın muhafa. 
lta zası için yapılması kap eden 

laatın kurulması meselesi ıelir. 
~ık, fenni prtlar altında, yani so
~lllE hava depolarında muhafaza edil. 

ed.iif zaman bayatlar. Halbuki. 
~elcteplerde ve orduda balık yene. 
bi 1"1eıi için balığın muhafaza edile
it 1"1esi prttır. Çünkü, mektep ve 
lflalarda yemek tabelilan üç gün 

b""elden hazırlanır. Üç gün sonra ise 
'iılc çıkıp çıkmıyacaJı kestirilemez. 
~lık bizde çıktılı gün satılır. Onun 
d~ de fiyatı hiç bir zaman müstakar 

1 
'lildir. Torik balığının sabahtan l 
~ına kadar mütemadiyen fiat." de ı 
ltırdiği ıörülür. 

ı._ ŞQ halde, herşe~·den evvel soluk ı 
f "• depoları açmak ve konservo 
~b'likaıarı kurmak zaruridir. Ancak 
•I !f-.ı sonra halkın bolca balık yeme
~nıkUn olabilecektir. 

ltfatbuat Müdürlüğü Bütçesi 
b,4ııkara, 16 (TAN) - Başvekalete 
rtı..tlı olmak üzere kurulacak ola!'1 
lLt,?uat Umum Müdürlüğüne aıt 
~ b6tçesi Mecıı.e .ıönderilmistir. 
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CELÇ/J(ANIN ,flEŞHUR. ALBERT KANALINDAN BiR GÖRÜNÜŞ 

Garp Devletlerinin 
Harp Meydanı: 
BELÇiKA 

tulmuş muydu? Fransa kendini 
Ren üzerinde olduğu kadar La 
Möz kıyılarında da tehdit altında 
görüyordu. Holanda ordusuna da. 
yanarak şimalde tutunacak olan 
Deiçika ordusu, kıskacın bir kolu 
olacaktı. Öbür kol Majino hattına 
davanacak olan Fransız ordusu i
di: bu ikisi arasında çekileceıc o
lan di.ışman kuvvetleri bu iki kol 
arasında iyice sıkıştırılacaktı. Hal. 
buki bu 1936 vaziyeti kıskacın bir 
kolunun koptuğunu gösteriyordu. 
Jı'rnnsa için Majino hattını bittiğı 
y~rden Belçika hududu boyunca 
Şimal Denizi kıyısına kadar uzat
maktan başka bir çare kalmıyor
du. 

B elçikanın bu ani yüz çevir. 
mesini hazırlıyan birçok 

sebepler vardı: Bunların içinde Ü-

çü nıuhimdi. Biri Fransızların o 
zaman Sovyetlerle yaptıkları a!l
laşma. idi. İkincisi İtalyanların 

Habeş seferleri, üçüncüsü de Lo
karnc paktının yırtılması ve AL. 
man askerlerinin Ren havzasına 
girmeleri idi. Belçikalılar do[:ru, 
veya yanlış, Avrupada kollektif 
bir emniyet tesis edilebilecP.~ine 
ınanmışlardı. Genevre paktının 16 
ıncı maddesine bel bağlıyorlardı. 
Onlara göre, mütecavize karşı 

Milletler Cemiyeti bıltun azaları 

hemen birleşecekler, ve 16 ıncı 
madaedeki cezaları tatbik edecek
lerdi. İtalyan _ Habeş harbi bu 
kanaatin ne kadar esassız olduğu
nu göstermişti. 

Belçikalılar, İniglterenin bu işte 
oyn&mak istediği rolün pek geç 
farkında olmuşlardı. Fransada La. 
va! hukumetinin aldığı vaziyet i
se, cnların büsbütun sıtkını sı-

8 elçika bir kere daha Avnı- Yazan : bı11akmış, ordularına ileri emrini yırmıştı. Fransızların Sovyetlerle 
pa mukadderatını tayin e. ı;:;; verm.ışti. Bu ani hücuma karşı, · anlaşmaları ikinci darbeyi indirL 

decek büyük bir harbe sahne olu- Faik Sabri Duran Belçikalılar şiddetle dayanmıya yordu: Belçikalılar Fransanın 
yor. Yirmi altı sene evvel olduğu çalıstılar, fakat bu seli durdum. Front Populaire'ine hiç ısınma. 
gıbi, Büyük Garp Devletleri kil- madılar, dort sene Alman tabak. mıslardı. Katolikliğe çok sadık ve 
çük Belçikanın o güzel toprakla. larının ve bir aralık ta Fransız kumu altında esaretin ve zulmün ıçtimai teşekküllerine çok bağlı 
rınaa birbirlerile boy ölçüşuyor- KraJ veya İmparatorlarmın .stıh. en acı şekillerile karşılaştılar. Bıi- olan Belçika. komşusundaki ko. 
lar. Tarihin bildiği devirlerdenbe- datları altında inliyen Belçikalı_ tim kabahatleri, Orta Avrupayı munist hareketlerin kendine de 
ri bu böyle olmuş, küçük kabile- lar, Napoleon fırtınaları da atla- Garbı Avrupaya birleştiren en ra. s.•ayet edeceğinden çok korku
lerden başlıyarak, büyük millet- tıldıktan sonra biraz nefes alabi. hat \'E: en kestirme yolun üzertncıe yordu. Hele o senenin 7 Martında 
!ere kadar hep bu topra i.!arda dö- leceklerini zannetmişlerdi. bulunmaları idi. Bu dört sene iç!n- Fransa ve Belçika hudutlarının 
vüşülmüş... F k t 1815 v· d';! Belçikalıların ugwradıklan mad. o'tcsınden akseden çı"zme se~ıerı kl k d 't · k a a ıyana kongresi, on_ _ 

Çok uza ara a ar gı mıyere 1 1 · · di ziyan 7 buçuk milyar doları artı~ Belçı'ka ı'çı'n Şark hud•·tıarı Vİ d b ı arın arzu arına, ıstıklal emell~ri_ - "' ... yalnız X ıncı asır an aşıya.. bulmuştu. .. . d . t k l d w b"l 
lım: İspanya Kralı İkinci Filipin ne kulak asmamış ve Fransııya uz~rın e emnıye a ma ıgmı ı _ 

karc::ı şı· l hud d d k t1· Mütarekeden sonra Almanlar d" · d B' t ·· ğ zalım valısi Alva Dükasına :-ı:arşı ~ ma u un a uvve ı ırıyor u. ır ecavuze u rarsa; 
ı~yan bayrağını açan halkın ba. bir devlet yaratmak hülyası ile çekılmişler ve Versay muahedesı Garptan ve Cenuptan Fransa ve 
şıncıaı yabancı tahakümüne set Belçıkayı Holanda ile birle tir. ıle Eupeın ve l\Ialmedy sahalarını lngilterenin onun yardımına koşa. 
çekmiye uğraşan Oranj prensi mişti. Bu birlilik, çok süreme- Hel~ikaya bırakmışlardı. Alımın cak:arına şüphe yoktu. 
William, bu topraklarda hasımla- mişti. Dilleri ve dinleri gibi ikh- tazmınat ve Amerikahlarm yep- Elbette İngiltere A)man ordula
rile karşılaşmıştı. XVU inci asır- sadi menfaatleri de birbirine uy. tıkhırı yardımlarla Belçika yeni- rın•n Şimal Denizi kıyılarında tek-
da Fransa Kralı On Dördüncü Lu. mıyan bu iki millet 1830 da boğaz dc:>n canlanmıya başlamıştı. rar görünmelerini ve Anvers'in 
inin orduları İspanya Kralı Dör- boğaza geldiler. Bunun üzerine Napoleon'un dediği gibi, İngiltere. 
düncü Filip'in oğlu Don Juan'm Avrupa Büyük Devletleri araya c ihan Harbinden sonra Belci- nin kalbine doğru çevrilmiş bir 
askerlerile buralarda çarpıştılar. girmişler ve 1831 Londra Konfe- ka harpte müttefiki olan tabanca halife gelmesini isteıniye 
XVJU inci asırda Utrecht muahe- ransında müstakil bir Belçika ceŞ- Fransanın yanı başında kalıyordu. cekti. Fransinın ise Paris yolları-
desı. ile netı'celenen İspanya vera kil ederek kralhgına bir Alman Bundan tabı··, bı'r şey olamazdı. Al 1 k k d · • nı man ara apama ve uşman 
set harpleri de Belçikada yapıld:. prensi getirmişlerdi: Saxe Coburg Be·ı;ikayı. Fransanın peşinden ay- ordusunun Majıno hattının ark~-y d . s h bel · d F Gotha hanedanından Prens Leo- .-e ı ene mu are erın e, ran nlnı.yan siyasi ve askeri bir peyk sına düşmelerine mani olmak için 
sız Generali Dumouriez'in mütte- pold. Birinci Leopold ismi altında gıbi gormiye herkes alışmıştı. F·.. çarp:~acağına şuphe yoktu. O hal
fik Avusturya ve Prusya ordula- Belçika Kralı seçilmişti. Aynı za- kat 1936 senesi Birinciteşrininin dP, neden bir taarruza uğrariarsa, 
rina karc::ı 1792 Jemappes zaferi manda Avrupanın beş Bu··yu··k Dev. 

