
GÜNLÜK SiYASİ HALK 

ÇOCUK ANS i KLOPED iSi 
Muallimlerin ve mekteıı talelJesin!n en ıtuvveW yar

dımcısı., çocuğun en zengin kütüphanestdlr. Cocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebllece~ en ırfizeJ hediye

dir. Müessesemtz tarafından nesredllmtşt1r. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Chamberl_ain Son H arekitı Anlattı 
BERLiNLiLEİl\1 
KARŞISINDA 

.TUNALILAR VE 
MANŞLILAR 

Yazan : Aka Gündüz 

A lman radyoları --değerli bir 
müjde imiş gibi- eski bir te

ı-aneyi yeniden tekrarlamıY8:. baş!a
dılar. Politikada "gözlere sozbag~,, 
denijebilecek olan bu terane şudur. 

İngi liz Başvekili Muhalifler ve Bir Kısım 
Muhafazakarlar Hükômeti 
Şiddetle Tenkit Ettiler 

(Bizim Balkanlarda gözümüz yok
tur Her Tunalı devlet1e ayrı ayrı an: 

• T' A ve iktısadı !aşmalar yaptık . ıcarı • 
ı . . · g"Jama bagladık. ınenfaat erımızı sa 

Daha ne isteı:iz? Peştcden Köstcnce
ye Zağrepten Selaniğe kadar _herk.es 
nıUsterih olsun. Ne türlü temınat ıs. 
terlerse vernıiye hazuız.) 

Spikerlerin bu şatafatlı müjdele
rindeki manayı anlamak. o ~a~ar ko
laydır ki hemen üşa edıleb~lır: Al-

anlar n yakın zamanın ılk fırsa. 
m e d' 
tında J:>u işe girişecekler ır. .. 

Çünkü Alman istila meto~u yuz 
ddelik ise birinci maddesı bu te. 

:1~edir. Muharebe taktiklerinde ~:: 
duğu gibi karşı tarafı, beklemedıgı 
bir zamanda ve ummadığı bir yerden 
baskına uğratmak. 

Avusturyayı, teminat verdikten 
sonra ilhak etti. Çekoslovakyayı, 
"'topraklarında gözüm yok,, demeden 
önce istila etmedi. Polonyayı yok et
mek için "Danzigle Koridor b~~~ ye
ter d edi. Danimarkaya verdıgı te. 
rnlı:atın mürekkebi henüz yapyaştır. 
Bu teminat sayesindedir ki dört mil. 
yonluk bir vatanı iki k ere altmış da. 
:itikada ,.......bitaraf iken- bertaraf edi. 

u~ 

Norveçe verdiği teminata vatanla
rına hıyanet eden bir çok Norveçli
ler bile inanmışlardL 

Mütte fik kıtaatın Cenubi 
N orveçten niçin çekildiğini 
anlatan Mister C hamberlain 

"Müttefiklerin Cenubi 
Norveçten Çekilmeleri 
Mağlllbiyettir,, Denildi 

Müzakerelere Bugün de Devam Edilecek 
Londra, 7 (Hususi) - Avam Kamarası. bugün hakikaten 

heyecanlı bir gün yaşadı. Kamaraya hakim olan ha va, buhranlı 
idi ve hükumetin' bugün mühim bir buhran geçireceği besbelli 
idi. Hükumeti korkutan amil, işçi ve liberallerden müteşekkil 
muhalifler değildi. Çünkü bunlar kuvvetli bir muhafazakar ek
seriyeti karşısında ekalliyette kalıyorlardı. Hükumetin kork
tuğu unsur, muhafazakarlar içinde hükumetin yavaşlığını, te
reddüdünü, beceriksizliğini şiddetle tenkit eden gruptu. 

Bu grup Amiral Sir Roger Keyes, 

1 
eskı Nazırlardan Emery gibi l?ahsi

• yetler! ihtiva etmektedir. Bunların 
\muhafazakar ekseriyet ü~erinde te. 

ir e erek taraftarlar ~tazımm::ıları 

hiıkfuneti son derece mü~kiıl bir va. 
ziyete düşürebilir. 

Teminatı tekrarlama sırası Tuna. 1 •ı• s f • 11 . G lıJ ld" • •• •• t .. 
~:r!:k Loluyor ki iki kere ikiden ngı iZ e ırı e oruş u 

kuvvetli bir riyaz! hakikat daha or- ı 

Mister Chamberlain ile &rkadaş
İarmı en çok tasalandıran da budur-. 

