
l\f A Y 1 S 
1 9 4 o 

y • ... 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Ouaon diJIOI' lı:h 

-Her tadr ba ldtapb c5steT"c!iffm aııunerl btbtk etmü 
•uretiyle bir Del •ene cibi lnu bır nmaıı içinde mn,teril~ 
riııin adedini bir misli anurabiliı Beıı ba kitabmım sis~ 

ba sanatf 6fretl70l"llm- FintJ 50 lrura• 

Orfi ldare Kanunu Berlin Şayialar CıkarıYor 

Bu Layihanın ilk Yunan Sahillerinin 
Müzakeresi Dün işgal Edileceği 

Zabıtanın Vazife Ve İtalya Halkı 
Salihiyetleri Askeri Harbe Girmek 

Makamlara Geçecek İstemiyor 
Yeni Lc1yiha, Bu Gibi Hallerde Askeri 

idarelerin Almıya ve Tatbika SalCihiyetli 

Olacakları Fevkalade Tedbirleri Tesbit Etti 
Ankara, 6 (TAN Muhabirinden) - Bugün Mecliste Örfi 

İdare Kanununun birinci müzakeresi yapılmış ve layiha kabul 
edilmiştir. 

Bu kanuna göre, umumi veya mevzii idarei örfiye karan Da
hiliye Vekaletl tarafından münasip vasıtalarla ilan olunacaktır. 
Örfi idare altına alınan yerlerde umumt emniyet ve asayişe ta
allUk eden ve İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunan 
zabıta salahiyet ve vazifeleri askeri makamlara intikal ede

Blöf mü 
Yapıyor? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL " s on günlerde Akdenlzin ve Bal-
kanlann huzurunu kaçıran 

hadiseler karşısında İtalyanın vazi
yeti en ön safta bir tetkik mevzuu 
olmak lazım gelir. 

Çünkü bu defa Akdenize ve Bal
kanlara harp tehlikesinin gelmekte 
bulunduğu kanaatini verPn, İtalyan 
ricalinin gürültülü ve mütecaviz be
yanatı, İtalyan matbuatının tahrik 

•edici neşriyatı olmuştur. 
Bu beyanat ve neşriyatı bir takım 

fevkalade tedbirler de teyit edince, 
ortalığı bir harp korkusu sarmış, İn
giltere, derhal Şimal Denizinde bu. 
lunan donanmasını Akdenize getir. 
miş, Yugoslavya ve diğer Balkan 
nıemlcketleri de kendilerine göre 
ınüdafaa tedbiri almak mecburiyeti-
ni duymuşlardır. 

Ne oluyor? İtalya harp harici sf-
Yasetint: nihayet vererek Almanya. 
rıın yanında harbe mi giriyor? Bren
ner mülakatından sonra, Almanya 
ile İtalya BaJkanlan payla~mıya mı 
kar3r vermişlerdir? Bu karar mucı
bince İtalya, Adriyatiği kapayıp DaL 
ınaçya sahillerini işgal !le iktifa e
derek tekrar silahlı harp harici siya. 
&eti.ne mi dönecektir? 

Akla gelen bu ve buna benzer 
bir çok sualler yanuıda so

ı-uıa<"ak bir sual de şudur: İtalya 
blöf yapmıyor mu? 

DcıiJy Telegraph gazetesinin Roma 
l'rluhabirine göre, İtalya, henüz haı-p 
haricı vaziyetini bırakmak niyetinde 
değilciir. Bir gün Almanya tarafına 
iltlhak ederek müttefiklere karşı har
be girecektir, fakat o gün henüz geL 
ıneını~tir. Binaenaleyh, Romada ko. 
pnrılan bütün gürültü hususi mak-

(Sonu; Sa: 6; Sil 3) 

INöNO Mec&ste 

"'alrtir 

u milamlir lendilerine ıntll8f 
eden salAhiyet ve vazifelere taalluk 
eden karar ve emirleri mahalli zabıta 
marifetile icra ettireceklerdir. 

Fevkalade tedbirler 
Örfi idare altına alınan yerlerde 

askeri idare aşağıda yazılı fevkaJade 
tedbirleri ittihaz ve tatbike salahi
yetli olacaktır: 

1 - Görülecek lüzum üzerine mes 
k~nleri, her türlü cemiyet ve kliip gi
bı teşekküllere ait binaları ve bunla
nn te-lgraf vesaire gibi mersulelerini, 
şahısların Üzerlerini gece ve gündüz 
aramak ve bunlarda sübut vasıtalan 
ola.n ve yahut musadereye tabi bu.. 
lunan eşyayı zabıt ve radyo, telefon 
ve telsiz gibi bilcümle muhabere va.. 
sıtalannı kontrol ve icabında tatil ve 
ya menetmek, 

2 - Memleketin inzibat ve emni. 
y'!tıni ihlal etmek suçlarile sabıkalı 
olanları ve emniyeti umumıye neza
reti altında bulunanları ve örfi idare 
altına alınan yerlerde muayyen bir 
ikametgihı olmıyanları ve şüpheli o. 

(Sonu Sa; 6 Sü; 4 ) 

GÜNÜN 

HADiSELERi 
BULGARİSTAN 

Bulgar Harbiye Nazın, Bulgar la. 
nn bitaraflık ve istikllllerini müda. 
faaya hazır olduklarını, bütün istek. 
!erinin harpten hariç kalmak oldu. 
fllnu söyleml§tir. 

YUNANİNSTAN 
Alman ve İtalya kaynakları, müL 

tefiklerin Yunanistanı işgal tasavvu. 
runda olduklannı ileri sürüyorlarsa 
da, müttefikler bu iddiayı tekzip et. 
tiler. 

İTALYA 
İtalya Veliahhnın dün evvela Pa. 

payı, sonra da l\lussoliniyi z.iyaret 
etmesi, İtalyanın harbe sürüklenme
si aleyhinde mühim bir teşebbüs ola. 
rak tefsir olunmaktadır. 

İSPANYA 
Akdenizde statükonun devamına 

taraftar olduğu anlaşılan İspanyanın 
müttefiklere karşı dostluk teminatı 
verdiii bildiriliyor. 

:Ankara, 6 (TAN ·Muhabirinden)- NORVEÇ 
~.11Ii Şef İnönü, öğleden sonra Bij. N afında harp dt'vam edi. 
Yuk Millet Meclisini teşrif buy • ,.... Korv Hariciye Nazırı, I.ord 
'nuşlar ve bir müddet Meclisteki.d Bdf~rbin müstakbel idaresi 
telerinde meşgul olmuşlardır. hakkında görüşmüştür. 

• ı.. • . .. 

Metaksas Dün ltalyan 

Sefiri ile Görüştü 
Londra, 6 (Hususi) - Bu

gün gerek Akdeniz vaziyetin
de, gerek Balkanlarda göze 
çarpan yeni bir hadise vuku: 
bulmamıştır. Bununla beraber 
Berlinin, bir çok şayialar yay
mıya ve bunlarla ortalığı kanş-

/ 3kenderiye limanı ö1tünde demirliyen /ngüiz harp gemüerinin bir karı.. tınnıya; şüphe, istikrarsızlık 
------------------------------- havası yaratmıya uğraştığı g

ur 
ı rünüyor. 

müttefiklerin Yunanistana asker 
karmak için uğraştıklarına aittir. 

'e o-k enı·ş y===~~efonlı.t 

SaıaA hı·yetler Verı·ıı·yor ~~~~7:~~Sf~!~ den bu: kısmı da Alman gazetelerine 
bu yolda yardım ediyorlar. CünJdl 
MareşaJ Balbo'nun gazetesi olmakla 
maruf olan Kurriyera Padona müt. 
~e!ıklerin Yunanistanı giz!:~ işgal 
ıçın hazırlıklar yaptıklarını yazmak. 
tadır. Norveç işi· 

İçin Bugün 
Müzakereler 
Yapılacak 

Başvekilin Beyanatına 

Ehemmiyet Veriliyor 
Londra 5 (Husus!) - Mister Cham. 

berlain ile memleket müdafaasımn 
başında bulunan bütün nazırlar ya. 
rın (bugün) Avam Kamarasında mü. 
h~m be~anatta ~olunarak Norveç har 
bınc mudahalenın, müdahaleden son
ra Trondheim mmtakasından çekil
menin sebeplerini mufassal bir su
rette izah edecekler ve daha sonra a
çılacak müzakereye iştirak ederek 
hükiımetin elden gelen her şeyi yap. 
tığını isbata çalışacaklardır. Müza. 
kere, bütün İngilterede derin bir me. 
rak ile beklenmektedir. 
I nglliz gazetelerinin nefriyah 
Bugünkü gazetelerin hepsi bu me. 

sele ile meşgul oluyor ve hepsi de 
bir nokta üzerinde birleşerek "Rea. 
lism isteriz" diyorlar. 

Hükumetin bugün geçireceği imti. 
hanın, dahili bir ihtilafa yol açmıya. 
cağı muhakkak sayılıyor. 

Daily Express, bu vaziyeti hulasa 
ederek diyor ki: "Memlekette ittihat 
var. Fakat hesap isteriz." 

Daily Telegraph, hükOmetin hesap 
vereceğini ve hesaptan tam itimat ka 
zanarak çıkacağını anlatıyor. Bazı 

gazeteJer hükılmetin, içinden çıkıla
mıyacak bir işe girmekten:ıe girme
meyi tercih etmesi lazım gt!ldiğini i
leri slırüyorlar. Daily Herald bu fi. 
kirdedir. Liberal Nevs Chronicle da. 

<Sonu Sa. 6 Sil: 3) 

Norveçli 
Kıtaat ta 
Narvikte 
Toplanıyor 

Müttefikler Namsos'ta 3 

Destroyer Kaybettiler 
Londra, 6 (Hususi) - Norveç Ha

r~~ye Nazırı Doktor Koht bugiın HL
rw:yP Nazırı Lord Hallfax ilr gor~Ş
mu~. daha sonra Mister Chamberulin 
tarafından kabul olunmuştur. Dok
tor Koht ile Norveç müdafa3 nazırı 
Mırcılay Ljungberg'in Lonrlraya geL 

Bir Alman naldiyc gl'nti ini hatıran mcleri müttefikler arasında daha sı-
"Sealion,. lngiliz denizaHıs1 kı istişareler yapılmasına ve müca-

Kumandam B. Br~ ant delenirı ilk safhalarında tesadüf olu. 
nan güçlüklerin bertaraf edilmesine 
yal'dım edecek tedbirlerın alınması
na hizmet etmektedir. Bilhassa :Nor
veç Mildafaa Nazın ve m?ı~etinde 
bulur.an zevat ile yapılan ıstışarele
rin son derece mufit olduğu göza çar. 

Mühimmat nakleden bir Alman ge. 
misini batıran ''Onel Polonya tah. 
t 1 " • e bahiri kumandanı J. Grudzinskı 

pıyor. 
Doktor Koht. Londrad'lki konuşma 

ları tamamladıktan sonra Parise gı. 
decektir. 

Prof eaör Koht'un beyanatı 

Doktor Koht, bugün mııfouat :nü. 
mcssillerine beyanatta bulunarak so. 
rulon suallere karşı şunları söylemiş. 
tir: 

"Norveçin merkezindeki kuvvetler 
hasmın tiddetli yüklenmesi karşısın
da dağılmış olmakla ber~l-ıer Norveç 
ordusunun en güzide kısmı memle
k"!tin şfmalindedir ve vazifesini ya. 
pacaktır. 

Lord Ha lif ax ile harbın :nüstak. 
(Sonu Sa. 6. Sil, 6) 

.. ~ndranın salahiyetli mahfille~ 
butun bu haberlerin tamamile esas
sız olduğunu ve müttefiklerin Yu. 
nanistan~ aske~ çıkarmayı hiçbir veç 
hile duşunmedıklerini bildiriyorlar. 

• Yunanistan Başvekili Metaksaa, 
bu"~n İtal~~n elçisini kabul etmiş, 
mulakatı muteakıp İtalyan elçisi tay 
yare ile Romaya gitmijtir. 

• Bugünkü Alman gazetelerinin !le. 
ri siırdtikleri diğer bir iddia da, tn.. 
gilterenin Ankara sefiri Sir Knatch
bull'ün müttefiklerin Yunanistana 
asker çıkarmaları mcselesbi konuf-

(Sonu, Sa: 7; Sil: 4) 
-0-

Buigaristan 
Bitaraf 

l{alacaktır 
General Daskalof 

Tekrar Teyit Etti 
.. Sofya, 6 (A.A.) - Umumi Harpte 
olen Bulgar askerlerinin hatırasını 
tiziz için tertip edilen merasimde 
Bulgar Harbiye Nazın General Da.a. 
kalof bir nutuk söyliyerek Bulgar 
milletinin ve zimamdarlarının harp 
harici kalmak arzularını teyit eyle. 
miş ve: 

"- Bitaraf, tamamile bitaraf kal. 
mak için elimizden ne gelirse yapa.. 
cağız Bulgar milleti istiklalini ve 
sulbü müdafaa etmeğe hazır olmalı-
dır. Bütün dünya, hakikaten bitaraf 
kalacağımızı isbat için her şeyi yap. 

(Sonu; Sa: 6: Sii: 4) 
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ı e Artistlere 

o On bir dostum, lıılerlne nihayet veri· 

len ecnebi artistlerden bahseden ya· 

zımı okumuş: 

" - Sana onların numaralarına dair ot
muş bir hlklye de ben anlatayım: MUna
slp görürsen, onu da yazarsın!" dedi. Ve 
size de okutmaktan kendimi alamadığım 

şu güzel v.ikıayı anlattı: 

"- Bir mUddet evvel i&tanbul barların
dan birisinde hayli garip bir akrobasi 
numarası vardı: Bir adam, yere koy
duğu, bir lbtlk topa başını yerleştiri

yor, ve başı üzerinde bacaktarrnr yava~ 

yavaş havaya kaldırıyor: Sonra o vaziyet. 
teyken, eline verilen bir gltarayı rahat ra· 
hat çalablllyordu. 

Bir akşam yine onun bu numarasını yap· 
tığı gazinoya gitmiııtim: Yanımdaki masada 
be§ arkadaş oturuyordu. İçlerinden birisi 
fevkal!de sarhoştu. Yanındakiler ise, göz· 
lerlnl bile açamı}•an ve 11zmak üzere bu
lunan bu arkadaşlarını kaldırıp götürmlye 
çalıııyorlardı. Fakat o, gözlerini bite açmı· 
yor, on fara: 

Yazan : Naci Sadullalı 

"- Ben aarho' değlllm ... benim bir şe
yim yok. Rahat bırakın benli" diyor, ye· 
rlnden kımıldanmıyordu .• 

Arkadaşları kalkması için fazla ısrar e
dlnce, büyük bir gayret harcıyarak gözle· 
ri ni açtı. 1 htlmal yine: 
"- Ben sarhos de!!llim! .. " diyecek ve 

Ayık olduğunu lsbata çafıfacaktı. Fakat 
sahneye bakınca yerinden doğrularak ar
kadaşlarına: 

"- Evet ... dedi, siz haklısınız: Çıkıp 

gidellm: Çünkü ben hakikaten fitil gibi ol
mu§um: Dünya gözüme ters görünilyorl" 

Ben onun o kadar ısrarla reddettiği sar· 
hoşluğuna birdenbire inanışının sırrını an
lamak Uzere gözlerimi sahneye çevirince 
gayri ihtiyari gülümsedim: ÇUnkü tam o 
sırada, sahnede, biraz evvel bahsettiğim 

adam o meşhur numarasını yapıyordu!'' 

• Dostumun sözlerinden de belli ki, o 
zaman, bu numarayı yapan yegAne ar
tist oymu9: Fakat ,ımdl çok ıUkür, 

bütün ecnebi artistler "baş aşağı" oldu· 
larl 

olma bahçede 
apı an eşif 

EC ::vukuf. Raporu iki Günde Hazırbyarak 

Ağırceza Mahkemesine Verece~t 

r uımrıdaki resimler, ll vatandaş1mız1n ölümü ile nelicele tren Dolmaba!ıçe izdiham hadisesi mü11ase~eliyle d;irı ı•aka 
mahallinde yapılan keşif esnasında ehlivukufun tetkiklerini tesbit ediyor .. 

Tersane Tesisine 
Uygun Sahalar 

Fen Heyet i 

Tetkiklerinin ilk 

Kısmını Bitirdi 

iç ve Dış Piyasalarda 

Durgunluk Devam Ediyor 
İhracat işleri tamamiyle gevşemiştir. İngiltereye yeniden 

biraz fındık ve yumurta, Fransaya kuru fasulye ve Ameri
kaya fındık, fıstık ve ceviz gönderilmiştir. 
İtalyaya ihracat birdenbire dur- ıçin mamul derilerin fiyatları yük. 

muştur. Akdeniz vaziyetınin istik. selmiştir. 

Bükreştcki Heyetimiz 

Köy Enstitülerinin 
Açdacağı Sehirler 

En Az Talebeler 

Beş Yd Ders 

Görecekler 
Büyük Türk tersanesinin kurula

cağı sahayı tayin için tetkikat yapan 
heyet, dün toplanmış, müzakerede 
bulunmuştur. Heyet, tetkıkatm ilk 

Dolmabahçcde 11 vatandaşın ölümü ile neticelenen izdiham kısmını bitirmiş, fakat henüz bir k&-

rar bulmasını bekliyen tüccarları. 
mız İtalyaya satısta hala müterecl
dittirler. 

Son günlerde ! talyadan da hiç_ 
bir mal gelmemiştir. ltalyadan bir 
bm·ı;k milyon lira kliring matııJ_ 
bum uz vardır. Fakat İtalyanlar. pi
yasamızın istediği malları aT1cak 
s<•d>est dövizle verebilec.;)klerini ve 
kliring hesabile yeniden mai gön. 
deremiyeceklerini açıkça söy:e_ 
mektedirler. 

Romanyaya giden ticar~t heyt!ti. 
Bükreşte temaslarına haşlcımıştır. 

Rumenlerin memleketimizden pa
muk almak istedikleri ve fiyatlar 
üzerinde anlaşma yapıldığı takdir. 
de külliyetli bir kaç parti satmak 
mümkün olacaktrr. 

Köy mekteplerine muallim yetişti.. 
rilmesi için bu sene muhtelif viiayet. 
Ierd~ açılacak olan koy enstıtülcrine 
ait k&.nun, tebliğ edilmiştir. 