~ 14 · d 1 t l B 1 Ingıltere ve Fransanın yardımına d B l 'k d k ıl ı tı 1815 leti Belçikayı "daimi bir bitaraf un e nazır arını op ıyan e -
e e çı a a azan m ş · dr:a Kralı Üçüncu Leopold onl.lra koşmak ve kendi topraklarını harp 

senesi 18 Haziranında İngiliz or- hükumet,, olarak tanımayı taah. h h l' k k 
dularının kumandanı Wellington. hüt ediyorlardı. Bu rejim 83 :;~ne mıltıım bır tebliğde bulunmuştu. sa ası a ıne oyma taahhtldi.ımi 
un Birinci Napoleon'u mağlup et. muvaffakıyetle tatbik edilebilmıs.. K:-al bu beyanatını o zamanki Beicika sırtında taşıyacaktı. l 836 
tiği Waterloo harbi de Brük.;elin ti. Bu bitaraflık sayesındedır ki, başvekili Van Zeeland ile uzun d3 Belçika bu taahhiıtlerden s•yrı
yanı başında yapılmıştır. Coğrafi 1331 ile 1838 arasında Holandaıı- muzakerelerden sonra hazırlam!Ş- iırken 1831 de Londra Konferan. 
vazivetlerin yarattığı öyle zaru- Jarın yaptıkları tehditlerin önüne tı. sının mecburi olarak onun ı .. in 
rctl~r var ki, bunların doğur. geçılebilmişti. Yine bu anlaş:na B1>lçika 0 günden itibaren Fran. seçmiş olduğu "daimi bitaraflık,. 
duğu mecburiyetlere başka isti- yüzündendir ki, Üçüncü Napolr>- sanın peykı olmaktan çıkıyor, bü- şekl1nı bu sefer kendi ihtiyan ile 
kametler verdirmek insanların e- on un Belçikayı Fransaya ilhakı tun kayıtlardan sıyrılıyor ve bL üzerıne takınmış oluyordu. Fakat 
linde' değil... Belçika hükumeti, ta&avvurları suya düşmüş ve taraflığını ilim ediyordu. Bu be. .şte coğrafi zaruretler hükmiınü 
1914 - 1918 arasında geçirdıği 1870 - 1871 muharebelerinde bu. yanat Belçikanın hem Flandre, yine gösterdi. Bu bitaraflık Belçi
sıkıntılı günleri bir daha görme- ralan cidal haricinde kalabilmişti. hem Vallonya kısmında derin bir kayı kurtaramadı. Almanya 1914 
mck için. az mı uğraştı: Netice, Fakat bu uzun müddet içinde, bü- hayret uyandırmış, bununla bera- teiti taahüdünü tanımıyarak .Bel
iŞte asırlardanberi. te~ar~~dığı yük bir emniyet havası içinde ya. ~her, memleketin her tarafında ef- çlka topraklarını çiğnediği gibi, 
gibi, Belçika arazsı bugun ıçın de şamıya ahşm~ş ola~ B~lçikalılar arı umumiye ~u. bitarafl.ı~. kara- bugün de Belçikanın: "Ben hita
yine "Avrupaoın büyük harp mey 1914 te acı bır hakikat ıle karşı- rıru tasvip etmıştı. Sanki uzerle- rafım, sizin davalarınıza karışmı
danı., rolünü oynamıya başlıyor. laştılar. Düşmanlarına seri bir rinden agır bir yük kalkmış gibi, yorum. Birbirinizle bir alıp vere-

s enelerce İspanya Kralları.. darbe indirmek için, Belçika yo- her Belçikalı derin bir nefes al. cejf niz varsa, gidip başka yer!cr • 
nın, sonra onlardan miras- lunu seçen Alman erkanıharbıyesi mıştı. de dövüşebilirsiniz .. gibi iddiala-

çısı olarak Avusturya Habsburg- bitaraflık taahüthlerini bir tarafa 1914 ün kanlı tecrübeleri u~u- rma kulak bile asmadı. 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Resimlerle 
Röportaj: 

'Atlarken 

P araşütçü, ken~ini tayyarede~ atarke~, 
tayyarenin b·r tarafına ve bılhassa dü

menin• takılmamak için paraşütü birdenhire 
açmaz. Süratle ve hazan da başaşağı yere doğ. 
nı dURmeif! h11da1". 

• .. 
lMrken 

Paraşüt açılınca hava mukavemeti. bir fren 
gibi sürati birdenbire keser. Paraşütçü 

bu şiddetli sadmeyi geçirdikten sonra munta

zam stlratle inmeğe devam eder. 

Paraşütle Nasıl 

inilir? 

Yerde 

Esen rflzeirın siddetine R'fir,. nara!liifcil bir 
müddet yerde süründükten "onra ilk 

fırsatta ayağa kalkarak paraşütü toplamağa n 

kendini kurtarmaia kosar. 
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SAGLIK öGüTLERi 

Heyecandan 
Azalan Tansiyon 

Damarlardaki tansiyonun art. 
ması hastalığının modası epeyce 
zamandanberi hafiflediyse de, ita 
sene bilhassa Avrupanın garbinde.. 
ki muharebe şiddetlendlğindenbe
ri oralarda tansiyon fazlalığından 
şikayet edenler pek azalmış olsa 
gerektir. Çünkü, tansiyonu düşü. 
ren mühim sebeplerden biri mu. 
harebelerdir. 

Bu sebebe bayağı dilde korku 
denilirse de fence heyecan demek 
daha doğru olur. Vakıa, muhare.. 
beden korkmak ta utanılacak bir 
şey değildir. Korku cesaretli a. 
damlarda da olur. Fakat insan 
kendi şahsı i~in cesaretli olsa da, 
muharebede işinin bozulacağını, 
çoluğunun çocuğunun geçinmesi 
güçleşeceğini, belki perişan ola. 
caklannı düşünür, endişe eder. O. 
nun için buna heyecan demek 
fence daha münasiptir. 

Zaten heyecan -muharebeler. 
de oldutu gibi- mutlaka acı his 
\'ermez. Onun tatlısı da vardır. 
Heyecan acı da olsa, tatlı da olsa 
şiddetli olunca tansiyonu düşürür. 
Piyangoda büyük ikramiye kazan.. 
dıklarını haber alanlardan bazı~ 
rının birdenbire fenalık geçirdilde.o 
rini duyarsınız. Onların fenalık 
geçirmeleri, damarlanndakl ·tan. 
siyonun birdenbire düşmesi de.. 
mektir. 
Heycanın damarlardaki tansiyo. 

nu düşürmesi böbrek üstündeki 
gudde vasıtasiyledir. Heyecan ha. 
fif olursa ilkin o guddenin adre. 
nalin adındaki hormonunu arttınr, 
bu da damarlardaki tansiyonun 
yükselmesine sebep olur. Keyifli 
bir heyecanın neş'e vermesi, can 
sıkacak bir heyecan demek olaa 
öfkenin insanı bir zaman için kuv. 
vetlendirmesi, böyle hafif heyeca. 
nan tansiyonu arttırmasından ile. 
ri gelir. 

Fakat heyecan pek şiddetli olur. 
sa, yahut -muharebe zamanların. 
da olduğu gibi- pek uzun sürerse 
böbrek üstündeki guddenin hor. 
mon çıkarması birdenbire durur, 
yahut fazla işlemekten yorulur. 
Netice aynı şeydir: Hormonun a. 
zalınası, damarlarındaki tansiyo. 
nun azalma ı ... 

Böyle, heyecanın şiddetinden 
yahut devamından gelen tansiyon 
azlığının alametleri de pek ehem. 
miyetli değildir. Ba hcası halsiz.. 
ilk, çabuk ve derin yorulmak. ta. 
san ayakta duramaz l ururse fa. 
buk yorulur, hatti bazı günlerde 
bir kaç saat yatm13 a mecbur olar. 
Akşam olunca uyku cabuk gelir 
ve u~ku uzun sürer ... Gündüzleri 
arada sırada bas dönmesi, baygın. 
hk gelir. Devamlı heyecan üzerine 
yeniden bir heyecan gelirse büs. 
bütün bayılanlar da \"ardır. KimL 
sinin elleri ve ayakları ilk zaman. 
larda kızarır, sonra morarır \'e da. 
ima soğuk kalır. 

Bu alametler, pek te ehemmiyet. 
Ji olmadığı gibi zaten -hekim on. 
ların sebebi olan helecanı teşblı 
edince- ge~irmek te arliç değildir. 
Böbrek üstiindeki guddenln bozul. 
masından ileri gelen hal o gudde. 
nin hormonunu ilii~ olarak kulla. 
nınca kendi kendine kaybolur. 

KARİ MEKTUPLARI 1 

Kocaelinde Kiralar 
Arttırıllyormuı ! 

İznıitte Pazaryerinde bakkal fa. 
mail Doğrusöz şu mektubu yazıyor 
"- Gazetenizde kira bedellerini 

arttırat'ak olanların tecziye edil 
~ni okuyoruz. Halbuki Kocaelin 
kıralar arttırılıp duruyor. Vaki mü. 
racaatlara kanunda kiraları arttıran.. 
larrn tecziyelerine ait madde bulun. 
madığı cevabı veriliyor. 

Gazt>telerde okuduklanmıza mı 
yoksa bize verilen cevaba mı .nana. 
iım?'' 

• 
l\lezbele Haline Gelmekte 

Olan Arsa 

Üakü6arda Ş"'mıl P.ıu:a caddeılnde il 
"lumaralı evde oturan Bayan Sıdıka yazı· 
vor: 

''- E\ imin kar ı rd bulun n arsaya 
h·ar köylerden getırılen davarlar konuı

nnkta ve oradan dn kayıkla evkolunmak
tadır. 

