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"'Her tadr bo ldtaptJI rllsterdlfim asunerf tatbilr etine~ 
suretiyle bir lkt acne cfbl kın bir ıı:aman ıtindc mfü;terilc 
riniD adedini b1r miali anbrabilir Ben bu kitabımda ıl:r• 
bu eanıtf öiretf?Orum.~ PivatJ 'iO lnırus 

''Trondheim,, deki Müttefik Kıtaat 
Geri Alındı'- Almak, Yugoslavgagı 

Romanyaga Girmek 
Ve Yaz Sonuna Harbi 
Behemehal Bitirmek 

İngiliz Başvekili 
Bunun Sebebini, 
Norveç'teki Son 
Harekatı Anlattı 
Kıtaatımız Büyük Güçlüklere Maruz Kaldı, 

lrondheim'in Cenubunu lıgalden Vazgeçtik 
Ve Askerlerimizi Diğer Limanlara Naklettik 

-Müttefikler Avrupa ve Balkanlarda 
Her An Almanya ile Italyanın 

Müşterek Bir Darbesini Bekliyorlar 
D ün neşrettiğimiz İtalyanın Balkanlara ve 

lAndni, 2 (Hususi) - Mister Chamberlain bugün Avam Akdenize ait harp planı, Almanyanın 
Kamarasında, müttefiklerin Trondheim'i cenuptan almak te- umumi harp planının yalnız bir safhasıdır. Bu-

mnsmı ve Arnavutluktan Bulgaristanla teması temin et. 
mesini tavsiye etmiştir. Almanya, Holanda ve Belçika· 
da Fransız cenahını meşgul edecek, fakat asıl kuvveti 
ile Balkanlara inecektir. 

şebbüsünden vazgeçtiklerini ilan etmiştir. Daha sonra İngiliz gün de okuyucularımıza Almanyanın bu yaz 
Harbiye Nezareti tarafından şu tebliğ neşredilmiştir: için hazırladığı harp planını veriyoruz: Müttefik Kuvvetler Meşgul Edilecek 

"Birkaç gündenberi Trondheim'in cenubunda harekatta 
bulunan müttefik kuvvetleri, birçok düşman hücunılannı geri 1 Almanya Taarruza Geçmek Üzere 
püskürttükten sonra, düşman kuvvetlerinin gittikçe daha faz-
lalaşan d di b b 1 kilini J ngiliz istihbarat kaynaklarının verdiği malumata 

A lmanyanın harbi bir taraf tan Şimale, diğer taraf. 
tan Cenubu Şarkiye yayması, müttefiklerin ku~. 

vetlcrini dağıtmak içindir. Almanya merkez.i vaziyette 
olmanın temin ettiği stratejik vaziyetten hu suretle isti. 
fade etmek niyetindedir. Çünkü müttefikler Balkanlara 
yardım edebilmek i~in muhtelif üslere dayanmak mcc 
buriyetinde kalacaklardır. 

a e . se e i e geri çe · · şlerdir. Müttefik kıtalan, An- göre, pek yakında harbin şiddetlenmesini bek. 
dalsnes'de ve Andalsnes civarındaki diğer limanlarda tekrar temek Jitzınıdır. Yalnız Norvcçte değil, Almanya, Avru. 
------------gemilere irkap edilmişlerdir. padaki merkezi vaziyetinden istifade rderck, bir kaç 

1 Alman Ba kumandanı G. Brav .. i.. ld b 

l-···----------
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•
1 ---·ı , ır ır ko an, irden bü ·ük taarruza ha lamak üzeredir. 

Alman Kıfalgı-ı •vam ~kt~r. M'fil'~elerim~ d~ ..--;;:-~~~~""'":-"'---==----;...-..~ .. J iilttbflldcr Almanyamn kış elrucdcn harbi bitirmok 
mania temasa gelmiştir. Namsos'ta ı· •ı• Sef• • için her türlü tehlikeyi göze alarak yıldırım harbine Andalsnes'i kayde değer yeni bir şey yoktur.,, ngı iZ ırı ba,hyacatma kanaat getirmı,ıerdir. Almanlar da bu 

Bu cbcple müttefikler daha şimdiden bühin kuvv('t 
ferini bu stratejik vaziyetin icaplanna göre tevzi ctmi~e 
karar vermişlerdir. 

IŞCJal Ett•ıler Chamberlain'in beyanatı yaz içinde müttefiklere karşı kati zaferi kazanacakları· 

D • • s f na inanmıdnrchr. 
Mister Chamberlain, bugünkü be. Un O yaya 

Norveçteki harp vaziyetine y~natınd~ Norveçteki harp vaziyeti. Mussoliniye Bildirilen Harp Plfını 

Chamberlain'in Beyanatına Göre 

Dün İngiliz Avam Kamarasında beyanatta bulunan 
İngiliz Başvekili de Alınanyanın merkezi vazı. 

yetinden istüade ederek herhangi bir harekete teşebbüs 
etmek üzere bulunduğuna işaret etmiştir. 

nı şu şekılde hulasa etmiştir: H 
dair alınan son haberlere . "Üç ~y evvel Finlandaya gönde. areket E++·ı 
göre, Almanlar İngiliz k:ıtaa- rilınek uzere bir seferi kuvvet hazır· 
tı tarahndan tahliye edilen lamıştık. Bu seferi kuvveti gönder. 

m~ yüzünden Almanların Trond. 
Andalsnes'e girmişlerdir. he.ım ve Stavanger gibi mühim mev. Burgar Ricali ile de 

1 Bu husustaki tafsilat üçün- kiler iişgale kalkışmalarını da dü. 

1 CÜ savfamızdadır. şündük ve ona göre tedbir aldık. Fa. Tem asi arda Bulunacak 
: ___ ., _________ _ , kat bu mevkileri işgale memur edi· 

Altıncı Hamle 
Balkanlara 
Karşıdır 

len kumandanlara, ancak Norveç hü İngilterenin Ankara Büyük 
kumeti tarafından vuku bulacak da. Elçisi Sir Hug Kuachtbull Hu
vet, yahut Norveç bitaraflığının bil. 
fiil ihlfili üzerine bu limanları işgal gessen C. K. M. dün akşam saat 
em_ıelcr?1i tenbih ettik. Norveç müt. ~2 de kalkan Semplon ekspresi 
t~~~enn bu mevkileri işgal ctmele. ıle şehrimizden Sofyaya hare
nnı ıstemcdi. Biz de kuvvet gönder- k t t · 
mekten vazgeçtik. Ve bu kuvvetleri e e mıştir. 

Yazan: Aka Gündüz başka yerlerde kullanmıya başladık. S~fi~ refi~ası refakat etmektedir. 
Fakat bir ay önce Norveçin Cenubu- Buyük Elçı, bu seyahat için dün 

G eçen günkü fransızca na bir tecavüz vukuu ihtimalini na. sabah Ankaradan şehrımi.ze gelmiş 
(Temps) gazetesinin zan dikkate alarak yeniden hazırlan bulunuyordu. Sir H. K. Hugessen 

.. . mıya lüzum gördük. Almanlar ay. d.tin. kendisile görüşen bir muharri: 
m~~ s~yılan başyazısının me- lardanber! Baltıkta hazırlanıyor, Ih. •'"ımıu seyahati hakkında beyanatta 
ali şu ıdi: raç, tahmıl, tahliye tecrübeleri yapı. bulunmuştur. 
• mrcnner mülakatındlll' • iki mev. yorl~ı .. Biz de bu tecrübelerin far. Hüyük Elçi, muharririmizin, b 
m konuşulmuştur: Danimarka ve kında ıdık. Fakat darbenin nereye seyahatin sebebi hakkındaki s alin u 
Non•cçe bir yıJdırrm harbi yapıla· ineceğini kestiremiyorduk. Tehlike· karşılık demiştir ki: u e 
cak. İstila muvaffakıyetle neticele. ye maruz olan tarafların biıi de bize "- Sofyaya ilk d f ~ . 
nirse Berlin l\lacarya ve Romanyaya k~ndini tehlikede gördüğünü söyle. yorum. Şimdiye kad e \~ rak gıdi
yürUyecek, Roma da DaJmaçyaya çı· mıyordu. Norveç te bitaraflığının ih. rı gördüm. Fakat Bu~r ~çok yerle
~cnk. Fakat Brennerdeki P.aza.r Os. Üll ~ilmiycceğine ~~.enere~. hiç bir hat fusatını bulamw!~:::~ seya. 
Jo ya uymadığı için bu plan suya tedbır almadı, ve gunun bırınde en fa lrıgilterenin Balk r d on ~e. 
dü~mfiştür.) hainane teşebbüs ile karşılaştı. l~ini Lo dr d Loan ar aki sefır-

B · · u t n n a 8 rd Halifax'ın 
u mevzuun içındekı mal ma ın ilk ihraç yapıldıktan sonra rıyaseti alunda yaptıkları toplantı.. 

8.2! kısmı doğrudur, çok kısmı y;ın. lardnn dönerken Soyadaki t 'it 
~ . ~~ 

:.o .... r. . "Müttefikler 9 Nisanda Norveç su. Elç~ beni Soyaya davet etmisti 
Balkanları devamlı ve ıçten bilen- lanna mayin ~nktiiler. Almanların Güzel bir memleket olduğ .... · 

lerle bizzat Balkanlılar için bu ınev- (Sonu; Sa: 6 Sü: 5) denberi duyduğum Bulga u·';t 0~ 
~Jun yanlışları üzerinde durmak va- yaret etmek için bu gu-zel rı L. anı . t 
zı!ed. .,ır ırşa 

ır Akden·ız Vazı·yetı·nı·n idi. Şimdi bu davet dolayısııe i~· 
. Bay Hitlerle Bay Mussolini bir yorum.,, g 'u-

Şı:nal yıldırım harbinde mutabık d • N d- k ı · kaı b·ıırı k t iki · k Pı·yasa akı T esı·rıerı· - e zaman onece s ruz? a ı er Fa a ncı ısmm " H h ld b' ha! . . - er a e ır tad .... fa l 
tnahl~·ctı bambaşkadır. ~ ~ z a 

H ·,. 
1 1 İngilterenin Akdenizde aJdığl ted. k:ılmam.,, 

,,.~,asba eştmek~eAça ışa ımn:ı ve bu birler piyasamızda tesirler yapmıŞ- - Bulgaristanda, hükumet ricali 
'-A!llU u ar ı vrupası - t Akd · d ih ı d .. ·· iz -

rnda meydana çıkacak meselelerin ır. enız en racat yapan müe.s- e" e goruşmen mukarrer midir? 
Bnır.arılarla olan sıkı rabıtasını seseler vaziyetin inkişafını bekleme. - Evvelden verilmiş böyle bir 
Garpta cereyan eden harp!erlE' ka. ğe ka"ar vermişlerdir. Acentelere k~rar y~k~ur. Fakat oraya gitmiş l. 
nştırmamahdır. Bu mesele tam m8. geleq.malumata giire, deniz harp sı. k~n. salahıyettar Bulg.~r racalile de 
nasile müstakildir. Garpta şu yeni goıJ~5ijpleri birdenbire yüksd- temas e~~em pek tabııdir. Bu, bir 
bir lınrp patlamamış olsaydı bile. bu r. Akclcnizde primler yüzde b.r. haft~ ~udde~ zarfında bazı rical ile 
nıesele varlığını muhafnza edecekti YA e, İngiltere için yüzde d~ ~oru~cğ~m. Fa~at bu fevkalide 

tJ S fİ{ de beşe, müttefik gemi. değıl, tabu hır şeydir . ., B erlin bir metot ve m i · Wt denizinde yüzde i- - llmumi siyasi ahval ve harp 
kını yapıyor. · e dörde, bitaraf ge. vazfy('tini nasıl görüyorsunuz? 

1 - Avusturyayı aldı. -zde bir buçuktan "-Neticeden her zaman ümitvar 
(Sonu Sa: 6 SU; tereffü etmf~iir. ( Sonu; Sa: 6; SU 6) 

Bu kanaate binaen Almanya harp planını hazırla. 
mış ve Brenner müllıkatında Hitler bu planı 

Mussoliniye de bildirmiştir. Almanya Macaristanı işgal 
ederek Romanya üzerine yürüyecektir. ltalyaya da. 
Yugoslavyanın tamamen Alman orduları tarafından iş. 
galini istemediği takdirde, Dalmaçyayı işgale hazırlan. 

Müttefikler her an Avrupada ve bilhassa Balkanlar
da büyük harbin başlamak üzere ölduğuna kanidirler 
İtalya tetiktedir, ve Almanyanm hareketini bekle 
mcktedir. 

lngiltere Ve Fransa 
Akdenize Yeni Harp 
Filosu Gönderdiler 

Alman yanın Muhtemel ALMANYA 

Bir Tecavüzüne Karşı Asker Tahşit 
Tedbirler Alındı Ediyor 

Chamberlain, 11 Halen Birtak1111 Harekatın 

Devam Etmekte Olduğunu .. Haber Verdi 
Tuna Boyunca Silahlı 

Alman Gemilerinin 

Dolaştığı Söyleniyor Londra, 2 (Hususi) - Müt- yarelerinden mürekkep bir İngiliz 
tefikler, Akdenizdeki gergin va- ve bir Fransız filosunun Akdenidn 
. d l il . t ih . şark havzasında bulunduğunu ve ts. Alman Cephesi, 2 (A.A.) _Havas 

zıyet o ayıs .e _emnıye ve ti- kenderiyeye doğru yol aldığını haber Ajansından; .Müşahitler, her sınıftan 
yat tedbirlennı arttı.rmıya de- vermiştir. Alınan kıtaatının Vestfalya _ Rhin 
vam ediyorlar. Bunlardan en Alman tecavüzü bekleniyor mınt+asında Şimale, Hamburg, Bre 
mühimi, Şimal denizinde vazi- Ch b ı men. ve Danlmarkaya doğru mute. 

am er ain, beyanatında Alman. madıyen harekette bulunmakta ol-
fe gören bir kısım deniz kuv- yanın kati darbeyi hiç umulmadık duklarını söylemektedirler. 
vetlerinin Akdenize nakledil- bir taraftan indirmek istiyeceğini, Bu müşahitler, bütün Hamburl{ 
mesidir. Holanda ve Belçikayı çiğneyebilece. mı~takasının Gestapo'nun sıkı neza 

ğl gibi, Balkanlara da akın ~tmesi retı altında olduğunu ve Alman sa 
Chamberlain dünkü beyanatında. mümkün olduğunu ·· ı ·şı· B h soy emı ır. u illerindeki miktarları mahdut ,,,.,,,n ... 

harp kruvazörlerlnden ve deniz tav. <Sonu Sa. 6 Sil: 2l '"'" ..c 
(Sonu: Sn: 6: Sii: 4) 
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Hitler -- Bir Milyon Dolar!! 

A merlkadakl "Karnecl" enıtltüıU, Hlt· 

lerl canlı canlı yakalayıp Milletler 
Cemiyetine tnllm edebilecek olan adama 
bir mllyon dolar verecekmlf. 

A11I garip olan ıey bu vaat dğll, bu va· 
adin yevmi gazetelerin ciddi havadlıleri 

arasında yer alma11dır. 

Hani, bizim gazetelerde: "I nınılm ıyacak 
Şeyler", veya: "Garip Hldlaeler" kabllln· 
den bıtlıklar altında lntlıar eden bızı hı· 
flf yazılar vardır: Karnecl müe11Setet1lnln 
ikram•. eıl de, olsa olsa o kabil garip ya· 
aılara mevzu teıkll edebilirdi. 

Hem Karnecl mDeneıeılnln bu lkraml· 
yeyl vaat etmesi, biltOn Almanların gö· 
ilUılerlnl kabartacak, ve Hltlerl onlara 
büıbOtUn ıevdlrecektlr: ÇUnkü meteliğe 

kurıun atan Almanlar, Hltlerln bir milyon 
dolar ettl(llnl anlarlarsa, onı dört elle aa· 
rılacaklard ır. Birçok klmıeler, Karnecl 
müe11eaeılnln bu arzusuna hiçbir zaman 

kavuıamıyaca\ıını sanmaktadırlar. Halbu· 
ki, ben, tamamlle aksine inananlardanım: 
Ve eminim ki, Hltler memleketindeki p•· 
ra buhranından biraz daha bunalırsa, Kar. 

Yazan: Naci Sadullah 

men, alenen utın almıya kalkıtmalarına 
ne deralnlz? Bizim blldlillmlz, "'adam sa
tın almak", glzll yapılın l9lerdendl. 