Bu ders yılı başından ıt:baren fa~ 
ahyete geçecek olan enstitti!erı?, tam 
devreli köy mekteplerini bitirmiş 
köylü çocukları alınacak ve bunlar 
en az 5 sene tahsil göre.:eklerdir. 
En<;;tıtüyi.i bitirenler, 20 yıl müddetle 
muhtelif yerlerde muallimlik yapa .. 

hadisesi ~çin dün vaka mahallinde bir keşif yapılmıştır. rar vermemiştir. Bu hususta Deniz. 
Keşif !kinci Ağırceza Mahkemesi hakimlerinden Halilin ni- yorarı idaresinin de mütalaası alına. 

yabeti ve müddeiumumi muavini Turgut Oktaym huzuru ile cak ve tersanenin kurulacağı saha 

yapılmış, eski Polis Müdürü Salih Kılıçla vekili İzmit avukat- hcltkında mufassal malumatı ihtiva 
edecek olan rapor, bundan sonru ba-

larından Sedat, ve eski Polis Müdür Muavini Kamiranla vekili zırlamıcaktır. Haliç, Tuzla lima-
İrfan Şakir de keşifte hazır bulunmuşlardır nmın tersaneyetahsisi uygun görülen 

Ehlivu~ui olarak seyrüsefer fen ı bir kuyumcudan da 20 buçuk lirava yerlerini gözden geçiren heyet, iki 
I 

J saha üzerinde durmaktadır. Bunlar-
me~_uru smail Hakkı Gümüşay, ve bir yüzük almıştır. Sonra Tophanede 
seyrusefer memurları Refet Tetik ile Halil İbrahim isminde bir kundura- dan biri Haliçte eski Valde kızağrrnn 
Ethem Uygur, şahit olarak da polis cıya gitmiş. altınları beser beser 3 _ bulunduğu mıntaka, diğeri Tuzladır. 
ikinci şube mi.~dür. m~~vin_i :ı-evfik yakkabılarının ökçelerine gizl~tmiş.. Bu iki mıntakadan biri tersane in
ve füı.rı~e't' eı-c.ıuyet runırı Lutfı hazır tir. Bu e:mada ıla y·lm anmı,-trr;~-~·....,..,-· ir;ıi A.C\C'j.lQt><\\.+ir V.Qn1 tors",..,,,~,; 

Iç piyasalarımızda da dıJ.rgunluk 
vardır. Ham deri ithal edHmerl;ği 

Altın Fiyatları 
Altın fiyatları yükselmekte de 

1 

vam ediyor. Dün 1935 kurustar 
di~çilere bi.r miktar altın satıl~l$
tır. 

caklardır. Bunlar 5 sene 30 9 sc:ne 
40. sor.ra da 50 lira ayluda ~alışa
caklar ve aylıklarını toplu olnrak, 
ile ayda bir alacaklardır. 

Em:titü mezunlarının fii!i askerli1' 
hizmetleri esnasında ticretli memur. 

• Iar gibi kayıtları terkin edi.miyeceJ. 

bulunmuşlardır. Fakat mnhkcmede, Suriycdcn ge- İngiliz firmaları kuracaklardır. Ter-
/(eşf e ba§lamyor lirken 815 lirası olduğunu, bunun sanen:n iki senede meydana geleceği 

Dün E:rüpte N ·· ın.croto 
Kontrolü Y apı!dı 

ü~te ikis·ni taı.m nat Şcı.imaeatab"f.. 
leccklerdir. 

Şahitler evvelce tahlif edildiği için ancnk 15 lirasını pasaportuna yazdı- ve gemi inşaatına 1942 s.?nesi hazi
hakim Halil bunlara yeminlerini ha. rıp üst tarafım.cübbesinin eteklerin_ ranında başlanabileceği tahmin edi
tırlatmış, ehlivukuf da hadisenin ce- de saklıyara~ Istanbula getirdiğini liyor. Tersanenin kurulacağı saha ta. 
reyan ettiği hazine kapısı önünde talı söylemiştir. Iddiasına nazaran da bu yln edildikten sonra inşaat için İn
lli edilmişlerdir. Bundan sonra Ka- altınları İstanbulda yankesicilerden giliz firmaları arasında bir münaka
bataş İnhisarlar binasının köşesine korktuğu için ayakkabısının ökçesi- ~a açılacaktır. 
kadar gidilerek keşfe başlanmıştır. ne saklatmışbr. 

Acııacak en"t!•üler ~l::larif ve 'ti
raat Yekalctle-: tarafından tesbit e
dılmıstir. Bunlar Kars (C!lavuz), 
Erzurum, Coruh, Ağrı, Kayseri <Pa· 

18 Bin Memur Çalıştırmak Üzere lstanburda 1 zarDrcn), ):-;ozgut, Kırsehir, Niğd~, 
1 

Sıvas. Malatyal ( Akçad<J.gl, Tuncelı, 

N••f S y G·· d B't ""· A 1 1 Elazığ. Divarbakır, l\larcl n, Urfa, 
Şahit!er, hadise gecesi buradan L Mahkeme, Suriyelinin bu iddia1a-

tibaren ne şekilde tedbirler alındığr- rını varid görmemiş. deliller, poliste, 
nı izah etmişler ve bu izahatı bütün müddeiumumilikte ve sorgu hflkim
saray etrafını dolaşarak tekemmül liğindeki ifadelerle şahitlerin ifade-
ettirmislerdir. leri suçu ic:Jediğini tesbit ettiği icin 

Saat l(ulesi önünde ceza hükmü vermistir. Hüseyin Rab

Müteakiben saat kulesi önüne gi.. 
dilmiş, buradan itibaren de hadisenin 
v ukuu şekli anlatılmış ve tıpkı ziya. 
r ette olduğu gibi hazine kapısınclan 
girilerek Atatürkün aziz naşlarının 
vazedildiği muayede salonuna giril
miş, buradaki vaziyet de dinlenil
miştir. 

Keşli saat 14.15 den saat 16 yaka
dar devam etmiş, bu müddet zarfın. 
da hakim, müddeiumumi rnuavını 
ve ehlivukuf .şahitlerle suçlu sanılan
lar a icap eden sualleri sorup izahat 
almışlardır. 

Kesiften sonra şimdi Milli Saray
lar Müdürlüğü ittihaz edilmiş olan 
eski hazine dairesine gidilmiş, bura
da keşif zaptı tanzim edi1erek imza
lanmıştır. Ehlivukuf raporlarını iki 
güne kadar ikinci ağırceza mahkeme
sine vereceklerdir. 

Rapor. ayın onunda ikinci ağırce
za mahkemesinde yapılacak istinabe 
duruşmıtsında okunacaktır. 

752 Lirayı Çalmaktan Suçlu 
Adam Mahkfun Oldu 

Bristol otelinde misafir bulundu.. 
ğu sırada tüccardan Mahmut Tarha
nın odasına girerek 752 lirasını ac:ır
m aktan suçlu Suriyeli Hüseyin Hab
bi'nin duruşması dün sekizinci as
liye ceza mahkemesinde neticelen
miştir. 

Htiseyin Habbi, bu paralan ça1dık
tan sonra 175 lirasile on tane altın, 

bi bir sene hapis yatacak. bu ce:rnyı 
bitirdikten sonra da bir ı:ıene emniye
ti umumiye nezareti altında kalacak. 
trr. 

Beş Kaçakçı 

Daha Yakalan 1 
Zabıta. di.in yeniden beş azılı ka

çakcı daha yakalayıp asliye besinci 
ceza mahkemesine vermiştir. Bun
lardan Topal Mustafa isminde sabı
kalı bir eroinci Kadıköyde İbrahim
ağa mahallesinde Aydınlık sok::ı,..~ın
daki evini bir eroin tekkesi haline 
getirmiştir. Dün evde yapılan ara
mada bir miktar eroin bulunmuş ve 
Mustafa ile beraber emniyet müdür
lüğüne götürülmüştür. 

Bundan başka Çete namı ile ma
ruf İbrahim isminde bir kacakçı ile 
karısı Rabia ve suç ortağı Saim de 
suç üstünde yakalanmışlardır. Saim 
dilenci kıyafetinde bir adamdır ve 
İbrahimin satıcılığını yapmaktadır. 
Saimin evi civarında pusu kuran me
murlar Saimi eve girerken yakala_ 
mışlar ve ceplerini aradıkları zaman 
10 gram eroinle 157 lira para bul. 
muşlardır. Saim bu paraları İbrahL 
me verip eroin alacağını itiraf etmiş. 
tir. Bunun üzerine evde yapılan ara
mada bir yastık içinde 80 gram daha 
eroin bulunmustur. 

Hakiki Stil Mobilya, Avize, Kumaş, 

ve Biblo arıyorsanız lutfen bir kere 

DEKORASYON 
Maiazasına müracaat ediniz. 
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Türf< tuşuna GSrecek 
Talebeler 

u us ayımının arım un e 1 ecegı n aş ı ıyor IKo~aelı ı AriL:·e ı. Bursa. Bilecik. !s-

Şehrimizde bulunmakta olan !sta- ı Bu toplantıda Bakırköy nüfus sa. tanbu~, İsparta (Gönen), K?nya, Bur. 
1.istik umum müdürlüğü şube müdür- yımının verdiği neticeler üzerinde ko dur, .sa~sun tHamamay~gı), Amas-
lerinin ve İstanbul nüfus müdürü Fa- nuşulmuştur. ya, 1okat, ~dana (Harl!nıye. İloğl~), 
•v• • f k'l ·· ·· k ' Maraş Gazıantep. Antalya (GaJıp .. 

'fiırkkuşuna ve sivil tayyare mnkL ıgm ış ıra 1 e dun Eyup azasınc.a Yıldız Sarayı Belediyeye ··ftW') t 1 M l H t 
bir ni.i.merotaj kontrolü yapılmıştır. . pa~a çı gı .' . çe · .. .. ug a, •. a ~y, 

nist mektebine kaydolunmak istiyen B kontrold ksat bir nahiyenin Devredılecek Van. Muş. Bıtlıs. Sıırt, Hakkarı, Bın~ 
orta mektep mezunları ile hale!'l orta u kadar en mda tahrir edilebilece- Harı; Akademisi hariç olmak üze- 1 gölde açılacaktır. Bu enstitülerde U-

k b . f d b l t ne zaman a y ld ·· t ·ı· · 't · T b' ·ı·· ·· k ı me te ın son sını ın a u unan a- v• • t b' . 
1 

h b .. re ı ız sarayı ve mu~ eım atı be.. · m"\'eıs1 e Gazı er ıye enstı usu, ı 
le beler, şehrimizde Türkkkuşu ~ube- gını . es ıttır. ~ aı::ıhı dan de~la akgore, lediYtye devredilecektir. Beled.yc: şe- 1 enstitüleri, köy en:.titüleri, orta zira-

18 hın memur ıstı am e ı me şar. h' ·h lk b d · 'f • k k t 11· kt 1 sirıe müracaat etmektedirler. Bu se- . İ b' .. ır <\ ının ura an ıstı oc.le etl""-·- at. er e sana ve mua ım me ep e-
. 

1 
d h k tıle stanbulun sayımı ır gun sa- . . . b' k·ı d" ·· , d' · -1 · t lis 1 · ı ne, geçen senelere nısbet e a a ço ·~ ..• k d ik 

1 
d'l b. sı ıçın ır şe ı uşunmc:cte ır. rı ı e tıcare e erı mezun arı mu-

bah.an ogleye a ar ma e ı e ıJe- . . . . . . ıı· ı·k dcceklcrd· 
t~lebc alınacağı için yaşı 16 - 18 s- cektir. lperıtliler lçın istasyon a m. 1 e ır. 
ralaı-ında bulunanlardan başka 335, Nümerotaj kontrolünden sonra is- Yaptırılacak Erzincanda Tutulan Deli 
ve ~36 doğumluların müracaatıan da tatistik umum müdürü Celal Aybar, Sü"eymaniye ile Beyazıt ar:tsında 
"ihtiyat" olarak kabul edilecektir. beledıye harita şubesi müdürü Ga- iperitlilerin temizlenmesi ıçh bir is- Gerenlerde Bakırköy emran aklı... 
Kayıt muamelesi 30 hazirana ka- lip ve muamelat şubesi mudürü Züh- tasyoıı tesis edilmesine kara:- vc>ı il- ye hnstahanesinden firara nıuvaffalt 
dar devam edecektir. Talebeler 1.2 tünün işt~rakile. ~ali ı:rmav!ni UalU- 1 mişti~ . Vilayet .seferberli~ şu~es .. bu- oları Gafur isminde bir has!a Erzin
scne .. hava gedi.kli erbaşı olarak vazı- j kun nezdınde dıger bır toplantı da- J n~n _ıcın beledıyedcn bır plan ıste- I ea:ıd~ _y1_kalanmıs ve İstanhııl;ı crön. 
fe goreceklerdır. ha yapılrnı§tır. mı§tır. derılnu~tır. 

lsianbul Ne ldı ? 

Alıırlar harabesi 

ı stanbul spor teşkilatı r eisi olarak haiz olduğu 

üçiincü resmi sıfatını da şehrin menfaatine 

kuUanan Vali ve Belediye reisimiz Doktor L'1tfi 

Kırdar, Dolmabahçe ahırlan sahasını hü ku metten 

şehir namına "bilabedel,. kazanmıya muvaffak ol

muştur. 

Dolmabahçenin alacağı şekil 

H akikat olması yaklaşan " K ii.. 
çük Mıntaka Stadyomu,, mü. 

nasebetile Dolmabahçeden "yüksele
cek imar,, ile Taksimden "inen imar,, 
birleşince İstanbulun yedi dağından 
birinde olsun toplu bir imar ve ırü
zellik görmek kabil olacaktır. 

Ne Olacak? 
YAZAN: V. BİRSON 

Taksim Stadyomu11dan bir parça! 

senelerce, şehrin gidilmesi, gelinmesi güç -ve 

hemen hemen imkansız olan ücra köşelerin· 

de " Büyiik Stadyom,, yapacağız, di~·e yiiz binleree 

liralar harcadık .. Fakat hala yüz karası bu harabe

ler içinde "maçlar,, tertip etmeğe devam ediyoruz .. 
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tngiliz Kabinesinin 
Vaziyeti 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

A ·vam Kamarası bugün müh·m 
bir münakasaya sahne olacak, 

başta Mister Chamberlain olmak 
üzere Churchill, Samuel Hoare ve O. 
Jiver Stanlcy gibi bahriye, harbiye 
v e hava nezaretlerinin basında bulu. 
na n nazırlar Norvcc meselesi hak
kında mufassal izahat verecekler ve 1 
bu izahlar meclis tarafından uzun 
uzadıya müzakere ed'leccktir. 

Gerçi Mister Chamberlain ge~en 
Perşembe, ayni mesele hak~ında ıza. 
hat vermisti. Fakat bu ızahatrnın 
muvakkat mahiyette olduğunu sö~·le. 
yerek münakaşa ve ~üzaker~nin .haf. 
taya bırakılmasını rıca etmış, rıca~ 

1 da kabul olunmuştur. 
l\lister Chamberlain'in ricası ka. 

bul olunmakla beraber geçen Per. 
~mbedenberi İngiltere e!karrumumi. 
yesi başka bir mesele ile meşgul ol. 
maınakta, fakat bir hüküm vermek. 
ten çekinmektedir. 

Hükmün geciktirilmesine sebep, 
bükfunefn, ne yapıldığını tamamile 
anlatmamış olmasıdır. Hükumet bu. 
gün bu işi başaracak ve o zaman o. 
nun vazifesini yapıp yapmadığı an.. 
(aşılacak ve hüklimete ona göre iü. 
mat edilecek veya edilmiyecektir. 

Chamberlain'in Mevkii: 

TAN 

Ingiltereain garp sahili üzerinden uçan Heinkel tipinde bir AJman 
tayyaresi, geçen hafta, sahil bataryalan tarafından düşürülmüştür. Ma. 
yin yüklü olan bu tayyare, havada iken ateş almış ve bir kasabanın üze. 

rine dtlşerek burada birçok evleri yıkmıştır. Bu yüzden 2 kişi ölmüş, 150 
kişi de yaralanmıştır. Yukarıki resimde, tayyarenin dilstüiü mevkide 
vukua gelen tahribatı görüyoruz. 

3 

Lonclradakilerin A ynl 

Olacakmıı 

Yazan: B. FELEK 
C, u sefer de gazetecilerin Lon. 
D dra seyahatine iştirak edemi. 

yenler için yeni bir teselli vesilesi 
zuhur etti. Acılarını bir nebze tidil 
edebilir. 
Öğrenlyoruz ki; belediyenin ıeJıir. 

de işletmek üzere mübayaa etmek 
istediği otobüsleri nihayet bir İngi. 
liz firması taahhüt etmiş. Bu otob&a. 
ler tıpkı Londrada işliyenlerin aJBI 
olacakmış. 

Bir istanbullu ve bir şehir uşail 
sıfatile İstanbuldaki her belediye ha. 
reketile çok sıkı bir alaka duyduium 
için bu bahse de karışmaktan kendL 
mi alamadım. 

Londrada ild türlü otobüs ıervill 
vardır. Bunlardan birine (Bas) der. 
ler. İngilizce buss yazılır. 