Bu arsanın kapıları yoktur, davarlar çı
'<arıld'.ktan sonra hiçbir şekil ve surette 
temlzlığe de lAbl tutulmamakta ve oldufa 
ıılbl bırakılmaktadır. G~en sene de bu tıal 
bu şekilde devam etmiş, ben ve civardaki 
'<omşular kokudan ve si\ rislnekten pence
releri açamıyacak bir va7Jyete germfstt 
Arsa, Adeta bir mezbelelik halıne gelml 
tir. Yaz gelmeden tedbir almak Hlzımd r,. 
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Eşraf, Dualar Ederek 
Huzurdan Çıkt~!ar 

..=. Ordu kumandanı Emir Esedüd. büyük bir merak uyanmıştı. Kone
linder. aldığımız emir mucibince İs- tabl'e: 
enderiyeyi boşaltarak orduya iltihak - Yalnız unutmayın ki, İskencle
deceğiz. Aylardanberi muhasaraya ı riyelilere karşı edilen taahhüdü ifa. 
ayanmak için İskenderiyelilerin et- ya mecburuz. Dö Türen'in teklif et-
ikleri fedakarlıkları unutamam. İs
fımın yüzünü ak ettiniz. 
İskenderiye kadısı: 
- Şehir vazifesini sizin himmeti

ıizle yaptı, dedi. Yalnız bugün düş. 
nanın faik kuvvetleri karşısında boy 
ıumuzu eğmiye mecbur olduğ~muz 
aman yüreğimiz iki türlü yanıyor. 
:vvela emirden ayrılmak, sonra da 
ıepimizin düşmanlar elinde maruz 
.alacağımız belalar .. 

Salahaddin, muhatabının sözünü 
:esti: 

- Ben de sizi terkettiğimden do. 
ayı müteessirim. Burada size edile
ıek muamele hakkında endişeye ma. 
ıal yoktur. İskenderiyelilerin hiçbi. 
~sinin burnu kanamıyacak. Bu ci
tet temin edilmiştir. Ben. de size 
ıahsen her türlü teminatı veriyorum. 
.1ısırın nt~kadderatı henüz hallediL 
nemiştir. Memleket bir çok cereyan. 
&r arasında yuvarlanıyor. Etabek 
ultan Nureddin Zengi, daha son sö
ıinü söylemedi. Mısır meselesinde 
ınun bir çok tasavvurları olduğuna 
minim. Mısır İslam diyarıdır ve İs
am diyarı kalacaktır. 

Eşraf, Salahaddine dualar ede 
rek huzurundan çıktılar. Şeh

in terki haberi avam üzerinde baş
:a türlü tesir etti. Ziyaaddinin ver
liği talimat ile hatiplerin camilerde 
ıalkı tatmin edecek nutuklar soy
emelerine rağmen müthiş bir gaL 
ıale yükseldi. Ahali çoluk çocuğile 
•aleye Salahaddine koştular. Büt[ın 
,ürültü şu cümle ile hulasa ediliyor
lu: 

- İbni Eyyup! Bizi bırclup nere~ 
re gidiyorsun? 

Salahaddinin, bu çığlıkları işittiği 
. aman yorgunluktan ve bin ttirlü 
nahrumiyetten sararan siması beyaz 
aşıyor, ateşle yanan semalar ka. 
lar derin nazarlarını sanki nemli bu
utlar kaplıyor, ahalinin arasına gi
erek onları tatmin etmiye çalışıyor. 
hL 

- İbni Eyyup! Bizi bırakıp nere~ 
re gidiyonmn? 

- İbni Eyyup! Bizi küffara mı 
:eslim ediyorsun? 

- İbni Eyyup! Şaver bizi katle
lecek. 

Salahaddin ne yapacağını bilmi-
7ordu. Bu muhtelif suallere: 

- Sizi bırakmıyorum. Hayatır.ızı 
füşman tekeffül etti. Unutmayın ki, 
:>en bir askerim. Aldığım emre itaa. 
;a mecburum. Yemin ederim ki, si. 
tin istikbalinizi kendimden fazla dü. 
;ündüm. Müsterih olunuz, diye ce
ıraplar veriyor, fakat halkın endi~e 

feklindeki tezahüratı bitmek tüken
:nek bilmiyordu. 
Salahaddftı o derece müteessirdi 

ti, kaç defa Ziyaaddine: 
- Bu işin başka türlü halline im

tan oisa derhal kabul ederdim. İs
tenderiyelileri terketmek bana Is
tenderiyeyi terketmekten daha güç 
ıeliyor! diyordu. 

Bin türlü müşkülat ile ahaliyi 
tatmin edebildiler. Bir taraftan da 
Salahaddin ve maiyeti hareket ha. 
zırlığını bitirmekle uğraşıyorlardı. 

Haçlılarla Salahaddin şehrin tesli
minde mutabık kaldıktan sonra, Ku

üs Kralı Amori de şehrin teslimin. 
e hazır bulunmak üzere İskenderı. 
e önüne gelmişti. Ordugahta Sa

ahaddine karşı olan muhabbet kra
ın dıkkatini celbetti. Bütün sinyor. 
ar muhasaranın başlangıcından beri 
üşmanlarının gösterdiği kahraman. 

lığı, dürüstlüğü o derece sitayişle 
nlattılar ki, kral ~enç Emire karşı 
ıyaben büyük bir muhabbet duydu. 
ö Türen: 
- Sir, dedi. Murahhas benden te
inat istediği zaman iki gözüm gibi 
evdiğim iki oğlumu verdim. Bu bü
iık fedakarlığıma nasıl mukabele 
tti bılir misiniz? "Onları babaların. 
an ve sevdikleri askerlikten ayır. 
ak insafsızlığını yapamam. Dö Tü. 

en'in sözü bana kafidir!,, dedi. 
Kral: 

- Boyle bir düşman mürai dostla
a müreccahtır. Hakkın var Do Tiı
cn ... 

AmnrinP Snl~haddini ı:rörmel{ kin 

tiği teminatı kabul etmeyip sözüne 
itimat eyledikten sonra bir Şark E
mırının taahüdünü ifa hususunda 
bir Gorp şövalyesine tefevvuk etme. 
sine müsaade edemem. Biz de onun 
kadar sözümüzün eri olma} f ız. Fa
kat bunu yapabilecek miyiz? 

Konetabl: 
- Sir, dedi, yapacağız. İcap eder

se, İskenderiyelileri muhafaza et
mek için kollar çıkartıp, şehirde a
sayişi temin edeceğim. 

Üç gün sonra şehir kapılarım açtı. 
(Miladi sene: 1166). 

H açlılar kale önlerine kadar so
kulmuşlardı. 

Şehrin üzerinde ağır bir matem 
havası esiyor gibiydi. Salahaddinden 
ayrılmak, İskenderiyelilere o kadar 
güç geliyordu ki,' onun dışarı çık. 
masile memleketleri sanki ruhsuz 
bir ceset gibi kalıyordu. Ziyaaddin 
İsa, camilerde, meydanlarda iradet
tiği hutbelerle güç bela fikirleri tes
kin edebilmişti. 

Kale burçları, kale bedenleri in. 
sandan görülmüyordu. Haçlılar, gök 
demirlere gömülmüş süvari alayla
rı, tirkeş bölükleri, piyade alayları 
bekliyorlardı. 

Uzaklarda sultan Nureddin ordu
sunU!l bayrakları sallandı. Geliyor. 
lardı. Ardına kadar açık duran kapı
dan muntazam hatvelerle piyadeler 
çıktılar, bir tekbir sadası işitildi. Ye
şil sancaklar dalgalandı. Büyük bir 
bayrağın yeşil zemini üzerinde klap
tanla işlenmiş, (Eladlü esasüimülk) 
sözü palahaddinin şiarını teşkil edi
yordu. 

Emir geliyordu. 
Salahaddin ccdraniycye binmiş, 

sağmda Ziyaaddin İsa Elhekari, s0 • 
!unda diğer bir kumandan bulunu. 
yordu. 

Haçlıların iki sıra zırhlı süvarile.. 
rinin arasından geçiyorlardı. Ta u
zakt-t Kral Amori ile Sinyorlar atla
rının uzerinde bekliyorlardı. 

Kral: 
- işte, dedi. Saladen geliyor. Et

rafındaki piyadeler hassa neferleri 
olacak. Bakalım diğer alaylar nasıl·? 

Salfıhaddin yaklaştığı zaman kral, 
maiyetindekilerle beraber atını ileri 
sürdü. Emirin etrafındaki piyadeler 
açıldılar. Kral atından indi. Bütün 
sinyorlar da derhal indiler. Salahad. 
din de hemen inmişti. Amori genç 
kumandana doğru ilerledi: 

- İskenderiyenin cesur müdafiini 
tanıdığımdan dolayı memnun olduiu. 
dedi. Salahaddin mütevazı, fakat va
kurane selam verdi. Diğer sinyorlar
la musafaha etti. Kral: 

- Muhasarayı idare eden Kone
tabl ile, dö Montan'ın hakkınızdaki 
takdirlerine iştirak ediyorum. Şehri 
bu derece kahramanane müdafaa e. 
den kuvvetlerinizi görmek isterim. 

Salahaddinin dudaklarında ufak 
bir tebessüm belirdi. Krala derhal 
cevap vermedi. Askerlerine baktı. 
Dö Türen: 

- Sir, dedi. Emirin askeri yavaş 
yavaş çıkacaklar. Salahaddin: 

- Bütün askerim çıktı, dedi. Şe
hirde başka adamım yoktur. 