•tmdl, bu yazdıklarımı, Karnecl mUee· 
aeıealnln ıermayedarları görseler; 

''- Hayret ••• diyeceklerdir: Biz ne yap· 
r:ıak lltedlk, netice ne oldu 7 Bizim mak· 
ıadımız, böyle bir ikramiye vaadederek, 
bOtUn dünyaya, Hltlerln, bir milyon do· 
fardan fazlı kıymeti olmadıilını göster· 
mek, bu ıur&tle de onu kUçUk dUıUrmek· 
ti. Fakat maalesef, bunu yaparken, "do
lar" ın Almanyadakl kıymetini yanlı9 he· 
sap ettik. Ve bir milyon doları, Almanla· 
rın da, bizim gibi, ehemmlyetllz bir meb· 
lllil aayacıkluını zannettik. Halbukl, Ame
rlkada lıtlhfaf olunan ''bir milyon dolar", 

Almınyada Hltlerln hayaline bile aıOamı· 
yacak kadar muazzam bir mebllijdırl" 

Karneol mU11aa11ıeelnln yaptıOı bu itin 
çok tehlfkell olan bir tarafı daha val': 

Bllll'ılnlz ki, birçok Amerlkalılar, Hltlerl 
aevmezler. Ve onlar, Hltlerl, parayla de-

011, bedava verHnlz almazlar: ÇUnkU onun 
on parı etmedl§lne kanldlrlıır. Bunun için. 
dir ki, Hltlerln bir mllyon dolara Htın 

neci mUeneseılne ıöyle bir telgraf çek· alınacı \ haberinin duyulmHı, Amerlkada 
mekten baıka çare bulamıyacaktır: büytık bir lktıaadT heyecan, ve endlte u· 

''- Bir milyon doları Görlng namına yandıraoaktır. Hepal de lflla korkuıu geçl-
11Snderlnlz: 1 lk vapurla gelip kendimi ılze recekler, ve ölrblrlerlne .oracaklardır: 
teallm edeceljlml" "- Acaba ne oluyor? "Dolar" yine dil· 

Fakat, Amerikalıların, Hltlerl b!Syle, reı· ıecek mi dersiniz?" 

llHAI CASUllADI 
W~~· 

Tefrika No. 42 Yazan: Theodore Felstead 

F r ansanın iç yüzünü 
öğrenecek Adam 

Ortalık iyice karardıktan sonra 
bırlikte kalktılar ve bir lokantaya 
giderek yemek yediler. 

Yemekten sonra yabancı, ciddi 
bahıslere girişmiş, ona kolayca 
para kazanmanın yollarını anlat
mıya başlamıştı. Mesela Brliksel
de bir adam vardı ki, Fransız do
nanması hakkında verilecek malı'.i. 
mat mukabilinde büyük ücretler 
verıyordu. Onun istediği şey, do. 
nanmanın miktarı, silahları vesa. 
iresi hakkında bir malumattı. Bu 
malumatı vermekte tehlike yoktu. 
Yapılacak şey, Brükseldeki bir ad. 
rese müracaat etmekten ibaretti. 
Çok geçmeden para da gelirdi. 

Aubert, muhakkak ki, budala 
degildi. Ve yabancı ajanlardan ko. 
rumnak için verilen emirlerin hep
sine de vakıftı. Fakat vaziyeti çok 
feciydi. Ve bu vaziyetten kurtul
mak içln her şeyi yapmıya hazır. 
dı. Onun için memleketine hıyane. 
tini dahi göze almıştı. Yabancı a
dan., ona Brükseldeki bir adamın 
adresile beraber bir başlangıç ol
mak üzere beş bin frank vermişti. 
O akşam Toulon'a giden son trenle 
hareket eden Aubert bataklLlttan 
kurtulacağına inanıyordu. B rüksele yazdığı ilk mektup, 

bazı seferberlik planlafın
dan bahsediyordu. Bu mek~up o. 
na 10 bin frank ile bifükte bazı 
talimat getirdi, Bu talimata giJre 
Aubert, muhaberenin daha emnı
yetle devamı için yeni bir adres 
verecek veya başka bir isim kuL 
lanacak, kendisine gönderilecek 
para da bu adrese gönderilecekti. 

Aubert derhal Mari Jan'ı düşün
dJ. Fakat ona da birdenbire açıla.. 
madı. Yalnız ona yazdığı mektup. 
ta vaziyetinin düzeldiğini, yakın
da beraber olacaklarını anlatıyor. 
du. Aubert, diğer taraftan Brük. 
sel ıle muhab~re ediyor ve Marsil
yada verdiği bir adrese müracaat 
ederek cevap alıyordu. Çünkü haf. 
tada bir kere olsun Marsilyaya gL 
diyor ve bu hareketi şüphe uyan
dırmıyordu. 

Aubert daha sonra Brest'e dön. 
dü. Mari Jan onu sevinç içinde 
bekliyor ve yeni serveti ile derin.. 
den alakadar oluyordu. Sevgilisi o. 
na hediyeler getirmiş, biner frank
lık btr kaç kağıt sunmuştu. Kadın 
şupheleniyor ve merak ediyor, fa. 
kat Aubert ona bir şey söylemi
yordu. Nihayet bir gece Marl.nin 
,apartmanına gitmişler, haşhaşa 
111 rmışler ve Aubert sevgilisine 
hakikati anlatmıştL 

Kadının kendisinden tiksi-
necdini sanan Aubert çok 

ieçmeden yanıldığını öğrenerek 
siıkunet buldu. Mari J an, bilakia 
onu teşvik ederek şu sözlen söyle-
mi~ti; 

- Verdikleri maaş neyin~? Ta. 
bii buna karşı ancak bu şekilde ha
reket ederek kendine bir kaç para 
temin edebilirdin! Kabahat sende 
değil, seni fakir bırakanlarda. 

Sonra bu Almanları aldatıp para
larını çekmek te katiyen yanlış de
ğil! 

Kadından bu teşviki gören Au. 
bert, tuttuğu yolda yürümiye de. 
vam etti. Fakat Marsilyadan uzak.. 
ta bulunmak dolayısile yeni bir 
(Posta kutusu) bulmak icap edi. 
yordu. Mari Jan da bu vazüeyi ü.. 
zerine aldı ve Rennes'deki adre. 
sini kullanmasını söyledi. 

Muhabere devam ediyor ve 
franklar biner biner geliyordu. Ma.. 
ri Jan bahtiyardı. Arada endişele. 
niyon:a da aldırmıyor? Aubert de, 
ikinci şubenin işe karışmakta oL 
duğunu aklına getirmiyerek mem. 
leketine ihanete devam ediyor, 
Mari Jan, üstelik Brestte tandığı 
zabitlerden aldığı maltımatı da ya
zıyor ve bu işte ona yardım edi
yordu. 

• 
1938 ıenesının sonbaharında 

Münih buhranı dünyayı allak buL 
lak etmişti. İr iliz ve Fransız do. 
nanması hazırlanıyordu, Her da
kika bir harp kopması ihtimali 
mevcuttu. 

(Devamı var) 

i····-····--·------········ .. -···---· i 
i Kısa Haberler 1 . . . . 
: ............... ·--···-................. ---· 
e Şehrimizde Sultanehmette hafriyat 

yapan İngiliz Arkeoloji Profesôrlerinden 
Bakstcr harp vaziyeti dolayısile bu sene 
memleketimize gelemiyecektlr. 

e Karabük demir fabrlkalan köşebent 
ve Hlma demiri de imal etmeğe başlamış
tır. Bu cins demirlerden ilk parti devlete 
verilecek ve sonra piyasaya çıkarılacaktır. 

e Sümerbank'ın Etibanka'la birleşti

rilmesi için hazırlanan kanun lAyihası 

Meclisin bu devresinde kanun haline ıe
UrUecekUr. 

e Ankara Gar pzin01Unda kunıla°ı or
kestraya mensup beş müzisyen daha dün 
sabahki elupresle ,ehrim.ize ıelmlştir. 

19 Mayıs Hazırhklan 
19 mayısta ,ehrimizde yapılacak 

idman şenlikleri için hazırlal\aıı pro. 
gram taslağı, bugün öğleden sonra 

\ 

lise ve ortamektep müdürleri tara. 
fından gözden geçirilerek, kati şek
lini alacaktır. 

• 

Sarki Karaağaçta 
Feci Bir Cinayet 

Dört Kişi Salur Köyü 

Muhtarını Tabanca 

ile Öldürdüler 

Oıman Gürdal 

Oıman Eraslan Abdullah Bıyram 

! Şarki Karaağaç, (TAN) - Bu-
İ raya bağlı Salur köyünde bir cİ-
1 nayet olmuş, Hasan oğlu Ahmet
İ le arkadaşları Osman, Abdullah, 
• ve Osman Gürdal eski köy muh
tarı Şakiri tabanca ile 8 yerinden 
vurup öldürmtlşlerdir. 

4 arkadaş eski bir meseleden 
dolayı araları açık olan Şakiri öL 

1 • dürmeğe karar vermişler ve ilk 
J tesadiif ettikleri yerde hepsi bir.

1

• 

1 

den tabacalarLll çekip ateş aç
mışlardır. 
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Cerrahpaşada dün yapılan merasimde Viili yeni pavyonun temeline ilk taşı koyuyor 

• 
imtihan Talimatnamesi 
Bu Sene Tatbik Ediliyor Cinayete müddeiumumilik \•8%'ı • 

yed etmiştir. Suçluların dördü de 1 
1 Y•kalanmış.... -

1 Lise ve Orta Olfullaıda 23 MaJ1ısfa 
Yaman Hırsız Derslere Nihaıet Veri/ecel< ve 
Nihaf et Dün 2Z Ma imfilı::an::a 8 

sı!~~~·r~n~~~uh_ YENi ESASLAR ı- Cerrahpaşada 
teıif s~mtlerinde elliye yakın ev. a. Bu sene tatbik edilecek olan yeni orta tedrisat talimatnamesi p 
partıınan ve dükk;n soyduğu halde Yen·ı avyon 
blr türlü ele geçirilemiyen yaman hakkında Vekaletle temas etmek ve bu seneki imtihanlar etra-
bir gece hırsızı, nihayet dün yaka- fında izahat almak üzere Ankaraya giden Maarif Müdürü Tev
lanmıştır. Cebinde birktıç hüvıyet fik Kurt şehrimize dönmüştür. 
cüzdanı birden taşryarak, kabınca VE-kaletin vermiş olduğu karara 
Hasan, Kazım ve Mustafa isimlerini 
taşıyan bu adam, en son olarak bun. 

göre, bu sene ortamekteplcrle liseler. 
de, 23 mayısta dersler nihayet bula. 

dan bir ay evvel Beşiktaşta Vişneıa.. caktır. Bu suretle, bu .>ene tam 8 ay 
de sokağında bakkal Mehmedin dük. 
kimıns., kilidi kırm~k suret.ile girmış, tedrisat yapılmış olacaktır. 

25 mayısta, lise ve ortamekteple:-. 
ne kadar tütün, sigara, rakı ve pa. de de"let imtihanlarına gireceklerin 
ra varsa; hepsini birden aşırmıştı. 

vaziyetleri tesbit edilerek kendilerı. 
Hasanın suç adedi gittıkçe k.c.boı·. 

dığı halde, bir türlü ele geçirlleme.. ne tebliğ olunacaktır. 
diğıni gören emniyet müdürü, bu iş. lmtihanüırın başlangıcı 
le bizzat meşgul olmuş ve her ne 27 mayıs pazartesi güııü liseyi bi. 
pahasına olursa olsun, bu adamın tirme imtihanlarına, 28 mayıs salı 
mutlaka yakalanması için Beşiktaş günü de ortamektcp devlet imWıan. 
zabıtasına emir vermiştir. Esasen o.. larma başlanacakır. l\luallim mek
nu her tarafta aramakta olan me- teplt>ri imtihanları 7 hazırandadır. 
murlar, nihayet dün Hasanı Be~ik. Resmi mekteplerle hususi Türk 
taş vc:.pur iskelesi civarında tutmıış.. mekteplerine devam eden talcbeıe. 
lardır. rin gerek ortamektep, gerekse lise 

Hırsız emniyet m•ldürlüğün~ g€- devlet imtihanları bir yerde ve ına. 
tirılmıştir. Tahkikat dün akpma ke- arif idaresince tesbit edılcn mümey
dar devam etmiştir. Birçok adamlar yizler tarafından yapılacaktır. Bu 
rnüdiirlyete celbedilerek, ifadeleri a. iırıtihanların hangi mekteplerde ve 
lınınıştır. Hasanın suç ortağı olan. hangi muallimlerden mürekkep mü. 
lar da bugünlerde yakalanacaktır. mcyyiz heyetleri tarafınd:.ın yapıla

cağı, bugün saat 15 de İstanbul kız 
lisesinde toplanacak olan müdürler 

Nafıa Vekili Şehrimizde 
Nafia Vekili General Alı Fuat Ce. 

besoy, dün sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Fırtına 
Durdu 

Karadenizdeki fırtına dinmiştir. 
Podinia sahillerinde karaya oturmuş 
olan Macar bandıralı 1000 tonluk 
Duna vapurunun içindeki eşyadan 
mühim bir kısmının dalgalarla deni
ze sürüklendiği bildirilmektedir. 

Vapurun vaziyeti tehlikelidir. Kı. 
yıda dalgalar çok yüksek olduğundan 
vapurda bannmak mümkün olmamış 
ve mürettebat sahile çıkmıya mec. 
bur kalmışlardır. Geminin kurtanL 
ması için Alemdar Tahlisiye Gemisi 
hadise yerine gönderilmiştir. 

içtimaında tesbit edilecektir. 
Ecnebi ortamekteplerin bitirme 

imtihanlarında muvaffak olanlar, 
ortamektep devlet imtlh:ınlarına 
gırmt>ğe lüzum kalmadan, ayni mek 
tep1erin lise kısımlarına devam ede
ceklerdir. Maamafih, Manrıf Veka
leti, bu mektepler hakkında yeni bir 
karar ittihaz etmiştir. Bu karar, bu
günlerde tebliğ edilecektir. 

Ukmekteplerde ders kesme ile im
tih:ı n zamanlarını tesbit etmek icin 
de ilk tedrisat meclisi ~arşamb:ı gü. 
nti toplanacaktır. 

Talimatnamenin esasları 
Yeni talimatnamenin esasları şun

la~ctır· 
Ortaokul ve liselerin O.çilnctl sınıfların

da bulunan talebeler, kanaat notlarına gö
re, ortaokul devlet ve lise bitirme imtihan
larına kabul edilme hakkını kazanırlar. 

Ortaokul ve liselenn birinci ve ikinci sı
nıflarında bulunan talebenin sınıf geçme
si her ÜQ kanaat notu devresinde her ders 
lçln verilen. kanaat notları ortalamalarının 
en az bes tutmaslle olur. 

Biitiinleme İmtihanlan 
Blrlsl türkçe ve edebiyat olmak şıırtile 

üç dersten, bu derslerden geçip de diğer 
tiört dersi.en ortalama notu besten az olan 

talebe sınıfta kalır. Ancak bu derslerden 
bir veya birkaçı idman, resim, musiki, biç
ki, dikiş, ev idaresi ve çocuk bakımı ise, 
sınıfta kalma ve bütünlemeye bırakılma 
sınıf öğretmenlerinin kararına bağlıdır. 

Bl.ri türkçe veya edebiyat ise iki dersten, 
değilse Uç dersten ortalama notu bc~tcn az 
olan talebe bütunlemeye bırakılır. 

Olgunluk İmtihanı 
Devıet olgunluk imtihanına girenler 

mutlaka türkçe kompozisyona tabidirler. 
İmtihanlarda muva!fak olmak için her 

branştan en az altı numara almak şart
tır. Rir veya diğer derslerden kazananu
yanlar üç defa imtihana glreblllrler. 

Şehrimizdeki 

Teşcirin 

Neticeleri 
Bu sene geçen seneye nazaran Bey 

koz ve Büyük.dere fidanlıklarından 
azami randıman alınmış, İstanbul 
130,442 fidan daha kazanmıştır. Bu. 
na Ankarada Riyaseticümhur köşkü 
etrafının ağaçlandırılması için gön
derilen 20,000 çanı fidanı da ilave e. 
dilirse umumi yekun 150,442 ye ba
liğ olmuştur. Bunlardan 101,003 a.. 
dedi Bcykozdaki meyvasız ağaçlar 
fidanlığında yetiştirilmiştir. Ve yüz 
sekseni çamdır. Büyükdere fidanlı
ğından da 49,429 aşılı meyva fidanı 
alınmış, bunlardan 2263 adedi İstan
bul kazalarına parasız olarak tevzi e. 
dilmiş, 47,029 adedi de halk& para ile 
satılmıştır. 

Beykoz fidanlığından alınan fidan 
mecmuu 101003 tür. Bunun 21,500 ü 
Belediye Bahçeler Müdürlilğü emri
ne verilmiş, ve muhtelif yerlere di.. 
kilmiştir. Heybeli, Bur~az ve Kınalı 
adalar ile Bakırköy Emrazı Akliye 
Hastanesi, Yeşilköy Tohum Islah ls. 
tasyonu, Silivri - İstanbul asfalt 
yolu güzerjl'ahı, Çamhcanın ağaçsız 
kısımlan, elli beşinci ilkmektep hah. 
çesi, Boğaziçinde Kefeliköy sırtlan 
tamamen ağaçlandırılmıştır. Kaza 
kaymakamlıkları emrine 15,000 ka
dar fidan tevzi edilmiştir. 

