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Akdenizde 

ı 

· Dalmaçya Sahilleri işgal 
FransaHükômeti 
de Yeni ihtiyat 
Tedbiri Almıya 
Lüzum Gördü 

Altına Alınacak, lngiliz 
Donanması Hırpalanacak 

DENiZ 

İtalyanın İnıiliz filosuna karşı ilk 
anda kapayacaiı Adriyatik denizini 

ve Dalmaçya sahillerini ıösterir 
harita.. 

1 TA~~ A 
MASKESiNi 
Çıkarıyor 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

N orveç istilası başladığı, 
hatta daha doğrusu, 

Brenner'de Hitlerle Mussolini 1 

mülakatı vukubulduğu gün
denberi İtalyanın yüzündeki 
tnaskeyi tedricen çıkardığı gö
riilüyor. 

Müttefikler uzun müddet İtalya. 
nın harp harici siyasetine ina~~.ak 
is~ıer. Hatti İtalyayı harbe suruk
lernemi§ olmak için ona hayli müsa
ad&ir davrandılar. Almanyanan et
rafına çevirmek istedikleri ablokarı 
İtalya cephesinde tamamen tatbık 
etmediler. İtalyanın Almanyaya ko. 
rnisyoncuhık yapmakta olduğunu 
bildikleri halde bunu bilmiyor gö
ründüler. Hatta daha ileri giderek 
İtalyadan 20 milyon İngiliz liralık 
ITluhtelif eşya almıya teşebbüs et. 
tiler. 

Bu müsamahanın İtalyayı harp 
harici kalnnya teşvik edeceği.ni, h~l: 
t4 bir gün Berlin - Roma mıhverını 
bozmıya hizmet edebilecdini sandı. 
tar. 

Halbuki İtalyanın bu vaziyet~den 
en ziyade Almanya istifad~ ed~yor· 
duJtalya, Almanya için harıç dunya 
Ue teması temin eden bir açık kapı 
"&zlfesini görüyordu. Fazla olarak t.a 
t~lya müttefiklere yanaşmıyor, bı
l~ her fırsattan istifade ederek 
Ahnanya tarafını tutuyordu. 
dl:ihayet müttefikler ablokayı tes. 
t e. karar verince. İtalyaya karşı 

Italyanın Balkanlara 
Taarruz ve Harp 

Planını Neşrediyoruz 
Alman Aianlarının ltalyada lıaa Ettikleri 

Haberlere Göre, ltalya 15 MaJ1sta Almanya 
Lehinde Harbe Girmek Kararını Vermiştir 

M usso~ini'nin verdiği emir üzerine İtalyan erkanıharbiye
si, ltalyanın harbe girdiği takdirde takip edeceği hare

ket planını tesbit etmiştir. 
İtalyan halkı İngiliz ve Fransızlara karşı harbe muhaliftir. 

Fakat bir müddettenberi İtalyan matbuatı ve ricali, efkarı 
umumiyeyi en fena ihtimallere hazırlamakla meşguldür. 

iT ALYA HARBE GiRECEK 

Alman ajanlarının ltalgada ifaa ettikleri haberlere göre, 
ltalga 15 Magıata Almanya lehine harbe girecektir. 

Verllen malumata göre, Almanya Ue /talya arasında şöyle 
bir anlaşma olmuıtur: ltalya Yugoalavyanın Dalmaçya salıll
lerini ve Yunaniaanı, Almanlar M~aristan ve Romanyayı iş
gal edeceklerdir. BeBarabyayı da Sovgetlere vereceklerdir. 

Roma Ue aıkı temaaı ol.an mahaf ilin verdiği malumata göre. 
bu plan Yakın Şarkta bir taarruz hareketine i•tinat etmektedir. 

ADRIYATIK KAPATILACAK 

J Ik hamlede Adriyatikte İtalya ile Arnavutluk arasına mayin dö. 
külerek bir baraj vilcude ıetirilecektir. İtalyan donanması bu ba. 

rajın arkasına, Adriyatiğe çekilecektir. Sonra bu kapalı denizden İtal. 
yan askerleri Arnavutluia nakledileceklerd"r. 

Arnavutluktan bir İtalyan kolu Yugoslavyaya ırirerken, diier bir 
kol da yukarda Triyesteden Dalmaçya sahillerine inecektir. Bu surette 
bütün Dalmaç,·a sahilleri işgal edilerek Adriyatik bir İtalyan ırölü ha. 
line getirilecektir. Ayni umanda cenuba sarkacak olan bir ltaly~n kolu 
da Seliniğe dotru ilerliyecektir. 

Alman kuvvetleri Yugoslavyada İtalyan ku"' etleri ill' birle erek 
müttefiklerin cenuptan viki olabilecek taarruzlarına karşı cephe ku. 
racaklardır. 

AFRIKADA HARP YOK 
• 1 tal yan erkanıharbiyesi bu planı yaJHlrken Alman ordıda-
rının da Maearistan ve Yugoslavyayı İ§gal ederek Bal

kanlara ineceğini heBaplamıftır. Bu takdirde ltalyanın Alp 
müdafaa kuvvetlerinin de FranBa tarafından vaki olacak karu 
hücumunu karfllıgabileceği f arzedllmiştir. 

Bu planda Almanlarla /talganların miifterek hareket ede
cekleri tuavvur olunduğuna göre, planın Almanlar tarafın
darı telkin edildiği tahmin olunmaktadır. 

Tunus, .Uısır ve Kenga'da kuvvetli müttefik kuvvetleri ol
duğu için Afrikada tecavüze geçUmiyttek, TrablUB ve Habeşis
tandaki ltalyan kuvvetleri müdafaa vaziyetinde kalacaklardır. 

PLANI ELE GEÇiRDiLER 

l ngiliz istihbarat teşkilatı İtalyanın bu plinını elde ettiği için, Ro. 
manın hüsnü niyetinden 'ilphe etmiye başlamış, ve Akdenizde 

ani blr darbe kartııında kalmamak için lazım ıelen tertibatı almış ve 
bu arada Akdenizdeki müttefik ıemilerinin himayesi için bir takım ted
birler ittihaz etmiye mecbur olmuıhır. 

~tbık ettikleri musamaha siyasetine 
nihayet verdiler. Bu kararlarını ilk 
d~fa İtalyanın Almanyadan aldığı 
ko.rnürlerin deniz tarikiyle nakline 
~l olmak suretiyle tatbik ettiler. 
k u tecrübe İtalyanların müttefikler 
b~l'§ISJndaki vaziyetini daha sarih y k ş k 
~surette tayin etmesi lazım geldi. a ın ar ta 
~ ll\eydana çıkardı. Zaten ablo- ----, 
'trıatı ın teşdidine karar verilince, Al- r 

Ya da YHi vaziyetin icaplanna Al P. d 
~reyenlblrslyasettakibfnemecbur man ropaaan ası 
B ·Bu zaruretler Fülırer'le Duçe'nfn 6 
tt~er'de bulu§tllalarını intaç et· Alman propagandumın Yakın Şarkta, Mısır ve !randa nasıl ~a-
mtı~ bu nıülikattanberi İtalyanı1) ıi~tı~ını gösteren, vukuf ve salihiye tle ifta eden veaikalann neşrine 
IÖrGlci Ikler aleyhine ceplle ün başlıyoruz. İlk yazıyı beşin cl sayfamızda okuyunuz. 
IÜnd Ü \re Norveç istilAsı . ~ ' 

~eride~gün 
(Sonu 9IPt 

GerCJinliiin 
Azalacaiı 

Umidi Var 
---0-

lngiliz Maslahatgüz~rı 

Kont Ciano Ue Uzun 

Bir Mülakat Yaptı 

Londra, 1 (Hu u i) - Ak
denizden geçmeleıi lazımgelen 
İngıliz ticaret gemilerinın ihti
yat tedbirleri almalan hakkın
da \erilen karar, günün en mü
him meseleleri arasında yer al
mak tadır. Bu vapuılar bundan 
böyle Cebelitarık ve SLiveyş yo
lu yerine Kap yolunu takip ede

kl rdir 
Londra mahafilı İtalyanın İngfl.. 

l'zak Şarka gidecek İngiliz ticaret gemilerinin bundan hö)le takip tereye karşı aldığı hasmane vaziyet 
edecekleri deniz l olunu gö terir ha:ıita. (Düne kadar Akde~i~en uaf,.r dolayısıle bu tedb re luzum gorilldl. 

eden gemilerin tuttuklan yol noktalarla lşaretlenmıştır.) ğunu sôyluyor ve tedbınn muvakkat 

NORVECTEKI 
---, olma ı umidinı izhar edıyorlar. ttaL 

HARP r:'ll~~~~~j~~~ı!e t;n:~::~!9k 
bir hey t seçmes de İtalyanın harbe 
dognı gidı ıne bır dehl mahiyetlnd 
tel'kkı edılmiştır. Bununla berabtt 

Almanların Trondheim 
istikametindeki ileri 
Hareketi Durduruldu 

vazıyetirı onumuzdeki gunlerde ta. 
vazzuhu beklenmektedir. 

Haber verıldığine gore, Fran aa 
Akdenizde kendi gemileri içın lü. 
zumlu tedbirleri almıı ve bunlatı 
müsaadesiz sevruseferden menetml1-
tır 

/tal.yan radyoBuna göre 

lngiliz Tayyareleri Alman Üslerini Yeniden 

Bombardıman Ettiler, 12 Alman Tayyaresi 

Tahrip Edildi, lngilizler 7 Tayyare Kaybettiler 

İtalyan radyosu dun İtalyanın n. 
ziyetınden bahsederken İtalyanm bl. 
taraf olmadığını bıl 

0

kıs d va sahibi 
bir taraf olduğunu so"f lem iş bu di
valardan bırinin Akdenızde hurriye
tin temıni oldu unu anlatmıştır. 

Sinyor Gayda da bu unkü yazısın. 
da Fransanın İtalyan haklarını dai. 
ma tanımadığını anlattıktan başka 
Müttefikleri de harp vapmayı iste.. 
mekJe itham etmektedir . Londra, 1 (Hususi) - İngiliz Harbiye Nezareti Norveçteki 

harekat hakkında bugün şu tebliği neşretmiştir: "Müttefik kuv
vetlerin Narvik'te işgal ettikleri mıntakalar genişlemiştir. Ha
rekat müttefikler için memnuniyeti mucip bir şekilde devam , 

Bugunku Popolo d'İtalia ise, ln. 
gıltere ıle Fr ns nın Norveçte AL 
maııl rla boy olçllşmek iç n yaptığı 
teşebbu lerin tamam le boşa gittiğı. 
nı anlatıyor 

etmektedir. Namsos'da vaziyet değişmemiştir. Dombas mın- 1 tal yan kabinesi toplandı 
takasında, kıtaatımız, düşmanın şiddetli hücumlarına ısrarlı bir 
mukavemet gösterdikten sonra yeni mevzilere çekilmişlerdir.,, 

Roma, 1 Husu i) İtalyan kabL 
nesı bugun Duc;-enın rıyaseti altında 
toplanarak dahilı ve haricı sıyasetJe 
meşgul olmuştur Verılen kararlar. 
dan biri, harp kauqıçları uzerınden 
vergı alınmasına daırdi. Kararname. 
de, halihazır Avrupa vaziyetinin, fev 
kalidt kazançlar temin ne musalt oL 

Norveç ordulan Baş kumandan 
vekili sreneral Laake 

Dığer taraftan İngıliz tayyareleri, 
Nan eç ve Danimarkadakı muht~ıa 
Alman üslerıne taarruzlardn bulun
rr.uş:ur. Hava Nezaretinm bu hu
sustakı tebliği şudur: 

"Dlın Norveç ve Danimarka ha. 
va uslerinde, duşman tayyarelerinın 
bı.!yuk tecemmuler yaptudan ı;orul. 
diıgunden. İngihz hava ordusu tay. 
ya'"<>h:rınden murekkep kuvvetlı fi. 
lolaı dun gece. Stavenger, Fornebu 
ve Aalborg tayyare karargahlarına 

(Sonu Sa; 6 Su. 5) 

Baıvekil Petrol 

Mıntakasındaki 
karşı ~enış mikyasta taarruza g-ç- T tk•kl • • ı•ti eli 
~i5h:rdır. e 1 erını 1 r 1 

"Tı>)yarelerimiz hava d~f batar., Ba vekil du11 prtrol sahasındaki 
yasınıı. ve avcı tayyarelerının ş;ci_ tetkiklerını bitirmiş, refakatındeld 
del!ı mukavemetine maruz kalmak. ze\ at ıle birlıkte Dıyarbakıra d 1>. 

la t.era.ber. yap~an taa:-uzlar mu. muş. oradan İktısat Vekıli ile bırlit.. 
va!fcıkıyetle netıcelenmı~tır. te Erıincana hareket etmiştır. 