Amori hayretle: 
- Bütün askeriniz bunlardan mı 

ibaret? 
- Evet. 
- Hepsi hepsi niahyeı ..• 
- Nihayet yüz on yedi kişidir. 
Dö Türen ilave etfr 
- Çoğu da yaralı. 
- Evet, hemen hemen hepsi bir-

kaç defa yaralandılar .• 

L' er ağızdan bir hayret nidası 

r yükseliyordu. Haçlılar adetçe 
olan çokluklarına rağmen, bu kartal 
bakışlı yaralı arslanlara hürmetin 
fevkinde bir his ile bakmıya başla

dılar. 

Demek aylardanberi İskenderiye
yi karış karış müdafaa eden kuvvet 
yüz kişiden ibaretti. Amori: 

- Ben müdafaa kuvvetlerini hiç 
olmazsa, birkaç bin kişi zannediyor
dum ... Eğer bu kadar azlık olduğunu 
bilseydim .• 

(Devamı Var) 

Yeni İngiliz 
Kabinesinden 
Ne Bekliyoruz? 

(Başı 1 incide) 
mıştır. Ya boğulup mahvolmağa ra. 
zı olacaklardır; yahut müttefikler 
kampına geçip dövüşmeği göze ala
caklardır. 

Şimdiye kadar tecrübe şunu gös
termiştir: Bitaraf küçük devletler 
demokrasilerle beraberdirler. Fakat 
bu hislerini ancak istilaya uğradık. 
tan sonra izhar edebiliyor ve ancak 
o zaman yardım istiyebiliyorlar. Fa. 
kat bu hareketlerinde geç kalmış ol. 
dukları için müttefikler vaktinde ve 
icap eden süratle yardım yetiştirme
ğe muvaffak olamıyorlar. Neticede 
hem kendileri Alınan harp makinesi.. 
nin altında birçok zayiat vererek 
mahvoluyor, hem de müttefiklerin 
prestijlerini kaybetmelerine sebebi
yet veriyorlar. Polonyada böyle ol
du, Norveçte böyle oldu, ve nihayet 
Holanda ve Belçikada ayni halin te
kerriir ettiği görüldü. 

Bu m~selede bütün kabahati bi. 
taraflara yüklemek doğru de. 

ğildir. Bu işte müttefiklerin de bita. 
raf devletleri kafi derecede sıkıştır
mamalan ve sıkıştırmak istememe. 
leri bir hatadır. 

Müttefikler bugün dahi hala bita
raflıklarını muhafazada ısrar eden 
küçi.ik devletlere diyebilirler ki: 

"- Bugün artık yalnız sizlerin de. 
ğil, bütün Avrupanın, hatta bütün 
dünyanın mukadderatı tehlikededir. 
Her an istilaya uğrayabilirsiniz. Bir 
istila halinde bizden yardım istiye. 
cekseniz bunu şimdiden isteyiniz. 
Müdafaa planlarımızı beraber yapa. 
hm, tertibatımızı müstereken alalım. 
Düşman, karşısında bizi beraber bu. 
lacağını bilirse taarruzdan evvel dü
şünmeğe mecbur olur, istilaya cüret 
ederse, o vakit de biz onun karşısı
na biiti.in kuvvetimizle çıkmağa muk
tedir oluruz. Eğer bugünden yardım 
istemiyorsanız başınızın çaresine ba. 
kınız, biz sonradan size yardım gön
deremeyiz." 

Böyle bir teklif karsısında her hal. 
de bitaraf devletler d~rhal vaziyetle. 
rini tayine ve demokrasiler kampına 
iltihaka mecbur olurlar. O vakit müL 
tefikler cephesi hakikaten büyük bir 
kuvvet halinde ortaya çıkar ve AL 
manyavı dört tarafından kuşatmağa 
muvaffak olur. B ugiin İsviçre ve Macaristan is-

tila tehlikesinin eşiğinde bu
lunuyorlar. tsviçre ne kadar haZlr
lanmış olursa olsun. ne kadar kuv. 
vetli bulunursa bulunsun, tek başı
na Almanlarla harp edebileceğini id. 
dia edemez. Şimdiye kadar sulh için. 
de yaşamağa alışmış bir milletin, 
Alman ordusu karşısında tutunama
dığı ve tutunamıyacağı Norveç ve 
Holanda misallerile de sabit olmuş.. 
tur. Tehlikenin yaklaştığını da ken. 
disi itiraf ederek umumi sefer
berlik yapmağa mecbur olmuştur. O 
halde gerek İsviçre ve gerek mütte. 
fikler ne bekliyorlar? Almanların 
İsviçreye hücumunu mu? O vakit de 
vaziyet Belçikanın ayni olmıyacak 
mı? -Alman orduları İsviçre hududu
nu aşar aşmaz müttefik orduları bu 
küçük devletin yardımına koşacak 
değil midir? Vaziyet bu kadar sarih 
iken İsviçrenin de, müttefiklerin de 
tereddüdü sadece Alınanyaya askeri 
bir üstünlük kazandıunaktan başka 
hiçbir netice vermez. 

Ayni mütalaa Macaristan için ve 
diğer Balkan memleketleri için de 
variddir. 

Müttefikler artık kati harbin baş.. 
ladığını görerek kati hareketlere te. 
şeebbüs tmelidirler. Alman orduları 
Garp cephesinde meşgul iken AL 
manvanın etrafındaki küçük devlet
leri tazyik ederek kendi kapmlarına 
almalıdırlar. Böyle bir çevirme ha
reketi Almanyayı da, İtalyayı da dü.. 
şünceye sevkedebilir ve Alınan er. 
kanıharbiyesinin bütün planlarını 
altüst edebilir. 

Churchill hükumetinden bunu 
bekliyebiliriz ve bekliyoruz. 

ATINA AJANSININ 
Mühim Bir Tekzibi 

Atina, 16 (A.A.) - Atinn Ajansı, 
!ng:liz tayyarelerinin Elen bitaraflı
ğını ihlal ederek bir istil:şafta bu. 
lundukarı, İtalyan vapurlnrının Yu
nanıstana uğramxya nihayet verd)k. 
leri hakkında yabancı gazeteler ta. 
rafından işaa edilen şayiaları kati 
surette yalanlamağa salahiyettardı::-. 
Buna mümasil diğer şayialar da kati 
s:.ırette yalanlanmaktadır. 

Atine Ajansı, Arnavutluk karşı. 

sında bulunan Elen kuvvetlerinin 
takviye edildiği ve Elen Harbiye 
Müsteşarının Şimali Yunanistana 
yaptığı seyahatin bu takviye ile ala. 
kadar bulunduğu hakkınd:ıki radyo 
haberini de kati surette yalanlamak. 
tadır. Harbiye Müsteşarınm seyaha
ti, normal servis ihtiyaçlarmdan 
nu.iııbaistir. 
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İngilizler AlmanKıtalarını 
Ve Yolları Bombaladılar 

(Başı 1 incide) 
Bilhassa hava kuvvetleri, Alman. 

ların tanklarla yaptıkları ileri hare. 
keti akamete uğratmak için umulmı
yacak derecede büyük muvaffakı

yetler kazanmışlardır. 

• 
Vaziyet cephe boyunca şu mer-

kezdedir: 
İngiliz kuvvetleri, Brükseli istih

daf eden Almanlara karşı Louvain'de 
üç mukabil taarruz yapmışlar ve bu 
taarruzlar neticesinde Almanları 
Louvain şehrinden söküp atmışlar
dır. 

Louvain tahliye edilmiş bir halde 
idi. Almanlar buraya girerek şeh'irde 
yerleşmek istemişler, fakat hava kuv 
vetlerinin aman vermiyen hareketle. 
ri yüzünden buraya mühimmat geti_ 
remiyen Almanlar, İngiliz kuvvet
lerinin taarruzlarına dayanamamış 
ve neticede ricat etmişlerdir. 

Buradaki harekat dün gece başla. 
mıştır. Ve Almanlar zırhlı otomobil
lerle hücum etmişler, fakat üç mu.. 
kabil taarruz vaziyeti tasfiye etmiş ve 
Alınanlar son derece zayiat ile gerL 
!emişlerdir. 

Şehir, mühim hasarlara uğramış 
olmakla beraber en mühim binaları
na bir şey olmamıştır. 

Askeri mütehassıslar bu rnuhare. 
beyi, Brüksel için yapılacak muha
rebelerin başlani!ıcı sayıvorlar. 

Namurda vaziyet 
Cephe buradan Namura uzanmalı;. 

ta ve Meuse nehrinden geçmektedir. 
Namur da Liege gibi izole bir halde.. 
dir ve Almanların arkasından mu. 
kavemete devam etmektedir. Cephe 
buradan Sedan'a uzanıyor ve Sedanın 
garbında muharebe devam ediyor. 
Bugünkü Fransız tebli~i Namur -
Sedan üzerindeki harbin açık bir 
harp olduğunu söylemekle iktifa e. 
derek şimdilik fazla malumat verme
yi tensip etmiyor. 

Askeri mütehassıslar vaziyetin cid
di olduğunu söylemekle beraber her 
tedbirin de alınmış olduğunu bildir
mektedirler. 

Sedanın şark ve cenubunda Al
man taarruzu durdurulmuştur. 

Şimali Fra11sada 
Bugün Şimali Fransada birkaç de. 

fa hava tehlikesi işareti verilmis, Al
manların birkaç keşif tayyaresi dü. 
sürülmüstür. 
· Bgün Fransa hükumetinin Paristen 
ayrılacağına, Almanların Remse var
dıklarına dair yayılan şayialara mu
kabele eden Başvekil Reynaud, radyo 
ile bir nutuk söylemiş, bütün bu ha
berleri tekzip ettikten sonra şunları 
da ilave etmiştir:. 