Bu (Bas) lar, Londranın iç seni&. 
lerini idare ederler. Ekserisi iki kat. 
lı ev gibi §eylerdir. Pek ender ela. 
rak tek katlı olanlan vardır. Bmılu 

Mecll•ste Dı·yarbakır-Jran Almanlar Uç ::~k~:r:e:~:~:..ıy~n::;:~ , lanndan da geçebilecek tarzda dL 

G • • A menlenmişlerdir. 

k H Un yn 1 Diğerine de grinlayn, yani 7et0 

ıra atlında Yapılacak ~~:r:di~!e~va~ı·~~!h.eB= 
Noktaya :::n::: v:~:.'ir b:~~::at0r:; 

T ~ d • ı At K b 1 E d • ı de koltuklara maUk, fakat pe.k ivlca~lı Mister Chamberlain gerçi bU~n a 1 a a u 1 1 Hu·· c um E++·ı yerlerde manevra yapanuyacak .... 
ekseriyet sahibidir. Ve bu yüz. dar uzun boylu (otokar) lardır. 

den onun bu ekseriyete dayanarak Şimdi belediyemJzln getirteeeflnl 
mevküni kurtarması beklenir. F akat 2 · S • °\)"'-O Paris, 6 (A.A.) - SalMıiyettar as- öğrendiğimiz otobüsler olsa oba 'bL 
bugünkü vaziyet içinde hükfuneti H 1 keri mahfillerde beyan edildiğine gö.. rinci nevi (Bas) lar olacak. ÇiblJdt 
hesaba çekmek isteyenler yalnız mu. Bu attın c:abında yeni Petrol Sahasına Kadar re, Almanlar üç gündenberi Garp diğerleri bizim sokaklarda dinemes. 
hatif partiler değildir. Belki bütün cephesinde ayni noktaya birbirini Birincilerin de iki katlılan MI. 
partilerdir. Mister Ch_amberlain'in Uzatllması ll!in Nafıa Vekaletine SalCihiyet Verildi müteakıp baskınlar yapmaktadırlar. mem tramvay tellerine takılmadan 
İstinat ettiği muhafazakarlar da mu. 3' Bu baskmlann tekerrürüne hususi caddelerden geçebilirler mi? 
halifler derecesinde hükumetle he- A k 6 (A A) B M lisi bir mana atfedilmektedir. Bu bas. Her halde bu otobüsleri umarb. n ara, · · - . . Mec · ra, bu hattın temdidi mümkündür, fedildiği ileri sürülen 15 milyon li. 
saplaşmak, onun ne yaptığını anla. bugün toplanarak, Diyarbakırdan L esasen bu hat azami 35 _ 40 kilomet. ranm Diyarbakır • Irak hattına sar. kınlardan evvel topçu şiddetli bir yanlar, bizim cadde ve sokaldlll'lllU. 
nıak, hükumefn kusuru varsa ku. rak ve İran hudutlarına kadar yapı.. re kadar bir yer tutacaktır." fe.:iilmiş olduğunu söyliyerek demiş. bombardıman yapmaktadır. Dün AI. zın hususiyetlerini düıümnüı olsalar-
surlannı ölçmek, tartmak ve ona gö. lacak demı·ryollan kanununun birın.· H F man kollan refakat at...n hiınayesin. gerektir. asan ehmi Ataç (Gümüşhane), tir ki: "Oraya sarfedilm iş olan 15 --s· 
re notunu vermek istiyorlar. ci maddesinin tadili hakkındaki ıa. Evet, şiındiden hükumete salahiyet milyon liranın bir santimi dahi zayi de ilerlemişlerdir. Bu sabah başlıyan Bir ayak evvel 'ehirde baılalllUL 

İngiltere hilk4metiıpn hesap ve- yihayı müzakere eylemiştir. verelim. olmamtştır. Belki biraz da askeri mü. harekatın neticesi hakkında salabi. m istediğim bu muntazam nakil n. 
rec ğ" en belli başlı mesele Norveç Bu münasebetle söz alan H san yeıttar mahfillerde tafsilat mevcut sıtası münasebet.ne, daha gelmeden 
rnC:e:esine miidahaleden ~onra b~ Fehmi Ataç (Gümüşhane) Beşi~ de Başvekil Dr. Refik Saydam (de- lahazalar inzimam etmek üzere DL değildir. HarekAtın şiddetine rağ. ve hizmete başlamadan bir noktaya 
ınildahaledcn vazgeçmenin sebeple. t 1 b l k fedil · b vamla), böyle bir şeyin ilavesine lü. ı yarbakırdan Kurtalan'a hattı müş. men Fransızların zayiatı pek azdır. işaret edeceğim. 
ridir . lunınası dola ısile bu h~vza val7mın- zum goruyorsamz muvafık olur. ı. • ..ı•Y • d V , t d"t l Almanlar geri çekilirken ölüleri v e Mademki; Londradaki otobtlslerla 

pe ro mem a arının eş mış u. .. .. iterek götürmek, oradan da birisi 1-

.t-~~~W~~~~~~W~~~~d~aLP•~m-~~~~~~~-~~~~k~· -r ~~ra~a.u~~' ~ ına ~ı ey~ e c as ı .~~-- spnr~ uı;ş-ııy ,go.;~ mt!"k esrm kabul edilmişti." yaralıları da beraber götürdükleri i. aynini getirtiyorm. Bari bu an•-. 
müdahale etmedi de çekilmeğe mec. an buraya temdit edilecek bir şube Refık Şefket İnce (Manısa), Diyar. Razi Soyer (Urfa) söz alınış ve A- çin AJmanlann zayiatının miktan ma lan Londradaki cfbi kullanalım .ta. 
bur oldu? hattına ihtiyaç olacağını ileri süre- bakır - Irak hattının bir noktasın- · · t·· 1. . "Ik k şf. ğ lt'.\m de""11dfr. Hava faaliyeti mahdut bugün tramvaylanta acıklı haU.. 

k b ha · d •t "b 1 .d k 1 h zızıyc une ının ı e ıne ra men &" Yahut, mfidaha1e doğru değilse re • u ttın ınşası cihetinin mev- an ı • aren rana gı ece o an at 1 til . d 1 h d olmuştur. Birkaç Fransız tayyaresi getirmiyelim. Londrad
8 

bu otobla. 
"eya imkansızsa bunu niçin peşin. zuu müzakere kanun ile nazan dik. güzerg3hının değiştirilerek bu ha ttın · gen·ıl e .m;s~~ e~~e ıs~ m. an ;:z.. hatlann üzerinde keşif uçuşlan yap. lere alınacak yolcu adedi maaYJ8L 

kate alınmasını istemiş ve bu malt. Elazığ'dan itibaren temdidine müte. gl e~ı mnlestın e bı ta 1k1 • vt~ e1~nı7~0e0 bP- mı..+ır. Fransanın Ş81'k mıntakası ü. dir. Dolmu• bir arabaya kimse..a aL den tayin etmedi de müttefiklerin tl b . d kri d "'t'ı a a mış u es ı une ın ın ~· -s J• 
sa a ır e ta ·r vermiştir. air olan layihanın esbabı mucibe. 1:- .

1 
d h. ' ~ l • il zerinde de derinliğine bir Alman ke. mazlar ve inen oluna; o adette 1'QL 

nüfuz ve prestijini ihlal edecek biT Bu mütalaaya karşılık olarak Baş. si üzerinde durarak 1937 de bu hat.. . ıra 1 e a .1 sag .am ve t 1m ~anas- e şif ucuşu yapılmıştır. cu kabul ederler. Araba çok olduja 
hattıhareket tuttu? v~~il Doktor Refik Saydam aşağıda- ların insası için kabul edilmiş olan ışe yarar bır şe~ıl alamıyacagr, &ncak Harp karııaında Franaa ve için kimse dolu arabaya asılmak iste. 

Mister Chamberlain iİe arkadaşla. kı ızahaıtı vererek demiştir ki: kanun ile verilen 50 milyon liralık genışlemc- amelıyesi. esnasında katt / Ut . i . mez. Geçenlerde bir gfln Beşiktafla-
rının bu imtihanı nasıl geçirecekle- "Mahallinde gördüğüm vaziyete tahsisattan 15 milyon lirasının sar. ?1~ra~ ta.~a~kuk edınce yıını~~ d:ı.~a ng erenın vaz yetı ki (Şeref) stadında bir futbol ma~ 

., • k~ ,_ nazaran, hattın oraya götürülmesine fedildikten sonra şimdi hat güzerga. ıy~ hır 
1
tunled ğaçm~~ıln ~u~a 0 a- Londra, 6 (A.A.) - Fransadan dö. dan '"ikan halkı tanyan tramvaylara rini şimdiden kestirmege ım nn yo&. h ~ ş ı ını s em ·t r , -s-

enüz vaktimiz vardır. SondaJ·lar de. hının yeniden tebdil edilmekte oldu ca,.,ı ana 1 oy · ~ 1 
• nen Herbert Morrison, dün bir nu- rast geldim. Bir taraftan deh•etteaı tur. Fakat Londra gazetelerinin mü. • Nafıa Vekı"tı· General Alı· Fuat Ce -s 

vam edecektir. Hakikaten bir petrol ğunu işaret eylemiştir. • tuk irat ederek, ezcümle Fransanın dondum. Diğer taraftan da dünyada ta.laaJarına göre hükumet davasını mıntakasrna tesadüf edilmiştir. Ta. Hatip, Diyarbakırdan it:baren yüz besoy veri1en izahattan V-l!İyetin °1- yeni arazi ilhak etmek niyetinde 01- emsaline tesadüf edilmiyecek •m 
açıkça anlatacak ve neticede tam iti. bii bunun vüsati ve verimi hakkın- küsur kilometrelik bir kısmın inşa- dukça tavazzuh ettiğini kaydederek madığı için harbi istemediğini söy_ manzaraya ıahit olduğum için mem. 
nıat ile karşılanacaktır. Fakat ayni da laznn gelen tetkikatı yapmak icap atı tamamlanırken ileri kısımlarda demiştiı ki: lemiştir. Fransanın bütün istediği nun oldum. 

etmektedı·r E B. ·1• k d "Ilerde yapılacak kati istik.::,aflar, · t · B ı k t ·k · ·· gazetelere röre mesele hükumetin · sasen ısmı e a ar arazi menaati, inşaat ve işletme mas. emnıye tır. u meme e ı ı veya uç Tramvayların yalnız kapıl81'hla a._ 
- henüz hat açılmamış olmakla bera. raflannın yü.ksekligyi gibi hususlar neticesinde eğer güzergahın bir nok- kere istilaya uğramıştır. Fransız miL ğiJ , ayaklarını dingil ilzerlnd-'-' ta ... haklı veya haksız olup olmadığım be t d l · tı·k tı" de g "d'l cıu -

r - trenle gittik. Oradan itibaren yüzünden yol güzergaJıının tebdil e- a!'ın a ran ıs ame ne 1 1 
• letine göre, ihtilafa sebep olanlar talara hasmı§ yUzlerce genç ellerile 

anlamaktan ibaret değildir. Daha Raman dağlan istikametine kadar, dilmekte olduğuna göre bunun daha mek mümkün olursa 0 vakit müşte. Almanlardır. İngiltere ise, asırlar. pencerelerin parmaklrklanna asil. 
mühim bir mesele hükumeti takviye Eruh kasabasına kadar trenin geçme.. önceden tetkik ve tesbit edilmesi ıa. rek kısımdan istifade edilecektir, danberi istilaya uğramamıştır. Fa. mış olarak seyahat ediyorlardı. Gö
etmek ve harp işini daha iyi ve daha si için lbım gelen tertibat yapılmış. zım geleceğini söyliyerek bunun ne- Nafıa Vekili sözlerine devam ede. kat hava taarruzlanna maruzdur. rülecek ve şaşılacak şey .•• 
tesirli bir tA"zda idare eder hale ıe- tır. Balastları konmuş ve rayları ,ha. den yapılmamış olduğunu sormuş, rek, Aziziye tüneli tesviye işini ızah Bu itibarla daima müteyakkız bu. İşte yeni otobüsleri o hale getir. 
tinnektir. zırdır. Yalnız köprülerinde noksan.. ayhi suretle Aydın hattı üzerindeki eylemis ve bu tünelin mayrs içinde lunması lazımdır. miyelhn. l\falum ya, bizde bir şey na. 

lık vardır. Onun üzerinde de Nafia Aziziye tünelinin ıslahı işinde de ev. seyrüs~fere başlanacağını bildirmiş, Amsterdam, 6 (A.A.) - Korwer. sıJ başlarsa öyle gider. 
Kabinedeki Değişiklik: Vekaletinin çalıştığını bölge hat in- velden esaslı bir tetkike girişilriıe- ve Hasan Fehmi tarafından yapılmış des?.and'dan alınan bir habere göre, Bir gün Londrada, deh-tli •t• 

B u yüzden harp kabinesi erki. 
nından her birini devlet mua. 

nıelatı ile meşgul olmaktan kurtara. 
tak ona yalnız harp işle~I~ ve harp 
idaresile meşgul olmak ı~ı~ fır~at 
\'erilmesi bekleniyor. Bu gıbı tedbır. 
ler hükUnıete itimat edip etmemek 
f~ında, teferrüattan ibaret kalır. 
Fakat harp icaplarından alınan ders. 
lerln İngiliz hükumet mekaniz~asın. 
da bir takım tadilata yol-eçacagı an. 
laşıiıyor. 

llulasa en kuvvetli ihtimale göre, 
l\lister Chamberlain mevkiini muha. 
faza edecek fakat kabinesini biraz 
daha takvi;eye çalışarak harp iş~e~ 
linin daha canlı bir tarzda idaresını 
temine bakacaktır. 

Kemik Hastalıklarına 

Karıı Yeni Bir 
Tedavi Usulü Bulundu 

Bertin, 6 (A.A.) - Fran~~urt'ta 
k~rnik hastalığı ile müca~e~e.~çın ye
nı bir u sul bulunduğu bıldırı.mektc
dir. Kemik hastalığına müptela olan 
ÇOCUklara verilecek süt her gün ültra 
ViyoJc şualara gösterilmektedir. Dok 
t~rlar bu sütü içen hasta çocukların 
bır kac hafta zarfında iyi olduklarını 
'Ve ha;talığın mündefi oljugn::ııı ınii-
§ahad~ etmişleı dir. • 
t'ı.tra viyole şualara gösterile.1 sut, 

kokusunu ve lezzetini muhafaza et. 
lnektedir. 

şaat müdürlüğünden öğrendim. Eğer miş olması yüzünden fuzuli sarfiya. olan teklifi tasvip eylemiştir. Holanda tayyare dafii batarvaları °i'-

bu mınıtakada büyük iktısadl bir pet.. ta sebebiyet verildiğini kaydeyle- Meclis bu izahattan sonra layiha. dün sabah Almanlara ait oİduğu yağmur altında otohüs bekliyen ıırıl 
rol sahasına tesadüf edecek olursak, mistir. yı yapıla'n teklif dairesinde kabul ey. d "l b . b 1 ı sıklam olmuş bir kadın, istasyona 

~ zanne ı en ır a onu a evler içinde gelen bir otohiise atladı. Biletçi ara. _ıa_z_ım~g_e_ı_e_n_s_o_n_d_aJ_· ı._a_r_y_a~p_tl_d_~-~~_s_o_n~~N_a_c_i_~~m~ir_a~i_(_S_w~as_)~, _b_u_s~esa_r_-~ıe_m~~~t_ir_·~~~~~~~~~~--~y_e_re~d_ü_~----~~ü_ş_k_r_d_ir_.~~~~- banın d~u ~du~nusöyliye~k ~~ 

..... ---------------------- HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
• 

• 

• 

ıondrada çıkan "Ekonomiat,, mecmuaın neıret. 
tiği bir makalede So'Dgetleri.n Almangaga neler 
vereblleceğini tetkik ediyor. Bu ganga göre, bü
tün Sovget ihracatı, Alman Uhaliitının ancak 
yüzde yirmisine tekabül etmektedir. Binaen
aleyh, Almanya Sovyetlerin bütün ihracatını 
kendisine mal. ettiği takdirde bile bu iktısadi 
ablokamn tesirini hafilletmeğe kifayet etmiye
cektir. ... 
Bitnrafiığınr sonuna kadar muhafaza etmek emelinde 
olan Yunanistan, bazı fevkalade tedbirler almak lüzu. 
mund duymuştur. Bu Dy!Yanda, İtalyan veya Alman do. 
nanmalannın harekatından bahsetmek memnudur. Res
mi matbuat bürosundan eecmiven herhansri bir havadi.. 
sin neı!ri de yasaktır. 
l\[uttefiklerle Almanlar tarafından verilen havadisler 
arasında bir muvazene temini mecburidir. Her iki ta. 
raitan gelecek havad~lere de ayni derecede ehemmiyet 
vetdirmek, onlan nazan dikkati ayni derecede celbe. 
den serlth-halarla göstermek te mecburidir. 

• Egeden Korfu'ga, Makedongadan Trakgaya ka-
dar, bütün Yunanistan tam bir dikkat hal.inde

. dir. Halilıazarda yalnız 80 bin kiıllik bir ordu 

• 

bulunduran Yunaniatan, bugün, icabında 600 
bin kifilik mükemmel, iyi talimli, en modern si
ltihlarla mücehhez bir ordu çıkarabllecek vazi
yettedir. 

Hükumet o kadar uyanık, ve hatta evhamlı dav
ranmaktadır ki, bir yabancı için, bef altı aıkı 
kontrole rastlamamak müml:ün değildir, deni
lebilir. 
Her yerde olduğu gibi, Yunaniatanda da, herke
sin birbirine en çok sorduğu sual şudur: 
"-/falya ne yapacak?,, 
Fakat Yunanistan, -Alman seyyahlarının ( !) 
propagandalanna, ve ltalgamn asabi harekatı
na rağmen - müttefiki Türkiyeye karşı olan sü
kunetüıi muhalaza etmektedir. 

• Almanya ve İtalya, 1 nya üzerinde tazyik icrasına 
başlamışlardır. Son haftalar içinde İspanya erkimhar. 
biyesine mensup bazı zabitler hususi tayyare ile Ro. 
maya, oradan Ber1ine gitmişlerdir. Almanya ve İtalya. 
dan İspanyaya askeri mürebbiler geldiği bildirilmek. 
tedlr. İspanyol matbuatı miittefiklere ıırmnati gösteri. 
yorlana da, bunun ne derece samimi oldul?u belli de. 
ğildir. 

sini rica etti. Kadın inmeğe hazırla. 
nırken, yolculardan hHka birisi in
di. Böylece hem arabanın nizamı, 
hem kad•nın sıhhati, hem de erkek. 
liğin kadınhia karşı olan hiına79 
vazifesi ihmal edilmemiş oldu. 

1 Londradakinin u ·ni olarak gele. 

1 
cek otobüo;;leri Londradaki &lbi kal. 
lanahm dive ileri sürdüiüm temenj ni is~e budur. 

Mnli Piyanto f daresi 
19 Mayısta Fevkalade 
Bir Keş· da Tertip Etti 

Ankara, 6 (A.A.) - Haber veriL 
diğ;mo göre, Milli Piyango idaresı. 19 

1 
mayıs gençlik bayramı mtinasebetlle 
mutad keşideleri haricinde fevkalAde 
bır p;yango tertip eylem:ş•ır. 

19 mayıs günu statta yapı lacak 
bayram tezahüratını tak:ben statta 
yeni küre lerle çekilecek oıan bu P"
yango. büyük ikramiyesi 50 bin lira 
olan 200.000 bileti ihtiva etmektedir. 

Bu keşide için onda bir bilet yeri. 
ne taru bilet ihdas edilmiştir. 