·•Jık raporlar, tayyare karargAh- Başvekil Bismilden Ankaraya ~k-
ların n v~ orada bulunan tayya~l~- tiği telgrafta "Raman dağındaki son.. 
rın. muhım hasarata uğradıklar•"ı dajın bugünkü vaz!veti bir petrol 
bildıı mektedır Duşman avcı tayyn mınt kasının tezahurudur ve elde l"
Tt-lcrı de hasarata du~ar olmuşlardır dilen netice mutehassıslarca ü ı 
Bun arın en az uç tanesınm du~u- gorulmtiştur" demıştir. Bu husustaki 

<Sonu Sa. 6 Sü: 21 tafsılat Q~fuıcü sayfamızdadır 





Akd~ıdzde 
l'aZall: Ömer Rıza DOGRUL) 
J ngilterc hiikfımeti Akdenl• ~·o- ı 

lu~ la Uza)[ Şarka gideh tlc•
rct gcmllerlnhı bundan böyle ,Kap 
yolunu tutma ını knrarlacıtırdı. 
Dcnıek ki Alnlcnizde tehlike var! 
ingilterc htU~ftınctinin aldı!• bu 

tedbir, ihti~ at tedbiridir. BU çe~il 
tedbirler is~ bilku\, c tehlike se:ııl
diğini anlatır. Tehlike tahakkuk e. 
derse bu sa~ ede bir çok :ıararlardnn 
korunulınus olur. Tahakkuk etnı~7~e 
ihtiyat tedbirlerinden de 'az~eçılır. 
Nitekim İngilt re şimdiki h~rbın baş. 
ladığı sırnlnrda da ayni ş~k~lde har~
kct etmiş, Hcaret gemllerını Akdenı
zc girmekten menetmiş, fnkat Al
man;) anın nıtittcfikl ohm itnlyanın 
vaziyetini taııırih etmesi iizerinc bu 
ihtiyat tedbirlerini kııldırmışt~: O ~ıı: 
man italya Ahnnnyıının muttefıkı 
olmakla be'raber ga~ riınuhnrip kala. 

3= 

\ AJ'tık <1uyuldu. Balık bin bir d•. 
'1~ de\ a imiş. Rümatimıa. 

lı:Yantf~ nekris, artiritizın ve buna 
mlimasll hn tnlıklıırdnn ba~ka af)& 
fukaralı}rr..ıı da bire bir ıH, orlar. 

{ Bu son hnsleti Lokman Hekim 8s. 
•tadımız da ta di.k etti edeli bir çök 
mahallelerde b11lık sofralarda pref 
me\ kiini isgale ba lamıs. 
Şüphe h: bunun 'bir. çok .. f~yd_alan 

\ar. Bir milli malı uluıı surumü te
min edili~ or. ı .. akin garip gal'lp hl~ 
takını mahzurları ohı)or ki; bu .U. 
zel fikri ileri lirenlerin hatır ve ba
yallerinden gcccmez. 

cağını ilan etnıisti. • • . 
İngilterenin bu defa da aynı ıhh. 

yat tedbirlerini nlmnğa lüzum gör· 
mesi itah anın 'adyetinden şiiphc. 
lendlğini, bu vaziyetin ani tahavviil. 
]er geçirmesi ihtimalini göz önünde 
tuttuğunu nnlııtır. 

V aziyettcki Tahavvül ~ 

1 talyanın vaziyetinde taha\'VUl 
ifade eden nlnmetler şunlardır: 

Başvekilimiz Dün 
Petrol abasında 

MILL1 
ı---

ŞEF A vrupada 

FINLANOJ 

SEFiRiNi 

1 Mayıs 
Bayramı 

Grçenlcrdc bir kalabalık mecliste 
bu balık bahsi nçılmıs. Orada bulg. 
nanlardan snHihi;) et sahibi bir at 
Lokman il kim üstadımızın f~ 
kuvvetle miidafaa ederek balılm 
aşk duvQ'lılarmı keskinleştirip tak. 
viye ettiğini tarihi bir takım valla. 
larla ballandıra ballandıra hikaye et· 
miş. 

Bir tesadüf eseri olarak ta o --. 
liste bulunan çiftlerin erkekleri el5. 
seri elliden Yukarı ;rorgwıca ıevat 
imiş. 

Bunlardan birisi dUn, balığın q1la 
medar olduğu iddiasını alenen miüla. 
faa eden zata gidip kendini muay_. 
ve bozulmus hnrsaklnrına deva iste. 
miş. Bu nıiinn ebette de şikayet .t. 

1 - ital)aD gazeteleri, İngilte.T": 
ile Fransanın ltalynnın Akdcn;..,"(fekı 
haklarını tanımndıklarıoı ısrar ile 
iddia ediyor ve İtalyanın bita~af de
ğil fakat dava sahihi bir gnyrınıuha .. 
ri~ olduiunu, sırası g:r.U.. gelmez 
Jıarbe gireceğini nnl .. ıll or. 

2 - :u-ı,, uu&Jl ~iınaldeki harbin a· 
ıacnğı istikamete göre 'eziyetini ka. 
rarlastıracni;;rı anlntılmakta idi. Al. 
man~ a, Şimalde yerleşecek ve müt. 
tetikler onu sökcnıi~ecek olurlarsa 
İtalya A1manynnın harbi kazanaca. 
ğına inanarak mukadderatını onun 
mukadderatına bağlıyncak. 

Şimal harbi ise hu sırada mütte. 
fikler lehinde bir mahiyet ar:r.etme· 
mektedir. Bilakis Alman kaynakları, 
belki de italyanlan bU.bütiln tahrik 
etmek ve italyay• kati blr karata 
•vketmek için Şimal harbini kati .. 
•etle knıanılııııs .ırihi gösteri~ror ar. 

3 - ltnlyanın Balkanlara karp 
tihdtt emn oU vallyet n1(1Igıliilin, 
fakat alikadar Balkan devletlerlnln 
bu tehdide kartı geldiklerinden hah. 
sediliyor. İtalyan denis maneVl'alan. 
nnı da bu tehdit hareketlerindea bi. 
rint teşkil ettiği anlablıyor. 

4 - Alman rüesasından bazılal'I, 
İtalyanın Akdeniıde İngllterentn 
mevcudiyetine tahammill ebtıedl!lni 
ve etmiyeceğini söylemete ve bu su. 
retle İtalyanın İngiltere aleyhiftde 
hlr hatekete girişmek niyetinde ol· 
duğuııu ifşaya başladılar. 

Bütün bunlar nazan dikkate abn. 
ması \'e tedbir ile karşılanması lA
nm gelen bir takım emarelerdlr. tıı. 
gllizler de Akdenhıi ticaret ıe. 
milerinden boşaltmakla bu yolda e. 
saılı bir adım attılar ve İtalya ile 
harbe girişildiji takdirde balyan 
tahtelbahirlerine İngiliz ticaret ge
milerini batırmak imkanından mah .. 
mm ettiler. Fakat lnıllizler tarafın. 
dan alınan tedbh" İtalyanın hal'be 
girmek üzere oldujunu anlatmaz. 
Belki lngilterenin galil avlanmamak 
azminde olduğunu tebarii• ettirir. 
Belki dP. hu muvakkat tedbir )'akın
da refedilir. 

Şimal Harbi 

Alınanların en mQhım hedefle. 
•rinden biri Trondheim ile Os. 

lo arasındaki irtibatı temin etmek ve 
böylece Norveç'in bu kısmında iyi· 
den iyiye yerleşmektir. Almanların 
bu hedefi temin edip etmedikleri he. 
nüz belll detildit. Fakat bu irtibatı 
tesis için adımlar attıklan anlaşılı. 
Yor. MUttellklerln DombHtan geri.. 
lemek mecbutiyetlöde kaldıklanttı 
.itiraf etmeleri de bunu gösteriyor. 

'.frttndheim'in Cenubunda vazlye. 
tin bu mnhiyetl alması, meselenin 
~1knıaza saptığım, miittdiklerln Nor. 
'Vcçi hlmllen qyb~ttiklerini anlat· 
maz, bilakis Norvefttt ınuharebe ele. 
'Vaın edecek ve ancak bUtOn -harp lle 
beraber bitecektir. 

Trobdhelm'ln Cenubuadakl .. ıi. 
Yet ınüttefilderln lehinde deiil!le, 
Troııdheina'ia Şimalindeki vasiyet 
müttefiklerin lehindedir ve mütte
fikler, nıiltemadi)en tııkviye kıtalar• 
göndermekle meşguldürler. 

Darp talil çok dönektir. K~h bir 
tarafın, kah öbür tarafın yii:ıiinc gii. 
ler. Fakat harp taliinin dönekliği ile 
ıneseıe hallolunmaz ve dıava kazahJI. 
ınaz. Harp talih isi değil, btiytik bir 
hesap işidir. Ve en sonunda hesap 
~azanır, kemiyet ve keyfiyet UıtHn· 
.,_fltfı, kaynak bolluiu ve üstünlüiü 
•zanu. 

etkikler Yaptı 
KABUL Y alnıı Moskovada 

Tezahürat Yapıldı 

nıiş. 

ETTiLER ı.ondra, 1 (Hususi) - Bir mnyıs 
muhtelif memleketlerde, muhtelif 

Basvekil Diyor ki: r. 
Rama~ Dağındaki So dıaiın ~ 
Bugünkü Vaziyeti Bir Petrol 
Mıntakasının Tezahürüdür 

t şekill<~de geçmiştir. Moskovadan 
bAşk~ hiçbir yerde tezahürat yapu. 
mamıstır. Muharip memleketlerde 
mesai hayatı devam etmiş ve işçiler 
beyahname neşretmekle iktifa et. 
r.tişlcrdir. Bir mayıs bayramı hak. 

iyarbakır, l (A.A.) - '.Başvekil Do1dor Refik Saydam 
diln sabah saat 9 da beraberinde İktısat Vekili Hüsnü Çakır ol
duğu halde, Umumi Müfettişliği, Vilayeti Kolordu Kumandan
lığını, Belediyeyi, Halkevini, Nümune ha~tanesini ziyaret etmiş, 
mıntakanın ve şehrin muhtelif ihtiyaçları hakkında alakadar 

-, zevattan inıhat almıştır. 
Macaristcn ile Başvekilimiz refakatindeki zevat. 

l la bn sabah trenle Bismıte hareket ı 

Si 
etmiş, buradan petrol mrntııkasıııa I OVGkyan;n gitmE:k üzere otomobm~rıe yollarına 
devam etmişlerdir. 