Dün Temel Atma 

Merasimi Y aplldı 
Maarü VekA.leti, şimdiye kadar 

Cerrahpaşa hastanesinde ayakta te
davi edilen hastalar için bir pavyon 
inşa etmeğe karar vermiştir. Bu pav
yonun temelatma merasimi dün ya. 
pılmıştır. Merasimde, ba~t:ı vali ve 
b<'led!ye reisi Lutfi Kırdar olmak 
üzere, vilayet ve belediye, sıhhat iş.
leri müdürleri, Şehir Meclısi azala
rı, Tıp Fakültesi Dekanı ve tıp ta
lebesi hazır bulunmuştur. 

Merasim, hastane sertabibi dok .. 
tor Esadın bir nutku ile başlamıştır. 
Doktor Esat bu nutkunda, Meşruti
yet devrinde temeli atılmış olan 
Cerrahpaşa hastanesinin, Meşrutiye. 
t•n son devrine kadar hiçbir tekamiU 
nıerha!esine ulaşmadan, ilk şeklini 
muhafaza ettiğini, ancak Cümhuri
yet devrinden itibaren bir tekamül 
safhasına girdiğini ve Vekaletin yaP
tıgı feciakiırlıklarla her gün biraz da
ha tekemmül ettiğini söyl~miştır. 

Doktor Esadın nutkunu müteakıp 
vali Lutfi Kırdar hazırlanmış ol9n 
temele inerek, ilk taşı koymuş, bun.. 
dan sonra kurban kesilerek, mera
sıme nihayet verilmiştir. 

\'eni pavyon 49 bin liraya mal o
lacaktır. 

Şiddetli Kareye] 
Kızılcahamam - Şiddetli karayel. 

kasabada ve köylerde mühim hasara 
sebep olmuştur. Ormanlarda da talı. 
ribat vardır. 
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Tron eim SeferEnin 
A ı e i 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Mister Clıamberlain dün Avam Norvecteki 
Alman Tebliği, 

o Vaziyet 
ndalsnesin 

.- Knmnrnsındn mühim bir ha
kikati kısnca anlattı: l\llittcflkler 
Trondheim'i zaptetmekten vazgeç
mişler 'e buradaki kuv\'etlerini çek. 
ıni lcrdir. l\lüttcfiklcrin çekilmesi 
Alman ii ferinin burnu dibinde \'uku 
hulduTFu halde çekilme harekatı zn. 
~ int ız ) apılmış ve bu uretlc mii bet 
bir netice verme i bcklcnmiycn bir 
sefere son verilmesi boş yere emek 
arfına tercih edilmiştir. 

Fakat Trondheim cferlnden vaz. 
geçilmesi Nor\'eç Jıarbinden ve ror. 
\'eÇ da\ asından feragat manasında 
mıdır? 

şgal Edildiğini Bildiriyor 
Jla~ ır. 
Ancak bu sefere nihayet verilmesi 

Noneç harbinin yalnız mühim bir 
safha mı Almanya lehinde netice
lendirmektedir. E a en \'ııziyet Al
mnn~ anın lehinde idi, Mütecaviz 
dc\'let Nor\"eçi çiğnemek için her 
tedbiri nlnuş, i gnl olunması lib:ua 
gelen her yeri ta ha tan işgal etmiş, 
bu mc' kileri tahkim için her eyi 
ynpmı tı. 

Müttefiklerin Norveçe yetişmeleri. 

Londra, 2 (Hususi) - Nor-
vcçteki harekata dair bugün 
neşrolunan İngiliz tebliğinde, 
Trondheim'in cenubundaki İn
giliz kıtalannın Alman taarru
zunu püskürttükleri ve fakat 
adetçe faik kuvvetler karşısın
da çekilmiye mecbur kaldıkları 
bildirilmektedir. 

.---

Almanlar tarafından işgnl edilen 
me\ kileri dö\'melcri, Alman donan. 
masını çok miihim znyinta uğratmn
ları, ihraç hareketleri ynpmnları, h 
yUk bir ehemmiyeti haiz ohnaJJ111le. 
rabcr, Almanları izaç mala • etini ge
çemedi. Müttefikler. ncındhcim sa· 
ha ından çekilmi olmakla beraber 
izaç harckf,tına de\ am edeceklerse 
de bu hareketlerden miilıinı bir ne. 
tice b klcnemez. ünkU Alınanlnr, 

Nor\'eçin en ıniihim, en mamur ve en 
:sık niiluslu kısmına yerle mi ve ga. 
yelerini kısmen tahakkuk cttirmis. 
lerdir. Onları hurndan sökiip atmak 
nrıcak esaslı harekiıtn bağlıdır. 

Bu havalideki bütün ı.:ovvetler 
Andalsnos ve civarııu:raki limaniar. 
dnn vapurlar? nındirilerck geri alın. 
mıslardır Narvik ve Namsos h ava. 
lisiıwlC değişmiş bir vaıi (' yoktur. 
Almanların bildirdi ıne göre, Al. , 

mnn kıtaları İngilizler tarafından 
tahiiy<.• edilen Andalsn~se varmışlar 
ve şehri işgal etmişlerdir. a . 

Mesul Kim? 

Alman tebliğine göre 
Bugünkü Alınan tebliğinde de şöy • 

le deniliyor: 
"Oslo'dan Şimali Garbi istikamc. 

tinde ilerliyen Alman kuvvetleri ye
niden arazi kazanmışlar ve Sogne 
fyoruna varmışlardır. Valdres mın. 
takasında evvelce teslim olduğu bil
dirilen dördüncü Norveç fırkasından 
alınan esirlerin miktan 300 subay ve 
3200 erdir. 290 at, 3 dağ topu ve 58 

F nkat \'aziyetirı hu mahiyeti al. makinah tüfek ganaim alınmıştır. 
ma ından müttefikleri mesut "Dombasın Şimali Şarklsindc ilcr. 

etmek biraz insaf.ızlık olur. ÇUnkü liycn Alman kıtalan, İngilizleri bu 
Almnnlnrın tceu·iiz lınzırlıklnrJ Nor- mevkii süratle terke mecbur etmiştir 
veç'in hurnu dlhlnıle yapılıyor. ny- Almanların eline mühim miktarda 
lardnnbcri Baltıktn ihra tecriibele. ganaim geçmiştir. Dombasın 50 kHo. 
:rine dernm edili) or, •orvcç htiku- metre imali Şarkislnde Kleven mcv 
nırfi hic bir tahlilr c:nznıh·nr "'.ohlL 1-)ımıc :; :M .- ı:Lak~~ 'muıt.::.ı.-emet ~-·-......... 
ke) i karsılamak için yardım istemi. etmek ıstemış olan duşman mufreze. 
Yor, eUınsı] teca\'ÜZe kurban olmak leri geri püskürtülmüş ve 300 Nor- r 
üzere olan bir memleket olduğunu veçli esir alınmıştır . ., \ r.,,, 

- henüz devam etmektedir. Namsos 
mıntakasında vaziyet degii"lcmiştir. 

Narvikte tahaşşüt etmiş olan Nor
veç kıtaatına General Fleischer ku. 
manda etmektedir. Bu havalideki 
müttefik kıtaatın ehre yaklaşmakta 
olduğu haber verilmektedir. 

Almanlar, Norveçin cenubunda 
Oslo lle Bergen arasında irtibatı te
mine çalı maktu ve Vo s'dan kalka. 
rnk demiryolu bovunca güçlükle iler. 
lemektedirler. Trondheim'ı Osloya 
bağlıyan demiryolu İngiliz tayyare. 
leri tarafından bombardıman edilmiş 
ve birçok yerleri tahrip olunmuştur. 

• 
İsveçten verilen malumata gore, 

harp gemilerinin ref;ıkat etmekte ol. 
duğu bir takrm nakliye gemileri, İS
veçin garp sahilinde kain Joern ada. 
sının takriben 1 O mil açığında İngiliz 
tayyarelerılc harp gemilerinin hücu. 
muna maruz kalmıştır. Top atesi, dün 
öğleden sonra iki saatten fazla de. 
vnm etmiştir. Hadiseyi gözleri ile 
görmüş olanlar, bir gemide yangın 
cıkmış ve bir diğerinin batmış oldu. 
ğunu söylemektedirler. 

Gemilcr'.in ekserisi şimale doğru 
yollanna de\•am etmislerdir. 

ı.ııw....;:.,.,\ llava bombardımanları 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup 

tayyareler, Norveç ve Danimarka ha. 
va üsleri üzerinde tazyiklerine de. 
vam etmişlerdir. Stavanger hava 
meydanı iki defn bombardıman edil. 
miştir. Forenbu ve Aalberg hava 
meydanları da iddetıi bombardı. 
man1ara tabi tutulmuştur . 

his ederek her çareye başvurmuyor- • 
du. Yine Alman ajansının ordu ku. Norveçe sevkf,dile11 Fra11srz kıl<tlnrı vcpura irl·dip cdilirkell 

1 Şimal denizinde bir Alman tayya. 
1 re~ı düşürülmüştür. İngiliz tayyare. 

leri Stavanger meydanını bu sabah 
tekrar bombardıman etmi lcrdir. 

Fakat Nor\"eçi hu masum \'aziye. mandanlığı tarafından bildirildiği 
Namsosta 2 Alman tayyaresi düşü. 
rülmü tür Bu tayyareler. bir İngi. 
liz gemisine taarruz etmişlerdir. tinden dolayı muahaze etmek kim- kaydile verdiği bir habere göre 1ngi. lar yuksclmiştir. Digcr bir tayyare eden ecnebi gönülliıler tarnfındnn iş. 

senin aklından geçmez. l\funhazeye liz filosuna mensup, tayyare n~kliye nakliye gemisine de muvaffakiyetll gnl edilmiştir. Norvçliler Almanları 
layık olan taraf, bitaraflık hukukunu gemilerinin de dahil bulunduğu, ol. bomba isnbetlcri olmuştur. Maamafih daha Ccnuptaki Tynset'tcn Kvikne'. Amirallık dairesi, 

1190 
tonilôtoluk 

zerre kadnr tanınuyarnk coğrafi \'a. dukca kuvvetli bir grup Mayısın bl. bu taarruzun tesiri sis yüzünden gö. ye doğru püskürtmüşlerdir. Bu ci. Bittern ismindt>ki İngiliz harp avizo. 
zi~cfinin mü aadc i yi.iziindcn her rinci günü, Norveçin garp sahiline rülcmemiştir. Bundan başka, bir tor- varda çarpışmalar devam etmekte. cunun battığını bildirm ktedir. Bu 

• 
tarafa aldıran ml·1·tcc"'\'ı'zdı"r. Yak.1aşmıştır. Düşman avcı tnyyare. pldo muhribinin pupasına orta çap. dir. Rocros'un zaptı, Almanların Şi- bl f 

.. l t b" b b • b hususta neşredilen te iğde şu ta si-Bugiin gerçi hiitiin bitaraflar g(;z. ermin çok faal müdafaası ve bütün a ır om a ısa et etmiş ve muhrip malle olan muvasalalannın kesilme· lôt verilmektedir: 
lerini dört açını lnrdır • . Fakat ne ya. harp gemilerinin teksif edilen ateşi. der~al dunnıya mecbur olmuştur. si demektir. Fuldnl'da, Öster vadi- Bittem, müteaddit dü~man tavva. 

"e rağmen Almanlar ü ı i · Bır Alman tayyaresı· u··ssun·· e do··n. · d H ı JJ tık ki bu uyanıklık, mu\'akkat te ol. -· • vaz c er nı sın en jerkin'e giden dnğ yo u ve relerinin hiıcumuna maruz kalmış 
a, iki memleketin hayatına nınl ol- yapmışlar ve düşrpanın iki avcı tay. memi tir. Dombas - Stören demiryolu üzerin- ve bir du!:man tayyaresinin duşrnesi 

11111 tur. Y?rcsini düşürmüşlerdir. Orta çapta Norveçliler bir elıri aldılar de Almanlar, tecrit edilmiş vaziyet. ve müteaddit diğer tayyarelerin ciddi 
Torvcç vakti~·le uyanıklık Ş?öster- hır bomba bir tayyare nakliye ge. Osl~dan Trondheim'c giden demir te bulunmaktadır. hasara uğraması ile neticelenen uzun 

mis \'e bugün Almanlar tarafından ~isi1~? b~ş ta.::ıfına ortalama isabet yolu uzerln?eki Rocros şehri, Nor- Dün Dombas'Uı şiddeUi bir muha. bir çarpışmadan sonra yanmağa baş· 
lşgnl ve tahkim olunan üsleri mi.it. e m ır. emı en alevler ve duman. veç kıtaatı ıle bu kıtaatn müzaheret ~be olduğu haber veriliyor. Harp lamıştır. 
tefikle~ de~etmiş obaydı, vaziyet ~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~ 

::;;;::.~;!::r;~~~.n'.°i"~.~~~;·:,; en., l 1 j' ı ttE. mrnn 
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gerektir. U8SO mı a yayı ar e surun uyor. ıınn~ .) ı imar etme,> i tercih eder görünmekteaır. 

Türkler ve Yunanblar 

Saadet ve Felaketi • 

Aralarında Paylaşırlar 
Ankara, 2 (A.A.) - İstanbulda Yu. 

nan kralının doğum bayramı müna. 
sebctilc yapılmak istenen dini ayine 
nıahalli memurlarca muvafakat edil. 
ıneınesi D. N. B. tarafından mütema. 
diyen istismar edilen bir mevzu ha. 
linc getirilmiştir. Bu neşriyata kar. 
sı vnki olan müracaatımıza Hariciye 
Vekilimiz "Yunan ve Türk milletle
:ri saadet ve feliıketi aralarında pay. 

Fakat erkômharbiyesinc yaptırdığım dün bil- Jf. 
dirdiğimiz lıarp planım tatbik edebilecek midir? 1'facarista11da Almanlar müstakbel kabille aza-
ltalyada lıarP.aleyhtarı. ccreya11lar çok kuvvet- larmı bile seçmişlerdir. Biitiitı komşularım gü-
lidir. cendirdiği için şimdiki Ba vekile Almaıılar, es-
Norı·eç istilası başladıktan sonra SicUyada fa· ki Avusturya Başvekili Şuş11ig ismini takmı . 
§izm aleyhinde bir hareket görülmü ve 1talya11 lardır. Onun yerine ya §imdiki Alman tarafları 
gizli polisi (Ovra) Sicllyaga '.100 memur gönde. Hariciye Nazırı Çaki ve yalıut Almanlarm tanı 
rerek kıyamı bastırabilmi§tir. itimadına mazhar olan Emredy neleceklir. 
/talya Hariciye Nazırı Kont Cia110 da llartJe mu- lf. 
haliftir. Geçen halta /talyan matbuatınııı miU. • Romanyndn Kralın bir harp kabinesi lmrmak fikrinde 

tef iklere lıücumu esnasında Kont Cianonun so-
ğu kalmadan rahatsız olarak ed11derı çıkmadığı 
bildirilmiştir. 

olduğu bildirlliyor. 

• lngilizler Sovyellerle ticaret muahedesi akdi 
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Mutavassıtların 

Elinde Bulunan 
Afyonlar Tamamen 

Satın Ahnacak 
Ankara, 2 (A. A .)- Ticaret veka

let.inden tebliğ olunmuştur: 
Mutavassıtlar elinde bulunan es. 

ki seneler mahsulü afyonlar, geçen 
sene toprak mahsulleri ofisi tarnfuı.. 
dan verilen fiyattan daha pahalıya 
mal olınuş bulunmasından, muta
vassıtların elinde bulunan malların 
kamılen toplanmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine Ticaret Vekaletin
ce, toprak mahsulleri ofisi halen 
mutavsssıtlnr elinde bulunan 1939 
ve daha evvelki seneler mahsulü at. 
yonlunn peşin para ile ve daha yıik
sek fiyatlarla mübayaosma memur 
edumıştir. 

Toprak mahsulleri o!isinın muba
yaa şartlan aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Afyonlnr 1940 senesi mayıs 
nihayetine kadar İstanbul deposuna 
teslim edilıniş bulunacaktır. 

2 - Bu muddet zarfında getiri
len afyon depoya giriş sır site mua.. 
yeneyc tabi tutulacak, ince ve ka. 
bıısı tefrik edildikten sonra usulü 
dntresınde numunesi alınarak tahbli 
ve bunu müteakıp tartısı ve kati te. 
sellumiı yapılarak bedelleri ôdenc. 
cc.:ktır. 

3 - Hikemi muayen<> neticesinde 
mağşuş bulunan afyon~ mübayaa 
cdilmiyecektir • 

4 - Bu afyonlar için takdir edi. 
len kıymet ince toplanmış olanların 
beher morfin derecesi ( 10) kırk ku. 
ruş ve kaba toplanmış olanların be. 
her nıorfin derecesi (30) kuru~tur 

5 - İstanbul haricinde bulunan 
mutavassıt ve zürra elinde bulunan 
afyonlarını bizzat İstanbula getirme. 
dıkleri takdirde, afyonlarmın iptidai 
ve i.'ati teslim ve tesellüm muame.. 
lesi, bedellerinin tahsili için noter. 
den musaddak bir vektıl,.tname ile 
İstanbulda münasip görerekleri bir 
mutemedi vekil tayin cd::bifüler. 