Ayvalıkta Zelzele 
AvvalıK , 5 CA.A.) - Dün burada 

b~ri 35 geçe birbirini takıben iıç N . 

'------------------~-------------------~----------------·, ruye devam eden iki zelzele olmuş. 
tar. Hasar voktur 
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SPOR: 

Güı·eşlerin 

Ka. · ede • 1 

liB~;;~klli~-se_y_a_h_aff~~~ 

~ !celeri 
K&hirc, 6 (A.A.) - 1s•anbul gi.ı

reş ekibi ile İskcnderiye temsilı ta
kımı arasında yapılan giıı·cşlerde 
Kanoezr.ir, Hüseyın ve Yaşar ~ayı 
hesabile, Yusuf ve Adnan tu hı gaııp 
gelmışlerdir. Mustafa berab 're kı.I
mı", Çoban Mehmet sayı hesnoile 
Yun<ınh Lapakis'i maglfıp etmıstir. 

l\foçlsrda buyuk hır s >yırcı ki.ıtle
si bulunmuş ve gure.,çıler•m ı.ı can
da:ı alkışlamışlardır. 

Eyüp Halkevinin Tertip 
Ettiği Müsabakalar 

Eyup Halkevinin tertip ettiğ. bi
siklet ve kır kosusu pa.lar gümı yt- ı 
pıhnış ve şu neticeler o{lınm!stır· 

5iJO metre i.ı.zerınden tertıp c".iılen 

kır koşusunda bırinci ka•eg•)ride Su
at bırinci, Todori ikınci, .\hmr>t üçlin
cü, ikinci kategoride Cevat bır inci, 
Mu~tafa ikinci, Nail üçüncü olmuş
tur ı O bin metre üzerinde ~ apıları bi- , 
siklet koşusunda da 18 dakıkada l\foh 
met bi. inci, Kemal ikinci. Cahit tc 
uçuncu gelmişlerdir. ı 

ÇOCUK 
Bilmeceınizde 

Kazananlar 1 

22 nisan tıırlhll (ÇOCUK) sayfamızdaki 1 
bilmeceden hediye kazananlar: 

ATLAS KAZANANLAR 1 
Hopa posta şefinin oğlu Rehk Kak, G. 

Antep P zarcık Necdet Özkı:ın ntt r Meh- I 
met AH Çnvuc: o lu Bursa Bolge sanat o-ı 

ulu taleb inden 462 K:\mil Örüç. 
CEP FENERi KAZANANLAR 

Şışhane Tozkoparan 261 No da Suley- 1 

man Tunç, fnönil kız lısesinde H ndan 1 
t: tel, Cıb lı 63 uncu okul No. 57 Şadı A- , 
gun. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

KAZANANLAR 
O nci o ul talebcsınd n 331 Nolı Y. a, 

Galata NecaUbe;y caddesi Karanlıkfırın 

sokak 6/20 Na.da Ali Yücel, Bııkırköy kız 
orta okulu 223 Mellıhat Onaran. 

SERf HALiNDE NEBAT RESiMLERİ 
KAZANANLAR 

·········- f 
• 
lntıbalar! 

TAN 

( Resmi Otomobiller Meselesi l 
\. ..J 

Ma kamOtomobillerinin 
Mübayaa Usulü de 
Değiştirilmelidir ! 

o tomobil, bügünkü modern \'eme_ Şofor garaj, lastik, tamir ilah .. gibi 
kanik hayat aletlerınden ve sabıt masraflar bundan dolayı ne nr

makineJerınden hiçbirıne benzemez. tar. ne azalır. Ve nihayet bunu kon
Muazzam fabrıkaları ıle yapıh~ı, trol etmek te mumkun değıldir. 
lüks mağazaları ile satılışı, ıçiııe b1-. Su masraf değil daha zıvadc daıre 
neııJerın oturuşu ile kuUnnı!ı;-ı goze odacıı::ını hususi ışlere ko,,turmnk gL 
batar. bi bir zihnıyet mesclcsidır. 

Dikkat edilirse, şu resmi otomobil 2 - Bazı işler için bazı makamla-

1 - 4 - 940 

. . 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Salı, 7. 5. 1940 

ız.:ıo Program ve me."?lleket saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.5G 
Milz.lk. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko· 
zan, İzzettin Öktc. Okuyan: Sadi Hoşscs. 
13.15 Milzlk: Halk türkillerl, Azize Tözef'.11 
ve Sadi Yaver Ataman, 13 30 - 14.00 Mil• 
zik: Kanşık program (PL). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.05 Muz.lk: Blr konçerto (Pl.), 18.30 Ço
cuk saati, 19.00 MUzlk: Ankara radyo$1.1 
küme ses ve saz heyeti, İdare eden;: Mesul 
Cemil. 19.45 Memleket saat ayan, ajana ve 
meteoroloji haberleri, 20.00 Konu:nı• 
(Çiftçinin saati), 20.15 Milzık: Fasıl heyeti. 
21.00 Konuşma (İktısat ve hukuk saati), 
21.20 Serbl'St saat 21.30 'Mllzlk: Küçült 
orkestra, 22.30 Memleket saat ayan, ajarıJ 
hab<'rleri; ziraat, e ham - tnhvilAt, kam• 
biyo - nukut borsa ı (Fıyat), 22.50 Müzi~ 
Cazbnnd CPJ.), 23.25 - 23.30 Yannkl prog• 
ram ve kapanış. meselesınin münakaşet.ıı neticesi ola. ra \'e dairele~e ucuz otomob!l vH

rak göz önünde canlanan levha şu- mekle de biıyük tasarruf elde edile
Jur: Pırıl, pırıl parlıyan lüks bir o- meı .. Çünkü benzin, şoför . ilıih sabit 
• b'l k k t• · k tar.zca yapmak imkfını bulunabildi;;! .omo ı • as e mı çı ararak selam mösr&flar yine aynen kal.-icaktır. U- 0 

veren şoförün açtığı kapıdan giren cuz otomobilin benzin ı>arflyatmda t<>:kdırde hem alış fiyatından mühiın 
veya inen ve pek tabii olarak biıtün muhakkak idareli olması lazım geL bır fark, hem kullanılışta büyük ta• 
bunlarla mütenasip olarak giyinmiş. mez Küçük ve "İdareli" olanların 1 sarru! temin etmek mumkündür. l1• 
kuşanmış bir bay.. Bazan yanında dayanıksızlığı ve tamir masrafı ta 1 mumı kontrol kolaylaşır. Satıcı, ye.
bayan, hazan da kerime ve mahdum sarrufun aksi bir netice verebilir. - dek parçası bulundurabil.~r. Bu tarzın 
vardır. Bazan yalnız bayan ile co- 3 B 1 b b b burada sayılması uzun surecek diğcl' 

ki . -- unun a era er otomo ılle- bır ço!. faydaları \ardır. 
cu er. hazan çocuksuz bayan, b.~.z.~n rin alınış seklini ve tarzını değiştir-
da baya?sız yalnız çocuklar goruıur, me:, şartlie alınışta epeyce ta"arruf 
Ba~n•J bınenl~rle beraber veya yalmz J yJp•labilir. Bugünkü tarzda otomo- Yukarda sayılan sebeplerden 
şofor rc!akatınde çarşı veyJ pazar 1 bıl alan salahiyettar makam rlelı'l. dolayıdır ki, otomobillere. 
ah~ verişini muhtevi paket, çıkın. , bn lTI<ikamın itimadını ka.ı:anmı~ r.~a- lüks dE'ğil, bilakis ihtiyaç gözü ne 
z~nbıl, sepet, - iiziım küfosinı kcncii k1:1r-c!tr anıar mLitehassısl:udır Ma- b?kılan memleketlerde resmi otomo
gozunıl~ g?:diim _ su damar:ması, IJo_ 1 alcse~ bu ihtısas. daima makar:ı ve l b~ller mes.elesi ~usu~i otomobiller gi
za şışcsı .. ılah bulunur. 1 da r<'lcr lehine kullanılmaz. Eksen- 1 hı daha zıyade ış, luzum vt! kullanı
- Sorı.ra, otomobil bir .deJil, y~: de- 1 ya otomobil satırıları ar:ısınd:ı ınü-ı l•. bakımından. tetkik edılerek haHe
gı!.. Bnyle çok oto?'obıl. var. oazan I zayedeye konur. Pivasası n~akıne ba- dılmış ve pratık esaslara bağlanmış. 
da oır makamın bır değıl, bır kaç o sıııa ikı viizden başlavarak beş yiız tır. 
tomcbili bulunur. Bütün bunlar tıır ~1 . k vd d Ot v b l 1 A ·- Nazır, vekil, sefir, vali gibi 

1. "O b"l ı ır:ı\·a a ar ır. 01110 ı satıcıları 1 k h" k" . . vere ge ınce tomo ı Sa tarıatı" d b 1 d k h k mem e et ve u umetı temsıl eden • . a ıı meS" e e ço assas ve rıaz, . 
goıc çarpıyor.. Bu saltan-it•n tansı- d ;r, b d 1 ,... k.. makamlara otomobıl de, şofor de v~ 

l k b
.. . • 1 avrı:ırıma.,a mec ur ur ar. ....,un u .1. satı o ara ta utçedekı 1 mııvon iL t b'l" b ğ .1 . "lk rı ır. 

· d b"' .. d .. k .: . o .:>mc. ı ın. e enı rrıcsı VP ı 11:ıra- . 
r.ı goz onun e uyu u çe buytJyı~ı. ı 1 • • .. . B - işleri ve vazifeleri icabı ola-

H b"' l d"" .. d"'kt k .b l arl)a arıza gostermem"'S' cok ker .. ler 
unt; oy e ~ş~n u en v~ a u ver!!Pr. korııisyon miktarına ve nıs- rak otomobıle muhtaç olan bır ço1' 

ett.I:teı. sonra şıkayet edenıcı·e hak b t• t• b'd" dıger makam ve daırelere şoför \'e-. e ıne a ı ır. 
verı!wmek, "Bu masrafı '<esc:lım" d;_ rilmez, yalnız otomobil verilir ve a 
YEnlerlt• bir olmamak. "Bir cokl:ırını -t - Kullanıhş esnasında ise cok lakadarlar kendileri kullanırlar. 
hazfc.delim, bazılarına ;,ıfak ve ucıız ta&arruf yapılabileceğine şuphe vok-

t Ç k .. h C - Buzan da otomobıl, makaml 
otoınobilJer verelim" teklifrıi vapan- ur t:n 11 er Şf)foriin tem:ır. ~ul- . . 
tarı alkışlamamak kabil mirlir:' lanır1 bir değildir. Makineyı .yi kul- ışgal eden ~~hsın malı olacak ş:kıl~e 

lanan mükafat almadığı gı;,,i fen:ı kul hnrckct edılır. Daıre yalnız .gunl.u!C 

Halbuki madalyanın öbi:r tara- !anar. da mücazat görmez. Tamir sı-1 veya haftalık muayyen .benzın mı!Y 
fı başka türlüdür. Burada bu 

1 
rasıtıda da kuJlananı gözetmek sc.rt- tarı verındekle mukelleftır. 1. 

t b"ll · d ·· ·· b"J . . • . Bu tak irde otomobil ile ifası lıt• o orrw ı er sayesın e gor•ılc ı en ve tır. 1 amırın ıyı veya fena olması bu- . . . 11 · ~1 · l ı d t zım olan vazıfenın vaktınde yapwır g•Jn. tn ış er yazı ı ır. nsan bunlrrı na bağlıdır. Bundan dolayı otomo- 1 d ğ k b 
a ı · ··o b'l s 1 , ' ~ apı ma ı mı kontrol etme ten a•• Trabzon tüccar vl! komi yoncu Celal 

Cansever oğlu Şefik Can ever, Balıkesir 
Karao lan mahallesi, Kasap çıkmazı ara
lığı 61 Na.da Hayrettin, Burs.ı Saraçhane 
çarşısında No. 11 Saraç Recep Özuçellk. 

n ayınca tomo ı a tar.utı }e- bı!e yı.!ksek hır asınma ayı ükk- · • h b '"· 
-- •ch--ı-:• • ·~· ... • ve e.sa ı Yaı:ıı~ 

par 'e bu .takdirde bir mi~yon hrayı lamadan alış fiyatını itfa etmi~ b~-ı Bu sayılan ~mumi hatlarla çizilmiŞ 
da ot?m?bıl saltanatı tahs•satı değıl: lunrr.r.k ve yerine yenisini ı;lmak da- hudut içinde mutavassıt bir çok ta~ 
za:-urı hızmctler mukabıli "Zarurı ha cloğru bir hareket sayılır. Çünkü lar da vardır ve bulunabilir. Elverir 
maımrif" diye kabul etmek iktıza e- ı' b~y~ec: ~.rtık malıyeti s~fıra. inmiş ki, knnunı mevzuat meseleyi daha a
der. gorulduğu halde otomobıl ınuzaycde meli esas ara bağlamağa ;rıüsait ola• 

DfŞ MACUNU KAZANANLAR 
Heybellnda sanatoryomunda İzmırlı O -

Tıan Aksüt, İstanbul lisesi sınıf 2 - A 
talebesinden 480 ilhan, Be iktaş Ihlamur 
caddesi Hattat sokak No. 4 lsm il. 

KALEMTRAŞ KAZANANLAR 

Bec:iktaş Naz.lfbey apartımanı No. 2 Sa- ı 
bahat Bora, Cağnloğlu erkek orta okulu 
sınıf III-C No. 68 Mehmet Fındık, Galata 
Mumhane caddesi No. 63 İbrahim Özıırs
lan. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 

Büyilkçekmece Zafer torpidosu muha
be-e erbaşı R. Artan, Eyüp Rami Cuma 
mahallesi Edebiye caddesi No. 47 A7scl, 
Cağaloğlu GillegOle apartımanı 4 uncu da
ırede Meliha Çaylıoğlu. 

KART KAZANANLAR 

Fener 16 ncı okul 3 Uncil sınıf tnlebec!n
den 444 Nlhnl Engür, Konya avukat Lütfi 
Onat oğlu Muzaffer Onat, Ankara Basve
kUet meteoroloji işleri umum müdürl!l
tllnde asistan Hıfzı Mtin oğlu Tanju Me
tin, Balıkesir sthhat müdürlilğil küilbinln 
kızı Semanur Sumer. 

1 - Kuyc;eri istasyonundn istiklrnl. 2 - Erzincandnki seyyar Kızılay 

hn tanesini ziyaret. 3 - Sıvas cer atöl~esindl·ki tetkikler. 4 - Erzin_ 
canda yeni şehrin kurulacağı saha gözden geçirilirken ... 

~A iT - CEMAL SAHİR 
İki kıymeUl sanatk:\r şerefine 

9 l\fnyıs Pcr embe 
(FRA. ·sız TİYATROSUNDA) 

Naşıdın, en parlak rollerinden Mısırlı 

prensi yarattıgı (MEÇHUL SERSERi) 
opcretı buyük orkestra ve fantaz.iler 

YENi NEŞRIY AT : 
• ARAMAK - On ikinci sayısı çık

mıştır. 

l\lacar Şilebinin Vaziyeti 
Köı:tenceden gelirken l\fü.lye civa

rındcl karaya oturan Macar ~ileb:nin 
ku:-t:ırılmasından ümit kesilmekte
dir. Vapurun ait olduğu kumpanya 
dırcktörlerinden biri dun sab&hki 
konvansiyonelle şehrimize gelmış, 

şilebin kurtarılması için atakodarlar
la temasa başlamıştır. 

Yelnız bir cihet kalıyor: Bu gün. nctcesinde iyi bir fiyat alabil•r ki, 1 cak şekle ve hale getirilmiş bulun· 
bir milyon liralık otomo?il masrafı bu hakiki bir kar demektir. 
ile gcır~llen memleket işlerini daha u- 5 - Otomobil alışını bir makam sun. 
cuz gormek kabil midir? İ~t" tcfaık vasıtasile, yeknesak ve topluca bir l '. BlRSON 
ed:lecek, miınakaşa olunac:ık ıncseie ••••••;.;===-::=========:::-::::==-=======~ 
bu olşa gerek. Bunun da bir çok cı- ' 
het:eri ve imkanları vardır: 

1 - Her şeyden evvel otomobille. 
rin hususi aile ve çoluk çocuk işleri 
için de kullanılmasının önüne geç. 
mek akla geliyor. Halbuki bundan 
büyük bir fark ve tasarruf temin e
dilf ınez. Çünkü 'her resmi otomobil. 
böyl.:> kullanılmaz. Kullam!an da ek 
seriyr. ya vazife icabı veya yol iishi 
olar:ı.k bu nevi işler için k:.ıllanılır. 
ve Nihayet otomobili bilerek ve kas
ten hususi iş için kullananların mu. 
cip olduğu fazla masraf ta sadece bu 

LALE Zaferlerle dolu o;erefli bir sezona 
veda t'dcrkcn, ~eni bir mevsim ya. 
rahyor: 

lu Haftadan itibaren senenin en giizel iki süper filmi bir Programda 

1 -HUDUT CASUSLARI 
füyük Fransız filmi. içinde yaşadığımız harbin en heyecanlı casusluk 

maceralariyle dolu günün şaheseri 

2 • RADYO SARAYI 
\merika Radyo sarayının en güzel sesli San'atkarları, en kudretli 

art stleriyle çev ri1en sahane film. 

iş iç:in sarfettikleri beıuin farkıdır. 1 ........ Bu Perşembeden itibaren L A LE Sinemasında _, 

"Ve nffet. 
"Hayattan !stiyecek artık bir şey blmadığını 

hissediyorum. Artık senden de istiyecek ıır se'tim 
yok. ikiniz de. sen de., hayat ta istiyebileceklcdının 
hepsini bana verdını2.. El LI 1 

mektubu masanın üzerıne koydu. Sonra, gozleri, et
rı.ı• rnda en uzak Y.L.~tıerı araştırarak, Jıtıyatlı, ağır 

agır dön..!u Dı.:vc.:ıaTdan resim sehpalarından tablo
ları ona bakıyor!ardı: Şaşkın ve mıskın taololan, sah
te boyalı molo.arı. 

"Artık yeter' Her şeyin bir sonu vardır: Bcnım 
hudutsuz ihtiras sıısuzlugumun da, altiıst ecien sar
hoşluğumun da. 