A A Pelrol mıntakasında 
rGSI Çiliyor Siirt,. 1 <TAN Muhabirinden) 

BudApeıte, 1 (A.A.) - Macar ajan. 
sı blldiriyor: Ayan meclisinde, aza. 
dan Szuelloes, Slovakyada Slovaklar 
tıarafmdan Macaı ekalliyetine yapı
lan müteaddit tahkir hareketlerini 
bahis mevzuu etmiş ve demiştir kl: 

"Bu hAdiseler, yalnız Slovakyada 
yaşayan Macarları alakadar eden da
hili bir mesele değıl, fakat enternas. 
yonal bir mecıeledir. Bu münasebet.. 
le, Alman hükumetinin de kendi is. 
mini suiistimal edenleri takb:h ede.. 
ceğini ümit ederim. Macar hükume. 
tinden de Slovak hükumetine sura. 
sını bildirmes'hi rica eylerim ki Ma
car devleti, kUçUk olmakla beraber, 
meşru haklarına dokunanlara karıı 
lüzumu kadar kuvvetlidir." 

Harlclyl! Nazın Kont Csaky, ver. 
diği cevapta ezcümle şöyle demiştir: 

"Macaristan, genç Slovak cütnhu. 
rtvettnl tıtnıvan ilk devlet olmuştur. 
Macar hüklımett, bu tanımadah son. 
ra, Slovakyava uzlastırıcı bir sivaset 
takibine ve iki millet ara!lında ~ aııır. 
lardanberi mevcut kardeşlik münase 
betlerini yen"den tesise çalışmıcrtır. 
Fakat, Slovakyaya uzatılan bu dost .. 
luk eli, icap eden hiisnUkabulU gor. 
metni~ ve bu hal, Macaristanda acı 
bir hayal inkisarı uyandırmıstır. 

"Nizam ve sük<ın askı yüzünden. 
Macar hükıimetl, birçok şeylere gö. 
zünü yummakta ve ssbnnı en son 
hadde kadar götürmeye mütemayn 
bulunmaktadır. 

"Macar hükılmeti, Szullpesln bah
sett' ği hadiselerden haberdardır ve 
bunlardan aad~ kaydi malumat ile 
iktifa etmemi~tir. 

"Bununla beraber, bugünkü çok 
tehlikeli enternasyonal va~iyette 
çok büyük teyakkuz ve itidale lüzum 
vardır. Eski bir Avrupa milleti sıfa. 
tıle. Avrupa kıt asının bu mıntaka. 
srnda vazifemizi müdrik bulunuyo. 
ruz. Fakat bir kere daha tebarüz eL 
tinneliyim ki, sabrın bir sonu var. 
dır." • 

Bc.şvekil ve ref akatindl•kiler saat 
9.30 da Siirt vılayeti hududuna gir. 
nü~ier ve kar ılanmı lardır. 

Doktor Refik Saydam, doğrudan 
doğruya petrol sahasını teşrif buyur. 
muş ve saat l 1 de Raman dağından 

petrol mıntakasına muvasalat eyle. , 
miştlr. 

Burada tesisat görülmüş ve üzerin 
de etüdler yapılmıştır. Başvekil nü. 
mune olarak kuyudan çıkanlan pet
rol hakkında müt hassıslarm ver. 
dikleri izahatı dinlemiştir. 
Öğle yemeğini petrol kampında 

yiyen Başvekilimiz, saat 14,30 da Dl. 
yarıbakırn müteveccihen hareket eL 
tniş ve hududa kadar ayni zevat ta· 
rafından uğurlanmıştır. 

Gidiş ve doniışleri esnasında Baş. 
vekilin geçeceğini haber alan köylü. 
ler yollara cıkmışlar ve tezahüratta 
bulunmuşlardır. 

Başvekil yeni yapılan muhacir 
köylerinde tevakkuf ederek isk!n 
vı.7.lw·ti hnklnnda izahat almrc:laı- ve 
köylü'erln dileklerini dinl<>mic;lerdlr. 

BaıvekUin telgrafı 
Ankara, 1 (h.A.) - Petrol saha. 

sım tPtkik rtmc>kte olan s::ıvın Raş. 
vekilimiz Refik Saydam, lUc;milden 
aı::ağıdaki telgrafı çekmişlerdir: 

''Raman dağında yanılmakta o. 
lan sondııı1ın buPiinkU \fftt.lyetl. 
müteha'lsıslann kati ifadelerine 
~ffre, bir petrol mıntakasının teza. 
kUIHnlln mUsalt bulunnıaıı bu te
zahüre hususi bir kıymet Yermek. 
tedir. Bunun hududunu ve verimi .. 
ni tesbit İf'İn daha miiteaddit son. 
dajlara ihtiyaç vardır. Bundan 
sonraki meı;aive miiteha11,noıla1'ca 
f4'sbit edHec4'k "rogram dahnind<' 
devam ohınnr~kttr. 'Rtı hnı;uc:ta 
lup eden tahc:is11ıt Ribük Millet 
l'f~JI , .. ,...., lc•,.nt"r"Jı:tlr • ., 

BafvekUlmlz Er:incana gidiyor 
Dlyarıbakır. 1 (TAN Muhabirin. 

den) - Saet 20 de D'varıhnkıra dö· 
nen Baırvekilimiz İkhsat Vekili ile 
Birlikte Erzincana do~ru hareket et. 
mi&lerdir. 

1 
innda muhtelif memleketlerden ge
len haberler §U merkezdedir: 

MOSKOVADA: 

Kml meydanda bir m:ıyts şerefi. 

\

ne büytlk bir geçit resnı.l yapılmış 
ve nıiıdafaa komiseri Voroşilof bir 
nutuk söylemi tir. Voroşılof, nut. 
kunda. Sovycl Birli~lni kanlı haı p. 

Yeni F·nıanda 

Reisicümhurumuza 
ltimatnameıini Ver• 
Ankara, 1 (A A.) - Yenl Ptnlan. 

da Otta E~çlsi Saron Urljö ıtoakinen 
dün öğleden sonra Reisicümhur ta. 
rafından kabul edilerek, itimat me~ 
tı.ıbuııu takdim etmiştir. Millakatta 
Haridye Umurnt KAUbl BUyül El~t 
Numım Menemenciollu huu bulun
nıll§tur. 

Yugoslavya ile 
Sovyetler Arasında 

Müzakereler 
Moskova, 1 (A.A.) - Reuter: Yu. 

goslavya ile Sovyetler Birliji arasın. 
daki ticaret müzakereleri dodane bir 
hava içinde devam etmektedir. Sanıl 
dığına göre, Yugo&lavya - Sovyet. 
ler Bltliltne bakır, diler buı maden 
ler ve kuru yemi§ &atmak ve Sovyet• 
ler Birliğinden petrol ve ptmuk A
tın ahnak istemektedir. 

• 
Roma, ı (A.A.) - Boma aiyul 

mahfilleri, Sovyet - Yugoslav mü. 
nasebetlerinin müstakbel inkişaflan 
hakkında bazı endt~ler Wıar etmek. 
te:Ur. Sovyetler Blrliğinia ·kendi nü. 
fuzunu Adriyatik sahillerine kadar 
uzatması, ttalyanm hotuna gidecek 
bir keyfiyet değildir. Ve İtalyan ı•
zetelerl, Yugoslavyaya k&J'fl ktzpn
lık alametleri 1röatermeldedir. 

1 
l!re !Urüklemek için vukubulan bü. 
tUn tetebbUslere rağmen, Sovyet 
Birl' ğinın harbe sürüklenmiyeceği. 
hi, takat bunun i~n dalma uyanık ve 
dalma kuvvf!tll ölmak lbım geldiği. 
ni söylemiştir. 

İSVEÇTE: 

Bıt Mayıs, tsveç n>&Uetfnfn b~r!I. 
ğlııi tezahüt ettlmıele vesile teşkil 
etmiş, bütün fırkaların lştiraklle ya. 
tJılan tezahüratta, Bqvakil bir nu. 
tuk söyliyerek, "Memieketimlzit:ı 
bitarafiıiı, lstiklAllni, d "nokrat re. 
Jimini korumak azmindeyii. au yol. 
tia göze almıyacağımız hiçbir fcda
kAr1tk yoktur. Muhatiplerh\ iki ta. 

1 rafı da bize teminat vermişlerdir. 
biz, bu teminatın hiısnü niyetle ve
tllnuş oldulUna inanınak!a aıırtitni. 
ti tebarüz ettirmenin de buna iıınJl 
oldultJna lJ\anıyontt-

ALMANYADA · 
Slr Mayıs dolayısile yalntz mağa.. 

zalar kapanmış ve gazeteler çıkma. 
nulf;ır. Her 1ene yapıldığı gibi, şe. 
birler donanmıı ve Hit!er söz sô~le. 
nıem'ştlr. 

FRANSADAt 

Amele tatil yapmadı ve mesai ha-
7atı devam etti. Enfioenıadan ha
fif müztarip olmasına t'ağıneft, Baş. 
nkll radyoda bir nutuk söylemiş, 
nıuhar!pler ordusunun if orduruna 
dayandığını söyliyerek tzcUmle de
mişt;r ki: 

ltJiepinıtıln !Stedijtmiz, hür in. 
sanlftr gibi 7apmamız ve bizden 
sonra gelecek çocuklanmızın da hür 
ins:ı~ar gibi yaşamalarıdır. Hürrı. 
yet için yapılan bu savaş, filhakika 
çok eetin olacaktır.,, 

1NG1L'l'EREDE : 

Amele partisi nep-ettiği Du ~
yannamede, bugünün hem ıstırap, 
hem Umtt gGnft olduğunu, tt:cavüz 
My~tinm Çekleri, Avuaturyalıla. 
rı, Pttlonyallları, Norveçlilut ve Da.. 
nımutalılal'ı çiğnemeli dolayıaile ıs. 
tırap ,unu, fakat tecavüıe kar'1 ya • 
_pılan harp ve katiyetle eld-ı edile. 
t<ek ~afer dolayuıile flml• pn\i oL 
d..pıı11 blldirmi§tir. 

Groenlad • Afrika 
&.bda Münasebat 

VAflnftem, 1 (A.A.) - Amerika 
Birleşik devletleri ile Groenland a. 
ruuıda dotrudan doğruya kon10fos .. 
lıak mÜllaHbetleri tesis edilmistir. 

- Aman doktor! Balık aşka kwY
vet '\'erir dive SÖl lcdiğiniz o söz ÜHlll, 

ne ertesi giınden itibaren bizim ha. 
tuna bir balık merakıdır geldi. S.. 
hah. akc;am öğle, ikindi demiyor 
Kalkan, kılı~, harbtıttya, levrek 1*k 
mı~or. Balık diye ne bulursa ylyor 
ve benim de vememde ısrar edi70f. 

Doktor gülerek sormuş: 
- E bari bir te iri görUldQ lldl? 
- Görüldli ya! 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olar.ak? Taıe bayat le 

gilndilr altı övilnde bahk yeınek 
zündcn harsaklarınt bontldu. s~ 
oldum. Şuna bir ~are Allah a~ 

Doktor gUlerek: 
- Evvela derhal 'halılı kllla! 

müddet pirinç lipası, pıtatM h 
ması. Ondan sonra da f1I Wkl 
diı•le~in: 

Vaktivle hir seyyar bayta!' ldsy 
cezerek balkın danrlllftlll teftlt 
der, hac:taiarın• bakar, tlertlerlM 
re~az olurmuş. 