Şiddetli hücumlar yapıldı 
Muhafazakarların bu grupu bu

gun taarruza geçtiler ve Mister 
Chaınberlain'in Meclis üzerindeki 
hakimiyetini bir hayli sarstılar. Bu 
grupun en belli başlı hedeflerinden 
biri, Mister Chamberlain'i hükumet 
başından atarak harp hedc:.•f!rrini ta. 
hakkuk ettirecek kuvvetli bi:- baş. 

taya çıktı: Balkanlara gelecek. 
Şimdiye kadar gittiği yerlere git. 

tiği gibi Balkanlara gelecek ve Bal. 
kanlara geleceği gibi Holandaya ve 
Bclçikaya gidecek. 

Müttefiklerin Bir Taarruza Hazırlandıkları 

Hakkındaki Alman Şayiaları, Yeni Bir Alman 

Bu iddianın kehanete benzer hiç Taarruzunun Arifesindeki Havayı Yarat.yor 
bir tarafı yoktur. Bu iddia Londra, 7 (Husu;i) - İngilterenin İtalyaya müracaat e<le-

tiyazi siyasi ve askeri mantıkların k llll' 18 · k d h b k 
ittifakından meydana gelen icaplara re .nı.ayısın ıne a ar ar e arşı vaziyetini tasrih etmesini 
ve zaruretlere dayanır. . istediği hakkında yayılan şayia, Londra ve Roma tarafından 

vekil getirmektir. 
Mister Chamberlain'in bugıinkü 

nutku vaziveti tavzih ~tmek: mahiye.. 
tinde değildi. Daha fazla vazıydi 
müdafaa mah iyetinde idı. 

Clıurclıill 

Norveç Harbi: 

Narvikteki 
Çember Gittikçe 

Daralıyor 
Londra, 7 (Hususi' - Müttı:>fikle

rin Norveçteki kuvvetleri, Narvike 
karsı ihata çemberini gittik<;e sıklaş_ 
tırm::ıktadırlar. Norvecliler de Rorors 
ile Storen arasında Almanlarla harp 
Ptnıekte ve bilhassa Gerilla usulü AL 
m ::ı nları yıpratmaktadır. 

Norveç ajansı , nazi kıtalarmın 

Trondheim şimalini i~gal ettiklerine 
dail olan Alman iddialarının. Norveç 
simalinrlP h11lı•nı:ırı N'orvec kararı?ahı 

' Utıhtmisi tarafından katıyetle tekzip 
edildiğini bildirtmektedir. Ajans di
yor ki: 
"Tr.ondelo.ı? ile Norland eyn leti a. 

rasınJ"ki h ududu lıenüz bir tek AL 
""" man askeri aşını değiJdir. Bu hudut 

Namsosun o:jmali şarkisinde Nams 
vfıdlsinde Majann'in cenubuna doğ
ru imtidat eder." 

Kral Haakon huaiin nPo:rettiği be
yanntımcdC' ; "Şimalde kuvvetıi mev
zih:rdevi2 Buradan biitün mPmleke
ti i•.ti .. :At edı>cef'z Ha~mın faik kuv. 
ve•leri kar~1sında ~eriledik . Fakat 
yakm .~oı '\'azivet değisecektir Hasım. 
ların vnptıkları şev haro değil, kun
dake•I :k ye umumi kıtaldir." 

tr.gioı1 amirallik dair,.s 'nin bP"1ir
dil!ine gnre. l Nisan tarihindenbe-i 
bilhassa NorvPc harc>kfıtı esnasında, 
Almanlı.ı rın 300 hin tonilato mecmu 
hacmindE: ticaret gem:ıcri batmıc;hr 

1 
Bunlar. nsker veya malzeme nakle
den '!l"milerdir. 

600 milvon krondan ihHet ol•n 
t Norveç ihtivat altınları bir İngiliz 

limanına getirilmiştir. 
Zigfridin karşısı çok kuvv~tlı. ~e tekzip olunmaktadır. Diğer taraftan İtalya hükumetinin İngil

çok tehlikeli olduğu için Zıgfrı~ın tere tarafından Akdenizde alınan tedbirlerin manası hakkında 
gerisine azı.nazı üç milyon yerleştır-

(Sonu sa: 6 SU: u Londra hükfunetine bazı sualler sorduğuna dair dolaşan şayia-
---------:--------~------- lar teeyyüt etmemiştir. 

l Bununla beraber iyi haber alan 
mahfellere gelen malumata göre, bu 
mesele geçen hafta İngiliz maslahat. 
güzan Sir Noel Charles ile yaptığı 
mülakat esnasında Kont Ciano tara. 
fmdan mevzuubahs edilmiştir. 