"Arzularımın kadehi artık boştur. 
•Bir gün sana bir tablo mevzuu vermiştim; fakat 

sen onu yapmak istememiştin; hatırlıyor mu:mn7 A
dını "Cenkleşen" koyacaktın. Sakin, insafa gelmez, 
elinde kum saatı ve orağı ile, bir korkunç ıhtiyarı, 

bu ihtiyarın bir kadını elinden tutarak OLUMün ka
ra bulutları ile dolı.ı bir vadiye doğru surüklediğıni 
tasvir edecekti. 

· Işte, o ıhtiy:ır bana yetişti; beni ya~aladı; beni 
kendine çekiyor. Ecn~e duramıyorum. 

"Bana duşman, sana tesellı verici Zı.ımıı.1 "ıkıŞ
tırıyor. Sana butun yaralar için merhem t:ışı) or. ba
na her saat yeni bir yara getiriyor. Seni saadetın, 

şan ve şerefın guneşlı tepesıne sürüyor; benı guru
bun buz gibi bulut:arına surükliıyor. Seni yukscltı
yor, beni boğuyor, yere çarpıyor. 

"Benım ıçm, ey benim sevgilim, orak al~nlıyor. 
Kum saati bCJş.ılıyor. 

•Boşalan kum saati! Bu görünüş, epeydir gözle. 
rimin önunde duruyor, Epeydir, dehşet ıçinde, akan, 
kaçan ·.re inen kuma bakıyorum: Bir daha geri çağı
rdma7 olan, kaybediımiş olan e:ünler. saatler. dakL 

kalar hiçlige vuvarlanıyor. 
.. Boşalan kum saati. 
"5t;;n, ey benım tadım! Sen onu görmüyorsun Sc

ıun gozlerinde gençliğin harıkalı, göz alıc:ı sargısı var 
"Zaten onun icin, benim yeisleriıni, lıenım cılızın.. 

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 
lıklarımı anlamadın; anlayamazdın. Senden bir en 
içinde, bir tek kucaklaşmada, ebediliği ve sons1.4zluğu 
niçın istediğimi anlamıyordun. Benim o büyilK arzu.. 
larım sana marazi ve delice gibi geliyordu. 

'"Şımdi de bağıracaksın: - Niçin? Mudemk:i sen 
beni seviyorsun, ben de seni seviyorum, niçin beni 
bırakmak istiyorsun? 

"Doğrudur, doğrudur; bugün sen beni seviyor
sun. Bugün seni, belki de senin zannettiğinden daha 
derin bir surette tutuyorum, sana sahibim. Ama bili
yorum ki, bu ebedi olamaz. Onun için, ölmek korku
su ile kendilerini öldür~nlcr gibi, ben senin beni bı
rakman korkusu ılc seni bırakıyorum. 

"Evet, bugün benimsin! Sen, farkında olmadan, 
Büyük Trajedinin kenarında benimle yürüyorsun. 
Elimin hafif bir ıti~i, hafü bir sarhoşluk ~ anlışı, !le.. 

nin de cehenneme, o başkalarının içinde kaybo1muş 
oldukları !:elıennerne yuvarlanmana yeter. 

"Sen, ey benim sevgilim, "Pasiyonol dram" a 
o kuvvetli renkli drama sürtünüyorsun. O drama ki, 
sen ona, yiğit ve sağlam gençliğin sayesinde, inanmı. 
yarak, dalına güldü."l. Eğer birlikte kalırsak, gözlerin.. 
de cinavetin ~üzel carıltılnrı ile senin bana doğru 

RI • 1 
26 - . ':fevıren: SINANObLU 
geleceğin gün gecikmiyecektir; bana sen, etinde, mu. 
cizeli bir hediye olarak ölümün kara çiçeğim getire. 
ceksn. 

"Ama bunu ben istemiyorum. Sen benim için 
kaybolmnmalısın! Kafi derecede çektim ve ı; .ktırdım. 
Ben seni koruyorum ve kurtarıyorum. 

"Onun ıçin seni bırakıyorum. 
"Ben senin için geçen ve gôzden kay~olan kadın 

oldum; sana sürtünen. fakat zarar vermeden oırakan 
Trajedi oldum. 

=· ... Ey benim sevgilim, Allaha ısmarladık." 

XXIV 
Hanri Piyer'in, taşlaşmış ve hareketsiz, büyil. 

yen bakışları mektupta sabit kaldı. Nefesinı tutu
yordu; ne kımıldanmıya, ne gözlerini kaldırmıya ce
saret edemiyordu. Bir dehşet duyusu, uzuvlarını, bir 
buz çarşaf gibi sat"mıştı. 

Yalnız nıı .idi? Burada yalnız mı idi? Bir başka
tn, orada, yatağında, yalnız şu kapalı kapı ile ayrıt. 
mış bir Gölge, bir maddiliktcn çıkmış "Varlık' yok 
.n:.u idi? 

Yavasca. kendini duyurmaktan kork~v.:>r stibi. 

Korku, korku Her şey ona korku veriyordu: Seı 
sizlik yalnızlık, kcndıs· tarafından yaradılınış o çar
pık ve hareketsiz resımler ... Hepsinden çok ta şu o. 
danın meşum esrarı ... 

Bır an sarsıldı. Orada, bir sandalyamn üstüne, 
V·m.,.anın şapkası ıle kiırku atılmışti. 

Ağzından bir hıçkırga benzer bir hayknş dO. 
k;\ld..ı: " 

- Vanya! 
Ve bır cevap veren olacak diye korktu. 
Yalnızd1. Niçin, niçin burada,, bu korku ve bt· oe. 

rin acı iıe yalnızdı. Ona, bir ormanda kaybolmuş bir 
çocuğa donmüşmiış gibi geldi. Hızla bagıunak, y:ır
dıma ça[:ırmak istıyordu; ama o sessizliği kendi ilk 
haykırışı ile yırtmak fikri, onu yine dehşet ıçinde 
buzlaştırdı. 

Apartmanın kapısına doğru geriledi: Aşağıya 
ko~ınak ve insan ça&ırınak lfızundı. 

Bir anda. kendi korkaklığından utanç duydu. 
Hayır! O odanın korkunç esrarını göğuslemett ıcaF 
ederdi. O kapının pE:l'desini kaldırmak, kapıyı aç. 
mak .. vt. bakmak. 

Şimdi göreceği Vanyanın hayali, kırnıızı perdeU 
büyük yatağın üze:-ınde, beyaz ve muhteşem, gözü. 
nün önünde açıkça ca.nlandı. 

Inliyerek ııeri atıldı; perdeyi kaldırdı; kapıyı 

itti.-
Yüreği yerinden oynamıştı. Zayıf bir ışıkla ay. 

dınlanmış olan eda ona boş gibi göründü. Büyük ya. 
tak boştu ve biç dokunulmaınıs bir halde idi. 
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Milletlerıırns.ı posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırasJyle 30, 16, 9, 
3,5 Jlradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap !çın mektuplara 10 kuruşluk 
pul UAvesJ lbımdır. 

12 Yalda lslah 

Olamıyan Ad:ım 

vve ·ı . E Ik. gu-n gazeteler, bir hırsı. 

zın, on iki sene yattığı ha1P~· haneden çıktığı gün, yine hırsız ıga 
başladığını yazdılar. . 
Eğer bu acı havadis üzerinde bıraz 

düşünülürse görülür ki, o hırsızın 
tekrar hırsızlığa başlamasınınw .ol~n-

ul. tı' kendisine alt degıldır. ea mes ıye 

On iki sene hapishanede yatma.k, 
kolay katlanılır bir ceza değil~~· 
Fakat, bu kadar ağır bir cezanın ı
le ıslahkar bir tesir yapamamas~ ne
den' O talisiz vatandaşın gayn ka. . , 
bili ıslah olmasından mı· 

B. bunun asıl sebeplerinden 
ızce, .. h .. 

bir tanesi, hapishanelerimı.zı enkuz 
l hk• birer müessese halıne so a-

ıs a ar • b'li 
maını~ bulunmamızdır. }latt~, ı -
kis birçok vatandaşlar, hapıshane. 
)erden, yeni cürüm yolları öğrener~k, 
yani ahlaken biraz daha tereddıye 
uğrıyal'ak çıkmaktadırlar. 

• 
Bu i in ikinci mühim sebebini de, 

hapishaneden çıkan w bir ~ahkümun, 
içine yeniden kanştıgı cemıyette kar. 
ııılaştığı şartlarda aramak lazımdır. 
Hapishanede, kendisine takdir olu
nan cezayı çekip çıkan mahkum i. 
çin, hayat, ikinci ve hapishanede 
yatmaktan daha ağır bir cezadır. Bu. 
gün, birçok namuskar ve ahnl~n le
kelenmemiş vatandaşlarm hıle i~ 
b ı akta ne kadar güçlük çektikleri um . . ık 
:rnaJQmdur. Hapishaneye gırıp ç an 
ve sabıkalı damgasını yiyen b ir va-

' ~ • in... ;,, ulma imkiınlnnnın 
kapılan büsbiitiln kapahdır. Çünkü, 
ona, hiçbir miiessese emniyet göste
rip cl uzatmaz! 

Şimdi, alnında, kendisine her ka
pıyı kapatan kapkara bir damgayla, 
ve on parasız bir halde haya.ta karı. 
şan bir mahkumun, diirüst bır hayat 
sürebileceğini iimit edebilir miyiz? 

O yeniden hapishaneye atılmak 
korkusile, belki birçok kapılan ça
lacak, fakat, namuskar bir iş bula. 
rak kamını doyuramıyacağmı anlı. 
)"acağ gün, yeniden, muzır ve fena 
bir insan olacaktır. 

Bunun içindir ki, bizim o kabil ha. 
diselerle karşılaşmamn. aclSl~I tat
rnaktan kurtulabilmeıruz, hapıshane-
1 • • • İmralıda ve ona benzer erınıızı, - , 
rnliesseselerdc olduğu gibi - mah. 
kftmlara birer sanat, hatta biraz da 
sermaye temin edebilen. birer }slah: 
hane haline sokabilmemızc: ~aghd~r. 
Bunun içindir ki, o havadJSı vesıle 
ederek, Adliye Vekilet!mi:r:in, aç~~
rnış bulunan o yolda, bıraz dah~ s.u. 
ratle ilerlemesini dilememek elimız.. 
deıı gelmiyor. 

• 
Otobüs Derdi 

Bir arkadaşımız, başından ge~en 
bir otobüs hadisesini anlatb. 

lstanbulda otobüsün ne olduğunu her 
hem.şehri bilir ve bu çeıit hadiseler. 
den birkaçı da her otobüs yol~us~
nun batından ıeçmiştir. Fakat bız bır 
de bunu anlatahm: 

31Z4 numaralı otobüs evvelki ak
taın, hava karardıktan sonra Taksi. 
ille çıkmak için Gazhane yoku~~~ 
tırın..nırken Mühendis mektebı o-

llGnde zıngadak duruyor ... Sebepl:: 
her :ıamankilerdir. Otobiisun ya be 
tini bitmiştir, ya makinesi sakatlan
rru,tır veya freni tutmamııtır. 

Otobüsün toförü ve biletçisi, oto. 
biis ha kalktı, ha kalkıyor diye halkı 
bir müddet oyalıyorlar, sonunda da 
berm6tad "gidemeyiz" diyorlar. 

Derdin eskiliği, tekerriirilnil fuz~-
11 ıöıteremez. Fakat, İstanbul şehn, 
Belediyesinin yeni otobüslerin• ka.. 
"1lfwıcaya kadar, mevcut çürük ça
tak arabalann daha sıkı muayenelere 
libi tutulınalannı ve bu ıibi vaka. 
larda halkın sürat, emniyet ıfbi en. 
ditelerini bir küçük dikkatsizlik ui
tuııa harcayanlann atırca cezalara 
~arptınlmalannı temin etmek de 
lerba) alınması icap eden bir tedbir. 
ıllr lannederlz. 

Belediyenin bu noktaya bir defa 
laha nazarı dikkatini eelbedlyoruz. 

TAN 

l'ugoslav ordusunun geçen defaki manevralan sırasında: Bir orduglih manzarası •• 

Bugiinkü Yugoslav ordusunun 
tekemmülü, 1830 yılında 

başlar. 1833 te Prens Miloche ta. 
rafından Rusyaya gönderilen ve O

rada üç sene kaldıktan sonra, va. 

Yazan: 

Georges Oudard 

tanlarına askerlik mesleğindeki Bulgar ordusunu takviyeye bile 
ihtisaslarını tamamlamış olarak yetiştirmişti. Bir yıl sonra kendi. 
dönen on iki genç, teşekkül halin- sine taarruz eden ayni müttefik. 
de bulunan ufnk Sırp ordusunun lerini de yenmcğe muvaffak odu. 
ilk bilgili zabitleridir. Fakat bun. 1914 te Avusturya • Macaristan 
ların azlığı, memlekette bi!- askeri ordularına kazandığı harp, Sırp 
mektep açmak lüzumunu daha askeri tarihinin en şerefli sayfası. 
şiddetle hissettirmiştir. dır. Çünkü o harp, Sırp ordusunun 

1848 de Alexandr K arageorge- büyük bir düşmana karşı ka1.andı. 
vitch, Babıalinin mümanaatine w ı ilk zaferdir 
meya vermeme içın, aş a b~l~r~-·, ·-'y"'""ugoslav ordusu haline giren o 
isim altında, ilk askeri topçu mek. eski Sırp ordusu, bugün kendisin. 
tebini kurdurmuştur. Bu mekte. den beklenilebilecek her vazifeyi 
bin, hakiki hüviyeti, 1850 yılın. bnsarabilecek kudrettedir. Dörtte 
da tebarüz etmiştir. Mektebin üçü gürbüz köylülerden müteşek. 
müessisi olan Miralay Corachan. kil olan vatanperver, cesur, disip. 
ne, askerlik mesleğinin en kıy. linll, muti ve cefaya mütehammil 
metli eserlerinin Fransız lisanile Yugoslav ordusu, dünyanın birçok 
yazılmış bulunduğunu nazarı iti- ordularının mahrum bulundukları 
bara alrmş ve franszcayı öğrene. birC'ok hasletlere sahiptir. 
cek talebelerin, ihtisaslarını ko. Yugoslav neferi günde 60 kilo. 
!aylıkla arttırabileceklerini hesap. metreyi kolaylıkla yürür. O. her 
lıyarak, bu mektepte fransızca ~çlüğe, mırıldanmadan katlanır. 
derslerine büyük bir yer ve ehem. Ölümü istihkar etmesini, ve açlı. 
miyet vermiştir. Berlin kongresin. ğa mukavemet etmesini bilir. Ve 
de, Sırbistanm tanınmasile netice- efrat bakımından, Fransız askerin-
lenen 1875 - 1878 Türk - Sırp den başka, hicbir askerin kendisi. 
harbi sıralarında, adet ve siliih ha. ne faik olamıyacağından emindir. 
kımından zayıf olan Sırp ordusu, Her Yugoslav, on sekiz av olan 
bu mektep sayesinde, çok iyi bir askerlik hizmetine ko~ayı bir şe-
zabitan kadrosuna sahipti. re! bilir. 

1880 de, Prens Milan Obrena. 1919 dan sonra, mütehassıs 
vitch, bu mektebi, iki şubeden mü-

zabit yetiştiren mevcut 
rekkep bir askeri akademi şekline mektepler arttırılmış, ve yenileri 
soktu: Bu şubelerden birisi zabit, açılmıştır. İhtiyat zabit mektebi 
diğeri de erkiuuharp zabiti yetiş. de ihtiyaca yetebilecek derecede 
tirecekti. genişletilmiştir. 

Bu müessese, bugün hala mev. Yugoslav sanayii, maalesef, Yu. 
cuttur, vazifesini gittikçe artan goslav ordusunun bütün silahlarını 
bir mükemmeliyetle başarmakta. temin edebilecek derecede teka • 
dır, ve Kral Birinci Alexandr gibi, mül etmemiştir. Yugoslavyanın 
Michitch Putnik, Stepanovitch ve kömür istihsalatı da, ihtiyaçlarını 
Boiovitch gibi en büyük Yugoslav karşılamıya gayri katidir. Yollar 
şefleri, bu mektepten feyiz alınış. 
lardır. Bu sene, genç Kral İkinci 
Piyer de bu mektebin talebeleri a. 
rasına girmiştir. 

Artık, küçük ve hür Sırbistan, 
kuvvetli bir orduya sahip 

bulunmadıkça, hukukuna riayet 
ettiremiyeceğini anlamıştı. Bunun 
içjndir ki, ordusunu mükemmel
leştirme yolunda her itinayı gös. 
termekten çekinmedi. 

Sırp _ Bulgar harbinin ferdasın. 
da, Kral Milan askeri topçu, süva. 
ri mektepleri açtı. Bilhassa 1903 
ten sonra, Yugoslav ordusu, daha 
geniı bir tekamüle kavuştu. 

Genç ve muvazzaf zabitlerden 
bircoklan stajlarını yabancı mem. 
leketlerde yapmıya gönderildiler. 
Ve ihtisaslannı, Rus, Alman Fran. 
sız, Avusturya ordularında ta
mamladılar. 

Birçok harp malzemesi, ve bil
hasssa modern toplar sa tın alan 
Sırp ord\15U, Balkan yarımadası. 
nın en iyi kuvveti olduğunu 
1912 - 1913 harbinde ispat etti. 
Muhasamatın başlanndan iti'ba. 

ren seri ve kati zaferler kazanan 
Sırp ordusu, kuvvetinin beşte bi.. 
rini, Ayastafanosta durdurulan 

'KARiKATÜRLER: 

Tarih tekerrür ediuor 

dar ve bozuk, ve nakil vasıtaları 
azdır. Fakat Yugoslav ordusu, bü
tün bu mahrumiyetlerle çarpışabi
lecek kudrettedir. Fransndaki 
Saint • Cyr'e muadil olan askeri 
akademi, her sene 300 zabit yetiş. 
tirmektedir. Yüksek Harp Akade. 
mısinin bir senede verebildiği me
zunların sayısı da 50 ile 80 ara. 
sındadır. 

Yugos1av ordusu, otuz yedi sı. 

nıftan müteşekkildir. 

Bu ordunun en büyük k1srnı : 
"Hareket Ordusu,, adını taşımak. 
-'tadır. '.Bu ordu. 21 yas1a 40 y ş a
rasındaki askerleri ihtiva etmekte. 
dir. 

İkinci kategori. "İht~yat Ordu .. 
ismini taşımaktadır: Ve mensup. 
ları, 40 ile 50 yaş arasında bulu. 
nanlardır. 