Mutat dola malanndan ......... 
iırlannm gilnlliii ile maruf 1* 
ye inmiı, bakmıt ki kö7lll •tns 
ırun. Sornmt: 

- Nedir öyle ktlsmil'8tiall, 
Kö)'liller cevap fft'lllltlm 

- Bldm hofa inefe apnu -~ 
fendim! 

- Ne milnasebet! Ben bllltlM 
sin hayvanı! O daha çok ıeaçU... 
tirin ıuntı bir baka7ım. 
Bojayı getirmitler. Baytar 191•1 

ki hayvan blllmwnzbktaa, 
Wıtan miskin olmuı. 

- Ooo! Siz bu bayYanı UmaaJ 
anlpiniz. Bunun başka htr 
yok! Getirin bana ıu kaşaiı)'I! 

lsteditlnl geürmişler, almıt 
ve: 

- Bu hayvanı her aktam 
güzelce tımar edin. Bılhuaa 
1et1şemi~ eceği kulak arkası ve 
si rf bl yerleri iyice kaııyın! Diye 
ılhat etmiş ve dediklerini de 
yapmış. O gec~ orada ttıl8aflr tlıııır 
Ertesi gilnil boiaJI sürüye ka 
Ba lamış yanaşnu7a.. Köylü ile 
kalade sevinmi~. 

Aradan iki ay seçmit 
Baytar yıne ayni köye inmif ft * 
yiln kahvesine girmi§. Bir de • -
sün? Ne kadar erkek vana, ...... 
hepslnln boyuıılan Hnlı. 

- Ayol !ibe ne oldu böyle! 
tık bir hastalık mı var! Ot~ 
köy muhtan anuım naamaa 
vermiş. 

- Aınan efendim! Uolafl 
yanaştırmak için lcuı.,._., 

kllfıdınız, kaşıyab bizim H 1111•• 
da aldılar ellerine taraktatı! 
hizl ne hale getirdiler! Dl,. 
lillerin kaşınmaktan 7ara ol--a 
selerini gostermlfler. 

Ve doktor illve etmlr. 
- İşte azizim! Sizin vadyelilıi 

aşa!t yukan hayta~ •iyu« 
k3y1Ulerin haline bensiyor, ...... 
meyin! ntra1 perhls, blras bl4llaL 
'81 Y•rlne gelir. 

Amerikanın Sovyetlere 
Göndermediği Maddekw 

Vasington, 1 (A.A.) _ Vafllıamltll 
nun s&lahiyettar mahafilt, An••Wi 
nın Sovyetler Birliğine kalay, 
çuk thracına nıhayet verdilin.1 ,,. 
mer.kad:ın Ru yaya yapılan 
ihracatının da ehemmiyetli 
azald!imı söylemektedir. 



'Yarım Adam,, ile 
Neler Konuştum? 

- Ne lıagret etllgoraıaııız1 Yolda 11#bilmek bana 
ipte glirlimelden daha zor 11ellgor I 

LI 
•• 

z.ı.Ho 

RAD~O 

yıti:eı:eıerden TAKSi M 

• 1 

imam hayrete dü§iirecek, Merak ve ~ içbMte bırakacü 
maceralar - Tüyler ürpertici cinayeı vak'alan. ŞIU&omm ..._ 

rengiz batakhaneleri. 

TAMAMEN TURKCE SÖZLÜ Bir nıa 

BERi ÇAV 
Şimdiye kadar görülmeinif bii,filk Sers1bift mmt 

Yaun: Annie Vivanti Ho. 21 Çeviren: SINANOGLO 
Jcollanmla etrafımı yokhyarat fUl"llJ• buraya girip 
~tun. 

Sonra bahçeye çıkma)'I tecrübe ettim. 
Sonra soluğa ... 
Korkuyordum, D>ilthlf mrette korkayorclum. 

Her g61illtüdeıı korkuyordum.; bana, dünya, benim 
o aamana kadar kavnmıadıtım )'ent korkWıç lfirüL 
tfllerle dolu glbi geliyordu. Dfipnelrt.en, bir engele 
~ ac:lımımı yanlıı atmaktan, dikkati ~ 
~ anornıalı olmaktan. gülünç olmaktan, acına
cak biri olmaktan korkuyordum. 

Al aCIUCflk halde o•m•nın dehfetl! 8u zaUnı 
fellkette ~cen p azap veren bu dilfünce leli. 
D~uilt;a.a4ar kelimeyi !§itmek için kulak 

verdim: PlTO 

·- r.nanır._ 
Ve bana bakmakta olan 'bqkalarmın ı&zletofn. 

de l'olku•n merbanıetb bir bakJf aörme8i fikri be. 
a ldddettim çıldıttırdı: Acı ve katil bir hiddet ... Ya. 
aıma ,.klapa yabancılann -~ iç çekifleri, 
tanı ...ıen beid delirtirdi. 

Sı*-:ı-t bir tathhk tamı olan l'o6a da, 
lint bU hali n. 7ft'bcl)BfbnyoıchL Bir lfhı. felAke. 

timi unutarak, btr hJÇ i~ kızıp ta, o bir zamanki 
sert ve madeni seat ile bana çıkıfbjı zaman, sev.in. 
cimden az daha ağlıyacaktım. 

Habrhyorum: Onun bu kızm-. bana çiçek ge. 
tiren bir kız yiiztirıdendi; on altı 7apıda brl kız: 
Çiçekler onwı gençhlfni duyurutordu; oııda ~ıçek.. 
1erin tazelllt vardı. 

• • • O gün, iklmil' ~ kalınca. l'oska bana 
yılan gibi davrandı~ bekaret etti. Ben ise, karanlı. 
iımJD zindanında mnuttum; derin bir IUl'ette me. 
aut, tam•mile meaui... 

O da mesuttu. Bunu Nna ~e. bin defa iay. 
löyordu: 

- Mesuclumt Memt. •• Meeıtt..: 
Ve ilk çarplf, Dk ~ ailll pçince, beni 

arQk pplaca.k bU il>tir..ıa,, beni .ı.üat eden. Deni 
drekltya bir atefHllkJe ~L 

Kübbae Wpnı daJl)Wlk bıçbqorclu: 
- Sen ,.tım benl seviyan\ID, diyordu; ıen 

benden befkaemı ~ ~ beni aıörmü
,.onmı T Siaht beııl görü7or nnı.mt 

Bam ~ 11119 ~ iııOs1erinl tu. 
Tir ederdl Ama klaa bir zaman IOftl'& artık buna 1L 
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Yakın Şarkta Alman Propaqane1ası 

Almanyanın ayal 
MWeUerarası PoSta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 80, 18, t, 
8.15 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlşUrmek 215 ırurıışıur. 

Cevap için mektuplara 10 kW'Ulluk 
~ul UAvesi IAzımdır. 

:ı... s 1 84~ 

Sahası: Anadolu, Mısır, 
GÜNÜN · MESELELERİ. 

Yine Ecnebr 

Artistler Meselesi 

Bu sütunları takip edenler, ılk 
defa tarafımızdan ortaya ah. 

lan "ecnebi artistler,, m~selcsi üze
rinde ne kadar ısrarla durduğumuzu 
hatırlıyacaklardır. 

Şimdi -biraz geç te olsa- bu ha. 
kikatin kısmen kavramldığını, ve 
tedbirler alındığını duyu~oruz: Çün. 
kü dünden itibaren, vazifelerine ni. 
hayet verilen 162 ecnebi artisti, mem 
leketimi:d terketmiye davet olun
muıtur. 

Bu tedbiri isabetli bulusumuzun 
sebeplerini bugün bir defa daha tek. 
J'U'lamayı lüzumsuz buluyoruz: Ve 
ba karan verenleri takdir etmeyi de 
bir vazife biliyoruz. 

Yalnız, mühim bir iki nok~a .ü: 
serinde durmaktan kendımızı 

alamıyacatız: 

Öğreniyoruz ki, tiyatro artisti o. 
!anlar, ve birer konservatuvar me
zanu bulunanlar, bu karardan istis. 
na edilmişlerdir. Halbuki, bugün 
barlarda cazbant çalan bu "konser. 
vatuvar mezunları,, nın, "beynclmi. 
lel şöhret yapmış birer sanatkar,, ol
madıkları muhakkaktır. Ve o saha. 
daki küçük esnafı himaye maksadiy. 
le hazırlanmış bulunan kanun mem. 
leltetimize yalnız "beynelmilel şöh
ret yapmış sanatkar,, )arın gelebil. 
nıelerine müsaittir. 

Kaldı ki, bul(ÜD, kendilerinden en 
fazla çekinmek mecburiyetinde bu. 
lunduğumuz ecnebi aritistler, hilhas. 
sa (j "diplomalı,, olanlardır. ~'ünkii 
filin, veya falan devJet. casuslannı 
burada banndırabilmek (çfn, onlann 
ellerine bilaistisna her türlü vesaiki 
vermekte tereddüt bile göstermH: 
Ve o devletin casuslarına verebilece
il vesaikin en basiti de hiç şüphesiz 
bir "konservatuvar diploması., dır. 
BUbun içindir ki, biz, o diplomalara 
burünkü tehlikeli ve gafiline itibarı 
IÖSterdiğimiz takdirde, aramızda 
''artist,, maskesiyle barınan unsur. 
larnı belki en masumlarını hudut ha. 
ricine göndermiş olacağız! 

B ir meslekdaş, bu meseleden 
bahsederken: 

·- Bu yüzden İstanbul bilsbütiin 
eilencesiz bir şehir haline girecek!,, 
Diyor. Bu arada bu sahipleri de, mil
e5SeseJerini kapatmak mecburiyetin· 
de kalacaklannı --ideta makamı 
tehditte-- ortaya 'sürüyorlar. 

Bugün, işlerinden çıkarılanların, 
ekseriyetle koMOmasyoncu kadınlar 
oldutana öğrenmiş bulunuyoruz. 
llalbaki, Küçük Esnaf Kanununun 
hinıaye etmek istediii vatandaşlar, 
bu konsomasyoncu kızlardan kala
~1ı: milnhalleri dolduracak olan düş. 
k&n ve satılık kadınlar değildir. 

llimaye etmek mecburiyetlndf bu. 
hnıduiuınuz vatandaşlar, küçük sa
llatklrlardır ki, konsomasyoncu ka
duıianıı işlerinden çıkanlması, bu 
1lanıusla vatandaşlara biç bir men. 
1aat tenıin etmez. Onlann yerlerini 
kapnuı bulunanlar, konsomasyoncu 
kaduıJar delil, o sahte diplomalı caz 
-..ıiıtleridir. 

l!ilence meselesine gelince, başa. 
l'l]hlası, bir sanat dehasına vabeste 
0hnıyan bu basit vazifeyi, bizim sa. 
"•tklrlanmızm kolaylıkla becerebi
l~eklerinden eminiz: Zaten, ecnebi
lerin bu rekabette mUtefevvik kal. 
malan, evvel& -maalesef- bu işte 
de :vabaneı malına körfi körfine raf. 
bet CÖSterilmealnden, sonra da, bu 
~nebi artistlerin ekseriyetle, baldrr. 
lan, bacaldan, elleri, yüzleri dilz
dııee kadınlardan seçihnlı bulun
ll\alarmdandır. Binaenaleyh, onlann 
arkalannda hiç esefe deler bir bof
lak bıraknuyaeaklan muhakkaktır. 