Holandada Ansızın 
Bütün izinler Kaldırıldı 
Yeni Tedbirler Alındı 

Oııur anlatı ına göre. Non·ec mP
seles:rıF müdahale zaruri idi. Bu za
rur :.-ti yerine getirmek için hareke: 
te geçildi. Fakat güçlükler b:.~ g<'s-11 
terdiğ: ve tehlik,ı?ler göze c:arptığ· i
çi.n, çekilmekten başka çan~ kAlrrıa. 
dı ve gayet iyi ~artlar içinde gtri 

.. ·~· ' • ·~ .. 1 ., • • ... "' ~· .,. • • • - • • • "" • ı-:: . ' - \ .. 

:~~.,G~U N' O ·~ '.~-· HA D-i S ı· LE R.1. _ ... ~~ 
• .. ı.. . '.... - . t • ·~ . "'· • ·. 

İtalyanın takip edeceği hattı hare_ 
ket ne olursa olsun, Londra mahfil
lerinin kanaati, İngiltere ve Fransa 
tara!ından alınan tedbirlerin herhan. 
gi ani harekete karşı hazır oldukları 
ve gafil avlanmalarına imkan bulwı_ 

• C 1 T f ld madığıdır. 
Holanda ve lsviçrede Nazı asus arı u u u Balkanlar emniyet içinde 

Bugün bütün Balkan merkezlerin_ 
den gelen haberler, Balkanların em_ 
niyet içinde olduğunu ve emniyet 
ıçinde ihtiyat tedbirleri aldığını bil. 
dirmektedir. Müttefiklerin Yakın ve 
Orta Şarkta aldıkları tedbirler bu 
Pmniyeti takviye etmektedir. Müt. 
tefiklerin tedbirleri, Balkan dP.vlet_ 
!erinden birinin de huzurunu kaçır_ 
mamakta ve bunların birine de en 
cüzi endişeyi vermemektedir. Bili. 
kis Ingiliz • Fransız donanmasının 
Yakın Şark sularına muvasalatı. 

Balkanlıların metanet ve azmini arL 
tırmış ve istikbali daha açık görme
lerine hizmet etmiştir. 

Buna mukabil emniyeti ihlal ede. 
cek mahiyette olan bütün haberler, 
Alman kaynaklarından gelmekte. 
dir. 

• 
Havas Ajansı bPdiriyor: 
Asılsız haberler neşri Alm'an pro

pagandasının itiyadıdır. Şimdi de. 
mütefik filolarının Şarki Akdenizde 

<Sonu Sa: 7 Sü: 1l 

dor.ulciü . r·NGI.LTERE 
Bu hareketi Çanakkaleye benzet. : 

mek hatadır. Çünkü Trondheim'den 
geri alınan kuvvet, ya~nrz bir fırka
dır. Uğranılan zayiat ta mühim de. 
ğildir. Halbuki Almanlar. karada. 
havc:da ve denizde daha cok ağır za
yiata uğramışlardır. Çekilmenin te. 
siri, İngiltere ile Fransanın karar ve 
azmini kat kat kuvvetlendirmekten 
ibarettir. 
~1uhalefet lide1·leri11e gelince 
Muhalefet liderleri bu sözlerin va. 

ziyeti tavzih değil, vaziyeti müd ı fa;:ı 
(Sonu Sa. 6 Siı : 2) 

Casusluk Suçluları 

Muhtelif Cezalara 

Mahkum Edr d]er 
İzmır, 7 CTAN Muhabirinden ı 

Casusluk suçu ile yakalanan ve ev. 
v-=lce 3 - 5 seneye mahküm C'dilmiş 
olan şebeke elebaşıları hakkındaki 
davı;.ya bugün nakzan bakılmıc; ·o1e 
karar tefhim edilmiştir Bu karara 
göre, suçlulardan Bulgar papası 
Martiri sekiz sene dört ay a~ır hap. 
se ve 2.5 sene mecburi iknmetc, E
dfrne Bulgar konsoloslugu katibi 
Laınbo ile İtalyan mühendisi yuz
başt Sirk ov iç ve Edirne · metropolit
hanesi katibi Kiri onar sene ağır 
hapse, üçer yıl mecburi ikamete 
mahkum edilmişlerdir. 

M iittefiklcrin Cenubi Norycç
ten çekilmeleri İngiltere 

• efkarı umumiycsini d<>rinden mü. 
tessir etti ve bütiin harbin sevk ve 
idaresi meselesinin Avam Kama
rasında konuşulmasına sebep ol. 
du. Muhalefeti teşkiJ eden amele 
ile liberaller hükumetin daha muk 
tedir ellere geçmesini istiyorlar. 
Hükumetin mesnedi olan muha. 
fazakarlardan bir grup ta ayni fi. 
kirdcdir. 