BAŞVEKİL 
Erzincana 

Gidiyor 
Malatya, 2 (A.A.) - Başvekil Dr 

Refik Saydam beraberlerinde İktısa1 
Vekili ile Maden Araştırma Enstitu 
su Müdürü ve maiyeti erklını olduğu 
hald bugun saat 10.15 te buraya 
gelmiş ve İstasyonda Vali, Belediye, 
Parti ve Halkevi Başkanlarile VUA
yct erkanı ve halk tarafından karşı· 
lanmıştır. Başvekilmiz trenin tevak
kufu müddetince Vali, Belediye ve 
Parti Reislerile gorüşmliş \'C 10 30 
da Erzincana mutcvccclhen hareket 
buyurmuşlardır. İktısat Vek11i Hüs.. 
nü Çakır ile Maden Tetkık ve Arama 
Enstitüsu Miıdurü şehrimizde kalmış 
lardır. 

Çetinkava. 2 <AA.\ - l:SnşvE'kıl 
Dr. Rcfık Snydam bugun sant 15 40 
ta Çetinkaya istasyonundan Erzin. 
cana geçmiştir. 

Macar 

Da iliye 

azi Şefi 

r azırını 
Düelloya Davet Etti 
Budapeşte 2 <A A ) - Öğrenildı

gine gôre bu sabah Macar nazılerin n 
şefi Hubay, Dahiliye Nazırı Hcrcztes 
Fischeri diieJloya davet etmistir. 

Bu düellonun sebebi. Macnr parla. 
mentosunda bu iki zat arasında çık • 
mıs olan şiddetli bır milnakm:adır. 

Belçil<a I' endini 

Müd faa Edebilir 
Bruksel. 2 (AA ) - Bclçıka hü

kümetinin. memleket d h 1;ndf'! em
niyeti temin maksadilc bırçok ted. 
birler nldJğı malümdur. Komunıst 

beyannamelerı dağıtan chcmmi~etJi 
bir merkezin meydana <:ıkarılmr.t!lı 
üzennt> bugun yeniden tevkifn: yıı. 
pılmı~tır. 

~ laşrnıya karar vermişlerdir. Ve bunu 
her Vesıle ile tekrar etmekte fayda 
vardır'' cevabını vermişlerdir. 

Son Deniz Harekatına 
Ait Fransız Tebliği 

1Jlussoli11i'nin harp siyasetine mulıalif olan yal
nız Ko11t Ciano değildir. Papalık da 1Jlus110Uni
ye Hitleri11 11amnda lıarbe girdiği takdirde Va
tikamn buna muhalif vaziyet alacağım bildir
miştir. Talımi11e göre, ltalya harbe girdiği tak
dirde Papa ltalyayı terkederek başka bfr mem
lekete gidecektir. Böyle bir hareketin ise Kato
lik ltalya11lar arasında bir isyan çıkaracağı zan· 
nedilmektedir. 

için teşebbüslerini sıklaştırmıya başlaml.§lardır. 
Bu ticaret muahede i aktedildiği takdirde, ln
gillcrenin Sovyet Rusyadan Almanyaya sat
makla olduğu mevadın mühim bir kıs11Utıı ala
bileceği tahmin edilmektedir. 

)#. 

Belçıka ttarıcı ·e Nnzırı ~paAk., 

Anverste bir nutuk soylcnıış ve de
miştir ki: 

Paris, 2 (A.A.) _ 2 Mayıs akşam 
~ebliği: Keşif kollan faaliyette bu
unmu lardır. Vosgeslerde devriye

ler arasında vuku bulan müsademe. 
de, ~ehimize neticelenmiştir. 