"Almanların bütün yaptıkları, 
Meuse'ü geçmek ve cephede bir gi_ 
rinti açmaktır. Bu girinti kolaylıkla 
kapanacaktır. 1918 de Almanlara 
karşı ifa ettiğimiz vazifeler daha Gok 
ağırdı. Onun icin telaşa yer yok." 

Reuter'e göre vaziyet 
Reuter'in askeri muharriri vnzi

yeti ~u şekilde muhakeme ejiyor: 
'General Gamelin'in halen gayesi 

sadece mevzii mevcutlarını ve tay. 
yar~lerini kullanarak düşmanın ba!'!
Iıca hücumlarını püskürtmek ve son
ra en mühim stratejik mevcutlarını 
hangi en müsait mıntakacan nihai 
bir mukabil taarruza tahsis edece
ğini kararlaştırmaktır. 

Düsman hücumlarının muhtellf 
ı::oktalarda ayni zamanda vukubul. 
duğu ve bugünkü hadiselcri,1 fevka
lade seri bir surette cereyan ettiği 
gôzönilne alınırsa, bu eski tabiye 
meselesin~n halli kolay bir iş olma. 
dığı r.nlaşıhr. Bununla beraber avarı
taj Fransızların tarafındandır: Zira 
Fransızlar, arkasında stratejik ihti. 
vatlar tam bir emniyet içinde bulun
durulabilecek olan Majino hattır.a 
maliktir. 

• 
Kral Leopold, Liege kaleleri mü-

dafllerlne hitaben radyo ile söyledi. 
ği bir mesajda, "vatanınız uğrun~a 
s~nuna kadar dayanınız. Sizınle ifti
har ediyorum,, demiştir. 

Almanlar müşkülatı 
hissetmiye başladılar 

Havas Ajansının bildil"diğine gö. 
re, Alman efkan umumiycsinı Garp 
cephesindeki harekat esnasında tesa
düf edılmesi melhuz müşkülata ha
zırlamak zarureti Berlinde hissediL 
rneğe başlamış gibidir. Filhakika 
Boesen Zeitung, şöyle yazıyor: 

"Tepeden tırnağa kadar silahlan
mış olan iki demokrasiye ve onların 
peyklerine karşı girişilm1ş olan mü. 
cadele esnasında çok fena günlere 
şahit olsak dahi Alman ordusunun 
rüesasına itimat etmekte devam ey
lemek lazımdır. 

• 
Amerikalılar tarafından Fransava 

11.TJliftJll&AdlR ............................... . 

Fransız Resmi Tebliği 
Parls, 16 (A.A.) - 16 Mayıs Fransız tebliği: Meydan muharebesi, Namur mınta

kasından Sedan mıntakasına kadar olan sahada, bir hareket harbi şekline girmiştir. 
Harek~tın sevk ve idaresine verilen fevkalade ehemmiyet dolayısile devam eden 

muharebe hakkında şimdilik sarih tafsilat verilmiyecektir. .. 
* * 

Parls, 16 (A.A.) - Fransız akşam tebliği: Muharebe, heyeti umumiyesi itibarile 
ayni geni~likte devam ediyor. Bnz.ı noktalarda çok şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Bombardıman hava kuvvetlerimiz, avcı hava kuvvetlerimizin himayesinde, keşif 
hava kuvvetlerimizin bildirdiği düşman kollarına ve zırhlı makinelerine muvaf!a
kiyeUe :iiddeUi hücumlar yapmı~tır. 

Belçika Resmi Tebliği 
Brüksel, 16 (A.A.) - Düşmanın hafif kuvvetleri kıtaatımızla temasa geçtiler. 

Vukua gelen müsademelerde askerlerimiz, düşmanın yaklaşma teşebbüslerini mü
teaddit defalar akamete uğrattılar. Düşman, muvaffakiyetle tahribata ufratıldı. 

Kıtaatımız düşman harekatını ciddi surette i~kal etti. Hava dafi topçumuz, dü5-
man tayyarelerinin faaliyetine müessir şekilde mukabelede bulundu. Müteaddit 
Alman tayyaresi düşürüldü. Liege kaleleri mukavemete devam etmektedir. 

unırırw ... ~: 
hediye edilen beş seyyar hastane 
Şimal Doğu cephesinde bombard1~ 
man edilerek ikisi tahrip edilmişt;r. 
Bu hastanelerin üzerinde Amerika 
ve Kızılhaç bayrakları uzaktan çok 
iyi görülür bir şekilde bulunuyordu. 

Bir 1 tal yan vapuru 
bombardıman edildi 

Havas Ajansı bildiriyor: 
ltalyan bandıralı Koskolo vapuru, 

15 mayıs günü, bir Alman tayyaresi 
taraf,ndan şiddetle bombardıman e-

d" 
dilm1ştir. Vapur, batmakta olduğu.. g: 
nu bildirerek süratle imdat gönde· la 
rılım:sini istemiştir. KosKolo ·ıapu.. gi 
rur.un son uğrıyacağı liman Anvers ~· 
idi. Taarruz, Holanda sahili açık.la- ~t 
rında vukubulmuştur. lko 

/ngilteredeki Almanlar ~a 
Dahiliye Nazın yeni ihtiyat tedbi .. til 

ri olarak bütün İngiltereda 16 yaş!n- ~~ 
dan 60 yaşına kadar bütün Avustur .. di 
yalıların ve Alınanların muvakkaten Lo 
ent<'ıne edilmesini emretmiştir. Pa 

lı'ı 

Reynaud, "Fransanın~' 
Nelere Kadir Olduğunuf:1 

Göstereceg" iz,, Diyor :: 
~a 

Meclisinin rı üttefikan bu nutka gös .. ı\til 
terdiği hararetli hüsnüniyet, Fran- a 
sadukı havayı tam surette ifade ey. e 
le::nektedir. Günün vahameti ve icap Ser 
edectk fedakarlıkların genışliği üze. aib 
rinde hiçbir hayale kapılınmamak- st 
tadır. er 

(Başı 1 incide) 
hayatlarımızın hiçbir ehemmiyeti 
olınadığını biliyoruz. Ehemmiyeti o. 
lan yegane şey, Fransayı tutmaktır." 

Başvekılin bu kısa, fakat veciz ve 
müheyyiç nutku, bütün mebuslar ta. 
rafından ayakta, birçok defa şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Başvekilden sonra rnebusan mec. 
lisi reisi Herriot, barbarlığın saldırı. 
şma karşı koymak için çarpışan Fran. 
sız askerlerine ve müttefik ordulara 
Reynaud'nun ifade ettiği tazim his
siyatına, mebusan meclisi namına iş.. 
tirak etmiştir. 

Memlekete gelince, demiştir, ordu
suna lfıyık olduğunu gösterecektir. 
Bu imtihanın azameti ve hailevl ma. 
hiyeti karşısında, Fransa mazisinde
ki gibi kalacaktır. 

Herriot, nihayet mcbusan mecli
sinin işarı ahara kadar içtimalarına 
nihayet verdiğini bildirmiş ve celse 
kaldırılmrstır. 

Milli birliği teyit 

Bu sabah, Parlamentonun toplan. lt 
rnasından evvel, bir siyasi konfrenas tar 
aktedilmiştir. Bu k~n~eransa Başve- 1:?' 
kfan riyasetinde, muhım nazırlar ve ır 
iki l\feclisin reisleri iştirak eylemiş- ~d 
tir. Tarihi br kıymeti olan bu top- lıı 
lantı, tehlike karşısında milli birliğ' Re 
teyit etmiştir. 

Renaud'nun her türlü gevşekliğin 
idamla cezalandmlacağı hakındaki 6e 
sözlerı, bütün mebuslar tarafından Kal 
al.ıt.şlanmıştır. bır 

~ tib 
Faris, 16 (A.A.) - Reyn:ıud, öğle- fırı 

den ~onra, sıra ile, Türkiye BüyLik ih 
Elçfai Behiç Erkin, Amer1ka Birle~i:k la 
devletleri Büyük Elçisi Bullitti ve lar1 

İsveç Elçisi Hemoingsi kabul etmiş.. tc 
Reynaud'nun nutku ve Mebusan tir. {1!,, 

====================== baı 
~111111 TAN Gazetesi 1111~ Toplantılar, Davetler: ay 

E ı· ıa"' n Fivatları : Kadın Hekimleri Aylılt ~!' - = it ı> : ~ = Toplantısı ı a 
~ J İftCİ sayfa sanfimi 400 ~ Türk Ginekologi Cemiyeti bu senenin son B:rı. 
-

2 
O - toplantısını Dr. Ahmet Asım Onurun re- bıı:ı 

: ı ı • 25 : isliği altında yaptı. Bu celsede: .r: 
:1 200 = o 
- 1 • • J OO -,..- I - Dr. Ahmet Asım Onur. Meşime sek .. ll'as 
: 4 ı • • tesi hakkında tebligatta bulundu ve bU ~Lb = fç sayfalarda 1 60 § tebliğle aUıkalı üç vaka takdim etti. ~ad 
= 40 = ~ .ı =- ;on Sayfa 1 "'" II - Dr. Ahmet Asım Onur: Rahim rni.. ~ 