Kaldı ki, dilnyanm f11 ~ok nazik 
llrasmda, eflenee mevzuUDu milli 
etıınlyetimizin ahnmamu em.rettlii 
tedbirlerden evvel hatırlamak, milli 
idraki uyanık vatandaılardan umula. 
Mleeek bir aevkperestllk delildir. 

İngilizleri ve onların zihniye. 
tini çok iyi tanıyan bir zat 

vaktiyle aşağıdaki sözleri söyle. 
mişti: "İngilizler daima cihanşü
mul duşünurler, Almanlara gelin. 
ce, bunlar geniş ve ihatalı bir gö
riiş tarzına malik değildirler, ek
seriya küçuk mikyastaki ahval ve 
şeraiti hurdebini bir dikkatle kav. 
ramakta mahirdirler ve ancak bu
na itibar ederler.,, 

Fakat Cihan Harbinin bize ver
diği tecrübeler ve harp sonu devre. 
sinin siyasi, iktısadi hadiseleri Al
manyada da geniş ve ihatalı siya... 
set düşüncelerinin doğmasına 
yardım etti. Bunun en büyük de. 
lilini yeni jeopolitik ilminin mem. 
leketımizdeki terakki ve inkişafın. 
da ve mazhar olduğu rağbette gös. 
terebiliriz. Bugünün siyasi tabir
leri meyanında sık sık "Nüfuz 
mıntakaları politikası., ndan da 
bahsedildiğini işitiyoruz. Artık Al. 
manya küremizin bir kaç mınta. 
kaya ayrıldığını ve yahut ayrılması 
icap ettiğini idrak ediyor. Büyük 
ve hakim her millet bu mıntaka
lardan birini kendine bir iş sahası 
telakki etmekte ve hayat sahası o. 
larak çizmiş bulunduğu bu yerleri 
mümkün mertebe kendi siyasi, ik
tısadi ve kültürel nüfuzu altına aL 
mağa çalışmaktadır. Mesela lngi. 
liz İmparatorluğu böyle bir nüfuz 
mıntakasıdır. Birleşik Şimali A. 
merika Devletlerinin bütün siyasi 
faaliyeti Cenubi Amerikayı kendi. 
leri için bir nüfuz mıntakası yap. 
mak gayesine müteveccihtir. Ja
ponyarun Mançuri'de, Mongolis. 
tanda ve hatta Çinde takip ettiği 
siyaset kendisi için böyle bir mın. 
taka temin etmek endi§eSinden 
başka bir şeyle izah edilemez. Bü
yük devletlerden yalnız Almanya 
ve İtalyadır ki bu yolda geri kal
mışlar, kendilerine daha henüz bi. 
rer nüfuz mıntakasını sarahatle ta
yin etmedikleri gibi nüfuz mınta.
kası olabilecC'k yerlerle asıl kendi 
memleketleri arasında irtibat te. 
sisi işini planlı bir tarzda tesbit et.. 
miş bir vaziyete gelememişlerdir. 

Fakat İtalyanlar kendileri icin 
böyle bir mıntakayı tesbit etri'.ıiş 
görunüyorlar. Bu hakikati hiç bir 
zaman gözümüzden uzak tutma
malıyız. İtalyanın Şimali Afrika. 
da yerleşmesi. gerek Habeşistan ve 
gerekse İslam Aleminin müstak· 
bel bir kudret merkezi alınası do. 
layısile fevkalade ehemmiyetli o. 
lan Cenubi Arabistanda yerleşmek 
uğrunda sarfettiği gayretler, Bal. 
kanlar ve Akdenizde güttüğü poli. 
tikanın istikametleri gösteriyor ki 
İtalya şuurlu ve programlı bir 

Balkanlar 
Almanyanın Türkiyede ve }' akm Şarkta 11e gibi maksat

larla ue nasıl çalıştığını gösteren bazı vesikalan neşredeceği
mizi daha evvel okuyucıdanmıza vaadetmiştik. Bu vesikalar 
Alman Propaganda Nezaretinin Yakm Şark için hazırladığı 
rapora is.l.inat ediyordu. Fakat elimizde olmıya11 bazı maniler, 
o zaman buna imkan vermedi. 

Şimdi, bu raporun miihim parçalanm Alman Propa{la11da 
Nezaretinin Yakm Şark şubesiııitı sabık matbuat mii~aviri 
olan Dr. Herbert Melzig "Yakın Şarkta Alman Proııagandası 
Hakkında Bir Muhtıra,, ismi altında neşretmi.ş bulunuyor. 
Rapor, esasuıda, maruf Alman Uıbilerinden Dr. Kw·t Köhler, 
eski Bağdat Arkeoloji Müzesi /Jliidürii. /)r. Oluf f(ürkma11 ve 
Tahran Alman Arkeoloji Enstitiisü JJirektörü Dr. ll illıelm 
Eilers tarafından kaleme alınmıştır. Almarı propaga11dası1mı 
Türkiye, Mısır ue /randa tuttuğu yolu ı•ukuf ve salcihiyetle 
ifşa eden bu raporun mülıim kısımlanm bu pazula oku11acak
sınız. 

tarzda Şarki Akdenizde ve hıwalL 
sini teşkil eden memleketlerde ha
kim bir mevki elde etrpek için ıs
rarla çalışmaktadır Dunyanın bö~ 
le büyük nüfuz mıntakalarınn 

taksimi hadisesi karşısında Alman. 
ya tabiatiyle seyirci bir vaziye• te 
kalamaz. Ahval ve vaziyetin icap 
ve müsaadesine göre Almanyan•n 
da büyük bir devlet sıfatiyle bu 
yolda mm·affakıyetlcr elde etmesi 
iç'n kuvvetlerini harel ete geç:r. 
mesi lazımdır ve bu kendi mevcu. 
diyetini muhafaza için bir zaruret 
halini almıştır. 

H ükıimctlmizın ou ıuıum ve 
zarureti takdir etmesini bü. 

yük bir sevinç};? karşılamaktayız. 
Bu itibarla zamanın icaplarına u· 
yarak Almanya için de bir HAY AT 
SAHASI elde etmek için çalışılma
ya karar verilmiş bulunulmasını 
memnuniyetle selamlarız. Alman. 
ya için böyle bir saba ancak Av. 
rupanın Şarkı, ve Cenubu Şarkisi, 
Ön Asya ve Mısır olabilir. Bu 
memleketler Alman yayılması için 
en elverişli bir sahayı teşkil etmek
tedirler. 

Tuna yolu gibi tabii muvasala 
yollan ve demiryollariyle Alman. 
ya bu memleketlere en yakm bir 
d~vle~tir ve bu rüchanı başka hiç 
bır mıllet haiz değildir. İki nokta 

eden hır J'c; 
hemm vet k '1 tm t dır. R 1 -,.,n 
meml ketl ri ormı ik 0 1ar k Al 
manv ~ a ba 'ı ır' r ve bunlar 
Küçük Asvavn do ru bir köpni va
züesi görürler Anadolu ic;e jeopa 
litik bakımdan bütun ÖN ASYA 
ve Mısır kin bir gecittir Gazi 
Mustafa Kemal Ttirkivesi zıhniyet 
dini hıssiyat ve sairedeki bazı 

farklara ra men di er Mü lum:ın 
memleketleri tarafından hala Ön. 
der bir devlet olarak tanınmakta 
ve sevilmektedir. Mesela Af!{anis 
tanda Ti.irk zabitlerinin ve ilim a
damlarının calıqnalan Türklere 
karşı gosterilcn hürmet ve itibarın 
bir delilidir. Bunu, bu suretle mu. 
şahede ettikten sonra Alman nü 
fuzunun, Almanya için kıymet bL 
çilmez derecede buvük ehemmiyet 
ve kıymeti olan Ön Asyaya sokul-

LOKMAN HEKaMtN öGOTLE.Rİ · 
--ı 

ÇOCUKLARA CANERIGI 
Çocuklar caneriğini ne kadar çok 

severlerse anneleri de onlara eriği 
yedirmemekte o kadar çok ısrar e. 
derler. Vaktiyle hekimler de an. 
nelere hak verirlerdi. Erik mideyi 
bozar, ateş getirir, mide humması 
yapar, denilirdi •.• Hatta tanıdıkla. 
nmdan biri çocukluğunda zona 
bastalıima tutulmuş, tedaviye ge. 
len hekim bu hastalığı çocuğun 
çok erik yediğine atfederek, bir 
daha erik yemeğe tövbe ettirmek 
üzere, ona kaşık ka§ık acı siilfato 
suyu içirmişti ..• 

Halbuki, yediğimiz teYlerde vi. 
taminler ve madenler keşfedildik. 
ten sonra çocuklar haklı, anne-ler. 
Je onlann sözüne ayan eski hekim. 
ler haksız çıktı. 

Erik beslemesi bakımmclan bi. 
le büsbiltiln yabana atılacak ~~~ 
yemlı değildir. Yüz ıram canengı 
yiyen çocuk onda 15 gram teker o
lacak madde bular. Bu kadan.nı 
incir ve fizftm gibi pek tatlı yemııı
lerden başka hiç biri veremez. Za. 
ten herhangi bir çoeak eanerllinl 
bulanea ondan ytb ıram 7emekle 
blmu. 

Canerlfhdn ,ebrlnden bafka 
vllal ekşi maddeleri de Yardır· 
Fakat bir yemişin atın ek~I gel. 
meslyle, hazmedildikten sonra 
kanda yapacafı ekşilik baıka ha~ 
ka şeylerdir. Erik hazmedı. 

lip kana kanşhktan sonra kana 
ekşilik değil aksine, yüzde 6,34 
derecede alkalenlik verir. Bu da 
hemen hemen ayni miktarda ek. 
meğin vereceği ekşiliği karşıladı. 
ğından kanı düzeltmiye yarar. 

Caneriğinin madenleri çocuğun 
vücudil için bir hazine demektir. 
Yüzde ZSO miligram nisbette po. 
tasyom çocuğun etlerine dolgun. 
Juk verir. Yüzde 18 miligram fos. 
foru ile 14 miligram kireci arasın
da nisbet 0,78 olduğundan ikisin. 
den de dörtte üçünden ziyade isti. 
fade ederek kemiklerini kuvvet. 
lendlrir ..•. Yalnız klor hiç ve sod. 
yom pek az olduğundan caneriği 
tuza batırarak yenilince daha ko. 
lay hazmedilir. 

Sodyomun azlığından dolu·ı 
çocuiun kanını tuzlandrrnuya y~
ramazsa da çeliği yüzde 0,40 onun 
yanıbaşında manganez yüzde 0,11 
o1dufundan neticede gene kana 
hizmet eder. Erikteki manyezyom 
da az, yüzde ancak 0,9 miligTam 
ise de çocuk ona kendi gençliği ile 
tamamlar. Zaten ihtiyarlara eane. 
rfli 7emefi tavsiye eden bulun. 
mu ... Çoeufun tiroit pddesini iş
letecek, yani beslenmesini temtn 
edecek, ona güze11ik ve zekl vere. 
cek olan iyot madeni de ehemmi_ 
yetil miktarda. yfizde 0,0017 mili
enam nisbetindedir- Caneriğfnde 

çocuğun cildine sağlık ,.~recek k~
kürt madeninden bile yuzde 9 mı. 
ligram nisbette vardır. 