Şımal denizindeki son hare!kAt es
~~~ında, torpido muhriplerimizden 

rı ağır hasara uğramıştır. Karakol 
gemilerimizden biri mayine çarpa
rak .batmıştır. 
.rn_bığcr taraftan, bir tahtelbahlri
l'l "lıJO;I • bir düşman tahtelbahirini tor-

1 ~:nistir. 

• f. 
Bitlerin İspanyada iktısadi nıütehassı lor ndı altında 
çalı an ajanlan İspanyayı İtalya ile birlikte Almanya 
yanında cephe alrnıya tahrik etmektedirler. Bu hizme. 
tine mukabil İspanyaya Cebclitarık vaat edilmektedir. 
Nazi teknlsiyerucri 1 Pan:vada 4.000 nilot vcti..tirm~k
fcdir. 

Fakat General Franko şimdilik harbe girmektense, fs· 

• 

İngiliz ve Fransız knynaklarının verdiği malUmat göre 
Almanya Danimnrkada mağlup olduğu vcyn mağlup 
olacağını anladığı takdirde, derh l is,•eç'e, \ ' C belki ele 
hnşkn memleketlere saldıracaktır. Müttefikler harp Cı. 
rası, bu ihtimalleri göze olarak her cephel c yardım ede· 
bilecek surette tertibat hnıştır. 

JI. 
Son hafta içinde Çekosloı·akyada seferberliğin 
tamamlannıasma çalışılmaktadır. 1'1 acaristan 
hududu üzerinde bulunan Bratislaı·a'da mühim 
miktarda asker toplanmaktadır. Yeniden on sı
nıf asker silah altmn çağırılmıştır. 

Harpten vareste k:atacag mızı sa
nıyorum Zira, l 940 Belçıkası artık 
1914 Be.lçikası değildir. Kendi ken
dimizi müdafaa etmcğe kudretım1z 
vardır Ordunun ve me:nlekrti'l kud. 
reti. mudafaa tertibatınm kuV\: etını 
son derece arttırmaktadır . 

Almanyada Çalışan Eski 
Bir Fransız Mebusu 

Pari<>. 2 (A A.) - Sab1k komiini'!t 
ve kaçak mı::-hu~ Thorl'z'in Bnne rfo_ 
kalı~ında bulunduğunu ve ornd Hit_ 
ler hükumeti ile mutabık olarak fa. 
aliyet sarfcttığini Matin gazetesi bıl. 
ıHY4vnP 
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MilleUeraras.ı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle ao, 1e, t, 
8,6 liradır. Abone bedeli pesincllr. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul Wıvesı llzımdır. 

Haksızbğa Uğrıyan 

Bir Vatandaş 

Ulusal Ekonon_ı:l ~~ Arttırma Ku
rumunun koylülere: 

"-Daha bol tohum ekiniz!", "Da. 
ha çok toprak ekiniz!,, Kabilinden 
tavsiyelerde bulunduğu şu günlerde 
de bir vatandaşımızuı çok pyanı 
ciikut bir şikayetine muhatap oL 
duk: Bu vatandaşımız diyor ki: 
"- Ben "Çorlu,. luyum: Orada 

:me,·cut bulunan 60 dekarlık topra
ğıma, üç senedir, pirinç ekerim. Çel
tik Kanunu, bütün vatanda~an, her 
yıl, pirincin ekim zamanından üç ay 
evvel hükumete başvurmıya ve ııi. 
yetlerini bildirmiye mecbur tutar. 

Bu sene, hükUnıete miiracaat ede
bileceğim zamanın mühim bir kumı. 
nı rahatsızlıkla geçirdim. Fakat bu. 
na rağmen, o üç ayın sonlanna doğ
ru, toprağıma pirinç ekmek istediği. 
mi bildirmek imkanını buldum. Ve 
hastalığımı ispat eden raporu da isti. 
dama ekliyerek, gecikl imden müte. 
vellit kusurumun affını diledim. 

Fakat, maalesef, aldığım cevap 
menfi oldu. Ve ben, bir dikkatsizlik 
)'iizünden istidamı vermekte gecik. 
miı sayılarak, toprağımı ekememiye 
mahkCiın edildim: Bu yür.den, bu yıl, 
60 dekar toprağım, mahsulsüz kaldı. 

Halbuki, topraklanna pirinç eke. 
eelderin hükfımete niyetlerini haber 
vermiye mecbur tutulmalan, sıhhi 
Eal'UJ'etlerin neticesidir: Hükfımet, 
bu ihbar sayesinde, mevzuubaha edi
len mahalle pirinç ekilmesinde sıhhi 
bir mahzur bulunup bulunmadığını 

tetkik e ttirmek imkanını kazanır, ve 
ııhhi bir mahzur ıörmediii takdir. 
de, istenilen izini tereddütsüz verir. 
Böyle bir müracaatın ayni mahal 
için her yıl tekrarlanması lüzwmuz 
bir formalite ise de, bir teamül hali. 
ne geldiği için, bizler de mecburen 
inkıyat ediyorduk. 

Fakat benim toprağım, bir defa 
tetkik olunmuştur. Bu tetkik netice
sinde, oraya pirinç ekmemde sıhhi 
bir mahzur görillmediği de, istediğim 
müsaadenin geçen yıllarda benden 
esirgenmemiş bulunmasiyle sabittir. 
Şu halde, kanuni müracaati yap. 

makta teahbür ettiğim hükmüne 
-hem de haksız yere-- vanlıp ta, 
bu müsaadenin bu yıl bana ve.rilme. 
mesi de neden? 

Ben, bu vaziyetı, allladar veka. 
lete de yazdım. Maruz kaldığım mu. 
amelenin haksız olduğunu ispat et. 
tim. Fakat, bana verilen cevap şu oL 
du: 
"- Bhce yapılacak bir şey yok.. 

tur!" . 
Vatandaşunıun şikiyeti burada bı-

tiyor. Fakat biz ona yukanki cevabı 
veren vekaletle' hiç te hemfikir deği. 
liz: Bizce. hilakis yapılacak çok şey 
vardır: Çünkü biz bu vaziyette daha 
başka vatandaşla; bulunabileceğini 
düşünüyoruz. O takdirde de, ulak te
fek dikkatsizlikler ve manasız for. 
nıalitelerle, her yıİ memlek~tte, v ~ir 
bayii arazinin atıl bırakılabılecegınl, 
bir çok vatandaş\arla bi1lik!e. mem
leketin de zarar görebilcceğını anlı
yoruz. 

Bunun icindir ki, her lüzumlu 
mahsulü arttırmak uğrunda, domate. 
si güle, laleye tercih edecek derecede 
ileri gittiğimiz şu günlerde, müstah
silin işini güçlestiren bu kabil for
maliteleri ve dikkatsizlikleri ortadan 
kaldıncı çarelere baş vurmak, sade 
kuru propagandadan hayır bekle. 
rrıekten cok daha isabetli bir vatan 
razifesidlr. 

KARİ MEKTUBU 
Fena Adet 

Tıp talebelerlndeft Bah•, ltıaan, Eaat ve 
8 •ha Ak9lt yazıyorlar: 
"- En fena Adetlerden biri, mezar ba

flnda dua eder gibi görünen aetU. üstü ba
sı Periean tnsanlann hareketleridir. Cena· 
Zelertn nakil lşl orıanlze edilmlşUr. Mezar 
bqıannda bu dlnl rasimenln de nezahet 
ve edep dairesinde yapılman zarurlcllr. Ölil 
5ahlbtnın muztarlp dakikalarından ldJ 
rnentaat hlssile istifadeye kalkışan bir aü
ril Clngene yerine mezar başında blr veya 
birkaç bocanın bulundurulması ve bunun 
mecburi tutuımuı bütün bu clrkinllklerl 
Ortadan kaldıracaktır." 

TAN 

FRANSA 

.. 

CE ZAYlR 

FAS 

600 Km'. 

AKDENiZ VAZiYETiNi VE BU DENlZDEK.l BAŞLICA GEÇll YERLERiN/ GÖSTERiR HARiTA 

• • 
K DEN üZ 

ltalyanların 
Harp Planı 

A kdenizde harp havası esiyor. 
İtalyanın son zamanlarda müttefikler aleyhine aldığı 

şiddetli vaziyet, İngiltere ve Fransanın ticaret filolarını Ak
denizden çekmiye mecbur olmaları, nazik bir vaziyet karşı
sında bulunduğumuzu gösteriyor. 

l\ıiussolini Hitlerle bi likte harek te karar vermiş görü· 
nüyor. Bu takdirde ne olacak? İtalya Balkanlarda ve Akde
nizde ne yapabilir? 
İtalyanın ilk hedefi, Nazi siste_ 

Müttefiklerin 
Harp Planı 

B u defa müttefiklerle İtalya arasında cereyan edecek 
harp hakkında bir fikir edinmek için 1914 -18 har

bini hatırlamak kafi değildir, fakat son senelerin tecrübeleri 
göstermiştir ki, kati harp ancak denizde ve karada yapılabi
lir. Hava kuvvetleri ancak deniz ve kara muharebelerinde 
yardımcı rol oynıyabilmektedir. İtalyanın vaziyeti, sahilleri 
az olan ve hududu Zigfrid hattı ile muhafaza altına alınmış 
bulunan Almanyanınkine benzemez. 

min<le bir yıldırım taarruzu ile Yu.. 
goslavyayı işgaldir. Bu işgali de 
müttefik ordularının Balkanlara 
naklinden evvel tamamlamak eme
lindedir. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 
İtalyan topraklan karadan ve 

denizden müttefiklerin ordu ve do. 
nanmalanna açıktır. 

Fakat İtaiyanın Yugoslavyayı 
işgal teşebbüsü, müttefiklerin mu.. 
halefetine uğramasa bile kolay 
muvaffak olur bir iş değildir. Yu. 
goslavya, Balkanlarda en kuvvetli 
ordusu olan devletlerden biridir. 
Yugoslavyanın hazari kuvveti 
350,000, ihtiyat kuvveti 1,000,000 
dur. Sırpların harp kabiliyetleri 
de bütün AHupaca malümdur. 

İtalya bu kuvvete karşı 1,000,000 
asker sevkedebilir, ve ileride bu 
kuvveti nihayet 1,500,000 askere 
çıkarabilir. Bu kuvveti himaye 
için de Adriyatik denizini kapa. 
mıya ve donanmasını Adriyatik 
sahillerinde bekletmiye mecbur. 
dur. 

İtalyan kuvvetleri Arnavutluk. 
tan Yugoslavya üzerine yürürken 
İtalyan donanması denizden ve ka
radan Dalnıaçya sahillerini top a
teşi altına alacaktır. Böyle bir ha. 
rekette ilk hedef, bütün gemicile. 
tin hayran olduklan, Dubrovnik 
ve biraz daha Cenupta Kataro li. 
manlarını almaktır. 

Yugoslavların Attrıyatikte kü
çüle bir donanmaları vardır. 

Bir hafü kruvazör, bir eski kruva
zör, 3 destroyer, 8 torpidobot, 4 
denizaltı gemisi ve bir kaç mayin 
gemisi. Deniz tayyareleri ise 60 ka. 
dardır. 

İtalyanın deniz kuvveti hakkın. 
da tam malümat sahibi değiliz. Fa. 
kat bir sene evvel yapılan tahmin. 
lere göre İtalyan donanması 4 zırh. 
lı, bir tayyare gemisi, 23 kruva
zör, lll destroyer, 101 denizaltı 
gemisi ve 58 torpidobottan mürek. 
keptir. Bu sene de yeniden 35 er 
bin tonluk iki zırhlı indirmiştir. 

Yugoslavlar denizde mukavemet 
edemiyeceklerl için, sahil boyunca 
uzanan yüksek dağlara çekilecek. 
terdir. Bu dağlık arazi kolaylıkla 
müdafaa edilebilir. 

Şimalde İtalyan ordusu Trlyeste 
ve Fiume'den Zagrebe doğru bf r 
taarruza geçebilir. Zagrebe olan 
m~safe 160 kilometredir ve oradan 
Tuna vadisini takip ederek Bel
grada inilir. E~er Almanlar da ayni 

(Devamı 7 incide) 

SEMIZOTUNDAN GENÇLiK 
Semizotunun sebze halinde, en

ginar ve bakla gibi, en yukan ve 
en aşağı resmi fiyatı bulunmasına 
taaccüp etmemelisiniz. Onun he
kimlik tarihinde pek eski bir yeri 
vardır. Onun için, semizotunu sev
meseniz bile, tarihine hürmet ede. 
rek arada sırada yemelisiniz. 

Semizotunun ilk vatanı Hint di. 
yan olduğunu rivayet ederlerse 
de, onun vesikaya dayanan tarihi 
eski Asuriler zamanından başlar. 
O zamanda adı pu • ru - pu • hu o. 
lan. semizotu, tahammür etmiı bir 
içkıye katılarak barsaklanndan 
hasta olanlara içirildiği vesikayla 
sabittir. 

Daha sonra İpokrat hekim v; o. 
:nun arkasından başka büyük he. 
kimler semizotunun barsak hasta. 
lığına deva olduğunu kabul ettik. 
ten başka, baş ağrısına, göz ain
larma, mesane taşlarına, basur me
me )erine, ağızdan kan gelmesine 
ve solucanlara karşı da ilaç oldu
ğunu yazmışlardı •.• Telkin hekim. 
lerlnin en kuvvetli piri olan bizim 
Anadollu Apollonius daha ilerlve 
giderek, delikanlılar sabahleyin 
kendilerini pişman eden rüyalar. 
dan kurtulmak isterlerse gece ya. 
taklanna birH semizotu koyunca 
birebir geldiğini söylemiıti._ 

Ortaçağlarda da semizotu linet 
vermek bir de akan kanı durdur
mak hassalariyle me;thur olmuştu. 
İkinci hassası, bir büyük adam 
harpte ayağından yaralandığı va. 
kit semizotunun üzerine basınca 
kanın durması üzerine mevdana 
çıktığından semizotuna mlibarek 
adı verilmişti. Fakat bunun neden 
ileri geMiğinl anbyamı:van ve ku.. 
r11nt11ya atfeden ahmaklar semiz.. 
otu ile eğlenmek lstiye:rek ona Bak
latül • Humeka demişlerdi. 

Halbuki semizotunun bu Od hu
sası da doğrudur. Linet vermesi 
Jüz(jcf olmasından ileri ge1"ittn .. 
den bunu semizotu yfvenler de 
kendi tecrübeleriyle blllrler. 
Kanı durdurmak hassasına ge.. 

lince bu da terkibind.-.ki 'Pftlrtin 
maddesinden flerl gelir. Vllnl, 
Boerhave hekimin dediii gibi se
mizotunun bir libresi ıılulıu ta su. 

yu çıkanldığı vakit onun su olmı. 
yan kısmından ancak bir dirhem 
kalır. Fakat bu bir dirhem madde
de büyük nisbette pektin vardır. 
Bu madde kanın pıhtılaşma kudre. 
tini arttırdığından şimdi kanama. 
lara k.ar§ı en yeni ilaçlardan biri. 
dlr. Elmadan çıkarılan pektin mi. 
de ülserlerinde kanı kesmek için 
kullanılmaktadır. 
Şu halde eski zaman hekimleri.. 

nin semizotunu, yukardan yahut 
aşağıdan kan gelmesine sebep olan 
hastalıklara kartı ilaç olarak kul
lanmış olmalarına ahmaklık deni
lemez ... 

Semizotunun terkibinde azotlu 
maddeler yüzde ancak 1 ,9, şeker 
yapacak maddeler 1,1 yağlı mad. 
desi daha az, yüzde 0,3 olduğun: 
dan kendisinin beslemek kudretı 
pek azdır. Fakat yemek olarak pi
şirildiği vakit bol bol sade yağ, sa. 
lata olarak yenildiği vakitte de 
haylice zeytin yağı yemeğe vesile 
oldutuııdan semizotu kendisi b.es
liyemese bile yağın beslemesıne 
vasıta olur. Semizotu yemeğine 
bolca pirinç katmak adet oldufun. 
dan bu da sebzenin şeker cihetin. 
den eksiğini tamamlanuş olur. 

Semizotu yeşillik olmakla bera. 
ber vitaminleri cihetinden tetkik 
edildiğine dair tlmdilik bir haber 
yoktur. Ancak eski zamanda onu 
iskorbut illetine karşı da ilaç ola. 
Tak yediklerine bakılırsa bir gün 
semizotundaki C vitaminininden 
haber çıkmıyacak denilemez. 

Madenleri pek çok türlU değilse. 
de bir tanesi pek kıymetlidir: Se
mizotuncla yüzde 151 miligram 
manyezlyom madeni vardır. O ma. 
denden bu kadar bol nisbette taze 
sebzelerin ve taze yemişlerin hiç 
birinde bulunmaz. Manyeziyomun 
ıençlik veren maden olduğu elbet. 

1 
te hatın.nndan çalunamıştır... Bu 
da ııemlzotunun en yeni öfrenilen 
haasasL 

Bundan dolayı, ihtfyarlann se. 
mlzotunu sevmeleri onu yalnız diş. 
terine sare yumutacık bulmalann· 
dan detti, biraz da, semlzotunda 
gençlik bulacaklannı tahmin et
melerindendir. 

Fransız Başkumandanı General 
Gamelin isterse Napoleon ve Hani
bal'in izini takip ederek Alplar ü. 
zerinden Po vadisine inebilir ve 
buradaki Lictor hattını yardıktan 
sonra Milano ve Turin kapılarına 
dayanır. Bu iki şehir de İtalyanın 
harp sanayi merkezidirler ve İtal. 
ya ordusu için fevkalade mühim. 
dirler. 

Geçen yaz Mussolini Po vadisin. 
de ordusuna bir müdafaa manevra· 
sı yaptırmış, fakat bu tecrübe İtal
yan Başkuman.danlığının ümit ve 
cesaretini kırmaktan başkll bir ne. 
tice vermem.iştir. Bu tecrübeden 
sonradır ki Alınanların Brener yo. 
luyla İtalyaya girerek İtalyan or
dusunu takviye etmek mecburiye
tinde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Fakat müttefik kuvvetleri kara. 
dan İtalyayı istila ihtiyacını duy. 
mıyabilirler. İngiliz ve Fransız do. 
nanmaları Akdenizin kontrolünü 
Üzerlerine almışlar ve bu denizi a
ralarında taksim etmişlerdir: Ak. 
denizin Garb · kısmı Fransız do. 
nanmasına bırakılmıştır. Burada 
Toulon. ve Bizerta limanları Fran. 
sız donanmasının üslerini teşkil e. 
der. Cebelitarıkta da İngiliz ve 
Fransız donanmaları müştereken 
çalışırbr. Akdenizin Şark kısmını 
da İngiliz donanması kontrol eder. 
Ve bu donanma da Malta ve İsken. 
deriye üslerine dayanır. Müşterek 
donanmanın Başkumandanı İngiliz 
Amirali Cunnıugham'dır. Bu ku. 
mandan ilk şöhretini Çanakkale 
harbinde kazanmıştır. 1937 denberi 
İngilterenin Akdeniz donanması 
kumandanıdır .. Geçen sene de İn
giliz Amiral Gemisi ile İstanbulu 
ziyaret etmiştir. 

Amiral Cunmugham iki ay evvel 
Maltaya giderek Fransız Akdeniz 
donanması kumandanı ile görüş. 
müş, ve plilnlannı hazırlamıştır. 

Müttefik donanmaları evveli 
Süveyı Kanalı ile Cebelita. 

nğı kapıyarak İtalyanın deniz yol. 
lannı kesecektir. İtalya o tarihten 
itibaren hariçten bir damla petrol 
alamıyacak, bir dirhem gıda mad. 
desi ve ham madde getirtemiye
cektir. 
Süveyş Kanalmın kapaftması t. 

talyanın Habesistandaki nrtfn~tn• 
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tgo!:Mi!tl 
Ecnebi Artistlerin 
Gidişi -:6 • -s L, ~ 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

162 artistin, Küçük Sanatlan 
Himaye Kanununa dayanarak, 

memleketten çıkarılmasına karar ve. 
rildi. Bu ecnebi artistler meselesi ö
tedenberi matbuatın üzerinde dur. 
duğu bir mewudur. Yerli sanatkar. 
lara karşı bu ecnebi artistlerin yap.. 
tığı rekabet, iktısadi bakımdan ne 
kadar ehemmiyetli ise, bunların tev. 
lit ettiği içtimai ve siyasi mahzurlu 
daha mühimdir. 

Bu ecnebi artistler dediğimiz dişi 
zümrenin bayattaki rollerine acı. 
mamak eİden gelmez. Hatta artist 
ismini ayağa düşüren, sanatla al~ka· 