: . ~al - o•kk f : Yomlarının muhafazakAr amelıyatla teda .. ~ 
~ 1 a : = visinden bahsetti ve ameliyatla çıkardığı l~l't 
- : piyesi gösterdi. ki\.. 
: l - 1 santim; gazetenin llı ... e : L "\: 
- - III - Dr. Cafer Tayyar:,Kabili ameliye ıton 
- yazısile 2 satırdır. : b l" 
:; ~ _ İlanlarm fiyatı gazetenin i olmıyan bir rahim kanserinde yaptığı pal• ~~ = tek sütunu üzerine hesap. = yatif ameliyeyi izah ve piyesi takdim etti ~li' 
- : Bu mevzular üzerinde ycıpılan münaka• 1\ 
: ıanmıştır. : f Pil - ,.. ~alııra: Prof. Kenan Tevfik Sezenel, Pro · ~ 
: { - Kalın yazılar da ı:tazetedF ~ Bahaettin Lütfi Varnalı, Dr. Orhan Tah· IJj 

~ kap!a~.ı~ yere göre santim 5 sin, Dr. Ahınet Asım Onur, Dr. Hadi İh' ~ 
ı- le> olculnr : ı san Dr Nuri Süleyman Canbııka i tiralf ~ 
l'HlllJllllnllrlllUUrllllllllllllllllli: ' ' . n ş ~li 

etti. lıı 

================================================~~Ql't 
•ıyl' 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asffllt Dörtyol ağzından Kuru köprü ye kadar uzanacak olan Divan 

•ğaç 
yolunUJl lq 

hııq 
~açı 
~it 

tev.sien ve parke olarak inşası kapalı zarf usulile eksil+'Y\eYe konulmustur. 
2 - Keşif bedeli 22050 lira 30 kuru:,;tur. 

3 - Muvakkat teminatı (1653) Ura 77 kuruştur. 

4 - İhalesi Haziranın dördünci.I salı günü saat 15 de Belediye encümeninde ya• 
pılacaktır. 

5 - Şartname keşif, proje ve diğer evrakı belediye fen isleri müdürlülfündedl1'· 
İsteyenler 110 kuruş mukabilinde alabilirler. 
, 6 - Parke yol inşaatı miln;ıkasasına gireceklerin ihale tarihinden en az {lç giltl 
evvel belediye fen işleri miidlırlüğiine müracaatla bu işi başarabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 - Tııllplerin ihale günü teklif mektuplarına ehliyet vesikası, ticaret odası kayıt 
vesikasını ekleyerek en gC'ç saat 14 de kadar tekli r mektuplarını Belediy reisligine 
makhıız mukabili vermeleri illin olunur. 
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lıHükcSıV~I 
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ıiA.Bi'ii.İN BAUKçı oL.MASi 

Yazan: 

r. 
Halikarnas Balıkçısı 

if 
a-

r. 

·~ şafak sökmeden balığa çık~
caktık. Gece rüyamda, gu. 

• 
~a kayıkta yatıyordum, alelacaıp 
~!ıklar kayığın üzerine hücum e. 

cl~Yorlardı. Bazılan kılıç balıklarr 
e. f tbi ağızlarına, burunlarına kılıç. 
u- ~r takrnışlar, bazıları kolomboslar 
rs 8l~i süngü ve mızrakla. Ötekiler 

3 • ~ıtralyöz, tüfek, tabanca ile, de
t~ karanlıklarından çıkıyorlar; 
\_0Peştelerden atlıyorlardı. Kara 
~.ıııa yılan bahkları, küçük gözle-

j. hle sivri ve delici bakışlarile pun. 
• ~a. deliklerinden kayıp etrafıma 

r- d?lanıyorlardı. Skorpitler surat e
ı:lıyor ve üzerime atılıyorl:ırdt. 

n Lo§lukta gözleri sarı, san kükürt 
Parlıyan bir ahtapot gelip göğsü
h_ıe çöktü. Devasa solucanlara ben 
tıyen lamiselerle yüreğimi sıktt. 
Anıan diye yataktan fırladım. Sa
lte baktım. Tan yerinin ağarma
•tna az vardı. Habip te berab.er 
Belecekti. Kendisi hayatında sıf
tah balığa çıkıyor ve ilk def:ı ola
tıık bir kayığın güverte.>ine ayak 
asıyordu. 
Güneş deniz ufkunca ateşten 

bir ç.izgi çekti. Sanki b~r il~h ı~ar.
~.~ğı bir Harp'ın teln.~e .~egdı. 

"- lıinng!!! diye kainat gundu.~e ?· 
• llncıı. Tan yerinden gelP.n ruzgar 
• 'n!ze koyu mavi bir kilim sere 
p 6!!te yetişti. Kayık kanatlı bir ok 
e. ~1bi havaya fırladı. Kayık o kadar 
• 1stekıe atılıyordu ki, sanki deniz

er uzaktan geliyorlardı, provanın 
• ~lt.1nda sevine sevine yarılıyorlar, 
5 iltmenin altında kaynıyorlar, a. 
• '

1YOrlar dile aelerek söze ge1mez b' 1 '=I. 
e it §arkı tutturuyorlar, dümen su 
- r~dı.~ca altın ve gümüş pırıltıl~.r
; ıı. sonüyorlardı. Yelken mavi gol-
01 Reyle, güverteyi süpürüyordu. l' a uzakta, güneş ışığmd:ı san
~ d ki bir dev belinden dışarıya 
1 

, enfzde durmuş ta elinde havaya 
0 ~~ldırdığı bir şeyi

1 

kapmak için, 
~r sürü köpekler atlıyorlarmış 

~ıbi, kara kara şeylerin denizden 
• ~tladığını gördük. Aferin, onun a-
• 1

1 Öyleydi. Kapkalın, es!dmiş sa
l\ I iltnastraymışlar gibi kenevir ka~
e !iltını kaldırıp indirdL "Ton!,. dı-
• t bağırdı. "Çocuklarımın ekme

I!,, diye homurdandı. Yine kaşını 
b aldırıp, indirdi. "alarga!., diye 
a:.-kırd1. 
~0liabip, yaş suda boğulmaktan 
I l'lttu, saçları diken dıken oldu, 
,,ailkası bir karış havaya kalktı ve 
ı:tl'ıan ne oluyoruz, Aferin kap-

n d;ırı . Boğulacaksak, ne dqruyoruz, 
h ll'ıacanalarr yere vuralım, kıra. 
ru,, diye haykırdı. 

l l3irbirini anlamıyan bu iki adam , ta 
rb sında tercümanlık yaptık. IIa-

u ~a e fırtına koparsa yelkenl~~i ~a-
~ dana vuracağımızı söylemıştık. 

' Qa?a. damacana anlamış, damaca
, h arr güverteye çarpıp parçala
ı i l'\ca tehlikenin kalmıyacağını 

kaıı.rı-ııştı. Ona da Tonun bir çeşit 
c h ~a halık olduğunu işte ta ufukta 
~ 0lllanı.akta olduklarını işittiği 

- Otı-ıb ı . ft ardımamn balıkların suya 
,ııll't\esinden hasıl olduğunu, Afe

• ~~ kaptanın balığı görünce e:"'deki 
f. •f!v ·Çocuğa ekmek götüreceğınden 
• 

1 
ltıdiğini, ve balığa "Çocuklan-

, ~ ekrneği" dediğini anlattık. 
•~ı· alıklar havaya yirmi otuz met. 
lıt tlc su sütunları kaldırıyorlardı. 
it! tılt. Çiındik çimdik olmuştu. Bir. 
h ?tbıre dümen kırdık. Kıyıdan 
lrılıp çıkıyorduk. Kıyı bütün 
,~a~, a.ğaç, ve yine ağa~tı. :rcı~nın 
liııcı esınıı bembeyaz bır çızgı ha
~;ı e Parlıyordu. Demet demet a
~~lat, kıyıya koşup dizilmi.~ler'..ve 
~ üzerinde- zumrude 

benziyorlar, adeta kayığın açığa u
çuşunu seyrediyorlardı. . 

Sürütme yemini denıze atar. 
ken "Aferin" yine: "Çocuk. 

larımın ekmeği!" diye bağırdı. 
Genç Kara Murat: "~.ahu.'. b1rık şu 
ekmeği, güzelliği gormuyor mu. 
sun?" dedi ve geniş bir el dolayı. 
şile bütün ufku gösterdi. Filvaki 
mutlaka Venüs denizde doğarken, 
ve Neptün deniz üzerinde gezerken 
bu denizin yine böyle olduğu bes. 
belli idi. . 

Sapho, Orpce, Ana~r~_n, H~sı~~· 
Alcee bu Arşipeli gorduklerı gun 
nasıl idiyse, Arşipel yine öyleydi. 
Deniz ihtiyarlar mı hiç? Fakat in
sanlar unutmuştu. 

"Afrin,, başını ağır ağır k~ldır
dı. Kara Murada hak veren gozler· 
le baktı. İçini çe'.nrek: cıHnkkın 
var, Murat. Ben de senin yaşında 
iken, senin gibi görüyordum. Fa. 
kat çocuklar aç kalınca ekmekten 
başka herşey gözülerime zindan ol
du. Ne yapayrm,, dedi. Birdenb~re 
sürütme ipini elinde tutan Selun 
"Vurdu!!,, diye bir nara attı. 