Vitaminlerine gelince, erikte 
yüzde 1500 derı 2500 ölçiiye kadar 
bulunan A vitamini kayısıdakin. 
den hayli<:e u:r.ak olmakla beraber 
ikisinin pahası karşılaştırılınca 
caneriği çocuğu daha ucuzca büyü. 
tür ve bulaşık hastalıklardan ko. 
rur... Çocuğun sinirlerine muva
zene verecek. zekasını bozulmak
tan koru~ acak olan B 1 vHamini 
yüzde 40. ölçii, taze kayısıdakinden 
pek çok fazladır. Onun yediği !';e. 
kerleri işe yarıyacak hale getiren 
B 2 vitamini de ehemmiyetli mik. 
tarda, yüzde 66 ö1çüdiir.... Erikte 
yüzde ancak 10 miligram nisbetin. 
de olan C vitamininin daha fada. 
sı yalnız portakalla, çilekte, bir
de ahu dudunda bulunur. Fakat 
caneriğinin çıktığı mevsimde arhk 
haylice bayatlamış portakalın \•i. 
taminlerinden ne kadar kaldığı bi. 
linemediği gibi çltekte C vitaminin. 
den başka vitamin bulunmaz. Ahu 
dudunun ömrü de, gülün ömrü ka. 
tlar az olur. 
Çocuğun kemiklerini dilzgün 

yapmak için liizumlu olan, fakat 
hiç bir yemişte bulunamıyan D vi. 
tamini için de ona sabah kahval
tısında sütlü kakao içirirseniz ço. 
cnlhın her isi yolunda srlder 

ması yolunda en ınübim istinat 
noktasının ve hareket yerinin bL 
zim için Türkıye olacağı hiç şuphe 
götürmez bir hakikattir. 

Nufuz mıntakalan tesisi işine 
evvela iktısadi ve harsi nı.ifuzlaı 
tes1s etmekle başlandığını yukan
da soylemiştik. Ondan sonra sıya 
si nufuz keyfiyeti gelir. Bizım içın 
bu şımdilık mevzuu bahıs deJil
dir. Butun faaliyetlerımız iktısa. 
di ve harsi ihtıyaç ve arzularımı. 
zın tahakkuku noktası etrafında 

tekasuf etmelidır. Almanya hu 
mıfü:tlere eski devirlerdekı mana. 
'"ile bir hakimiyet elde etmek, ken 
di kudret ve nufuzunu gen"şlet_ 

mek emelinde olmadı" nı an ;at. 
malıdır. Her fırsattan ı.-.tıfade edi. 
Jerek gosterilmelidir ki, Almanyn 
a:ıcak coğrafi ve iktısadi miına. 
"'ebetlerı ve kültiirel hal ve vazL 
:retleri bakımından kendılerile ış. 
birliğı yapmağa elverısli olan miL 
letlerle muslihane ve dostane bir 
teşriki mesai arzusundadır 

S alahivettar Alman makamla. 
rile ricalinin Avrupanın 

arkile Yakın ve Uzak Cenuhıı 
Sa. kisinde bir Alman nufuz. mm. 
takası kurmak için tasarlamış oL 
duk'an büyük ve şumullu planın 
.nana ve ehemmiyeti çok buyuk. 
tur. Ümit verici şeyler vaadeden 
bu planı biz memnunivetıe karsı. 
larız. Bu işi mevzuu h hsetmek_ 
le yalnız memnuniyetimizi izhar 
etmek istemiyoruz. Bu baptu da. 
ha ılk anlarda tezahur eden bazı 
hozı:cu unsurlara da nazarı dık
l{ati celbetmck arzusundayız.. Bı
z' m goriışümuze nazar an, bu aliL 
nıefer büyük planı 3kamete uğ. 
ıntubilecek bir tehlike ar7.etmek. 
ted.rler. Muslıhane geni,lememiz. 
de > alnız iktısadi işlere ehı>mmi. 
yet veren ve kültür ~ayretlcrinı i. 
kinci pliı.na atan bır temayi.ılun 
mı>vcudiyetini sezmekteyi"!. HaJ
buki bu, büyı.ik gaye ıçın tek ta. 
raflı ve basıt bir goruşun çızm ş 

olduğ\.ı bır yoldur ki, hem tehli
keli. hem yanlı tır. Bu, bizim po. 
lıtıksmız'a kiıltur politikamız an. 
sında tam bir zıddiyet ifade eder 
Bız kati:y ~n şu iddiaday·z ki, ce
nubu şarkide iktısadi propagand:ı 
ve gc.nişleme faaliyetimiz kult ir 
propagandası ve kültür genişleme. 
sile birlikte ayni zamanda yapıl
mazsa manasız ve yanın hır ha. 
reket olur. Bu hal ise, buti.ın gay. 
ret ve masrafları tesirsiz btraKır 
ve bizi hiçbir vakit tam bir mu
vaffakıyete erıştiremez. Bizi ala-

kadar eden ve kendilerine mahsus 
bir kultür kurmak üzere bulunan 
memleketlerde kültıir propagan. 
dası, ahvali tanıyan herkesin biL 
dıği veçhile iktısadi propaganda 
Jle yalnız muvazi olarak değil, o.. 
na yol açarak yüriir. Alman mek
teplerine gitmiş, veya hiç olmazsa 
~imanca lisan dersi almış, yahut 
Alman üniversitelerinde .>kumu~ 
olan Yugoslav, Bulgar, Türk ve 
Mısırlıların Alman kitap'arı, Al. 
man mektepleri, Alman ilaçlan ve 
sa.reci için bir mümessiller ve a
ccnıalar ordusundan daha ziyade 
gen:ş tesirli ve hem de ucuz pro. 
pagandacılar olduğWlU ispata ha. 
cet var mıdır? 

Alman (Hayat) sahası olacak 
mem~eketlerin genç nesillerin"' 
Alman kulturü vermeğe muvaf. 
fak olursak, uzun yıllar tahrıp ve 
imha edilemiyecek bir eser yarat. 
mış, bu sahada derinliğine ve ge. 
nişliğine doğru kuvvetli tesirler 
ydpmış oluruz. Halbuki yalnız ik. 
tısad~ propaganda, daima yeni, te.. 
Eiri muvakkat ve geçici kuvvetle. 
r!n sarfını istilzam eder. Kültür 
propagandası yapmakla yüzde yuz 
Almanyanın menfaatleri için ~a
UŞ.\.VOruz. Halbuki yalnız iktısadi 
pr6J'Utganda ile medeniyet emtia. 
sı içın ihtiyaçlar uyandtrmak ve 
bu ihtiyaçlan arttırmakla yüzde 
otuz, yahut yüzde kırk ni.sbetinde 
rakiplerimiz için çalıştığımız mu.. 
h:ıkkaktır. Ve bu rakipler bizim ta 
rafınnzdan uyandınlmış olan bu 
ihtiyaç-lan kendi'eri tatmın et:ne. 
ğe çalışacaklar ve muvafbk ta o. 
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m-:ı1t1ım· 
Demagop ve 2 . "=> '1 o 
Tehdit Politikası 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Asnmızda demagoji ve tehdit 
politikasının rekoru Alman. 

larla italyanlann elindedir. Birinin 
bayrağını Nasyonal Sosyalizm, ~te. 
kininkini Faşizm taşımaktadır. Şun. 
diye kadar halkı bir ~ok demagoji
ler ırk nazariyeleri, korporasyon 
sistemleri, ve daha bir çok muvak
kat bir zaman sikir veren afyonlarla 
uyuttular. Fakat halkın, uyanış dn
releri gelince, halkı yeniden uyut. 
mak için bil~ ük imparatorluk hulYa. 
ları, ve harp kalkanil le ortaya çıkb
lar. Bu ellerindeki son atu'dur. 
Bunu ka~ bettikleri gün kumar ma
sasını "banko., di~ ip terkeden müf
lisler gibi, çekilecekler, h•yatlannı 
tanzim hakkını, toprakların hakik1 
sahipleri olan milletlere bırakmak 
mecburivetinde kalacaklardır. Bu 
dem~goji ve tehdidin halkı uyutmak 
için Ha!:vada büründüğü son maske
' İ, bir lnglllz meemuas1 şöyle bir 
tahlil ile dfü•Urüyor: 

"İtalya harbe girmemi tir. Fakat 
ltalyada harp artları hüküm sür. 
mektedir. Göriilmemit bir hayat pa 
hahhğı ftahan milletinin belini bük. 
mekt<-dir. Resmi gazeteler dahi giye. 
cek ve yivecek fi~atlarının 1938 ya 
nisbetle yüzde 400 ~ ükseldiğlnl ka. 
bul etmektedirler. Miistehlikler a,.._ 
sında korkunc bir at'hk 'e sefalet hO 
kiim sürmekt~dir. Sivah Gömlekliler 
bu sefaletle müudele ettiklerini g(lr 
sesle ha~ kırıyorlar. Habeşistan har
binden sonra pahalıhkla miicadele 
için kunılan komisyonlar hali fu
liyettedirler. Fakat netice olarak 
'aphklım iş reJımın methi, ve Fa. 
o;İ7.mİn 1talval'a saadet getirdiğidir. 

"Bu komis:rnnlann ilki Faşist Fır
kası tarafından kurulmustu, fakat 
hiç bir semere '<-rmedi Şef alet, ft 

pahalılıkla mücadele, Corı>0ratlve 
<'konomil i idare eden mıntaka mee· 
!islerine hau1e edildi. Fakat paha
lılık me5ele-si idareci sınıOan tazyı1' 
f'den Öl le bir hal aldı ki, halla tes
kin idn yeniden komisyonlar kar. 
mn a mt-t'bur oldular. Bu komis)'Oll. 
lara 'ek iller de girdiler. Gazeta del 
Popolo bu komiu onlann icraatının 

S<'n nl'tire\erini i.l~ le anlatıyor. "Ko
misyon hu usi gruplara aynldı. Ta
rin'de dört buçuk aydanlN"ri devan. 
eden komis, on fi vat viiksekliii De 
miicaıfele icin 23 076 vakıa ile uf. 
radı. Bu ıtrUPların maivetinde gizli 
polisler. karahlnalılar, Faşist miHs 
~7aları da vardır.,, 

Vekillerin, karahinahlann, gisli 
polislerin, mili R:ıalannın bu «rupla.. 
ra girme i ile, Fa ist nj1mlnln de. 
ğurduğu fenalıkJarın, adığın, sefa
letin kaldınlacai'ına halla inandın
<'aklarını zannediyorlar. 

Yine bir tngiliz mecmuası ltalya. 
nın ikhsadi vaziyetini şöyle anlatı. 
)Or: 

'Gazetelerden hazılan bu fiyat 
) ükııekliğinin. hariç pa:ıarlann dahlll 
pazarlara yaphğı dampingten ileri 
geldiğini yazıyorlar. Halbuki İtalya 
hariç pa:r:arları elde etm<'k için eşya. 
!iılnı harice ucuz fiyatlarla satıyor, ib
rautçılara fh at farkını prim olarak 
ödilyor. Bu da dahili pazan büsbtl
tün Dezorganize edi)or. 