anıdan ziyade, halkın haY''ani bısle. 
rini istismara memur edilen bu malı. 
liıklar hangi sebep ve saikle bu h• 
yata düşmüş olurlarsa olsunlar, ba. 
nun günah ve vebali yine kendilerin
den ziyade mensup olduklan cemi• 
yellere aitti. 

Bara indirilen sanatta, Esthetic7i 
aramıyoruz. Çünkü sanat, hiç blı 
şahsın veya kumpanyanın bütçesine 
kir getirecek bir istismar vasıtası 
değildir. Sanat başını patronun göğ. 
süne dayadığı dakikadan itibaren bit 
ticaret emtiaındır. Bu bara ticaret 
malı gibi getirilen, sanatla beraber 
kadınlığı, insanlığı istismar edilen 
mahlitka, bir insan gözüyle bakhiı
mtz zaman, bugünkü medeniyetin 
istismarda gösterdiği iğrenç zeki 
karşısında hicapla yüzlerimizi ört
memiz icap eder. 

Şahıslanna karşı ne kadar insafb 
olursak olalım, beyaz kadın ticareti 
yaftasiyle kıta kıta, şehir şehir do. 
laştırılan bu mahlukların, gittik. 
leri memleketlerde yarattıktan ik. 
tısadi ve içtimai huzursuzluklara 
göz kapayamayız. Hele buna bir de 
siyasi fonction ilave edilirse! .•• 

Düne kadar bu artistler büyük ti. 
caret kumpanyalarının dünya pazar
larına ihraç ettiği beyaz esirlerdi. 
Dünkü esir pazarında çırçıpmk soyu. 
lup satılan esirle, bunların arasın. 

daki fark, bunların sa nah uçkur ha. 
vasına, dansı göbek ~alkantısına in.. 
dirmelerindekl maharet, satıcının e. 
linde esaret beratı yerine, bir kon. 
turat, alıcının sırtında maşlah yeri. 
ne tnşulığı bir smokinden ibaretti 
Beyaz kadın ticareti, bugünkfi A•
ru~a medeniyethıin ~erefle göisUnde 
taşıdığı fuilet madalyasıdır. 

Düne kadar ticaret emtiası olarak 
pazar pazar dolaştırılan bu mahlü. 
lara son zamanlarda bir diplomat 
cübbesi, bir casus maskesi taktılar 
en büyük siyasilerin hemdemi, e11 

bü:rük casus teşkilatlarının vasıtut 

yaptılar. 

Entellektüelin arasına, halkın a. 
rasına, diplomatların arasına artist 
sıfath·le sokuldular, bemdemlerinln 
yalnı~ ceplerini değil, kafasmın hile. 
relerindeki gizliyi de soydular ... Sim 
di gidişlerini, içtimai ve siyasi bh 
mikroptan kurtulus sayarak se\ine. 
biliriz. Fakat, kadın ve artist ismi 
altında beyaz ticaretin kurban ettiji 
bu zavallı esirlere, hileli politikanın 
fazilet dolanchrıcısı rolüne soktup 
bu insan taklitl<'rine bakıp acıma. 

1 
mak, istiı;mann iğrene suratına tiL 
kürmemek elden gelmiyor. 

mühimmat göndermesine mani O

lacaktır. Habeşistanın yegane mah. 
reci olan Cibuti limanı da Fran
sızların elindedir. 

İtalyanın Cenova. Spezia ve Na.. 
poli limanları ile Roma şehri ve 
Sicilya doğrudan doğruya mütte. 
fikler donanmasının tehdidi altın. 
dadır. İtalyan şimendifer hatları 
kolavlıkla bombardıman edilebilir 
İtal.}:anların Sardinya ve S icilyada. 
ki deniz üsleri müttefikler donan
masının hücumu karşısmda atıl bır 
hale getirilebilir. Bundan başka 
müttefikler donanması Yunanis. 
tan sahillerinden istifade edecek 
Korfoyu işgal edip Adriyatiği ka
pıyacaktır. 

İtalyanlar en ziyade denizaltı 
gemileri ve tayyareleriyle mütte
fikler donanmasını hırpalıyacakla. 
rını umuyorlar. Fakat Habeş har. 
bindenberi vaziyet değşimiştir. Ve 
denizaltı gemilerinin büyük harp 
gemilerine zarar veremedikleri ıa
bit olmuştur. Malta limanı bile es. 
kisi kadar İtalyan hücumundan 
korknııyacak vaziyete sokulm\1$
tur. 

Müttefik donanmalan İtalyan 
donanmasına üstündür. 

Onun içindir ki İtalyanın harbe 
~rmesi müttefikleri endişeve du. 
şunnekten uzaktır. Bilakis İtalya .. 
nın bir an evvel vaziyetini tayin e. 
derele harbe girmesi, belki de har. 
bin bir an evvel bitmesini kolay. 
laştıracaktır. 
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Al~ıncı Ham!e 
Balkanlara 
Karşıdır 

(Bası 1 incide) 
Yer'c~ti. Siyasi bir dinİenme yaptı. 
Bırıncı merhale. 

2 - Südetlere hamle etti. Muvaf
fak oldu. Durdu. Yerle~ti. Dinlendı. 
!kinci merhale. 

3 - Çekoslovakyayı istila etti. 
Du:-du. Yerleşti. Dinlendi. Üçüncü 
mcrJu.le. 

4 - "Yalnız koridorla Dan:r.ig, 
diyerek hamle etti. Fa~at Polonya
nın yarısından çoğunu ele geçirdi. 
Dorduı.cü merhale. 

5 - Altıncı hamleyi yapabilmek 
için, beşinci tekayyüt ve teyakkuz 
ham:esini yapması, strateji bakımın. 
dan elzemdi. Çünkü gerisıni sağla
ma bağlamadan altıncı hamleyi ya
pa:nazdı. Onun için beşinci bir ham
le ile Danimarka ve Norveçe girdi. 
Besinci hamle. 

Oralarda uğradığı ve uğr1yacağı 
zorluklar, hatta mağlubiyetle~ Ber
lıni altıncı metodik hamlesinden vaz 
geçirmiyeccktir. Böyle bir hüsnü 
zanna kapılanlar, memleketleri ve 
mıllı menfaatleri hesabına büyük ve 
hmıri zor gafletlere düşmüş olurlar. 

Bunun için her hadisı::ıyi, her va
zıyeti histen, heyecandan uzak oia
rsk tam bir soğukkanlılıkla mütalaa 
c.tmek gerektir. 

6 - Altıncı hamlenin iki konaklı 
olduğunu görmemek mümkün de~il. 
dir. Birinci konak Maca1·ya ve Hır
vatyadır. İkincisi de Tr<insilvanya. 
(1914 Romanya hududuna kadar). 

:auııa inanmak için, Almanyarun 
ötedcııberi gizlemediği büyük idea
lini hatırlamak yeter. Bugünkiı Al
maııyn kendisini dağılan Habsburg 
İm;:HlrP.torluğunun tabii varisı sayı
yor. Ve yaptığı işlere bakılınca, bu 
t::ıbii varisliği tatbikat sahasına koy
duğu görülür. 

Alman mütalaası şudur: Avustur
ya ırkan bana bağlıdır. Aldığım yer
br aşağı, yukarı bin yıla yakın bir 
zarnandanberi Habsburg'ların siyasi 
ve kültürel hakimiyeti altında kal
mıştır. B

0

ir yere sahip olmak için, o 
yerde bin yıl hükümran olmak yet. 
mez mi? Sonra, bu yerbr tamamile 
Avusturya, yani Alman kültürile 
hallihamur olmuştur. Buna binaen, 
tabii varisliğim eski M ıcaryaya da, 
H:rvatyaya da, Dalmaçyaya da şa
mıldır. 

Dikkatli ve teyakkuzlu Roma, 
bunu bilmiyor mu? Elbette 

biliyor. Ve onun içindir ki, harbe ta
kaddum eden aylardanlıeri Adriya. 
tiğin Şimali Şarkisinde - guya 
Sovyetlere karşı - bir tampon blo
ku kurmıya uğraştı. Macary::ı, Yu
goslavya ve İtalyadan mürekkep o
lacak bu blok, hayalde Şimalden 
Macaryaya inmek istiyecek bir Sov. 
yet c:.kınına, fakat hakikatte bir Al
man akınına karşı idi. Roma, bu a
kını favorize edebilirdi. Bir şartla: 
Dalmo..çya kendisine bırakılsın. Hat
ta Huvatya da. 

:L~e Brenner'de olsa olsa bu şart 
Ozerinde bir anlaşma olmu~ o1abilır. 
Fakat bu demek değildir ki. BerHn 
Şımalde uğrıyacağı hezimetler yü. 
zünden metodunu, merhalesini ve i
denlini terketmiştir. Mi.ittefikimiz, 
dcstumuz ve meslekdaşımız "Le 
Temps,, nin bu nokta üzerine nazarı 
dikkatini celbederiz. 
Romanın tasavvur ettiği tampon 

blok neden kurulamamıştır".' Buııu 
söylemek kabildir, fakat ze t ini, z3_ 
manı o kadar gelmemi~tlr ki, bu 
noktayı geçiyoruz. 

Yalrıız şu kadarını söyliyelim ki, 
eğer Brenner'de bir muvakkat an. 
taşma olmasaydı, ve Almanya alt·n
cı hamlesine başlasaydı; Roma der
hal ,.c her ne pahasına olursa olsun, 
insıyntif alarak Dalmaçyaya kar91 
bir askeri harekete teşebbüsten çe
ıdnnııyecekti. Netice ne olacaktı? A
lakadar !arın bileceği bir İ§. Fakat 
böyle olacaktı ve Berlin, Romanın 

ayak bastığı bir yere (Polonyada 
oldu~u gibi) ses çıkarmamayı muva.. 
fık bu lc;caktı. 
Şimdi neticeye gelelim: Le Temps 

arkadaşımızın hüsnüzannı gibi bu 
plan terkedilmiş değildir. Realist o1-
malt \·c hakikatler ne kadar çetin o
lun!a olsun, mütalfıa edip göğlis ver
mr>kter. çekinmemeli. Dost Balkar la
~ gaflete düşürmek gafletinden çe
klnHıneli. 

Berlin bu plandan vaz geçtiği ka
naatini ortalığa yayıp tesis edebil. 
mek için en büyük iedakarlıkl::ıra 
hazırdır. Bunu, onun hesabına yap
mak ne derece doğrudur? Başkaları 
düşümıünler. 

Ve yine hatırlanması faydalı olur 
ki. Berlin her hamleyi bu "kanaat 
perdesi,, ni germeğe muvaffak ol
dukı arı sonra yapagelmi7tir. 

Kaldı ki, bu hamlenin hazırlık 

emare ve delilleri Balkanlılarca gô
rıilmü~ ve açığa vurulmuştur. 
, İmdi: bir takım diplomatların in. 

lngiltere ve Fransa 
Akdenize Yeni Harp 

Filosu Gönderdiler 
(Başı 1 incide) 

itibaı'la her an zuhur etmesi muhte. 
mel hadiseleri karşılamak üzere 
müttefikler icap eden bütün tedbir
leri almaktadırlar. 

Chamberlain, bugünkü beyanatın
da en mühim olarak bir takım hare. 
kattan bahsetmiş ve: 

"Bazı harekat, halen terakki 
vaziyetindedir. Bu harekata gi
rişmiş olanların hayatını tehli
keye koyabilecek şeylerden iç
tinap etmeliyiz. Size şimdiden 
söyliyebilirim ki, bu harekat es
nasında hususi mahiyette müş
külat zuhur etmiyecektir.,, 

Chamberlain'in bahsettiği bu ha. 
rekatın mahiyeti hakkında hiçbir 
malumat yoktur. 

da malumat a1mak istedikleri tah
min epilmekteclir. 
Havasın bildirdiğine göre, Birle

şik Amerika Elçisi Philippin bu sa
bah Kont Ciano ile yaptığı mülakat, 
kısmen dün Mussolini ile vaki olan 
mülakatının bir devamı idi. 

Filhakika, Philipp ile Kont Ciano. 
nun, umumi vaziyet etrafında görüş.. 
tükleri söylenmekte ve İtalyanın Yu. 
goslavyaya taalluk eden maksatla. 
n hakkında, Kont Cianonun, itminan 
bahşedici beyanatta bulunduğu te
min edilmektedir. Malum olduğu Ü
zere son zamanlarda, İtalyanın Yu. 
goslavya aleyhinde bazı teşebbüsle
re geçmesi ihtimaline dair şayialar 
dola~mıştı. 

Diğer taraftan Amerikadan gelen 
haberlere göre, İtalyanın Vaşington 
elçisi bugün Sumner Welles ile gö. 
rüşmüş ve bu mülakatı müteakip 
Roosevelt ile görüşmek üzere Welles 
ile birlikti' Bevaz Saraya gitmiştir. 

Hull'ün beyanatı 

.Mısırda alınan tedbirler 
Akdenizdeki gergin vaziyet dola

yısile Mısır hükumeti de yeni bir ta. 
kım müdafaa tedbirleri almıştır. 

Hükumetin, milli müdafaaya mü. Amerika Hariciye Nazırı Hull, bu-
teallik olarak ittihaz etmiş olduğu gün beyanatta bulunmuş, Romadan 
kararlar, bilhassa İskenderiye ve aldığı raporlara istinaden İtalyanın 
Portsaid'in ticaret ve münakalatının şimdilik harbe girmesi ihtimali olma 
kontrolü hakkındadır. dığını ve İtalyadaki Amerika tebaa-

Mısırda ittihaz edilmiş olan ihti- sının memleketi terketmelerine lü
yat tedbirleri hakkında beyanatta zum hissedilmediğini söylemistir. 
bulunan Mllli Müdafaa Nazırı, bu Vaşmgton mahafili, bu mülakatta 
tedbirlerin tamamiyle tedafüi mahi. İtalyanın vaziyeti hakkındaki habtr
yette olduğunu söylemiştir. Bu ted. ler etrafında görüşüldüğü kanaatin
birin şimdiki beynelmilel vaziyet do- tedir. Haber verildiğine göre, Mus
layısiyle ittihaz edilmiş olup memle- solini Birleşik Amerika Elçisine İ
ketin herhangi bir sürpriz karşısın- talyanın şimcıilik gayrı muhariplik 
da kalmamasını temine matuf bulun- vazıyetini değştirmek niyetinde bu
maktadır. lunmadığına dair teminat vermiştir. 

Portsaid ve Süveyş seyrisefain Maamafih, askeri ve siyasi mahafil, 
kumpanyalarına İngiliz gemilerinin İtaiyan siyaseti hakkında tahmin yü
bundan böyle Ümit Burnu yolunu ta- rütülemiyeceğini ve bu siyasetin ani 
kip edecekleri bildirilmiştir. Kahire. surP.tte değişebileceğini söylemekte
deki İngiliz bahri makamatı, İngil- 'ciırler. 
tere hükumeti tarafından ittihaz e- "/ngiltere harekete hazıroır 
dilmiş olan tedbirlerin Akdeniz dahL " 
lindeki tic,pri münak.alata şamil ol- İngiliz gazeteleri İtalyanın vaziye-
madığını beyan etmektedirler. Bah- ti ile meşguldürler. "Yorkshire Post" 
riahmer'deki İngiliz gemilerine Ümit diyor ki: 
Burnu yolunu takip etmek suretiyle "Almanlar, daha baslRmadan evvel, 
İngiltereye avdet etmeleri için tali- Trondheim zaferini ilan etmişlerdlr. Hit
ınat verilmhıtir. lel" wnu farzediyordu ki bu. müttefiklerin 

Akde!'llzde deniz hl'tklmfyetlerlnl ta Vly"e 
Amerika Sefiri dün de için Şimal denizindeki deniz taziyklerl-

Ciano ile görüştü ni azaltmıılarına J<fıfi geleceğini ümit et
mlştir. Almanyarun İtalyayı harbe ımkm::ı
~a teşebbiMerinin sebebi budur. Nazl en
trikaları, İngiltereyi Akdenlzde tlcart sey
risefainl azaltmağa mecbur bırakmı:llht'. 

Bu azaltmalar, İtalyan matbuatının hü
cumlarının bir hududu olması icap ettiği
ni tasrih eyleıni:lltir ." 

Amerika Birleşik devletlerinin Ro. 
ma Büyük Elçisi William Philipps. 
dün Mussolini ile yaptığı mülakattan 
sonra, bugün de İtalya Hariciye Na
zın Kont Ciano ile göriicmıüştür. 

Fransa ve Polonya elçileri. Büyük 
Britanya ve Sovyetler Birliği Masla
h::ıtgüzarlarr bugün Birleşik Ameri
ka Elciliğini ziyaret etmişlerdir. Bu 
diplomatların, Birleşik Amerika El
çisi tcırafından Mussolini ve Kont 
Ci:ıno ile yapılan mülahtlar hakkın. 

1938 Tahvilcitının 
4 üncü ikramiye ve 

2 nci Amortileri 

Manchester Guardian gazetesi di. 
yo<: ki: 

"İngilterenln aldığı tedbirler, tn~iltere
ntn İtalyanın niyetlerinden korktuğu mA
nasına alınmamalıdır. Bu, İngilterenin ka
t! hattı hareketini bildlrmektedlr." 

::s. $ \ CJ"'" 
Hall<evlerinin 

Musiki Çallşmalarına 

Hız Veriliyor 
Ankara, 2 (A.A.) - Maliye Ve- 1 Ankara, 2 (A.A.) - Cümhuriyet 

kaJeti ve Türkiye Cürnhuriyet Mer-ı Halk Partisi, halkevlerinin musiki 
kez fümkasından: çalışm&larına yeni bir hız vermeğe 

Yüzde 5 faizli ve ikramıyeli 1938 karar vermiştir. İlk olarak ele koro 
tahvillerinin bugün 2.5.940 perşem- çalışmaları alınacaktır. Koro ve ses 
be, Merkez Bankası binasında Ma. faaliyetine esaslı bir sur2tte başla. 
liye Vekaleti, Merkez Bankası ve dl- nıak için bir "ses ve koro repretu
ğer bankalar mümessillerile noter an,, meydana getirmek lazım oldu
huzurunda yapılan dördüncü ik11mL ğuna göre, Cümhuriyet Halk Parti
ye ve ikinci amorti keşideIDıde: si, ı.·ompozitörlerin bu nevıden eser. 

61079 No. ya 10.000, 176.l 78 No. lerini, teşkil etmiş olduğu küride 
ya 10.000, 158.941 No. ya 5.000, tetkik ettirerek muvafık olanları, te-
288.342 No. ya 5.000, 15.808 No. ya lif hakkını vererek alacaktır. 'l'elif 
1.000, 18.084 No. ya 1.000,, 70.887 hakkına mukabil eserlerin Parti ve 
No. ya 1.000, 112.873 No. ya 1.000, hallce\ıi gayeleri için bastırma, plak-
273.~72 No. ya 1.000, 314."114 No. lara n filme alına hakkı Partiye ait 
ya 1.000, 411.075 No. ya 1.000, olacaktır. 
9.073 No. ya 303, 73.890 No. ya 303, Bu şarkılar ve marşlar piyano re-
134.642 No. ya 303, 195.606 No. ya fa.katile veya yalnız koro için olabi. 
303, 202.218 No. ya 303, 207.794 lir. Piyanolu olduklan takdirde koro 
No. ya 303, 259.587 No. ya 303, için .de tanzim edilmeleri lazımdır. 
282.332 No. ya 303, 284.562 No. ya Bunların dı§Inda kompozitörlerin 
303, 335.452 No. ya 303, 351.359 Lied gibi ses için veya koro için ori
No. ya 303, 353.031 No. ya 303 ve jinal kompozisyonları da istenmek-
412.664 No. ya 303 ve ayrıca 596 a- tedir. 
det"'ııumaraya 40 ar lira ikumiye Eserler bir mektupla birlikte An
ve 9570 adet numaraya da amorti karada Cümhuriyet Halk Partisi 
isabet etmiştir. Genel sekreterliğine gönderilecektir. 

di fikirlerine ve inatlarına uyarak 
aksini kabul etmek gafletine mi düş.. 
meli? Yoksa, tek taraflı bitaraflık 

hulyalarının şairane datgalarL"1rla 
yelken açmıya devam mı etmeli? 
Ne yapmalı? 

Bizim şahst kanaatimize göre, bu
gün Balkanlar, başta Romanya Kra
lı olmak üzere, iyi ellerin idaresi al. 
tındadır. Bu işbaşılara güvenileb1-
fü. 

O takdirde Türkiyenin vaziyeti 
ne olacaktır? 

Bunu söylemek ancak devletimi
zin hlıkkıdır. 
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Yunanistanda 1 Mayıs Bayramı 
Atina, 2 (A.A.) - Bir mayıs günü 

bütün Yunanistanda bütün halkın 
geniş mikyasta iştirakile kutlanmı~ 
tır. 

Tezahüratçılar, her tarafta kralı 
ve milli hükumete bağlılıklarını te. 