Habip pürheyecan "Haniya ba. 
lık?,, diye bağırıyordu. Selim "ye. 
tişin çok büyük,. diye gürledi. İpe 
üc kişi yapıştı . "Mayna!,, diye bir 
e~1ir verildi. Yelken makarası bir 
çığlık saldı. Yelken göğsünü şişi· 
r en rüzgardan olunca, güv~rteye 
bembeyaz yığıldı. Habip "Nerde? 
Nerde?,. diye tepinirken birden bir 
top patladı. Güvertedeki takım tak. 
lavatla topumuz birden havada bir 
takla attık. Balığın burnu sanki 
dökme demirdendi. Tekneyi altın. 
dan toslamıştı. "Aferin,, çocukları
mın ekmeği geliyor,, Selim "Sıkı 
tut!,. Murat "Gözünü dört aç,, di
yordu. 

B alık kayığı do}andı. Biraz öte
de bir meme gibi kabaran 

dalganın ucundan havaya süt gibi 
fıskırdı. Havada bir alaimisema 
d~ladı. Ve çocukların seke seke ben 
geldim demeleri gibi gümüşi fenk. 
ler ata ata kayığa yanaştı. Tam 
"çıngırağım hoş geldin!,, diyeceği • 
miz zaman zindan derinliklere da. 
Iıp uzaklaşıyordu. Aferinin canı 
bağrından kopuyormuş gibi "ço
cuklarımın ekmeği,, diye karanlığı 
bir çığlık saldı. Serte ipi fırıl fırıl 
denize uçuyor. Kayıkta yığılı ip kü· 
mesi azaldıkça içimizin yağı eriyor, 
bacağımızın bağı çözülüyordu. Tir. 
tir titriyorduk. İp bitti. Kemençe 
teli gibi gerildi. Küt! diye koptu. 

Aferin Habibe dönerek "sebep 
sensin! Düz taban,, diye bağırdı. O 
ona, o ona giriştiler, bir curcunadır 
koptu. Meydana yeni bir ip çıkarı. 
lınca ortalık duruldu. Asık surat. 
larla 'yeni yemi takıp saldık. PÜ
für püfür esen rüzgardı. Yine fır· 
Iıyorduk. UfuJdarın mavi buğusun. 
dan mavi adarlar beliriyordu. Ya. 
naştıkça bir tanesi gözümüzün ö. 
nünde mavi muallakta asılı bir ye. 
mis ve çiçek zembili gibi sarkıp sa· 
~yordu. Birden Murat: 

"Hah! Vurdu! Dedi asık suratla. 
rımıza bir Cin çarptı. Gözlerimiz 
sevinçle çaktı . 

Bir ışık huzmesi parladı . .:"1it~
lojik suratlı Neptünun bah~ı bır 
Coryphene idi. Balık olmuş ~ır kız 
parçası. onu güç bela kayıga al. 
dık. Açılıp kapanan bir ~elik yay. 
dı. Kayığın her tarafı şunşek ke.. 
sildi. Habip sevinçle zıp zıp zıplar. 
ken balığın kuyruğundan ardına 
bir şamar yedi. Bir perende attı. 
Fakat ona vız geliyordu. "Vurun 

d 1 
,,. 

c·amadanlan! Kırın amacana arı. 
diye bağırryordu. Aferin, iki elle
rile dudaklarından balığa öpücük-

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve Midevidir 

T A .N 
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Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
1 - Adana tayyare meydanı pl~tleri ln~antı dört sistem Uzerinden 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 lf.937 

liradır. "Beton" 

HAŞARAT 

CANLANIYOR 
YUVALARINI 

-F A Y D A! 
ile Tahrip Ve 
imha Ediniz. 

Sinek, Tahtakurusu, 
Güve, Bit ve Bütün 
Hasaratı Bir Saniyede 

itlaf Eder. 
Kokusu Latif 
Ve Sıhhidir. 

Piyasada adi gazı boya ve naftalin 
He karJ§brarak Fayda yerine veya 
hı:ışaratı öldürücü mayi diye satı. 
yo:-lar. Dikkat ediniz. Ve bilmedi
ğiniz uydurma Avrupa markaı:;nu 
almayınız. 

Hosan Deposu. 
Ufak 20 - Orta 
35 - Büyük 55 

kuruştur. 

e) Sistemin muhammen bedeli 26151567.32 Ura olup muvakkat teminatı 14.373 
liradır. "Astaıt" ı 1 

d) Sistemin muhammen bedeli 232024.82 Ura olup muvakkat teminatı 12.852 
Uradır. "Asfalt" 

3 - Eksiltme !9/15/ 940 Uırlhlne milsadit çarşamba günü saat 11 de Hava yolları 
meydanında ltflin umum müdürlük binasında toplnnacak komisyon tarafından icra 
edilecektir. 

4 - Bu işe ald tenn! ve husus! sartna meler le mukavele projesi ve resimler 14 
lira mukabl11nde Devlet hava yolları tayyare meydanındaki umum mildilrlük bi
nasında bulunan alım satım komisyonundan temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin münakalftt vekfüetine ihale tarihinden en geç sekiz 
gün evvel istida ile müracaat ederek ehli yet vc~ikası almaları ~arttır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıklım na dair, işi yaptıranlıırdan aldıkları vesi
kaları rabtedeceklerdir. Zamanında müracaat etmeyenler ve ehliyet vesikası alma
yanlar airemezler. 

6 - Taliplerin teklif mektuplannı en geç ihale tarihinden bir saat evvel eksilt
me komisyonuna makbuz mukablllnde vermeler! ve hangi sistemi ne kadar tenzi
Hltla kabul ettiklerini sarahaten aöstermeleri ldı.ırndır. (2211) (S884) , ................................ ___ .~ ... --~ 
SAÇ EKSIRi 

KOMOJEN 
Saçları besler, kök· 

lerini kuvvetlendirir, 

dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. 

1 

Maiik Saç Eksiri 

Saçlarınızı dokillmektcn, kepek
lenmekten korumak için muhakkak 
Majlk saç eksirlnl kullanınız. Derhal 
tesirini görürsünüz. Saçları büyütür, 
köklere yeni hayat verir. Bir tecrü
beden sonra neticeye hayret edecek· 
siniz. 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 ldrnr yolları hastalıkları mütehas•J 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması kar~ı 
tramvay durafl Lekler epartlmanı 

~ Tel : 439? 

,•Doktor ÇIPRUT•~ 

1 
Cild iye ve ZUhrevlye M Uteha01111 

Bl'yoğlu Yerli Mallar Pazarı knraı
sında Posta sokağı k6~esinde Mey

menet apartıınanı, Tel : 43353 

ı• Dr. Horhoruni ~ 
Hastalarını akşama kadar Sirkecide 
Viyana oteli yanındaki muayeneba-1 ,.,;,a. l • d • v l ...ı~. T•l•foo ' 24131 

İngUiz Kanzuk '[ -----Eczanesi 

BEYOGLU _ İSTANBUL ı r. ıs BANKAsı 
'--------------------------~ 

1940 İKRAM.İYELERİ: ---
1 adet 2000 llrahk ::. 2000.- lira 
3 ,, 1000 " = 3000.- lf 

8 " 600 " = 3000.- .. 
12 " 260 .. == 3000.-

,, 
n 100 " 

ler gönderiyor: "Çocuklarımın ek. 
meği!" diye haykırıyor, sonra: 
"Ahmet! Mehmet, Zeynep, Süley. 
man, Zehra!" diye ç-0cuklarının 
adlarını çağırıyordu. Habip: "Ar. 
tık ben de balıkçıyım" diye çın çın 
ötüyordu. 

Akşam adaya yanaştık. Kayı. 
ğı, denizlerin üzerine aba

nan bir çam ağacının altına de. 
mirledik. Akşam diken diken yap~ 
raklarının ucuna yıldızlar kondu. 
Yastık almasını unutmuştuk. Koca 
balığı caketlerimize sardık. Başı. 
mıza yastık yaptık. Yaprak aralı
ğından pırıl pırıl inen yıldız ışığı 
içiyorduk. Havaya tuhaf bir sükun 
yayıldı. Seslerimiz sanki kendi 
seslerim.iz değildi de başka bir a
lemde başka insanlar konuşuyor. 

du. Murat konuşmuyordu. Birden 
hüngür hüngür ağlamağa koyuldu. 
Anladım. Tuhaf bir haldir. İnsana 
hazan bir ümitsizlik, bir huysuz_ 
luk gelir. İnsan durup dururken 
hiç aklı başında birinin yapmıya. 
cağı şeyi yapıverir. Bir kuşun bir 
dala konmuşken apansızın kanada 
kalkıp uçuvermesi gibi. İnsana, 
günlerinin boşboşuna bir yalan i. 
çin geçirildiği duygusu gelir. 

Murada: 'Ne oluyorsun?" diye 
sorduk. 

- Şu yaşadığrmız hayatta hiçbir 
hakikat yok! dedi. 

- Ne hakikati? diye sordular. 
Bittabi işte onu anlatamazdı. 

Kendi de bilmiyordu. Yutkundu. 
Duyuyordu ama anlatamiyordu. 
Anlıyorduk! 

1940 

CARİ 

KÜÇÜK 
HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

40 = 4000.-
,, 

76 " 50 " = 3750.- .. 
210 " 25 .. = 5250.- " 

Ke;ıldeler: 1 ıubat, 1 may11, 

1 ağustos, 1 lklnclteırln tıırlhlerlndıı 

yapılır. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
köki.indcn temizlemek kin HEL:\fOBLÖ kııllonınız. 

.Bobreklerın çalışmak kudretini arttınr. Kaaın, erkek 4dıaı :c:orluklarını, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını , bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek nıavlleştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNİYETLE KULLANILABİLIR • 

• 

MİDE ve BARSAKLARI temizler alıstınnaz ve vo rmaz. MAZON isim ve TIOROS markasına dikkat. 