"Son Müdafaa .. adını taşıyan di
ğer ordunun sınıfları 50 - 55 yaş
larındakilerdir. "Marie • Louise .. 
adını tasıyan bu orduyu da , on se. 
kizle 20 yaslarındaki gençler teş. 

, kil eıtmektedir. 
Şu anda, "Hareket Ordusu,, nun 

en genç sınıfları silah altında bu
lunmaktadır. Bunların miktarı, 

takriben 120,000 askerdir. Ve bir 
miktar ihtiyatla takviye olunmuş. 
lardır. Bu kndro, Yugoslav ordu. 
sunun daimi kadrosu sayılmakta. 
dır. · Bu kadronun diğer ismi de: 
"Yugoslavyamn en büyük mektc. 
bı,, dir. 

A skeri plandan mesul olan 
Büyük Şef, Erkfımhnrbiyci 

umumiyenin de huzurile Harbiye 
Nazırıdır. Erkıinıharbiyeiumumi. 
ye riyasetini ise bugün, 59 yaşında 
tecrübeli bir asker olan General 
Pier V. Kossitek işgal etmektedir. 

Altı Yu'goslav ordusu, bugün, 
halihazırda, on altı piyade fırka. 
sından, bir hanedan muhafız fır. 
kasından, üç süvari fırkasından, 
iki dağ alayından, yedi tayyare a. 
!ayından, ve yedi tayyare dafi ala. 
yından müteşekkildir. 

Yugoslavya, icabında. bir mil. 
yon asker seferber edebilecek va
ziyettedir. 

Fakat geçen sonbahar iptidasın. 
daki tecrübeler, Yugoslavyanın, 
500 binden fazla askerin teçhi:za. 
tını ve silihlarını temin edebile. 
cek: vaziyette bulunmadığını gös. 
termişti. O zamandanberi gösteri
len gayretler sayesinde, Yugoslav. 
yanın, çok yakın zamanda, bir 
milyon askeri mükemmelen silah. 
lıyabilecek hale girebileceği mu.. 
hakkaktır. 

Yugoslav ordusunun Fransadan, 
veya Skoda'dan aldığı silahlar, 
moderndir. Fakat, biraz evvel de 
söylediğimiz gibi, henüz gayri kl.n 
fidir. 

Çünkü modern silAhlanma, ikin. 
ci derecede milletlerin katlanamı. 
yacaklan kadar ajır iktıaadi kül
fetlere mal olmaktadır. 

ıı.amafih Yugoslavyada, bu ı. 
§in mesuliyeü, biraz da, mem. 
leketin etrafını dostlarla çevrili 
uyan, ve bu zanla, ordunun ihti. 
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İtalyada Neler 
G .. d.. ., or um. 

Yazan: Sevim SERTEL 
- Ateş mi? Ne münasebet efen

dim. Tam bir aydır kömürün yüzii
nü goren yok! 

Bunu söyliyen Napoli limanında 
Kcmt do Savoy vapurundan bizi kar. 
şılan.1ya gelen dostumdur. Vapurun 
üst salonunda hem çay ıçiyor; hem 
konusuyoruz. 

İtalyanın kömür derdini ilk defa 
Ncvyorktalti Amerikan gazetelerin
den birindeki ufak bir havadisten 
öğrenmiştim. Meselenin ehemmiyet 
kesbettiğini de vapurdaki kVçük ga. 
zetede okumuştuk. Fakat ncdeme 
davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ve 
Napolide karşıma ilk çıkan tanıdığa: 

- Yollarda yorulduk ve üşüdük, 
şu otele bir varsak ta ısınsak; demiş 
buh:.nuyorum. 

O da bana yukardaki cevs bı ve. 
riyor ve ilave ediyor: 

- Ah sormayın, diyor; mangal a. 
teşine bile hasretiz, nerde o günler. 

Sulh diyarından, cenk d;yanna a
yak basar basmaz harbin yakınlığı
nı hissediyorum. 

İndiğimiz otel büyük bir buz dola
brnı andırıyor. İtalyanlar harbin cil
velerin. hesaba katmamış olacaklar 
kı, binaların yerlerini tekmil mermer 
döı::emıı::!er. Halı denilen nesneyle de 

' l 
yerleri değil, o da hazan süs maka. 
mı.na, duvarları kaplıyorlar. lştc bir, 
on ycdı mart gecesi, termometre sı. 
fırın altında iken kaloriferleri umu. 
mı grev ilan eden böyle bır Napoli 
şehrınt- vardık. 

Girdiğim odada ilk işim yat:ığm ü. 
zeı l:'ldeki battaniyeyi çıkarıp yl·re 
halı gibi açmak oluyor. Hiç olmazsa 
taşlara basmaktan kurtulurum, diyo. 
rum Bir parça yüzümü gözi.imü yı. 
kaın&k üzere musluğa gidıyorum. 
Goz.lcrime muslukta sabun namJna 
bir ~C) ilişmiyor. Her halde unutul
muş olscak, diyorum. Zile basıp h:z. 
metçiyı çağırıyorum . Gelen kadın: 

- Yok, diyor. Muhakkak ıstıyor
snnız kend;niz gidin dükkandan alın. 
Şımdı sabun pahalı biz veremeyiz. 

Ya bu diyardan gitmeli, ya bu de
veyi gutmeli. 

Birincisini yapmama imkan ol
madıg.ndan sabunun peşioc duş~ıye 
karar veriyorum. Paltom zaten uze
riınde olduğundan bı:ışıma şapkamı 
geclrip soknğa çıkıyorum. 

"Yi.tksck siynsetten ve as'(eri mev. 
zulardan bahsetmeyin iz. Alnaıızı le. 
kelemeyin; elinizi kirletmcy:n ~ ·· 

Bu. s bun almak uzere gır<l iğim ec.. 
zahı:ırıenin duvarındaki beynz levha
da vezılı olan ibaredir. 
Donüşte ayni hizmetçiyi oda~da 

yatakları yapıyor buluyor:.ım. ~,z~
rindc incecik siyah bır clbıse, tırtır 
titrı' or. 

_: N~ olacak bu haliniz b3yle, öi. 
yorum. 

- Halimizde ne var ki. diyor In. 
gihzler köınur yollamıy'Jr. Biz de 
yaz gelince ısınırız. 

• İlk geceki yemeğimiz be\lık, mu. 
karna, şeker ve çaylı su ve bir de 
portakaldan ibaret .. Sofrada beş ar. 
k:?d&!:JZ. Birincisi garsonu çagınyor: 

- Ben, diyor, perhizdeyim. Balık 
y!ycmem. Bana et getir. 

Garsonun cevabı kısa v~ katidır: 
- Çarşamba ve perşembe gunlcri 

ı bütün İtalya perhizdedir. Herkes o 

yaçlarına cevap vermeyi Hizumsuz 
sayan Stoyadinoviçe aittir. HaL 
buki, Yugoslavyayı Almanya ile 
komşu haline sokan anschluss'dan 
sonra, Arnavutluğun İtalya tara. 
fından işgali, bu tehlikeli nikbin. 
liğe feci bir cevap vermiş oldu. 

İki senedenberi, Lioublina'da 
bulunan hususi bir erkanıharbiye. 
nin gayretile, gerek İtalya - Yu
goslavya, gerek Almanya • Yugos. 
lavya, ve gerek Macaristan - . Yu
goslavya hudut!arında tahkımat 

vücude getirilmiştir. Fakat, bu 
muhtelif hudutlann genişliği ile, 
Yugoslavyanın askeri ve iktısadi 
kudreti nazan itibara alınırsa. an. 
laşılır ki, bu tahkimatla Majino, 
ve Zigfrit hatlan arasındaki mü. 
şabehet hayli azdır. 

Maamafih, Yugoslavya. muzaf. 
fer ananelerine sadıktır ve o, ken.. 
disine salduacak her hangi bir 
60şmana karşı son adamına kadar 
döğii~ek azmindedir. Bu memle. 
keti tanıyanlar için, bu, boş bir lif 
değildir: Yugoslav askerinin Aftyrl 
kabili mukayese kalitesine güve. 
nerek iddia olunabilir ki, kendisi. 
ne öyle bir tecavüz vukubulduğu 
ve malzemei harbiyece takviye e. 
dildiği takdirde, Yugoslav ordusu 
dünvavı venid~n u~rbtr111rhrt 

gün et yerine balık yer. 
Bu sırada ikinci arkadaş atılıyor. 
- Garson, diyor; şu ekmekle::- taş 

gibi hiç olmazsa şunları bir kızart ta 
getir. 

O istifini hiç bozmuyor! 
- Hükumetten emir var, cnyor. e. 

lektrikler yalnız gecenin muayyen 
saatlerinde ve o da yalnız etrafı ay. 
dın.atmak maksadile yakılnbilır. Ek
mek kızartacağı ve bu gibi diğer e
lektrik aletlerini kullanmnk olmaı.. 

Derken, demindenberi gozlerile 
sofrada bir şeyler aramakta olan ti.
çüncu arkadaş atılıyor: 

- Garson, diyor, ben ortada şeker
lik ııc.mına bir şey görmüyorum. 

O parmağile bize, çay tabaklarının 
kenarlarında duran gayet küçük zarf 
ları işaret ediyor ve sonra ilıive edı. 
yor: 

- Şimdi şekerde tayin var, adam 
başına bu kadar düşüyor. 

(Bu kadar) bir çay kaşığının üçte 
birı miktanndadır. Böylece bir fin. 
canın içine (bu kadar) şekerımizı yi.. 
ne bir (bu kadar) çay ile beraber ko. 
yuyor ve üzerine sıcak <>uyu basıyo
ruz 

Bu sırada dördüncü arkadaş derdi
ni coküyor! 

- Garson, diyor, şu makarna taş 
gibi kotı. Şunu bir parça daha pişır
seler de yumuşasa. 

Aldığımız cevap şu: 
- Beyim çiğ değil ya, peK auı .. ye. 

nilebiJir. Şimdi ateş kıymetli. Öyle 
ince ince pişirmek olmaz. 

• 
Ş:mdı eski bir tanıdığı ziyaret dö. 

niişü bindiğimiz otomobildeyiz. Na
polının meşhur yalı boyunrton E!eçer. 
ken, bir yandan da, bu şehirde tam 
on senedir oturan ve vaziyeti çok ıyi 
bilen bu dostun soylediklnini muna
kaşa ediyoruz. O bize her şeyı iki 
sözle izah ediveriyor: 

- Şimdiden açlıktan canları çıkı. 
yor! 

Ve biz işittiklerimizle gördiikleri. 
miıı biribirine bağlnmağa çalışıyo. 
ruz; her kafadan bir ses çıkıyor. U
uıktn:ı Pompei civarmdaki ışıldu 
gözıikiıyor. 

-- Çat .. Çat. Çat .. 
Birdenbire otomobil duruyor. Hay. 

rola? 
Şoför bozuk bir fransızca ;ıe: 
- Ey gezinti bu kadar, dıyor, bu. 

radan il rıye yuriıyerck gideceksın•z 

- Nasıl olur, diyoruz. ılcm soğuk. 
hem uzak. hem de yol bilm('yiz. 

O her şeyi tabii karşılıya!l ~ir ta. 
vırla : 

- Ne yapayım, d iyor; burada gıtz 
vesiknyladır. Bir şoför ayda şu ka
dar benzin kullanabilir. Ama kazara 
gaz biter de ay sonuna errn zse o va. 
kit otomobilini kenara çeker ve bek
ler Ben artık bu ay gaz alamam 

Halmdc ne bir şikayet, ne bir is
yan. 

- Ynhu, diyoruz, gazın azdı da 
nlvc yola çıktın. Bunda b izim ne ka. 
bahatımiz var? 

- Ne yapayım. ne kadar gazım 
v:usn onu kullandım. Cebime ne gı. 
rcrse kardır. Boylc günde nezaketin 
sırası mı? 

• 
Yold& bulduğumuz di ~cr bir oto. 

mobıl bizi geç vakıt .:>tele gctırıyor. 
ElbıscJerim ve paltomt11 gırdiğim uç 
bnttanıycnin altında hala soğuktan 
titrerken kendi kendime arl.ıstlerln 
aşıkı oldukları şu Napoli şehrinde 
geçirdıgim bir kaç saati duşün'llyo. 
nım Martın ortasında, sıfırın uzenn.. 
de ikı derece hararette, aç. komur. 
suz ve vasıtasız olan halkın ıçinden 
nsm olur da tirtir tıtriy~n bır otelt 
kadın çıkar ve yaz gelin.:e ısınıruı, 
der~ Nasıl olur da açlıktan nefesi ko. 
kan bır şoför arabamı kemıra çeker, 
beklerim, der. Bu ne tev~!ckül, bu ne 
sabırdır? 

Birden gözümün önünde bir lev
ha beliriyor. 

' 'Yüksek siyasetten, .ıskerl mev. 
zulı>.rdan bahsetmeyiniz. Alnınızı ıe.: 
kelcmeyin; ellerinizi kirletıneyinizt• 

• 
Ertesı sabah Romaya gitmek ü~ 

re bindiğimiz trenin penceresındftl 
son bir defa ba§lmı çıkarıp Napolıye 
bakıyorum. Uzakta Vezüv'tin duman.. 
lan çıkmakta devam cdıyor, faka~ 
kaç para eder? ltalyanlan l!'ıtamıyor 
ki' Finliler harp esnasında hep tabi. 
atten imdat hekledilerdi. İtalyanlar. 
da da ayni haleti ruhiyeye rutgelinL 
yor He:psi otelçi kadının sözunü tek. 
rarlıyorlar: Yaz gelain ısınır, rahata 
ere~z Fakat bu sene tabiata da gü.. 
venılmiyor. Yaz onlara uadet yeri. 
ne en korktu.klan harbi eetırivow. 
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İT ALYA 
öf •• mu 

or? 
ıi3aşı ı ın~ldt>l 

satl"rhı ortaya atılmış bir blbften 

Tarihi Tefrika: No. 43 Y ULUNAY b3şka bir scy değildir. azan: Bu blöf manevrasında Hitlerle 

Ziyaaddinin 
Keseyi Gö 

Sa 
Mu ·olini muşterek bir plan dahilin. 
d harek t etmi 1 rdir. Muttefiklere 
harb"n dı er sahalara genişl~mck Ü
z re oldu u ve İtalyanın iştirakile 
Akden'zde yeni bir cephe kurulacağı 
k naatıni vermek maksacUlc böyle 
bir oyun tertip edilmiştir. Hükiıme. 
t"n emrı ve direktifi ile hareket t>den 

- Konetabl'e götürelim. İkisi de görduler; Kont Ademur İt ılyan rical ve matbuatına tahrik 
Yoia duzulduler. İsa Sir do Türen 

ıle mulfıkatının ne şekilde olabılccc. 
gıni ciuşunuyordu. 

sordu: edicı sozler söyletilmiş ecnebi mu-
- Kesede ne var? habı 1 rine kula t n gizli haberler u. 

Muhasnra ordusu için İskenderi
yede mahsurlardan birinin esir &lın
ması muhim bir hadise teşkil etmi. 
yordu. Yolda tesaduf ettiklc:-i kıta. 
lardan sesler yükseliyor; haçlılar ne 
oldugunu soruyorlar: 

- Size aıt olmıyan bir şey.. çur..ılmu , Triye t nın kapltıldığı, i. 
- Nedir? ki sınıfın siluh alt ı :ı çağırıldı;tl gibi 
- Bir dua. fevkaı· de tedbir} r alındı.~mı göc;1e. 
- O duayı b"z Je görm k ve oku. r n h, "adi 1 r i an edilmiş ve bula-

ma1~ 'steriz. 1 nık. ~orkunç bir h rp havası yarnt-
- Bizım dinimizden almıyanl~rın mak icin her turliı vasıtaya başvu. 

böyle mukaddes şeylere el sı..::nıclc. rulm\, tur. 
- Saladenden bir esiri Cevabını 

aldddan zaman esırin kim olduğunu 
merak bile etmiyorlardı. 

ri do ru de ildir. fn ı i7 g zete ·nin Roma muhı:ıbi-
Adcmar guldu: I rine r , mihv r devletleri bu blof-

Baronların karargahına geldiler. 
Ziyaaddini çadırın dışında bekletti
ler. Kendisini isticvap etmek istiyen 
nbit çadıra girdi. İçerdcn yüksek bir 
ıı:es i itildl 

- Bu duanırı seni biz'm el;m·z c. kr"nd<' muv ff k ta olmu~lardır: 
si'r düşmekten menedemcdigıni gôr. Mutt fıkler harbin başka cephelerde 
dün. Duanın sana faydası olmadı. sidd tl nmek üzere olduğuna inann
Bclki bize bir faydası dokunur .. Ver r k Norvcçteki seferlerini yarıda bı
baknhm. ra cm v v~ don nmalarını Şimalden 

- Nedir1 
- Bıı esir. 
- Bunun için mi beni rahatsız e-

dıyorsunuz? Ötekilerin yanına gon
dcrin. 

- Ben onun kudsiyetinden hah. çe1<erek Akdeniz ind"rmiye mecbur 
scdivorum. Biz Müslümanlar sızı te. o'mu<-1 rdır. Amerika hükıimeti hile 
mız ·addetmeyiz. O halde elinizin bu R a nezdinde t ,. utlarıfa bulun
duav& stirülmesini bir hurmetsizlık m"k luzumunu hi setmistir ve Av. 
telakki ediyorum. rupa, h kikrıt n Akden:zde hnrhin 

Daima şövalye ruhunu muhafaza b:ıc:l mak uzcre bulunduğuna inan. 
- Aldıi?ımız esir emirlerden biri.. 

dır. 
eder. Dö Türen: mı_tır. 

- Eğer bu meşin kesede duadan 
baska bir şey mevcut olmndığına ye. al at jtalyanın bu <l fakı ha-

B ıraz sonra çadırın ırnpısıncta min edersen elimizi sürmıyece~imize r keti blöf o' un olm-ı ın, müt-
Sir do Tiıren'ın yuksck boyu ben de şerefim namına yemin etle- ten )erin artık 1talyadan vaz yetini 

gorundu; Zıyaaddine dogru geldi. As rim. t:ıyin etm ini i tcmeleri zamanı 
keılerden bınnın elind~n meşaleyi Zıyaaddin cevap vermedi ve ~u gclm" gibi gôrün"ıyor. 
aldı; !sanın yuzune doğru yaklaştı. sükut h~çlı umcranın me ~ kes~~ Akd n"zde ablokanın t şiicH kin 
rarak sordu: j mı:htevıyatı hakkında şuphelerını 1 buna ihtivac vardır Akd >nız ve ~n.ı. 