"Tabii fi:vat :J üksekliğinin yerine 
sebebi bu değildir Miihim bir amU 
autarchy si:J asetidir. Halkın lhtiya. 
<'ını tatmin için eşya getlreceif y.r. 
de, sadece ihracata ehemmiyet veri. 
yorlar. italvanın harp haurlıklan da 
bunda amildir. Zaten iktısaden zayıf 
olan bu memleketi bugünkU şartlar 
bir kat daha sefalete sürUklilyor. İ
talyanın bugün en kuvvetli siyaseti 
ihracat. ve dış pazarlarda damplJls
tir. idareci sınıflar Avrupanın ba
günkil vazh etinden iimide diişmllf
ler. muharip devletlerin paurlanaı 
istiladan memnundurlar. Bua1111 
müsbet bir netice vereceği tUpheJL 
dir. Yalnız muhakkak olan bir şey 
varsa o da, bu sivasetin İtalyan mtls 
tehliklerini, halkını aç bıraktrpdrr. 
Komis)onlann faali)eti, gizli poU. 
sin, vekillerin, karahlnalılann ha ko. 
misyonlara girmesi bu prtlan de. 
ğiştiremiyecektir. 

• Fakat Siyah Gömleklilerin de. 
magojiden başka, müşkii11eri karp· 
lamak için ellerinde başka sillhlarl 
da vardır. Gizli polis sadece hayat 
pahalılığı ile mücadeleye memm • 
dilmit değildir, şikayet edenleri dip. 
çikle, tehditle susturmıya da memur. 
dur. Bununla beraber dahili vuL 
yet günden güne sıkışmaktadır. Bal 
lan boşnutsazlutu o dereceye pL 
miftir ki, ne demagoji. ne dipçik, bu 
hoıınutsudufu ve açlıiı ıusturamı,.._ 
caktır.,, 

Demagoji ve tehdit politikası, te. 
merkilz kamnlan. bu aç ve ıam. 
memnun kütleleri harbe kadar p
tlrdl. Muvakkat bir zaman sikir ve. 

(LQtfen sayfayı çeviriniz) 
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'Başı 5 incide) 
lacaklıı.rdır. Tccrubc gormtiş her 
tüccar bilir ki, satacn ı malın nlı. 
cılnr nezdınde daha evvelden pro. 
pagandasmın yapılnuş bulunması 
ve ~u propa nndanın mü ;:ııt §-· 

kılde bir ruhı tcmayul husule ge. 
tirmic olması muvaffak olmak i. 
çin lazım olan şartların en mü. 
himmidir. Bir m lletın ikt:sadiya. 
tı içir. yapılnc:ık propaganda ile de 
vazıyet aynidir. Kar ılıku siyaı::i 
ania~ma ve münasebetl,,.rde bu gi. 
h~ temayuller yaratılabılli", güm. 
rük tedbirleri bu yolda fovknHL 
de i..,e yarar. Fakat bunlar mu. 
vnkkat, geçici ve sathi t~~~irle:
dir ki, aksi de her :ı:am:ı."l ıçın v.ı. 
rittir. 

Ancak kültürel rabıtnlard.ır ki, 
kcndilerılc iktı dı bağlı~klar te. 
sts l'dilm k istenen milletler nez. 
dinde propagnndn için hakiki sağ. 
Inm ve devamlı bir terncl teşkil c. 
cicr. 

K i.ıltür propagandası nasıl va. 
prlır? Bu sahada muazzmn 

bir 1-ütuphane teşkil ed cek kadar 
çok ve eks risi miıke:ınmt l olan 
bırcok e erler yazıımı tır. Biz bun 
tara bır yen· ini ilave edecek de. 
giliz, Ancak mevzuumuza taalluk 
ettiği nisbette esaslara dair müta. 
Iaalarımızı kayıt ve iş:ııet edece. 
ğiz. 

Kültür propagandası yapmak is. 
tediğimiz mem1ekette ise, kendi 
külturiırnüzu, ırntisal nı.irnunesi o
laı &k göstermek ve icbara kalkış. 
mak suretile boşlamamalıyız. Bu 
bü) ı.ik bir psikoloji hatası olur. 
Mu,·affnk olmak için her şeyden 
evvel kendimiz o memleket er hak 
kında aliika duymak a ve onları 
coğrafya, folklor, tarih, iktısa+-., 
ruhiyat saırc bakımıııclan tetkL 
ke değer kı) mette gormekle işe 
başlnmnk luzımdır. Bu sayede psL 
kolojik ve pratik bakımdan ;) i 
ve isal ı tli bir propaganda faa1i.. 

yeti için sağlam bir hareket nok. 
tası elde cdılmiş olunur. Kendile. 
ri b<ıkkındn gostermiş olduğumuz 
alaka dolayısile de bu ayni za. 
manda propagandamıza mevzu o. 
lan yabancı milletlerin itimat \"e 
"temı:ytillcrlni de kazanmamıza ~e
bcbıyet verir. Bu milletler tanın_ 
mış biıyiık bir mılletin kendileri. 

-Jıi. esaslı bı uret.te ve kel~nin 
tam manasile sevgi dolu bir saygı 
ıle anlnmıya ve kıymPtleudirme. 
ğ"! çalışmasını yüksek bir takdir. 
le karşılarlar. 

Yunan ve Ön Asya tariJıinf cL 
hana ve o yerlerdeki milletlere 

tekrar kazandırmak için ellerinde 
kazma, kurckle çalışan Alman a.. 
lirolerinin Almanyanın bu yerler. 
deki nufuz ve itibarı iç.in vitkı hız 
metleri Anado!u - Bağdat demir. 
yolunu yapanlarınkinden daha az 
k1ymetli dcgıldir. Bunun, başk:ı 
noktai nazarlnrdan da chcmmiye. 
ti vaıdır. Bidayette ynpılmnsı ıa. 
zun gelen işleri yabancı milletleri 
kendı kultimimüze eclbetmek 
ic::i takip eder. 

Bu yolda kullanılacak vasıtalar 
pek çoktur ve bunlar muhite göre 
degişirler. Mektepler, lisan kurs. 
lan üÇmak, enstiti.ılcre yardım et. 
mek, gazeteler çıkarmak, mevcut. 
!ara yardım etmek vesaıre gibı şe. 
kıller umumiyetle bilin '.11 şeyler
dir. Ve bunlar hemen her devlet 
terufından tatbik edilmektedirler. 
rakf.t tatbiki şimdiye kadar ma. 
alesef ihmal edilmiş başka ımklm
lar da vardır. Mese15., objektii o. 
larak kültür propangadası b:ıkı
mındnn ucuz kitaplar satmak, li. 
ya.katlı ve resmi memuriyeti ol... 
.nıyan ve kiılttir seviyesi ile be.. 
raber intibak kabiliyeti de yüksek 
elan zevat vasıtasile, yabancı 

memleketlerin salahiyettar adam.. 
larır.ı bizim için musait olan ıçti. 
m:ıi hususiyetlerin havası içine nl. 
mrık maksadile sosyete propagan. 
dası yapmak - ki maatteessüf bu 
şimdiye kadar Almanya tarafın. 
dan çok ihmal edilmiştir -- \'e 

her ~eyden evvel yabancı gençli. 
ğın Almanyaya celbi ve onların 
memleke timizden unutamıyacak. 
ları kadar tatlı hatıralarla ayrıl. 
malorını temin etmek bunların en 
mühimlerindendir. 

Çunki.ı bizde okuyan ve feyiz n
lan bu gençler istikbo.lde memlc. 
ket!e-rinin fikri önderleri olacak
lard-r Bu sebepten yub.seıt mek. 
teplerimizde şarkın, cenubu şarki. 
ııin ve Ön Asyanın t:>t!uki işine 
daha ehemmiyet verilme1i ve bu 
yoldı:. hiçb1r masraftan çekinme. 
:melidir. Ancak bu suretledir ki, 
Alınan nüfuz mıntskalarile AL 
manya nrasmda çok lazım olan 
f:J:ri ve ruhi münasebetler tesis c. 
cilebilir. Bu fikri ve ruhi müna. 
ıebet mevcut olmaksızın faydalı 
bir propaganda miımkün değildir 
Aynı zamanda bunun matbuat 

ve tliger va ıt.n1nı la d kviye e
dilmesi lazımdır. Çünku biz, bu 
memleket'ere kendi zihniyetimizi 
sokmıya çalışırken, bunun en iyi 
nasıl yapılabileceğini bilme!t ıçizı 
b12·im de onların zihniyetlerini öğ. 
renmeıniz şarttır. Boyle hareket , ........................... . 

SiRKETi HA YRIYEDEN: 
1 

Boğazın muhtelif mmtakalanna göre 

o/O 25 den 50 ye Kadar Tenzilatı Havı 

1 ve 3 Aylık Kart 
Abonemanlarımızın 

yenilerini l\fayısın 11 inci gününden itibaren mer'i yete ko
nulacağından muhterem yolcularımızdan almak isteyenle
rin şimdiden İdare l\lerkezinde Kontrol kalemine ve Köprü 
gişelerine müracaatları ilan olunur. , .................................... .. 

EREGLI HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararnamenin 
3 sayılı karanna göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR 

B. likt Kömur almak fstiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi. 
ır en t "d 

ne kadar İstanbulda Tophanede skele caddesın e ~28 numarada ve 15 
M s '940 tarihinden itibaren de doğrudan dogruya Zonguldakta 
s:i;ş BİRLİCiİ MERKEZİ_NE müracaat eylemeleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTi: 
ı _ Kömür alıcılarının K;imür bedeJinl peşi~en öd.emeleri şarttır. 
2 _ Komurler Havzada F. O. .B. olarak teslım ed~lecektır. J 

TeJBTaf Adresi: ZONGULDAK - SATIKÖMÜR - 1 
~------ Telefon: 145 ZONGULDAK 

-
s T .. KIY CÜMHURIYET 

27 NiSAN 1940 VAZiYETi edersek, emin olabiliriz ki, bu ala. 
kanıız onlarda muhabbet uyandı
rır ve. bu hal binnetıce onlnrın da 
bize mukabele etmelerini mucip 
olur. 

A&TfE PAS im Llro 
KASA: ermaye: Lira 

16.000.000.-Kültiır propagandası kafa ve 
p2ra ile ve her şeyden evvel iti. 
mat uyandırmakla müessir olabi. 
lir. 

ALT SAFİ. KLG. 71.721.378 
BANKNOT 
UFAKLIK 

100.881.SS5,16 
thtiynt Aktesl: 
'\dl ve fevkalAde 
Husus! 

17.510.894,-
- , .889 265,02 120.282.014, 18 6.188 666,16 

e.000.000.-Dahildeki Muhabirler: 12.188.666,16 

B ugünkü vaziyet ne merkez. 
dedir? Yabancı memleket_ 

lerdeki Almanlık için marldi ve 
fikri gayretler sarfedilmiyor de. 
ğildir. Bu da çok iyi bır şeydir. 

ÇJııkü ecnebi memleketler<le..ld 
Almanların anavatana alakalarını 
taze bir halde tutmak, onların 

Aımnn tesir ve nufuzu i..;in kıy. 

mct!i birer unsur olmalarını müm 
kün kılacaktır. ·Fakat bu yolda 
çok dikkatli ve ihtiy.:ıtil çalışmak 
laz1m geldiğini unutmamalıdır. 
Çünkü aralarında Almanlann e. 
kalliyet olarak yaşadıkları millet. 
lcr, bu yardımın Reih uğruna ya. 
pıid:ğına ve başka maksatlar gü. 
d~acluğüne dair küçuk bir şüphe 
hDsıJ ederlerse, o vakıt bizim iç;n 
ür ... 11 edilenin tam ak.)i vukua ge_ 
lir. O zaman ekalliyetler tazyik 
olunur ve Alman olan her şeyin 
:redciınc yol açılır. Yabancı mem. 
leketlerdeki Almanlılhn kendine 
göre bir ehemmiyeti ve vazife:.sı 
Ynrdrr. Fakat ayni zamanda bu 
vaz~fenin, onların hayatların :ı mal 
olınıyacak kadar mahdut olması 
lazımdır. 