' 



1 D E A L B U R O 
Yazan : tktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor kı: .. Az masrafla iyı ış yapmak. para kazan. 
rnak ıstıyorsanız "İDEAL BÜRO.. yu okuyunuz.,. 

Sauş yerı : TAN • lstanbul 

F'iatı 50 Kr GÜNLÜK SiY ASI 

Roterdam üssü Almanlar tarafından en dehşet verici şekilde bombardıman ed:Imiştir. Bombardıman sırasında 
bu ha validen geçen bir İngiliz tayyaresi bu resmi almıştır. Alman bombaları her yerde infilak etmekte ve her 

verde bomba kraterleri acılmaktadJ 

HALK GAZETESi 

Yeni · Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr Gasson diyor leh 
"Her tacir bu lcitapta g5sterd:ğim U!!ıutlerf tatbitr ettrt~ 
ıuretiyle bir iki sene gibı !cısa bir ~aman içinde müşterile 
rın.in adedim bir misli antırabilir Ben bu lcitabnnda siz• 
bu sanati öğretivorum.. Fivatı SO kuruş 

Belcika - Alman hududunda a2'ır bir obüsün yakından ~örünüsü .• 

_ı 

Bd\·lka ordusunda kullanılan küçük havan topları .• 

KAYIP - İstanbul İthalat Güm
rüğünün 28423 sayılı 21/3/ 940 tarih. 
li beyannamesine aıt 1408015 sayılı 

115,80 liralık makbuzunu zayi etlim 
yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmu yoktur. Mehmet Bekir Kara. 

Fener'de Çeltik Fabrikası sahibi. 

KAYIP - Ziraat Bankasında 

12969 cüzdan numaralı hesabıma ait 
tatbik mühürümü kaybettim. Yeni. 
sini yaptıracağımdan hükmü yoktur. 

Saniye Salih AKPOYRAZ 

ERDEK ASLİYE HUKUK HA. 
KİMLİÖİNDEN: 

Erdeğin İsmet Pa:;;a mahallesin
den Hasan oğlu İbrahim aynı mahal
leden karısı ve kahveci Ali Çavuş 
kızı Emine Uyar a~eyhine açmış oL 
duğu boşanma davasının Asliye Hu. 
kuk Mahkemesinde yapılan duruş. 
masmda: İkametgahı meçhul bulun
duğu anlaşılan müddeialeyhin gıya. 
hında muhakemenin icrasına dair ve_ 
rilen kararın ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. Emine Uyarın muhake. 
menin bırakıldığı 5/ 6/ 940 tarihli 
Carsamba günü saat 10 da mahkeme· 
de l) ' zzat hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde muha. 
kemcnin gıyabında icra edileceği gı. 
vap kararı makamına kaim olmak 
i;7. .. rP ilan olunur. 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna .göre mqbtelif •vilayetlerde açılan köy enstitüleri için yaptırı

lacak binaların, avan projeleri ile vaziyet plarılarını hazırlama işi, memleket yüksek 
mimarları arasında müsabakaya konulmuştur. 

Bu mQsabakaya ait şartnamelerin 20 - Mayıs - 1940 tarihinden itibaren Ankara 
Maarif Vekilliği İlk Tedrisat Umum Müdürlüğünden, İstanbul Maarif Müdürlüğün
den alınabileceği ve Vekilliğimizce neşredilerek resmi okulların hepsine gönderile"n 
Tebliğler Dergisinin "70" numarali sayısında görülebil~eği ilA.n,olunur. (2326) (4082) 

: Deylet Demiryolları ve Limanları iş.letme w.' iôaresi ilarilar'ı · 
1 ~1etnıenın sıhhat servisi için bir sene müddetle bir binek otomobilinin pazarlık

la kiralanması işi 20-5-940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasın
dn A. E. komisyonu tarafından en müsait teklif ı;ahibine ihnle edilecektir. İsteklile
rin aynı gün ve saatte 72 lira muvakkat teminatla komisyona müracaatları lazım-
dır. (4065) 

.. l _s.t,~n~ul . Belediyesi l~nl~r~ · 
•' .... .... 1 • ~ 

İstanbul Beledıye ve Hususı İdaresi emekli ve öksüzlerinin 940 yılı birinci altı ay
lık yoklamalarının icraısiyle aylık cüzdanlarının tebdiline 20 Mayıs 940 Pazartesi gü
nünden itibaren başlanacaktır. Maaş sahiplerinin doldurtacakları yoklama ilmüha
beri, nüfus cüzdanı, resmt senet ve ikişer adet fotograflarlyle birlikte 8 Haziran 
940 tarihine kadar Beyazıt Belediye binasında Zat i§leri müdürlüğü tekaüt büro
suna bizzat müracaatları illin olunur. (4042) 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Htikmü Mayıs 940 sonunda bitecek olan müskirat Ruhsat tezkerelerini ye-

nilemek istiyenler 20/5/940 tarihinden 5/6/940 günü akşamına kadar. ko.ntı'at 

ve fotoı?raflatile başmüdürlü~e müracaat etmeleri n~·n olunur. (3640) 

Bir kısım Bcl~ika muhacirleri İngil. 
tereye muvasalat etmişlerdir. Bun
ların içinde bundan· yirmi beş sene 
evvel Bclç"ka gene Almanlar tara
Iından istila edildiği zaman da İngil. 

tereye iltica etmiş yaşlılar vardır. Harekatı idare için cepheye giden Belçika Kralı .• 

İSTANBUL 5 Cİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Jozef Afkerden temliken Galatada ler üzerindeki haklarını ve hususiy. 

Fermenecilerde İlyadis han 8 No. le faiz ve masrafa dair olan iddiala
da oturan Kirkor Penbeye harç ve rını ilanından itibaren 20 gün içindt> 
masraf harici 300 lira borçlu ve ika- evrakı müspitelerile icra dairesine 
metgahı meçhul Yoyil kızı Judit Dre müracaat etmeleri ve aksi halde hak 
sinin Büyükada Yalı mahallesi Per. ları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
vane sokak 36 ada 7 parsel ve eski satış bedelinin paylaşmasından ha. 
51 kapı sayılı ve tamamı 94 metre riç kalacakl&rı. 
murabbaı olup iki yüz seksen iki lira 3 - Artırma şartnamesinin ila 
muhammen kıymetli bir parça arsa nından itibaren 15 gün sonra daire. 
ve keza Büyükadanın Yalı mahalle- de herkesin görebilmesi için açık bu. 
si kumsal sokak 37 ada 6 parsel ve lundurulacağı. 
4 eski 1 yeni kapı sayılı ve tamamı 4 - Artırmaya istirak edecek o 
iki bin yedi yüz on sekiı: lira değerl !anların hisse İt i barile muhammen 
ve 453 metre murabbalık arsalarda- değerlerinin % 7,5 nisbetinde pey 
ki otuz altıda dokuz hisseleri açık akçesi vermeleri veya milli bir ban
artırmaya konulduğundan: kadarı teminat mektubu getirmeleri 

1 - Artırmasının 20/ 6/ 940 Per. ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 
şembe günü saat 14 _ 16 ya kadar 938/ 1500 dosva sav1sı ile daireye 

'Tliiracaat etmeleri lüzumu ilan olu. 
dairede icrasile hisse itibarile mu 
hammen değerlerinin % 75 şini bu
lursa ihale edileceği ve bulmazsa en 
çok artıranın teahhüdü baki kalmak 
şartiyle 15 gün daha uzatılarak 
5/7 /940 Cuma günü ayni vakitte 
yapılacak artırmada yine muham
men kıymetinin % 75 şini bulmazsa 
2280 sayılı kanuna tevfikan satış ge. 
ri bırakılarak borcun tecil edileceği 

nur. 

Dr. Hayri Ömer 
Zlihrevf ve ollt hastalıkları mDtehaı· 
sıaı. Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca-· 
,,.,; knrc:ıc:ınn" l\ln ı 'l') "1'n1Pfmı· 4~1\R!\ 

İSTAN'BUL ÜÇÜNCÜ İCRA ıttf 
MURLUÖUNDAN: Dosya No. 93P 
615. Mahcuz olup paraya çevril 
sine karar verilmiş bir adet A. E. O 

marka üç beygir kuvvetinde bıç} 
makinesi ile 2000 kilo ambaliJll! 
tahtanın birinci açık arttırı11B' 
24/ 5/ 940 tarihine müsadif ctıJ!l 
günü saat 16 dan 17 ye kadar 
kıymetinin % 75 ini bulmadığı t 
dirde 27 / 5 / 940 tarihi.ne müsadif !" 
zartesi günü ayni saatlerde Galll1 

Karaköy eski Havra sokak ye 
Zülfaris sokak No. 8 de yapııac911 ilan olunur. ~ ,_. ______ .. 

T A 'N 
Matbaası 

Kitap, gazete. mecmua .,e 
her türlü tabı, cilt ve klite 
•şleri yapılır. 

2 - Varsa ipotek sahibi alacakh
larla diğer alakadarlar ve irtifak 
hakk1 sariolerirıin bu gavri mPnkul-

1 

TAN Matbaası . lstanbul 
Sahibi. ve ~eırlyat , MOr!OrO ı-taııı LO~ı &. Tel f • 24310 
DÖRDÜNCÜ. Gazeteclllk ve Negrlyat ~ e on• 

T l . et e. ... ,,..-.~ , v•r TAtu tt. • ., .. .,.~"11• ---------••": 