- Ben Kudüs KQnetabl'i Sir arttırdı. kan m 1 +l r"ni :1 .. ide b"r •ın r 
do l'üren'im. Sen kimsın? Do Montan elini uzataratt: harb"ne ürükliyen bugiiııkü müp-

- Emir Yusuf Salahaddin İbn Ey. - Ver! dedi. İsa ~es_yi. uznftı. hem ve kararsız vnziyete bh" nihayet 
yubı.:n emirlerinden Ziya:ıdd:n Isael- Knııt Adcmar açtı .. s.aluhı:ıddının me~ vermek Hztmdır. Ve nih 1y"t Akde
H k ., · tubunu çıkardı. İkısı de baktılar. Bı. niz ve Balkanların sulhile İtalyanın 
~an ~ım. z· dd' çad ra gir raz arnpça anlıyorlar, fakat okuva- miıt m d'ycn böyle oyna:nıya hnkkı 

? . i ren,t [ı?a A ı~ed ık disl cak \"C okuduklarından miına çıkara- olm dıvı kendis'ne anlntıl~· lıdır. 
mesı~ı şkare d? lı. d r ba. an etn an cak kadar bilmiyorlardı. Onun icin bu d fa Akd ~niz vr. :Rnl-
d gırere se ır er en ırınc o ur n· T b ğ d . . . k 
1s k d b' koltuğa otur- o urcn a ır 1

• k n ar meselesının ortava cı mn.,ı. 
anın arşısın a 1: ·. . - Hola! tt h· nın v z"vetini t v·ne h'zınct 

d?. Konet~b~ duşuf uyor. Zı~addı. Kapıdan giren haçlı nefere: eder e, f J d d n hali olmıync ktır. 
n n ç~hresını ~ahr a.maga ça şıyor. _ Papas Yurdan'ı çağırın. 
du. Nıhayct bırdcnbır~: . . Ziyaaddin endlşen5.k bir sima ile 

- Hatırladım, dedı. Sızı Ebu Ca- önüne bakıyordu. 
ferin yanında görmüştum Kapıdan zırhının üzedne önü h&ç 

Ziyaaddin: . . i aretli bir kumaş geçirmiş bir adam 
- Evet, dedı. ,f;bu Caferın dnvetı girdi. Konetabl: 

!izcdne Emir Salahaddin !arafmdan _ Pederim, dedi. Şunu okuyunuz 
memuriyetle gönderilmiştim. ve tercüme ediniz. 

Bu esnada Kont Ademar dö Mnn. Papas okudu ve aynen tercüme et. 
tan da girdi. ti. 

Dö Türen: 
- Ademar, dedi. Ileri karakollar J ki haçlı biribirlerine baktılar. 

Saladenin emirlerinden birini tut. Onlarca mesele cidden ehem-
mu5lar miyetli idi. 

Do Montnn Isayı tanımak içln dü- Do Türen: 
ünmiye }uzum görmedi. - Mesele anıaşudı. en :Sal:lhnd-

- 'Emiri tanıdım. Bizimle rnü7.a- duı tarafından bir vazife ile Şirko. 
kereyi kabul etmemlşti. Bize misafir hun ordusuna gidiyordun. Bu ka~e: 
d•vordunuz. Şinıdi ister istemez biz 

1 

az bir ma"yctle çıkışınızın zebe?ı?ı 
sizi uıisnfir edeceğiz. Hem de istedi- şimdı oğrendim. Maksadın dedıgın 
w• • k d gibi bizleri taciz etmek değil sadece 
gılT'Dı.~ Tn ar.. muhasara hattını bir kolaylıkla geç. 

o urcn. 1 · t' · · f ı k - /> dcmar dedi. Lazım gelen şey. mck ve me~ur ye ınızı ı a ey :me ·-
, ti. Eger ilerı karakollar seni oldur-

lcrl ~en sor. . . . müş olsalardı büyuk bir yanlışlık yap 
Do Montan Zıyaaddıne. . • mıs olurlardı. Bundan dolnyı reni 
-·Buraya gelmeden evvel sem ,a. 

1 1 1 
"kAfat edece ri 

· A ld İ k ya 'a avan ara mu n m.. 
ka1wıınlardan tafsılat n ım. 5 e~- Simdi bize vazifen hakkmda biraz 
der yeden dışan bu kadar ufnk hır 1 • t k · vermezsen seni . ma uma verece sın, 
kuvvetle çık.ış. hareket~ yap~l~~'z. söyletmenin yolunu bilir'z 
Bunun sebebını oğrcncbıhr mıyız· Zivaaddin: 

Z:~ aaddin cevaben: _· Vazifem anladığınız gibıdir. 
- Ben size hiçbir şey söyliyemem, Beıı a cak Emir Esedi.ıddinin emir:e. 

dndl. Elinizdeyim. Maksadımız böyle rini oğrcnmiyc gidiyordum. Zaten 
ufak çıkıs hareketlerile muhasara e. Emir Salfıhaddinin mektubundan da 
dcn1 eri rnhatsız etmekti. Ba_ka bir anladınız. O halde benden daha ne 
şey de~il. maliımat istiyorsunuz? Ş:ıyct mnksa-

- Hakikati söyliyccek olursanız, dınız bana işkence ctm k ise bunun 
hak'bnızda hayırlı olur. Seııi d: er için bahane aramıya hacet yok. 
c n terle beraber tutmayız. Hatta lru. (De' amı \'ar) 
ranmız üzerine yem'n eders"n ts. 
k<'TJ.deriveye avdet etmemek şart.ile 
eni sC'rbest bırakırız. 

- Bu yemini h"cbir zaman yapa
m m S zi zorl:ı istilfı ettiğiniz bu ul. 
k<'lerden atmak için harp cd"'n mü
cahitlerle b'rle!;mek üzere en ufak 
fırs ttnn i tifade edeceğime emin o. 
l b lir "niz. 

- O halde nyaJtına dcmır vurnır
ya mecbur olacağız. 

- H kkınızdır. 
Sır do Turen kalktı. Ziynadd'ne 

do u il rledi. 
- üzerinde ne varsa ver! dedi. E

ğer vermezsen zorla alacağım. 
- Cebir kullanmıya hacet yok. E-

hemmıyet verdiğınız her şeyı s ze 
verecegım. 

Z iyaaddin tel örgülü zırhını 

ç zdukten sonra boyr.undan 
h ın ılini çıkardı ve Salalıaddınin 
m ktubunu koyduğu meşın k~seyi 
h darın nazarından saklamak ister. 

bi koltuğunun altına kaydırdı. 

Resmi Otomobiller 
Hakkındaki Proje 

Ankara, 6 (TAN) - Resmi nakil 
vasrtaları hakkındaki kanun projesi 
geçen hafta Mıllct Meclı ınde mu. 
zakere ve munnkaşa edilmiş, ve bu 
proje bütçe encümenine inde olun. 
muştu. Encümen tetkiklerini bitir
miş. projeyi tekrar umumi heyete 
sev ketmiştir. 

Holanda Elçisi İzmirdeı 
Ankaraya Döndü 

İzmir, 6 (TAN) - Burada lbulu
pan Holanda Elçisi bugün Ankaraya 
dondü. 

Toplantılar, davetler 

Piyano Resitalı 
IO y nd ki kQçOk ply n t Lillane Ma

r n o bu ak m t 21 de Fr n ız tiy t
rosund bir ply no r tali vcr<'cektir. Yu
go 1 v koro heyetinin gelişi dolayı ılc ev
vel 2 m yı ta verilmesi muk rrer olan 
bu kon , bu <ık ma tehir cdilmlştir. 

Norveç İşi İçin Bugün 
Müzakereler Yapılacak 

ffinsı 1 incide) 
hn miıltıyim bir hattı hnrPl'ct takip 
etmekte ve realitelerle knrsılaı::nrak, 
huni ra day nmak luzım gcldı~ini 
soylcmektedır. 

Fakat Timcs, hükumetin yeniden 
tanzimi lfızım geldığine kunlciir. Ö
tedenbcri bu düşünceyi miidafaa et. 
mekt(; olan Times, hukCımetin harbi 
id re edecek hale getirilmesi üzerin
de ısrnı ediyor ve şu iikri ileri sü
ruyor: 

11Evvel:ı hükiımct erkanmdon her 
birinin bir muavmi bulunmalı ve bu 
mu:ı.vin mutat muamelfıt He meşgul 
olmalı, hükumet erkanı d:ı yalr,ıız 
harp isini idareye kendini venİıeli
dir. Yoksa, hükiımet erkanı günde!ik 
muamelat ile mcsgul oldukları tak
dirde a ıl işleri olan harbi bütün 
varlıklarile idareye imkan bulamaz. 
lar.' 

Times'in tebarüz ettirdiği diğer bir 
nokta da işçi partisinin hukumetc ış. 
tirak luzumudur. Times, işçi partisi
nin hukumete ergeç iştirakin!n zaru
ri olduğunu soyliyerek bu partinin 
namzetlerini şimdiden göstermekle i
sabet edece ';ini anlatıyor. 

Clıurclıill'e ue11iş salalıiyet 
Diğer taraftan Daily Telegraph ~le 

News Chronicle, harbin idaresine 
müteallik h~rarlan tanzim ve tatbik 
etmesi için Churchill'e daha geniş 
salahiyetler verilmiş olduğunu biL 
dirmektedirler. 

Daily Tclcgraph, İngiliz erknnıhar 
biyesi rüesasının askeri harekatı tan.. 
zim hususunda yegane salahiyettar 
olacaklarını ve bunların komitesine 
Churchill'in riyaset edeceğini tasrih 
etmektedir. Kararların hüktımetçe 
tasvibi icap ettiği zaman kabine nez. 
dinde soz söylemeğe ancak Churchill 
mezun olacaktır. 

Bu reform, harekat planının tan. 
zimi ile icrası arasında vakit kaybe.. 
dilm kte olduğu suretinde yapılmak.. 
ta olan tenkitler neticesidir. 

Gazeteler, Churchill'e verilmiş o. 
tan salahiyetlerin yakında parltımen. 

da yapılacak müzakereler esnasın. 
da ilan edileceğini yazmaktadırlar. 

Almanlar Baltıkta Tahşidat 
Yapıyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - Daily Express 
gazetesinin Amsterdam muhabirinin 
siyasi bır membadan aldığı bir habe. 
re göre Memel'de ve Baltık denizi. 
nin <iigcr bazı limanlarında Alman 
kuvvetleri tahsit cdılmistir. 

TAN 7 - 4 - 940 

Bulgaristan Bitaraf 
Kalacaktır 

Noıveçli 
Kltaat da 
Narvikte 

(Başı 1 incide) 
tığımızı biliyor" demiştL 

General Daskalof, Bulgar milleti. 
nin istiklalini ve banşı müdafaaya 
iımfıcfc bulunduğunu bildirmiştir.' 
General, Kralın ve hükumetin mü. 
messillcri ile askeri ve sivil erkan ö.. 
nünde harpte ölenlerden sitayişle 
bahsetmiştir. 

/nglliz sefirinin temasları 
Sofya, 6 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Bulgar payitahtı siyasi mahafilin.. 

de, Hugh Knatchbull Hugcsscn'in 
Sofyadaki vazifesi hakkında muhtelif 
tefsirlerde bulunulmaktadır. Bu tef. 
sirlerden birine göre, Sir Hugessen, 
salahiyettar Bulgar mahafili ile. ye.. 
ni tesis edilen İngiliz ticaret şirketine 
müteallik iktısadi meseleleri görüş.. 
mek niyetindedir. Bu şirket büyük 
müşkülatla karşılaştığından, Sir Hu
gessen şirkete zemin hazırlıyacaktrr. 
Bulgarların noktrıi nazanna göre, 
İngilizler tarafından yapılacak teklif. 
lerde, Bulgaristanın, tadil lsteklerL 
nin hesaba katılması lazım gelmek
tedir. 

Cumartesi giinü İngiliz elçil'ğinde 
yapılan kabul resminde. Sir Huges. 
sen, daha ı:im:ılde harekat icra et
mesi melhuz İngiliz olduları için, 
Bulgar arazisinden İng liz askeri ve 
malzemesi geçirilmesini istediği söy_ 
lenmektedir. 

YUGOSLAVYADA 

Sovyetlerle son müzakereler 
Belgrat, 6 (A.A.) - Yugoslavya. 

nın Zetskaplovidba seyrisefain kum
panyası, Yugoslav limanlarile Odesa 
limanı arasında munfaz:am servis ih. 
dasını derpiş eden proieyi salahiyet
tar makamların tasvibine arzetmiş. 
tir. 

Verilen malumata göre, bir ticaret 
ve seyrisefain muahedesi akdi için 
halen Moskovnda yapılan müzakere
ler bitir bitmez, iki memleket ara. 
sında ticaret mübadeleleri başlıya. 
caktır. 

• 
Berıin • Belgrat tayyare seferleri. 

ne bugün başlanmış ve her gün bu 
seferi yapacak olan dört motör1ü Ju 
90 tayyaresi, bugün ıf efa o ara · 
Bel~raia varmıştır. 
Diğer taraftan Lufthausa'nm Bel. 

grat - Sofya • Atlııa hava münaka. 
liıtına da başlanmıştır. Bu hatlarda 
Ju 52 tayyareleri işliyecektir. 

ROMANYADA 

Göring'in kardeşi Bükre§te 
Bükreş, 6 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Mareşal Göringin karde
şi ve Skoda fabrikalarının direktorli 
Bükreşe gelmiştir. Fabrikalar, bu zi. 
yaret münasebetile, Berlinde.1 oldık
ları emirde, Göringin Skoda fabrika
ları Romanya şubesi olan Sarex şir
ketine idare meclisi azası intihap e. 
dilmesi için resmi makamatın muva. 
fakatını istihsale davet edilmişlerdir. 

Bu şirket Romanyadaki silah fab. 
rik:alanndan ekserisinin hlsselcrine 
sahiptir ve müteaddit idare mecJis-
ler!nde mümessilleri vardır. Göringin 
arzusu, kardeşini Sarex şirkC>ti mec
lisı idaresine kabul ettirmek ve ayni 
zamanda, bu şirketin mümess"li ol&
r:ık Romanyamn en büyük siluh fab
rikaları idare meclislerine dahil et
mektedir. Sarex şirketinin, nazi plfı
nını tahakkuk ettirmek için ltizumlu 
olan müsaadeyi Bükreş hiıktimctın
den istihsal edemediği ve Gorlngin 
kardesinin, son bir teşebbüste bulun. 
mak Üzere Bükreşe geldıği soyleni. 
yor. 

• 
Bükreş, 6 (A.A.) - Yarır.ki salı 

günü Biıkreşte, mühim müdafaa tce
rübeleri yapılacaktır. Bu .ccriıbclcr
den maksat, halkı, hava tehlikesi vu
kuunda alınacak tedbirlere alıştır

maktır. 

l\'IACARİSTANDA 

ltalyan Nazırı döndü 
Budapeşte, 6 (A.A.) - İtalya mü. 

nakaliıt Nazın Host Verturi, Roma. 
ya avdet etmek üzere dün akşam 
Budnpeşteden ayrılmıştır. 

Macar ricalinden bazı zevat, is
tasyona gelmiş ve halk İtalya ile Ma
caristan lehinde tezahüratta bulun. 

Toplanıyor 
(Bn ı 1 incide) 

bel idaresi hakkında konuştum. Bı.. 
zim İs~ eçten yardım i t d ımızc da· 
ir neşrolunan şa:yialar r;lo ru de ıl.. 
drr. Sonra Norveç askerlerının IngL 
liz rıcatını örtmek ıçin kullanı dıkla. 
nna daiı ilcrı surulen ıdct lar, ktı
milen esassızdır. Burad kı NorvcÇ 
nskc:l"lcrı, daha evci mufoış yorgun
luk ~ uzunden dagılmı 1 rdı. Ingilız 

askerlerı, Norveçte buyuk hır kahra. 
manlıkla harbettıler ve onları vazife 
ba,.nda bizzat gorerek takdır ettiın." 

8011 harp vaziyeti 
Norveçteki askeri vazıy te gelin· 

cc bugun ne rolunan re mı tebli0 C 

gore muttcfıklerin Nanik muhasa
rası devam edıyor ve kayda değer 

ye:ıi bir hndise vuku bulmamıştır• 
Narvikte 3000 - 4000 karlar Alman 
vardır. Bunlar, siper kazdıkları için 
harekatın bır mi.ıddet devamı bekle
niyor. 

Nnrvikte havaların fenalığı yüzün
den ik~ taraf ta hava faalıyctinı as
gari hadde indirmı tir. Reuter'in as.o 
keri muharririne gore, Narvik'e AL 
man bombardıman tayyareleri gcJ.o 
mışt.r. 

l'\nrvik, son zamanlarda cenupta 
harbetmiş olan bır çok Norveçli as
kerler için bir tahaşşüt mevkli ol~ 
mu tur Norveç ordusu, Şımalde ye. 
n:clcn organize edılmek uzeredır. 

Namsos ve And lsnes'de, muttefik
lerın geri çekilm sinde sıp~r vnzıfe .. 
si gormüş olan ..... rveç askerlerinin 
ekserisi, söylendıgıne gorc, şimale 
do ru yol almaktadır. 

Narvik mmtakası da lıkt1r. Müna
kale vasıtaları azdır. Alm n oom. 
bardıman tayyareleri, burııd:ı, Trond 
heım'de oldugu gibi muvaffak ola
mıyncaktır. Duşman hava usleri de 
Narviktcn çok uzakta bulunmaktn.. 
dır. 

Uç destroyeı· battı 
Amirallik makamı Namsos'dan çc. 

kHnıe sırasında müttefıklerin üç de-s 
troyer kaybettiklerini bildiriyor . 
Bunların biri Fransa ya aittir ve adı 

Bısom'dur. Bırl Polonyaya. aittir ve 
=~=~f-=F-""~4-~ .. ._.~~=r-.-..A. c~•..ı~- t lliAr4'> nki'ımet.l 

yeni ınşa olunmakta olan destr?yer· 
lerinden b'rini, Polonyaya takdım e
decektir. Üçüncüsü İn~iltcreye aittir 
ve adı Afrididir. 