yit etmişlerdir. 

Başvekil Metaksas, Pirede 150.000 
işçiye hitaben söylediği nutukta, hü. 
kiımetin işçiler için sarfettiği mesa. 
iyi tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

"Yunanistan sulh istiyor ve an
cak tamamiyetini müdafaa için har. 
be girebilir." 

TAN 

ALMANYA 
Asker 

Tahsit Ediyor 
(Başı 1 incide) 

bllerin kontrol altında bulundurul. 
duğunu ilave etmektedir. 

• Faris, 2 (A.A.) - ÇekoSlovak A-
Janstnm aldığı haberlere göre, hi. 
mayc idaresi arazisi dahilindeki Aı
man askerlerinin mikhrı 300 i.a 
400 b:n kadar tahmin edilmektedir. 
Bu askerler, sık sık yer değiştirmek
tedir. Himaye idaresi mıntakasmda 
ayrıca 80 bin kadar da Gestapo a
janı vardır. 

Tunada müselllih Alman 
gemileri 

Röyter Ajansı şu haberi veriyor: 
"İyi bir membadan öğrnildiğine 

göre mavna şekline konulmuş olan 
müsellfilı bir takım Alman karakol 
gemileri, Aşağı Tunaya gelmiştir. 
Bunlardan bazıları Bulgaristan'da 
kAin Ruscuk önünde demirlemişler
dir. Bu da gösteriyor ki Almanya 
kendi kara suları ilerisinde de Tuna 
nehrinin inzibatı vazifesini üzerine 
almıştır. Bu ise mezkur nehir inzi
batının ancak nehrin sahillerinde bu
lunan memleketler tarafından ve 
kendi sahilleri bovunda temin edilme 
sini natık olan Belgrad kon!erans; 
kararına mugayirdir.,, 

Bulgar Ajansı, bu münasebetle şu 
tekzibi neşretmiştir: 

"Bulgar ajansı. adi yelkenli kıya_ 
fetine sokulmuş Alman karakol ~e
milerinin Tuna üzerinde Ruscuk Bul. 
({ar limanma demirlemiş oldukları 
hakkında Reuter ajansınrn 1 Mayıs 
tarihinde verdiği haberi en kati su
rette valan.lam~lfa salahivPttardır." 

Carol • Paul mülakatı 
Londra, 2 (Hususi) - Romadan 

şu haber veriliyor: 
!yi maıtımat· almakta olan mahafil, 

Romanya Kralı Carol ile Yugoslav 
Naibi hükumeti Prens Paul'ün Orto
doks Paskalyalarınaa iki memleket 
hududu üzerinde bulunan bir mahaL 
de bulıısacaklarmı bildirmektedir. 

Gafenkonun beyanatı 
Madrid, 2 (A.A.) - Gafenko, İs. 

panyol ajansı muhabirine şu beya
natta bulunmuştur: 

"Tuna sulJ1ü ile Akdeniz sulbü s1kı 
surette birbirine bağlıdır. Cenup Av. 
'CU~ nıiU~ı....a iırhu.a.den ne. ka

dar uzakta olurlarsa olsunlar. bugün 
ayni mukadder.ııta sahibtirler ve 
hepsinin arzusu nizam ve hürriyet~ 
tir." 

• 
Rumen matbuatı Bulgar Hariciye 

Nazırı Popof'un son beyanatını mem
nuniyetle karşılamışlardır. Bu beya
natı mevzuubahs eden Universul ga
zetesi, Balkan devletleri arasnda ya. 
kınlık tesisi lüzumunun, Balkan dev
let adamları tarafmdan birçok defa 
tekrar edildiğini söylüyor. 

Bu gazete, Balkan antantı daimi: 
konseyinin son Belgrat toplantısını 
m;lteakıp neşredilen tebliğini hatır
lattıktan sonra, Popof'un sözlerinin, 
inkar kabul etmez bir siyasi ehem
miyet taşıdığını, mütekabil itimadı 
takviye ettiğini, gerek Bulgaristanın, 
gerek Balkan antantı devletlerirıin, 
müşterek menfaat bakımından oldu. 
ğu kadar, Avrupa bakımır.dan da 
takip etmek kararında oldukları sulh 
siyasetini kolaylaştırdığını kaydet
me!dedir. 

Londra, 2 (A.A.) - 1913 senesin
den 1915 senesine kadar Yunan fi
losuna kumanda etmiş olan Amiral 
Mark Kerr, önümüzdeki pazar günü 
İngilız saatile saat 20.10 da yani 
Grenoviç ayarile 19.10 da, İngiliz 
radyosunda yunanca bir hitabede bu
lunacaktır. 

--0--

lş Bankası ikramiyesini 
Kazananlar 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye İş 
Bankasının kumbaralı ve kumbarasız 
küçük cari hesaplan arasında tertip 
eylediği 1940 ikramiye planının ma
yıs keşidesi bugün Banka merkezin.. 
de ve noter huzurunda yapılmışt:ı-. 

1000 liralık ikramiye İzmirde 6881 
numaralı Yavuza, 500 liralık ikram!. 
ye İstanbulda 84578 hesap numaralı 
Oğuza, iki yüz ellişer lira İstanbulda 
35003 numarada Kostantini'ye, An
karada 21378 hesap numaralı ·AbduL 
lah ve Kayseride 3427 numarada 
Hayrünnisaya isabet etmiştir. 

Yüz lira kazananların isimlerini 
ve hesap numaralarını ve bulunduk.. 
ları şehirleri de bildiriyoruz: 

Necla 6481 Ankara, Halime 11733 
Ankara, Hasan Saffet 758 Antalya, 
Nazlı 403 Eskişehb, Abbas 1136 Kars 
Sabit 3377 Konya, Ulviye 3183 Zon. 
guldak, Ahmet 53281 İstanbul, Ab
dülkadir 24457 Beyoğlu, Nuriye 
22144 İzmir. 

Bundan başka 50 ve 25 er lira ka
zanan talihliler de vardır. 
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Mültefikler, T rondheim 
den Askerlerini Çekti 

(Başı 1 incide) 
istila teşebbüsü de ayni güne tesadüf 
ediyor. O gün Alman sevkiyatından 
haberdar olarak, bunları karşılıya

cak kuvvetler gönderdik. Maksat 
Norveçe azami yardımı temin etmek, 
Norveç kralını ve hükumetini ko
rumaktı. Trondheim'i zaptetmek bü
tün bunlan kolaylaştırdı. Fakat biz, 
buraya karşı hareketin tehlikeli ol
duğunu bilmemize rağmen. teşebbü
se girdik ve kuvvet ihracı için Nam
sos ile Andalsnes'i seçtik. 

"17 Nisanda Trondheim'm cenu. 
bunda kain Andalsnese ihraç edilen 
deniz kuvvetlerine, 18 ve 19 Nisan. 
da kıtaat iltihak etmiştir. Bu kuvvet
ler, demiryolunun mühim bir iltisak 
noktası olan Dombasa doğru ilerle
mişlerdir. Bir kısım kıtaat cenuba 
doğru ilerliyerek orada, Norveç kuv
vetlerine iltihak etmiştir. 

"Kıtaatımız Norveçe ihraç edildı. 
ğindenberi her iki cephede cereyan 
eden muharebeler hakkında bugün 
size tafsilat veremiyeceğim. 

"Bu mıntakalarda müttefik kuv. 
vetler ):>üyük müskülatla karşılaşmış. 
lardır. Bu güçlüklerin çoğu, başlıca 
tayyare karargahlarının düşman elL 
ne geçmiş bulunmasından ileri geli. 
yordu. Bu şerait dahilinde düşman 

hava kuvvetlerinin mahalli üstünlü
ğü dolayısile, topların ve tankların 
karaya ihracı ve kıtaatımızın cenuo
tan gelen düşman kuvvetlerine m~
kavemct etmesi imkansızlığu birkaç 
gün evvel aşikar surette anlaşılmış
tır. 

"İngiliz tahtelbahirlerinin ve bir 
Fransız filotillasının tahakkuk ettir. 
diği fevkalade esere ve İngiliz tay
yarelerinin gayretlerine rağmen, AL 
manlar, Norveçe, bizim yapabildiği
mizden daha geniş mikyasta takviye 
göndermek imkanını bulmuşlardır. 

"Geçen hafta Trondheim cenubun. 
da işgal fikrinden vazgeçmiye, bu 
mıntakalardan kıtaatı geri çekerek 
başka limanlara .nakletmeğe karar 
verdik. Şimdi, Andalsnes mıntaka
sındaki bütün kuvvetlerimizi bir tek 
nefer zayiatı vermeden geri çekmiş 
bulunuyoruz. Zayiatımız hakkında 
meclise tafsilat veremiyeceğim. Fa
kat bu zayiatın, harekatın genişliği
ne n&.lo-Ue ~ ~.s,.-

ren sebepler mevcuttur." 
Almanlar ağır zayiata 

uğradılar · 
"Almanlar, Danimarkada olduğu 

gibi Norveçte bir gezinti yapmak 
fikrindeydiler. Fakat buna imkan 
kalmadı. Gerçi biz ilk üç haftada he
defimize varamadık. Fakat Almanlar 
da hedeflerine varamadılar. 

Almanlar karada, hava, ve deniz. 
de ağır zayiata uğradılar. 

"Almanlar, 2 safıharp, 4 kruvazör. 
11 destroyer, 5 tahtelbahir, 32 nakli
ye ve levazım gemisi zayi ettiler, 10 
nakliye gemileri de torpillendi ve ağ. 
lehi ihtimal battı. Bu suretle Alman
lar altmış parça gemi kaybetmiş o
luyorlar. 

"Bizim kayrplanrnız ise 19 parça
dan ibarettir. İngiliz donanması kuv 
vetil')den hiç bir şey zayi etmemiş gi
bidir. 

"Bu münasebetle şu noktayı zik. 
redebilirim ki, bir müddettenberi Şi. 
mal Denizindeki ihtiyaçlarımız Ak
denizdeki filomuza tesir etmiş oldu
ğundan, gemilerimizin Akdenize nor 
mal surette tevziine muvaffakıyet 
hasıl oldu. Harp kruvazörlerinden 
deniz tayyarelerinden mürekkep bir 
İngiliz ve bir Fransız filosu, Akdeni
zin Şark havzasında bulunmakta ve 
İskenderiyeye doğru yol almakta
dır. 

Alman taarruzu beklenebilir 
"Meclise şu ciheti hatırlatma:C is

terim ki, N orveçin ikinci derecede 
bir harp sahnesi olmasına miiı.ama. 
ha etmek niyetinde değiliz. Fakat, 
tuzağa düşmek te istemiyoruz. Kıta
atım.ızın hayati merkezde tehlikeli 
bir zaafa uğrıyacak derecede dağıl
masına mani olmak arzusundayız. 

"Düşmanımız merkezi mevkileri 
işgal etmektedir. Hücuma hazır mu
azzam kuvvetlere sahiptir. Bu hü
cum Norveçin müteaddit cephelerin
den her hangi birinde, yıldırım sü
ratile vukua gelebilir. Almanlar Ho
landayı, yahut Belçikayı veya ayni 
zamanda her ikisini birden istilaya 
haz1rd.rlar. Hiçbir kaygu onlan bu 
hareketten alıkoyamaz. Vahşi ordu
larmın, Avrupa Cenubu Şarkisinde.. 
ki mc.sum komşularına ait toprakla
ra doğru akın etmesi de mümkün
dür. 

"Almanya Garpta büyük bir taar
rııza, yahut İngiltereye karşı kahir 
bir ta&rruza hazırlanırken, bu sav
dığım hareketlerden bir kaçına da 
teşebbüs edebilir. Almanları hezi
mete sürüklemek için en müsait sev. 
kulceyşi hareket hakkındaki ftır.rimı
zi düşmana ifşa etmek delilik olur. 

Fakat, her an zuhur etmesi muhte
md, hayati ehemmiyeti haiz ve bek
lfrunf:dik ahval karşısında hareket 
serbestimizi işkal edebilecek şeıdl. 
de, kuvvetlerimizi dağıtmamtz veya 
tcksil etmemiz doğru olmaz. 
"Düşmana zayiat verdirmek için, 

Norveçte, her fırsattan istifadeye de. 
vam edeceğiz. Fakat bize harbi ka
zandıracak olan sevkülceyşi: prensibi 
gözden kaçırmamaklığımız lazımdır.,, 

Chamberlain nutkunu şöyle bitir
miştir: 

.. Bazı harekat, halen terakki vazi. 
yetindedir. Bu harekata girişmiş o
lanların hayatını tehlikeye koyabile. 
cek şeylerden içtinap etmeliyiz. Bi. 
naenaleyh, gelecek hafta yapılacak 
müzakerata kadar, mütalaadan isti
zahlardan tevakki etmelerini, meclis 
azasından rica ederim. Size, önce. 
den söyliyebilirirn ki, bu harekat es
nasında hususi mahiyette müşkülıit 
zuhur Pt.miyecektir." 

İngiliz Sefiri Sofyaya 
Gitti 

(Başı 1 incide) 
ve nikbin oldugumu bilıyorsunuz. 

Fakat umumi vaziyet hakkında be
nim söyliyecek bir şeyim yoktur. 
Dain;ıa ümit içinde olarak bekliyo.. 
ruz.,, 

Bundan sonra, harbin Akdenize si
rayeti ihtimallerinin son günlerde 
sık sık bahis mevzuu olduğu ve ln
gılte;:enin Akdeniz emniyeti lıakı
mıncfan fevkalade tedbirler almakta 
bulunduğu yolunda gelen haberlere 
karşı Büyük Elçinin fikrini soran 
muharririmize, Sir Hugessen şu ce
vabı vermi_ştir: 

' - Bu mevzular üzerinde ben bir 
şey bilmem ki size söyliyeyim. Be. 
nim bir şey bilmediğimi de siz bilir
siniz.,, 

Roosevelt Üçüncü 

Defa Namzetliğini 

Kovabilecek 
Vaşington, 2 (A.A.) - Roosevelt'in 

üçüncü defa Reisicümhur intihap e
dilmesine taraftar olanlarla buna 
muarız olan reisicümhur muavini 
Garner'in etrafında toplanmış bulu
nan muhafazakar demokratlar ara
sında bir itilaf hasıl olmuş ve mu
hafazakar demokratlar, bu iddiala
rından vazgeçmişlerdir. Şu halde 
Roosevelt'in üçüncü defa olarak rei. 
sicürnhurluğa namzetliğini koyma. 
sının başlıca manii ortadan kalkmış.. 
tır. 

Bu ıtilıütan Roosevelt, iki mii
him fayda elde etmektedir: 

1 - Demokrat fırkasının vahdeti 
kurtulmuştur. Fırka, intihabata çok 
müsait şerait dahilinde girecektir. 

2 - Roosevelt, namzetliğini koy. 
duğu takdirde kazanması ihtimali çok 
kuvvetlidir. Bu suretle George Wer
hington tarafından üçüncü defa ret. 
sicümhurluğa namzetliğini koymak
tan imtina etmek suretile vücude ge
tirilmiş olan an'ane ortada!!_ kalkmış 
olacaktır. 

Şu halde her şey, Reisicümhurun 
vereceği karara bağlıdır. 

Van Gölünde Yapılacak 
Feribot Tesisatı 

Ankara 2 (Tan Muhabirinden) -
' ' 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
İran hudutlanna kadar yapılacak 
demiryöllan hakkındaki kanunun 
tadiline dair layiha ruznameye alın
mıştır. ~adde şu şekilde değiştiril
miştir: 

"Diyarbakır istasyonundan başlı. 
yarak Irak hududuna ve Elazığ istas. 
vonundan itibaren İran hududuna ktı. 
dar demiryollarının temdidi ve Ela. 
zığ - İran hudut hattının bir nokta. 
sından başlıyarak Bitlise müntehi oL 
mak üzere bir şube hattı insası ve 
derrıiryolunun Van gölü sahilinde 
nihayet bulduğu nokta ile Van ara. 
sında lüzum görülecek yerlerde ya. 
naşma iskeleleri vücude getirilmesi 
ve feribot yaptırılması için 50 mil
yon liranın sarfına ve bu işler hak
kında gelecek yıllara gecici taahhüt.. 
lere girişrneğe Nafia Vekili mezun. 
dur." 

SalCihaddinieyyubf 
Yazılarımırın ~okluğu yflzflndPn 

bu tefrikamızı bne:ün kovamadık. 

Okuyuculanmızın hizi mazur "öre. 
ceklerini umarız. 
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K yma amlar 
Arasında 

Yeni Tayinler 
Ankara, 2 (Tan Muhabirmdenl -

Kr-ymakamlar arasındaki tayin ve ı 
nakil kararnamesi yüksek tasdike 
ıktiran etmiştir. Kararnameyi bildi
riyorum: 

Sürmencden Seyfettin İspire, 
Kanga1dan Hulusi Liçeye, İncesu. 
dan F&ik Yeşilovaya, Kemaliycden 
Cemal Erganiye; Tercandan Cernal 
l\fo1azkirde, Aksekiden Mazhar Nu- 1 
snyhine, Çarşambadan Kiı.ml~ t:ıce- ı 
suya, Kemahtan Azmi Ovacıga Kah
t:ıdan Sırrı Kebuma, Marlenden Ham 
dı. Sivriceye, Refahiyeden Sali? Goy. ı 
nüg-e Bot7adandan Resat Kahtaya, ı 

' o ) d 1 

Erbaadan Nedim Milas~.' B~rtın an 1 
K5.zım Sürmeneye, Gundogmu5tan , 
Hikmet Dirkile, Bulam:ıktan Müş- ! 
ta!~ Aşkaleye, Geliboludan Tevfik 

1 
Hendeğe, Hendekten ~akır Erbaa
ya, E;-;meden Kemal Gelıbo:uya, Me. 1 
sudiyı:-den Dündar Orhan~lıye, K.a- i 
iirliden Hakkı Emirdağına, Çaldan . 
Rüştü Tireye, Ergani~en Şefik , ~- jı 
sekiye. Milfıstan Rasım Çala. Emır
dr:.j:~dmı İzzettin Kanga~a, Orhaneli. 
:ien Kadri Kadirliye, Saraydan Hay
dar Refahiyeye, Ürgüpten Kemal 
Pınarbaşıya, Pınarbaşınclan thsan 
ürgübe, Tireden Cemalettin Lice~e: ~ 
İnhisarlar hukuk müşavir muavmı ı 

k k 
. .. ı 

Avni Eşmeye, Seyhan hu u ışterı i 
müdürü Rıza Madene, Üçür.cü Mü. 
fNtislik evrak müdürü Muzaffer 
Bartına eski kaymakamlardan Hak
kx Saraya, Hayri Niks3.ra, maiyet 
memurlarından Bahattin Buldana, 
Kadri Kemaha, Cemal \t'ı~dızeline, 
Muhfü Gündoğmuşa, Mustnfa Bor. 
çaka, Ahmet Tercana, Hulki ~3.I'&
buma, Asım Kemaliyeye. 

İtalyanların 
Harp Planı 

(Başı 5 inci de) 
zamanda Hırvatistan üzerine iner
lerse, o vakit burada yaşıyan 500,000 
Alman azlıklannın yardımına maz
har olabilirler. Bu itibarla Şimal
den yapılacak taarruz tehlikeli ola
bilir. 

İtalyanın Arnavutlukta 70 bin 
askeri olduğu söylenir. Son hafta. 
Iıırda işçi ismi altında buraya daha 
25 000 kişi gönderdiği haber veril
mişti. Bu kuvvetin bir kısmı Şima. 
le, Dal:maçyaya, diğer kısmı Cenu
ba Yunanistana inecektir. 

Bu İta1yan planı kağıt üzerinde 
yapıldığı kadar kolay tatbi.k edile
miyecektir. Çünkü Yugoslav ordu
su kar!'ısında İtalyan ordusunun 
tek b~şma dövüşmesine imkan 
yoktur. Zaten Yugoslavya taarru. 
za uğrar uğramaz, müttefi~ler der. 
hal harekete geçecek ve Italyaya 
taarruza başlıyacaktır. 

HALKEVLERl NDE : 

Üsküdar Halkevinden: 
, Pazar günü saat 15.30 da Evimiz salo
nunda Doktor KAzım İsmail Gürkan tara
fından (KANSER) rnevz\.llU bir konferans 

verilecek lir. 

2 • 5 • 940 

Lonora 5.24 

Nevyork 150.10 

Part.t 2.9429 

Mll3.no 7.6225 

Cenevre 29.2725 

Amsterdam 79.6685 

Brüksel 21.97 

Ati na 0.97 

Sofya 1.8075 

Madr1d 13.4350 

Buda peste 27.1350 

Bükreş 0.625 

Betgrad 3.5175 

Yokohama 35.0475 

Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum 3 
<:;ıvas-Erzurum 5 

~'------

19.11 
19.63 
19.64 
19.64 

-~ 

1 
·ı: A .N 

Yumurta lhracatçdarına : Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden : 1 
İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : Buruşuklukları 

ve lekeleri 

NASIL 
Temizlemeli? 

lı:ıgiltereye ihraç edilecek natürel Yumurtaların küçük sandıklarda sevkine, ~u