Tnrk llrnsı 870.324,01 370.324,01 
Tedaviildcki Banknotlar: 

Hariçteki l\fuhnbirlcr: -

Altın: Safi kflognım 6.124.64 1 S.614.798,21 
Deruhte edOen evTalo nakdlve 158.748.563,
Kanunun e - 8 1nd meddelPrlne 

Altınn tahvili kabil serbest 
döv!:ılcr SG.466,79 

tevfikan bazlne tara1ından vW 18.879.576,
tedlyat 

Diğer dövlzler ve borçlu kllrlng 
28.499.005.84 37.160.270,84 baklvelerl Deruhte edilen evrakı nnkdlyf. 

!lkfyesj 139 868.987,-
Rnzinc Tahvlllcrl: ' Karşıhğı tamrımen •ltln olarak 

Oenıhte edilen evrakı nakdly o 168.748.563,-
Wveten tedaVOJe vazedilen 17.000.000.
Rt!e!;lt'ont mukabili filveten tcda 160.000 000,
vazed. 

s 16.868.987 .-
knrşılığJ . Kanunun 8 - 8 inci mndde1erl 
ne tc-vfikan hazine tarafından TUrl< Lfra•ı 
vtıkf tedlynt 18.879.576.- 189.868.987,- MEVDUAT ; 63.876.714.65 

Senedat Cüzdanı Altın 8. Klg. 55.541.930 78.124.167,90 
Döviz Taahhüdatu 

141.499.882,55 

TfCART SEN'F.DAT 242.234.425.96 242.234.425,9f 

k 
e 

Eshnm ve Tah,•Hnt Cüzdanı 
(Deruhte edilen rvrakı na 

A. - Cd v nln kn"11ılh E ham ,. 

A}mm nınvıo Kab11 ~llvtztt'?' 3.034,61 
Diğer dövtzıer ve alacaklı kllring 
bakiyeleri 86.9 "818.17 

Tahvil~t <ltlb rl klvmetle 
B - S rbest c:ıham ve talı\•il 

) 47.887 .644.36' luhtelif: 
36.905.852,78 

117.539.160,14 
A• 8.396.970,86 56.283.516,22 

A\•anslar: 
Ha:ıineye kl~ vtldt'll 11vam 
f'l.ltın ve Dövt2 O.Zerlııe 

Tahvtlftt Ozerlne 

9.269.000.-
47.188,65 

7.848.773,40 17.164.962,0S 

Hissedarlar 
l\t uh telif: 

4.500.0g<>.-
22.148.049,36 

640.002.548,62 YekOn 
Yek(ın 

1 Temmuz 1938 tarilıinCJen 1til>aren: lalionto 
hacldi % 4, altın üzerine avana % 3. 

640.002.649.11 

ı- HAVA OJ{ULU KOI\IUTANLIGINDAN: 
Hnvn Okulları talımRtının 66 maddesinde yazılı 6lJrtları haiz ls~klller: 
Dllek klı ıdı ve \ !kal rı ile Temmu:ı b langıcından Ağustos sonuna kaaar o

kula baş \iUrurl r Okulun bulunduğu yerin dı ındn bulunanlar dılek kftğıtıarı ile 
vesikalarını po ta ile ol ula gonderlrlc>r \'e l c- klan k rşıllğa göre hareket MPrler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmı na gırmc şartları şunlardır 
A) Tilrk olacak. 

B) Orta mektC'p (Li c sekiz.inci sınıf) tahsilin! b!Urml.ş, en ıız 17 ve en çok 20 ya
şındtı olm k. Evlı bulunmnmak. 

C) Sıhhi vnzlyc>U uçuculukta ve uçu:,; işlerinde- kullanılmağa elvcrfsli olduğuna 
dair mütehassısları tamam olan blr hastanede sıhhat h~veti raooru olmak. 
Doy ı,65 d n aşağı olmıyııcııktır. 

Dıııarıda bulunanlar: 

Bulundukları yerm askerlik §!!besine m üraeaaUa muayent'ye glinderllirlcr. Tam 
tec:kWtUı f>ıhhl heyet bulunan yerlerde o yeril\ en buyuk kumandanına mliracaaUa 
nuaycneye ııo derıU ler. 

D) AhlAkı ağlam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahktim olmadığımı dair 
bulundu u yerin cmnıyct mudurlu Unden veya polis ftmirliğlndcn tas
dikli ve ika gö term k. 

E) O ula alınacnk okuyucular, Gedikli Erb şiar h kkındaki 2505 sayılı kanun 
mucibinc-c muamele goreceklcrinJ, m cktebı bit rdlklcrinde 12 yıl müddeUe 
Hava Gcdıkll Erbaş ol. ak vazife örcccklerınl taahhüt etmek. 

F) Okulca yapıl:ıcok secme lmtihandrı kazanmak. 
H) is~kli adedi çok veyn imtıhanını ka zruıanlnr alınacak miktardan fatln olursa 

bunların lçınden Rlya:ı:ıye bilgıleri daha iyi ve y hancı dil bilenler yenlenlr. 
Havn Okullnrı okuyucuları askeri liselrr okuyucul n gibi yedirilir ve giy
dirlJlr. K,itnp ve dı er ders için ltızım ol:ın!nr p rnsız verlllr. 

V) Hava okullarına kabul edilenlc>rden birinci sınıiı muvaffakiyetle blUrenler 
arnsınd n, k billyctıerlnc gorc, ucueu, mnkinlst, telsiz, fotografçı, atış ve 
bombnrdımancılığa ayrılırl:ır. (1586) (3279) 

M ıktarı Munarnmen ı:s. C}o 7,b temınaıı Ek11ltmenın 

Lira Kr. Lira Kr. Şekil Saat 

Galvaniz Bidon 500 ndet 15000 - 1125 - Pazarlık 14 
San Yaldı:ı metal kl\ ıdı 400 bobin ., mcıte hhldi namına " 15 

1 
- Sarname ve metal k& ıdı nümunesi mucibince yukarda cins ve miktan 

ya:ırlı eşya hizal nndn gö terilen usuUerle ~tın alınncnktır. 
il - Bidon muhammen bedeli muvakkat tcmlnııtı eksiltme saatleri yukarda 

yazılıdır. 

III - Pazarlık 6/V /940 pa:ıartest gQ nü KabaUı.şta levazım ve mubayaat IU
besindekf alım komlsyonundıı yapılacak br. 

IV - Şartnnıneler sözü gecen ııubedcn parasız alınablleccll gibi nümuneler de görülcbillr. 

V - İsteklilerin pazarlık fı;ln tayin olunan gün ve saaUcrde % 7,15 tüvenme 
pnrnlnrile birlikte me:ıkl1r komisyona mUracaatıan. (3202) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastahanesinin 1997 Ura 70 kurus kıŞ! bedelli mutbak ikmali lnfaab 
fşl açık ek!ıiltrneye konulmuştur. 

Ek illme 3 - Mayıs - 940 cuma gilnü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
Muavemet MUdilrlUğQ binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 150 liradır. istekliler ııartnamc, proje keşif ve sair evrakı her 
gOn komisyonda görebılirlcr. 

İsteklıler 1940 yılı Ticaret Odası veslknsile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 
ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte eksllt
me t:ırihinden 8 gün evvel İstanbul vllfıye ünden almış oldukları ehliyet vesikalarile 
birlikte belli g\ln ve saatte komisyona gelmeleri. :3154) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından : 
Heybelladadaki okulumuz için iki matematik fü!:retmenf alınacaktır. Isteklllerln 

dilekçe ile okula muraranUarı. (3372) 

... .. . '. . 

TURl<iYE CUMHURİYETİ 
·ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türle Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zir"I ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Birikf irenlere 28,800 Lira 
f KRAMIYE VERi YOR 

Ztraat ffanlcasmda knmbarah ve fhbarsıı tHarruf he!i:apla"nela ft 
u IO lirua buJunanlara senede C defa. çekileeek klll''a lle •ıaKıdald 

pliııa göre ikramiye dağıtılacakhr. 

C Adet 1.001 Liralık e,ooo Lir• 
t • SOi • Z,000 • 
t ; ısı i. ı.uoo • 

CO • lH • 4,000 e 
lOG 9 ·1 • S.000 ; 
121 ;; 41 • 4,ROO ; 
119 ~ !O ~ 3.ZOO ; 

DiKKAT: Hesaı:>lanndald paralar btr sene tç'nde 50 llradan atae 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlastvle verdecelr,tlr. 
Kuralar senede 4 defa. 1 EyJfi1. 1 Bırincikanwı. 1 Mart ve 1 Batt• 
tarihlerinde ~kllffektlr. 

L. A. R. E. S. 
Hükllmetin lıtiraklle l,Utllen Romanya Tayyare Poatalan 

EMNİYET - SÜRAT - KONFOR 
Dünyanın en modem ticaret tayYareleri ile 

ISTANBUL-BÖKREŞ ARASINDA HAVAi POSTA 
2 Mayıs 1940 tarihinden itibaren: Yolcu, Po ta, E ayı t c iye k bul ed 

yeniden muntazam seferler başlıyor. Hareket tarifesi ben eçhl Atldlr: 

Her PAZARTESİ, ÇARŞAMBA ve CUMA &ilnU 
Yetilköy tayyare iıtuyonüıHlan saat 7 ,35 te hareket ve saat 9,SO .. 

BUkreı tayyare istasyonuna muvasalat. 
Her SALI - PERŞEMBE ve CUl\fARTESt Efinil 

BUkref tayyare istasyonundan saat 9 da hareket ve saat 11,15 te Ye. 
,nıdJy tayyare istasyonuha ınunsalat. 

Fazla tafail.lt lçJn Galatada Kemankeş sokağında Tahir hanında "Senidld 
Martum Roman" yazıhanelerinde L A. R. E. S. Umumi acent l ğlne, "TURtlT 
OFFICE ROUMAIN" ve WAGON8 LfT8 yazıhanelerine m raeaat olurunaa. 



HAŞARAT 

CANLANIYOR 
YUVALARINI 

FAYDA . 
ile Tahrip Ye 
imha Ediniz. 

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

itlaf Eder. 
Kokusu Latif 

Plya11tda leli gazı boya ve naftalin 
ile kan§trraı'ak Fayda yerine veya ----
haşaratı öldürücü mayi diye sau.. Nafıa Veka-a•,n.1...;;..n •• 
yo:-Jar. Dikkat ediniz. Ve bilmedi.. Unrl US 
ğiniz uydurma Avrupa markasını 
almayınız. 

- i ClQIZF -

... Er.ell Köntirleri Jfletmesi ~ 
KöMUR SATIŞ iUIESINDEN: 
Jllıııelli Kömürleri İ§letme.ı Könıiiı' 81\if Şubesinin ltil1lmmn IDCWU

Ü\; fealıhildat ve matl6batı bütün hukuk ve vecalbiyle 3870 numanh 
kanıma milatenlden .2/12891 numaralı kararnaDıeniil. a lf8)'J1ı taran 
hülaıllba- lk'e tetkil edilen 

"Er8il Havzası Kilniirlerl Sa+it llrllil• ne 
clevrCdllmlt ~ alAkadM-lann - tilrlü ~ içip 11 .,. 
1940 tarihindeiı ~ M8llıted ZONOULDAKTA buhm-1r olan 

ı 
1 1 

Mi Meıa latıf ~müracaat etmelert 

BiR TAVZiH: 