Orfi idare Kanunu 
Amirallik, bu İngiliz muhribi hak· 

kındn şu malumatı veriyor: 
"Afridi, K ptan V n'ın kum ndasınde 

dl er in liz h rp g lerlyle b rllkte as
keri kıtal n ta Y n v pur k f ınl dil -
man tayyarelerine ve taht lb h rlerfne 
knrşı mOdafnn etmekte idi. GOn nğ rırkC!l 
Alman tayyareleri b rbir ni takip edetı 
CleJ ı r hal nde kafıleye ta rruz etme e 
ba lamı Jar, fakat kafileye r fakat edctı 
harp gemilerin n m!inla at l o kadar mCl" 
csslr 0ımuştur ki t yy r 1 r nakliye vn" 
purl rından hl birine m rml bet etti
~emcml lerdir. Harek t ınd Abid ye 
blrknc mermi Is bet etm s ve gemi bit 
mClddet sonra batmıştır. İki d man ıay
yarcsl du!iurCllmüştUr." 

(Baıı 1 incide) 
fon satı kimseleri örfi idare mınta
kasmdan çıkarmak. 

3 - Tiırk ceza kanununun 180 un. 
cu maddesinde yazılı olan stlahforla 
ahit ve cephanelerin ve cinamit, bo
ğucu, gaz, bomba ve buna mümasil 
alntı muhribe ve mevaddı infila. 
kiye ve müştaile ve bunların ihzar 
ve imaline yarayan edevat ve vesai
tin teslimi için emirler vermek ve 
bunlnrı arayıp toplamak. 

4 - Gazete, kitap vesair matbua
larııı tabı ve neşri veya hariçten it. 
halini menetmek ve sansür koymak. 

5 - Kapalı veya açık ycrl'?rde her 
türlü toplantıları menetmek ve ce. 
miyetlerin faaliyetlerini durdurmak. 

G - Kahvehane, bir:ıhane, mey. 
hane, tiyatro, sinema, bar ve emsali 
gibi umuma açık yerleri kapatmck, 
veya bunlann açılma ve kapanm11 
zamanını tayin ve tahdit etmek. 

7 - Örfi idare mıntakasın:ı gi
rip çıkmak istiyenler hskkıİıda Lak
yıdat ve tahdidat koymaıt. 

8 - Geceleri dolaşmayı takyit ve.. 
ya menetmek. 

9 - İcra Vekilleri heyeti tarafın. 
dan ittihaz ve tebliğ edilen emirleri 
ve ilan edilen sair tedbirleri takip 
ve icra etmek. 

Orfi idare komutanlığı 
Örfi idare altına alınan yerlerde 

bu kanunun hükümlerini tatbik et. 
mck üzere hezerde genel kurmay 
başkanı ve seferde başkomutanlık 
tarafından en az kolorda komutanlı. 
ğı yapmış bir kumandan örfi idare 
komutanı olmak üzere seçilerek Mil. 
li Müdafaa Vekaletince tayin mua
melesi yapılacaktır. Bu komutanın 
refakatine lüzumu kadar subay ve 
askeri adli hiıkim ve memur verile
cektir. 

Örfi idare mahkemeleri aşağıda 
yazılı olduğu §ekilde teşekkül ede.. 
cektlr: 

ı - Örfi idare komutanlığı refaka 
tinde askeri muhakeme usulü kanu. 
nunun 31 ve 35 inci maddelerine tev. 
fikan lüzumu kadar askeri rr.ahkeme 
teşkil olunacaktır. Bu mahkemeler 
toplandıkları mahallin ismini taşı. 
yacaktır. 

2 - Örfi idare mahkemelerinin a. 
sıl ve yedek askeri ve askeri adli ha. 
kimleri, zabıt katipleri ve di(;ı-r mP-

mur ve müstabdemleri Milli Müda. 
faa Vekili tarafından intihap ve ta. 
yin olunacaktır. Askeri adli hRkim. 
ler bunlardan bilfiil hakimlik etmiş 
olanlar arasından seçileceklerdir. 

3 - Müstacel ve zaruri hallerde 
örfi idare mahkemeleri teessüs edin
ceve kadar mahalli hakim ve Cüm. 
hu"riyet müddeiumumileri askeri ad. 
li hakimin vazifesini göreceklerdir. 

Bu kanunda yazılı suçlardan dola. 
yı generaller ve amirallerle umumi 
miifettişler, valiler ve kaymakamlar, 
hakimler ve müddeiumumiler aley. 
hinde takibat yapılabilmesi için her 
birinin mensup olduğu idareye göre 
Milli Müdafaa veya Dahiliye, veya
hut Adliye Vekilinin imini al.'llnk 
şart tutulmustur. 

Askeri Ceza Kanununda 
yapılacak tadilat 

Ankara, 6 (TAN Muhabirinden) -
A~keri ceza kanununun 47 ve 148 

) 

Stokholm'dcn venıen baDcrıere 
göre, diğer taraftan Norveç devlet~ 
nin altın ihtiyatlannın Londrnya 
nakledilmiş bulunduğu da haber vc-
'tilmcktedir. 

--"""10>---

İngiliz ve Fransız İşçi 
Partilerinin l\1üşterek 

Toplantısı 

inci maddelerinin değiştirilmesi hak. Londra, 6 (A.A.) - İngiliz amele 
kındaki lfıyiha Meclis ruznamcsine fırkası ile Fransız sosyalist fırkası. 
alınmıştır. Teklif edilen tadillere gö. nın murahhasları, cumartesi ve ptl• 

zar gunü Londrada ikinci muhtelit 
re, Türk ceza kanununa nazaran ve. konf cranslarnı akdetmişlerdir. 
rilmiş bir mahkumiyet karan askeri Maliım olduğu veçhile her iki fır .. 
suçlardan dolayı hükmolunacak bir ka, umumi vaziyeti birlikte tctki.1' 
cezanın teciline mani olmıyacaktır. etmek üzere mumessillcrinin mun. 

Bundan başka Türk ceza kanunu- tazaman buluşmalarına karar ver· 

nun 141 ve 142 inci madd~lerinde ınitştk.iir. . 
1 

bul d 
1 

i 
_ _ . . . ncı top antıda ka e ı m ~ <>-

yazılı olan curumlen ordu ıçı?de v~- lan bir karar sureti, cihan efkfın u-
ya ordu mensuplan ve askerı fabrı- mumiyesine Hitler Alınanyasınııı 
ka ve müesseselerdeki müstahdem- Norveçin istiklaline suikast etmiş oı. 
ler veya işçiler arasında işliyenlerin duğunu bildirmektedir. 
muhakemeleri seferberlik hali mev- ---o-
cut olsun veya olmasın, askeri mah- İngiliz_ Fransız Do t1uğu 
kemelerde yapılacaktır. Bu cürümler 
seferberlik zamanında işlenirse cc- Etrafında 
za iki misli olarak hükmolunacaktır. Londra, 6 (A.A.) - Archibald Sin.. 

elaır, dün akşam rady~da bir nutuk 
söylemiştir. 

Fransız Sosyalist Partisinin 
Bir Karan 

Paris, 6 (A.A.} - Seine Depart
manı s. F. !. O. Sosyalist federasyo. 
nu meclisi, dün bir toplantı yapmış. 
tır. Bütün gün devam etmiş olan mü
zakereler, Paul Faure'un siyaseti 
4200 ve Leon BICım'un siyaseti 1600 
rey ile tasvip edilmek suretile niha
yete ermiştir. 

Meclis, Norveç vakayii münase. 
betile Parlamentonun derhal içtimaa 
navPlİnP fl00 rPv iJp lrnrar vr:nnidir 

Hatip Fransa ile İngilter nin baş
lanan harpte derin do tlukl rını se.
na ile kaydeyledikten sonra czciun• 
le demiştir ki: 

İki memleket, medeniyetin harp.. 
ten sonra da yıkılmıyacak bastionl&: 
rıdır. Bu iki kaleyi askeri sahadaki 
müstcrek icraatlarla yaklaştırmı:ıkll
ğımız icap eder. Bir fed rasyond:ın 
bahf:Ctmek için henuz c>rkendır. FQ .. 
kat dostluk sahasında iki milletı ve 
bilhassa iki milletin çocuklarını bu
tünlıılclPrinnP hırlrstırm .. k 1·ızımdır 





Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır 

arsak Solucanlarına 
karşı gayet tesırlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruş1:ur. 
Sıhat Vı-k:ilctinin mü•aadesini hım:dır R "'C il~ satılır. 

Yalova Kaphcaları Açıhyor 
3 Mayıstan iUbnren şimdilik yalnız Çınar otelJ ve Çınar banyolan 

İşletmeye açılmıştır. 

FİYATLAR 
Tek 73taklı oda 220 kurus 
İki yataklı odada bh' yatak 165 " 

Otel fiyatlarından Mayıs ayı zarfında 3 20 tenzil.At yapılacağı gibi aynca % 10 
da alınnuyacaktır. 

YEMEKLER 
Sabah k&hvaltısı, ~ğle ve akşam yemeklerinden mürekkep tabldot 200 KŞ. 
Yalnız kahvaltı 30 .. 
Yalnız öğle veya akşam yemekleri 85 .. 

Diğer otellerin açılış zamanlarile tarifeleri ayrıca ilôn edilecektir. (3470) 

TAZE 

Amerikan 

R A DYO 

Bataryaları 

gelmiştir. 

T 41' 

Renksiz ve 

cansız saça 

elveda 

PETROL NiZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

,_ Dr. Horhorun; •

1 
' 

Hastalarını akşama kadar Slrkecıo. 
Viyana oteli yanındaki muayeneha 
n~inı'I,. tM"vi ""'"~ 'T'ıslf'fon 2418 

.Saş, diş, nezle, grip, romatizm 
\ ' f" hütün ağrılarını'lı derhal keser. İcabında günde üç ka e nlınabil 

·.Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
• 1Uham.men bedel ve temlnat mıkdarı aşağıda yazılı 1:-15 ton cıvata ve som 

21 - 6 - 1940 Cuma günü saat 15 de kapa 1ı zarf usulil ile Ankara'd.a İdare binasıd 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun ta 
ettiği veslkıılnrı ve tekliflerini ayni gün saat 14 c kadar Komisyon Reisliğine veı 
meleri IAzımdır. 

Şartnameler (231) iki yuz otuz bir kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerind 
satılmaktadır. (363E 

Yerli malı teklff ed.ı1diği tskdirde 
Cif olarak ecnebi malı teklif edil
diği takdirde 

Muhammen bedel Muvakkat temin~ 

Ll..a Lira K. 

6i672 
46134 

4633 60 
3460 05 

~-------------·-----, En Son Modalarla 

lç ve dış B A S U R M E M E L E R 1 N D E, Basur me
melerinin her türlü iltihaplannd~ cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan basur memelerinin tedavisinde 

R E K TA PAT 1 ŞiFA YI TEMiN EDER 

Ahenktar Yeni 

PUDRA 
Renkleri 

MİKA RADYO '-----------ı 

ÇiL. V(; Ll;KE;Ll;QI iZ~LE; t::.DE;Q. 
T~NiNiZE; DAiMi BiQ TAQQVET VliQH~. 
VAZO VE TOD Sl;KiLLE;Qi V'°'~DICL . 

1 s tanbul Belediyesi · · ICinlcirl 
Ketlf ilk 

bede il teminat 

598,25 44,87 Karnafac mi\cssesatı nfüı vao'ınlacak Benzin tanki ve buna 
mutelerrı tulumbanın tııkılmnsı. 

Tahmi n 
bedeli 

1000,00 75,00 KıırBBğııç mOessesatı için alınacak 2 adet Vinç, 1 adC't iki Te-
kerlekli Demir Araba, 2 adet demir ayaklı çini masa, blr a
det Dolap. 

2800,00 210,00 Karaağaç mile esatı için alınacak 1 adet maa motör kamyon 
şasisi. 

K~ ve tshmln bedelleri ilk teminat m ikdarlnrı yukarda yazılı işler 2490 numa
ralı kanunun 43 üncü maddesiı'ıe göre ayn ayn ve temdiden açık eksilbneye konul
muştur. Şartnameler Zabıt ve Mu:ımclat .M üdilrlilğü kaleminde görülecekUr. İhale 
17-5-940 Cuma günü saat 14 de daimi en cümendc yapılacaktır. Taliplerin ilk te
mınat makbuz veya mektupları ve (yalnı ı bcnz.in tankı için ihaleden 8 gün evvel 
Fen işleri müdOrlUğüne muracaafüı alacak lan fenni ehliyet) ve 940 yılına alt Uca
ret odası \.·cslkalarilc ihale günil mu:ıyyen saatte daiml encümende bulunma-
] rı. (3719} 

~ . 

Beyoğlu ~kıflar .ı;>irektörlüğü ilanları 

Muhammen kıymeti 

Lira Kuruı 

1068 75 Eski Hacı Mimi yımi Şshkulu mahallesinin Kumbaracı yoku
şunda eski 95 yeni 121 - 123 - 125 - 127 numaralı 213 metre 
ve 75 santim arsn. 

732 40 Tem tom mahallesinin Tercüman çıkmazı sokağında eski 28 -
30 - 32 yeni 32 - 34 - 36 ahşap iki evle arsa. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin Miılk iyetlcri peşin para sauşı on beş gün mOd
detle açık nrttırmnya cıkarılmıştır. İhalesi 21-5-940 sıılı günü saat on beşte komis
Y nda yapılacağından taliplerinin burnda ycdı buçuk pey akçelerile akarat mahlQ-
1 kalemine milracaatları. (3683) 

, ---- KAGITÇILIK VE MATBAACILIK ___ ._. 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin 1939 senesi hesabiyesinden hisse scncdatından <23 ve 
201 numaralı kuponlann beherine 39 kuruş ve mi.ıessis hisselerine (23) 
numaralı kuponunda beherinc 108 kuruş hesabiyle tevziata karar 
verilmiş olduğundan. 1 Ağustos 1940 tarihinden itibaren Şirketimi. 
zin Ga1atadtı. Tünel caddesi 12 numaralı Merkez veznesinden tediya. 
ta başlanacağını sayın hissedarana ilan olunur. MECLtSl İDARE I ' . , 

Doyçe Bank Karşısı N o. 79 
GA L ATA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

'7.irAi •f" ticari her nevi banka muameleler1 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat P.11,,kuında kumbarah ve lhha~ız ta!'arruf hel'aplannd1t f't 

az SU lirası huJunanlara senede 4 def11 çekilecek kur'a ile .. ~ağıdak:. 
plana ıöre ikramiye datıtatacakhr. 

1 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 

• • 250 
40 • 100 

100 • 
120 • 40 

• 
• 
• 
• 
• 

%.ltOO 
1.000 
4.000 
5.000 

• 
• 
• .. 

4.ROO • 
UO • Zil • 3.ZOO • 

UIKK.A T : Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağ 
diışmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıvle verıJectiktu 
Kuralar senede 4 defa. 1 E)·lfıl, J Bırinciki.ou.o, ı Mart ve ı Uazıraı 
tarihlerinde ~kilttektir. 

Mide, Barsak ve iç 
Hastalıkları muayenehıınesi 

Dr. lbrahim Denker 
Beyoğlu, Ağacaml, Sakızağacı 

caddesh Çöplilkçeşme sokak 
No. 13 • Telefon: 42468 

Kendi IAboratuannda hastalarının 

röntgen ve serlrl muayene ve tahlll!tı 

-------...-ı 
9atılbl .,. Neırlyat M Oc:'OrO Halll LOtfV ı' 
DÖRD0NC0. Gazetecllllc ve Ne,rlyat 

T. L f. BaeıldıOı ver TAN Matbıııııa• 

KAYIP - Gala ta nüfus idaresin. 
den aldığım hüviyet cüzdanımı kay. 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisL 
n in hükmü kalmamıştır. Ayvalık 
HayrettJnpaşa mahallesi Ahmet oğlu 
iskendcr Bekri. 

J; ona 
SAÇ SABUNU 

Saçlarınızı muhafaza için harlkOlad 
taalrlnl ilk kull:ınıtta c6recekalnlz. 

30 Kuruıtur . .. r- -·' 

:brı :surı 

leksiyonlan 
bu mevsimin 
roplnn, yeni yüz ve L~n renkleri' 
imtizacı icab edeceği hissini uyandı 
maktad ır. Şimdi, meşhur bir güzell. 
mütehassısı tarafından icad edil 
en son ınoda rı-nkler, cazip Tokalc 
pudrası serisine dahildir. Ve her ye· 
den tedarik edebilirsiniz. 
"NATURELLE" - Gayet beyaz ci 
ler için saf ve şeffaf bir güzellik t 
min eder. 

"PECHE,. - Açık tenli sarışın 
esmerlerin ekserisine gayet uyg 
bir güzellik temin eder. 

"BRUN SOLEIL,, - Esmerler içi 
cazip bir sevimlilik temin eder .. 
şimdiye kadar gördüklerinizden dı 
ha parlak, daha canlı ve daha caz 
diğer birçok renkler. 

Tokalan pudrası havalnndmlrn 
_ ki bu sayede on defa daha in 
kılar - olduğundan tabü göriinu 
Onda taze çiçeklerin kokusunu b i 
s~~er.sin~z. Bu pudra, "Krema köp' 
ğu,, ımtıyazlı usuliyle kanştınlın 
olduğundan iki misli fazla sabit d 
rur. Tokalon pudrasının yeni ve c 
:ıip renklerini görünüz. 

Mahdut l\fesuliyetli 
İstanbul Belediyesi 
Memur Kooperatifi 

Şirketinden : 

3 Mayıs 940 gQnü nisabı ekseriyet olrn' 
ması dolayıslyle Umumi Hcy'et toplall 
21. Mayıs. 940 günü saat 17 ye tlıllk oıuı 
muştur. Sayın ortakların mezktlr gün , 
saatte Türbede klıln KooperaUf Lokanta 
na teşrificri rica olunur. 

Ruzname : 

1 - Kooperatife verilecek yeni v 
hakknda umumi hey'etce müntchap I( 
mlsyonun Raporu, 

2 - Esas mukavelenin 1, 4, 7, 17 
38 inci maddelerinin tlıdHi, 

3 - Müddeileri hitam bulan iki mur 
kıbın yerine yenllerinin inUhabı ve i1 
rellcrlnin t:ıyini. 

KAYIP - Gölcük deniz fabril<l 
!arından almış olduğum hüviyet cil 
danımı kaybettim. Yenisini alacı 
ğımdan esksinin hükmü kal.manlt 
tır. 1274 sayıla Muharre 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

MİDE ve BARSAKLARJ temizler alıştırmaz ve vormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