murta ihracatının mürakabesine dair nizamnamenin muaddel 16 ncı maddesi huk
müne istinaden müsaade edilmiştir. (3552) 

Satılacak Malın Muhammen Kıymeti 

ıatılaeak malın cinsi M uhımmen kıymeti Adet 

İstanbul Mmtaka Liman Reisliğinden : 
ngiliz markalı demir kasa 

)emir dosya dolabı 

350 Lir 

150 

Riyasetimiz için 20. M.M. llk 2 ve 8 M.M. lik 3 ton beton ~emtn P.aza.rıııtıa ve 
defaten alınacaktır. Taliplerin beher tonu için teklif edeceklerı fıyat uıerınden te
minatı kat'iyelerile birlikte 7 Mayıs 940 salı güııu saat 11 de Galata~a Rıhtım 
üzerinde istıınbul Mıntaka Lıman Reisligi satın alma komisyonuna ve ızahat al
mak isteyenlerin idare şubsine müracaatları ilan olunur. • (3585) 

ievrule marka 38 model kamyon 

nşaat asansörü 

)amak marka Komperasör mak.lnası 
'emork 

2000 

1600 

6000 

80 

3000 

.. 

.. 
" .. 
.. 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

l 
1 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re
çetesini 
Tecrübe e· 
diniz. 

cm hüceyre. 
!erinden çıka

rılmış ve genç 
ve sağlam bfr 
cildin unsurla. 
nna müşabih 

yeni ve kıy. 

metli cevher 
ı,;cıası: "Bl

OCEL,. tabır edılen ve Viyana 
üniversitesinin 'lleşhur bir pro. 
fesörü tarafından keşif ve genç 

1 
hayvanlardan gayet itinalı bir 
tarzda istihsaJ edılen bu kıy

metli cevher, cildm unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
kremi her a~am ya tmazdan ev
vel kullanınız. Siz uyurken, ciL 
diniz bu kıymetli cevher i mas 
eder. Her sabah uyandığınızda 

· cildinizin daha açık. daha 
taze ve daha genç olduğunu 

göreceksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon krP. 
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde h~r kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 
genç kızların bile gıpt3 nazarile 
seyredeceği şayanı hayret bir 
cilt ve bir tene malik olabilir
siniz. Tokalon k.r~minin müsmır 
neticeleri garantidir. , ______ , 
~-------, 

sRC SUYU 
LOSYON 

Muht~rem Halkımıza : 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1939 - 1940 Rehberine ilave olarak bir rehber çıkarılmak üzeredir. Bu rehberin 

kapaklarına reklam vermek arzu buyuranların nihayet 15-5-940 akiamına kadar 
Abonman Dairemiz amirliğine müracaatları. (3583) 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARİ HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 adet 2000 llralık = 2000.- lirıı 

3 1000 = 3000.- " 
6 " 600 .. = 3000.- .. 

12 250 .. = 3000.- " 
40 

,, 
100 " = 4000.- " 

75 " 50 " = 3750.- .. 
.?1 o " 25 " = 5250.- .. 

Keıldeler: 1 9ubat. 1 may11. 

1 ağustos, 1 iklnciteşrin tarihlerinde 
V8Qtlır. 

FATİH SULU 3 ÜNCÜ HUKUI\. İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ 
liAKİMLİGİNDEN HUKUK IIAKİMLtGiNDEN: 

1 
Dii':acı lstanbulda Balıkpazarın. 

1'opkapı harici Takkeci maha11esi da Tdşçılarda Fırın sokaK 2/ 4 No. 

loru tecrübe aleti ve teferrüatı 
~oru kesme ~leU 

'inç tertibatı 

\oru tecrübe filatı 

~lektrik mot.örü 

'erraskol sehpalan 

~antin önünde devirli betoniyer makinası 

ıihverll betoniyer makinası 

ıtuhtelif eb'adda 6 takım beton künk ka~ 

pları l5, 60, 70, 50, 35, 30 luk 

1500 

1000 

60 

500 

400 

900 

850 

300 

" 
" .. .. 
.. 
" 
" 

,, 

10 

1 

1 

6 

100 .. \kül:ımotörlii radyo hoparlör ile beraber l 

200 " 'otograf ınakinası 1 

Ölu Vahit Akpak terekeslne alt olup iz mitte KA4ıt fabrikasında bulunan evsB'. 

e mlkdarı ve muhammen kıymetleri yukarıda yazılı e~ya ve malzemenin 20-4-94C 

1 rihinde yapılan açık arttırmada muhammen kıymetlerinin % 75 ini bulmadığı 

~in 6-5-940 tarihine musadlf pazartesi günü saat 11 den ı 7 ye kadar ikinci olarak 

>'llızayede icra kılınacağından satın almak isteyenlerin % 7.5 nisbet!nde para veya 

anka mktubu depo ederek mezkfrr açık arttırmaya mahallinde istirak eylemele

i ilfı.n olunur. 

Yalova Kaphcaları Açılıyor 
3 Mayıstan itibaren şimdilik yalnız Çınar oteli ve Çınar banyoları 

İsletmeye açılmıştır. 

FİYATLAR 
Tek yataklı oda 220 kuruş 
İki yataklı odada bir yat~k 155 " 

Otel fiyatlarından Mayıs ayı zarfın"aa % 20 tenzilat yapıl:ıcal';ı gibi ayrıca % ıo 
da alınmıyacaktır. 

YE l\IE K LE R 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden müı·ekkeo tablrlot 200 KŞ. 
Yıılnız kahvaltı 30 ,. 
Yalnız ögle veya akşam yemekleri 85 " 

Diğer otellerin açılış zamanlarile tarlJ:ele ri ayrıca ilan edilecektir. (3470) 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli. Maltepe. Bursa aıı:kert ll<elerlnln her Oç sınıfına da OnllmOzdeki 

haziran iç-inde L:ıaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı icin talebe alınacaktır. 

2 - Alımıcak talebelerln r>z Türk ırkından olınası kendisinin ve ailesinin kOttı 

hal ve şöhret sahibi olmama!'iı, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak scc
me sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir ıı:ene tahsili tcrkedenler yaşını bQvütmilş ve kQçültmn, olanlar kendi 
okullar.mırı sınıt r:esme.. sınaıtında ipka veya bütünlemeye kalanlar yaşları boyları 

ve ağırlıkları tolimattakl hadlere uygun olmayanlar asker! okullara alınmatlar. 

ı\ - İsteklilerin ş\mdl okumakta o\duklan mekteplerdeki tahsillerine devam e t
mekle beraber 10 NisandRn itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kaydükabul şartlarlle müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kay
dfikabul kfığıtla'nnı en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlıımış olmıılan l!zımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf ge('me veslkR!ıırı haziranda bulunduklan okullard::ın ll!k~ 
rJ lisclerce celbedilecek ve biltOnlemeye kalmadan sını! ı:ı:ecenler sf'<'me ~ın::ıVln• ,.._ 

{ıırılacaktır • 
Askeri lise n ve IIJ sınıflara glrmcğe muvaffak olanların 940 yılı kamolan lle

ride nskerf okullerdn yapılacaktır. 
6 - Askerl orta okullarla Musiki ımnat ve karagedikU erbaş hazırlama orta o-

kullarının kaydükabul şartları ve ?:ıımanlan ayrıca ltıln edilecektir (2521 > 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maari! Vekilliği Köy Öğretmen okulları için aşağıda miktarı yazılı 10 t.ıl<ım ber

ber levazımı pa7.arlıkla srıtın alınacaktır. Muhııınmen bcdelı 504 lıra 65 kurustur. 
Tt_•mınatı 75 lıra 70 kuruştur. İstekliler bu eşyaya ait şartnameyi Maarif Müdürlü· 
ğü Yardircktorluği.ınde görebilirler. Pazarlığın 4 Mayıs Cumartesi günü saat 11 de 
Maarif .Miidurluğu binasında yapılııc:ıgı iHln olunur. (3469) 

Eşyanın cinsi Miktarı 13etıer takımın 

Tahmin bedell 

YekQn 

MAjiK 
SA9LARINIZDA HIC KEPEK 

<:)~ BIRAKMAZ ~~ 

~bLMis\ r,~~ 

1 Me~dan .sokak 9 numaralı gayri men da mukim Emin tarafından müd~e. 
kulun hıssedarların Niko'os kızı Bi- alt!yh Galatada Topçular caddesın

rikin 929 tarihinde bila varis vefa- ı de 3:1 No. da doktor Avram Kotyer 
tile h.ıssesinin vakıflar müdürlüğüne ve Şişlide Kodaman ;mkağında Kö-
vakfı namına t ·ı· · t k d" leyan apartımanı 6 No. lu dairesin-

lg ktılem berber takımı 10 takım 

L. K. s. L. K. 

50 46 52 504 65 

Bir tecrübeden sonra neticeye 1 
hJIVTPt ,.cf PrPkoıinb:. 

EYÜP SULH H UKUK MAHKE
MESİNDEN: 

940/9 Tesbit 
Eyüpte: Defterdar, AptülvcdCıt 

mahallesinde, Yavedut sokağında 

eski 67 - 69 ve yeni 47 - 49 No. lu 
hanenin 8 de 1 hissesine mutasar:-rl 
iken bil&. varis vefat eden Mahmut 
oğlu Bahattin hakkında Evkaf ida
resinden yapılan araştırmalarda bu. 
lunamamıştır. 

Mumaileyhe borçlu olanlar ve a
lacak iddia edenlerin tarıhi ilandan 
itibaren bir ay zarfında mahkemeye 
r.ıüracaat ederek alacak ve borçları. 
m bu hususta açılacak deftere kayıt 
ve tf'sbit ettirmeleri ve kanuni mı. 
rasçtların da tarihl ilandan itibaren 
üç -ay zarfında müracaat etmeleri, 
kanuni müddet zarfında müracaat 
eımıvenler hakkında kanunu mede
ninlı;, 531 - 534 - 561 - 564 CÜ 

ve buna müteferri maddeleri ah.ka. 
mı tatbik olunacağı ilan olunur. 

(26645) 

escı ı ıs ~nme te ır. . · 
T ' h' ·ı· d 't"b de Rafet aleyhıne ıkame olunan 

.. r1 l ı an an ı ı aren mütevcffiye. . .. 
• • v • • (Avrom Kotıyeyılın Rafette olan a-

nin varısı oldugunu ıddıa edcnlcrın ı ~ d d ı ) ı· t b 1 3 .. .. · acagm an o ayı s an u uncu 
üç ay içinde mahkemcınize mim.>. ic.-asının 935 2197 sayılı dosyasile 
caatlan aksi halde mezkur gayri mahcuz ve Çöplüce çiftli~indeki 
menkuldeki müteveffiye Birikin hıs- kendisine ait 1275 lira kıymetindeki 
sesinin evkaf namına tapoy.ı tescil hnyvanatı hakkındaki istihkak dava
cttirilcceği ilô.n olunur. (26646) sından) dolayı yukarıda isim ve ad-

resi ) azılı Raf etin hafon meskeni 

tiSKÜDAR ASLİYE H UKUK HA. 
KİMLiGİNDEN: -·- ""' 

Beykoza tabi Kılınçlı köyünde sa
kin Mehmet kızı Mevhıbe tarafın
dan &yni köy sakinlerinden kocası 

Osman aleyhine açılan boşanma da. 
vasından dolayı müddeialeyhin ika. 
nıet~cihı meçhul olduğundan, bir ay 
zarfında dava istidasına cevap ver. 
mek ve tahkikat için tayin olunan 
11 _ 6 • 940 salı günü saat 15 de 
mahkemeye gelmek üzer~ ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ve 
bu baptaki istida ile davetiye vara
kası mahkeme divanhanesine asılmış 
olduğundan müddeti mezkur zarfın
da davaya cevap vermek ve yevmi 
muayyende mahkemeye gelmek üze
re keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan 

· olunur. 

meçhuJ bulunduğundan 22/2/ 936 ta. 
rihli ve 185 No. lu dava arzuhaline 
karşı iian tarihinden itibaren bir bu
cuk ay zarfında cevap vermesine ve 
muhakeme için tayin olunan 29 Nj. 
sa~ 940 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de mahkemeye gelme
si veyahut tarafından bir vekil gön
dermesi zımnında arzuhal suretile 
davetiyenin mahkeme divanhanesine 
taliki ile gazetelerle de ilanat icrası
na karar verilmiş olup muayyen 
günde gelmediğinizde hakkınızdaki 

muhakemenin gıyaben devamına ve 
müttehaz gıyap kararının da bir 
buçuk ay müddetle ilanen tebliğine 
karar verilJniş olduğundan muh::ıke. 
me ıçin tayin edilen 27 Haziran 940 

tarihıne müsadif perşembe günü sa. 
at 14 de mahkemede bulunmanız, 

aksi takdirde muhakemenin gıyabı
nızda bakılacağı tebliğ makamına 
kalın olmak üzere ilan olunur. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliğ1 Köy Öğretmen okulları iı:in aşal!ıda cıns ve miktarı yazılı ka

zanlar pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4207 lira 50 kuruştur. Temi· 
natı 631 lira 13 kurştur. htekliler bu kazanlara ait şartnnme rc~ım \ e ntlmunelerı 
Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. I"az.arlığın 4 - Mayıs - Cumar-
tesi !l:ıat ıo da Maarif Mtidürlüğiinde yapılacağı ilan olunur. (3545 

Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiyatı Yekün 

Brryilıc bakır kazan 
(kapağı ile birlikte) 
Helvacı kazanı 

(kapağı ile birlikte) 

30 

30 

L. 

74 

86 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
M uhammen bedell Eb'adı 

Lira 13 x 18 
18 x 24 

2540 24 x 30 
30 x 40 
35.5 x 35.5 

K. L. K. 

25 2227 50 

1980 

4207 50 

Oüzilne 

200 
100 

50 
100 
40 

Radyoloji enstitüsüne yukarda eb'adları yazılı 5 kalem röntgen filimi 20 !i-1940 
günü saat 15 de RektOrlükte açık eksiltme ile alınacaktır. İstekl11crln 191 Ura 
muvakkat teminat makbuz: ve ticaret odası vesıkasını go.,termcsi lazımdır. Şartna
me her gün RektörlUkte görUlOr. (3507) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
2740.61 lira keşifli birinci Şiriirjl kllnlğl inşaat kısmı tadllMı 20-5-1940 J?Üniı 

saat 16 da rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin en az bır taııhhOt· 
\e 2000 liralık bu iue benzer iş yaptıt!ınn dair İstanbul vil~yetinderı ihaleden 8 eun 
evvtl alınmış ehliyet ve 940 yılına alt ticaret odası ve11ika!lı ve 206 liralık muvakkııt 
teminat makbuzlarlle gelmeleri. Keşif, şartname ve mukavele projesi h<?l'g{in rek
türlükte gorülar. (3580 

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

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABiLiR. 

Müferrih ve Midevidir MİDE ve BARSAKLARI temizler abstırmaz ve yormaz. l\'IAZON isim ve HUKU~ marıcamıa oı tcK:ıT. 
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~ Rahat ve seve seve traş olmak ancak Hasan traş 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK 

d 
Il 

p 
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bıçağı ile kabildir. Her yerde arayınız. 
~. 

E Merkez deposu: Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında - Şubeleri: Ankara, ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
z Karaköy, Beyoğlu • Satış yerleri: İzmir Kemeraltı, Karşıyaka. Beyazıd, Üsküdar, Kadıköy, Takl,itlerinden sakınımz. Her yerde pullu kutultırı isteyiniz. 
ı Eskişehir ve sair Anadolu şehirlerinde. 
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SATIŞ YERİ: GALATA, KARAKÔY PALAS NQ16 ~ 

DEGIRMENLERE ve Iı.,ABRIKALARA 
Mahsus yatık sistem ağır devirli 

DİZEL MOTÖRLERi 

::;ur'atle teslim edllir. Fiatlar mutedildir. 
Galata Agopyan hanında 

HANS FRANK ve ŞERiKi 
Müessese~inden kataloii ve f iat istelJiniz. 

. . ' ' ·. . . . ~ . ... -. . . ~. • f """ t . . . 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yoJlardaki hastalıkların mikroblarmı 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kulJanrnn. 

Bobreklerın çalışmak kudretını arttırır. Kadın, erkek idrar torluklarını, 

KAN ÇIBANLARI vı·RozA 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLİKLER 

VR ZA 
DOLAMA 
ŞİRPENÇE 
PİYODERMİT 

• 
ARPACIK 
SİVİLCE 
AKNELER 

MEf!!E İLTiHAPLARI ve ÇATLAl(LARJ 

HER TÜRLÜ YANIKLAR 
KON JEKTİVİT ŞARK ÇIBANLARI 
KOLTUKALTI ÇIBANLARI 

VIROZA PATI EN ERKEN VE EN 

EMİN TEDAVİ EDER. I 
POLİV ALAN ve POLJMIT<ROBIYEN AŞ/ 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, &ık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eçler. ı' 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

T Ü R. K i Y E -~--, 
ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 
ANONİM SOSYETESİNDEN: 

DİK.KAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavile;;tirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BTTLUNUR. 

1 

~· ----------------------- ,.,. _____ Pipo Meraklılarına Müjde! 411----•,-.., 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrik.::ımı z toplu olarak sarı renk şişe 

imal edeceğinden imalat miktarının ~ayıkile taayyiın edebilmesı ıçın 
aliıkadarların en geç 15 / 6 9'10 tar ihine kadar senelik ihtiyaçlnrı :çin 
fabrikamıza sipariş vermelerim dileriz. 

r-_ 
lth 

BALSAJJJ l N Kremleri 

BALSA.UIN Güzellik eksiri 

HALSAAllN Rimelleri 

BALSA.Jl / N Pudra/.arı 

BALSAM iN Rujları 

FARD BALSAMIN 

ki. l~~========~--~-=~~~::_..;...~---==--~::.:±.ı pP • 
du En Kihar l\lahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dünyaca 

Tamnmış Sıhhi Güzellik Miistahzarlandır. 
err 
rü ~atııhı vt' Neşrıyat Muduru Halli Ltıttu UORUUNt.:U. GıazetecılllL ve 

Nesrivat T L. S Ea~ddtt?t ver: T A N "1ath11&!t1 

PAR ER 1 
Bu tarihi geçecek olan siparişler eıncak 941 senesinin temmuz a.. 

y~nda imalata alınabileceğinden keyfiyet şimdiden ilan olunur. 
1 

' ----------------------·· !------------------, - ' 
En son model halis lngiliz pipolarımız gelmiştir. ! 1 ~~ ~~~~XC:4L:~~n~a :.~!~:~r~.1~00~~:~~~ ;_ 
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