Bu grup yeni taraflarlar bulur 
ve muhaliflerle beraber olursa 
Chamberlain miişkül bir vaziyete 
düşer. Netice bugün anlaşılacak. 

• 
Mister Churchill'e kara, deniz. 

hava erkanı harbiyeleri başmiişa

virliği vazifesi verilmiştir. Bu yüz 
den hergiin biitiin askeri harekata 
nezaret edecektir. 

HOLANDA: 

H arbin başlamasındanberi ilk 

defa olarak bütün müdafaa 
kuvvetlerinin mezuniyetleri ilga 
olunmuştur. imalatı harbiye ile 
mesı?ul olan işçilerin mezuniyetle. 
ri de kaldırılmıstır. Runun nazist. 
lcr tarafından hir isti1aya uğ'ramak 
endişesinden ileri ge1en bir tedbir 
olduğu da muhtemeldir. 

İTALYA: • 

J ngiltere'nin İtalya'ya vazi. 
yetini tasrih için 18 Mayısa 

kadar miihlct \'erdiği tekzip olu. 
nuyor. İtalyanın h~rbe doğru git. 
tiğini gfü;teren yeni haberler yok. 
İngiltere ile Fransa Akdenizdc her 
an harekete hazır oldukları kana
atindedir. 

BALKANLAR: 

B a lkanlarda si.ikiınet vardır. 
Balkan hiikiımetleri bita. 

rafhklarını korumak idn tcdhir 
alıyorlar, fakat telii'.'l ifade eden 
hiçb!r emare göze çarpmıyor. 

MISIR: 

J ngiliz ve Fransızların deniz: 
ve hava kuvvetlerinin icoti. 

rakile Mı.,ır hava km•,•etleri bir 
hafta sürecek manevralar ,Te tec. 
rübeler yapmıya hac;lamro;;tır. BiL 
tün bu müdd,.t zarfıntlıı 1\fısır ee.. 
celeri karanlık icinde kalacaktır. 

NORVEÇ: 

A imanların Trondhel":' ı:ima. 
linde hiçbir c;ehir isıwl ı>t • 

medikleri Norver aiansı tarafın. 
dan bildiriliyor. Norvc(' kltvvrtle. 
ri Nar\•'k muhasarasına isfi,.ıık rt. 
mekte, Norvcçin ~Öhl'!v;nde çete 
muharebeleri yapmaktndır. 



Dalgınlaııyormuı ! 
Yazan : Nael Sadulld 

lerde okudulum• ıare, latan· ı ..... , ICllp etml• Arlaıd8fllrı onden •· 
halle .. gltttk .. bll'P clah• clal• raııaclakl •ki ,.nta .... u clefllllrın..ınt 

._.,..,.. lu -. .,...,,.,...,d., va• ,._ *"itler. L.lltln: •Ma~ tıar.- ...... 
..._...._ MllltU...,.de, eı...... ,.kat .,...ı 1U1tt ..._. .. .,. pnı .. )'le 

tiyatrolarda, ıuınolarda, kahveler· ne ayni pantalonla 1el1nl1o Onlar, rlcala· 
lan 91Yala"n hertUn blm daha rıu t.krarlaıaalc a-..rll'etilMle kalıw, 
ndan anıa11lıyormu1o LenltU 

Mrlllrlnl tutınayan alyut havadleler "- Tuuuul demi• •ıı .. lıkla unutlllu• 
hakikati .,.....,. fahlMalE ban• .-ı Yarın •llttalra dellftl"'r de ......... 
-tıaın aliıl 'ıralrtı tel' Llldn. arka..,•ı. Lenh•l erteel 1111 JI· 
flh, Ultınlılc, bmn ~k faydala· ne Qftl kıyafette tlrlnoe, b• lfl kHdlalne 

eltNeoek bir hMtalıktır: Yeter ki, yaptırtaınıyaoakla""' anla111ıt1ar. Ve o _. 

unutaoakları .. ylerl keetlr•ekte ki pa"talon11 clall..,...eelnl reflkuınd• 
bir •1tet fleterelnler. M .. ıa. r• etmlfler • 

...-. N"9t ltlr •11111 ılaltllmolc lfln '"*' •ba" LMtlaln a,,alladekl oelcl 
ı. Mu .. lhıl yl ulMt"'•k klfl paataı.nu• ... lttlllllt ıaronı, ewtnt1t: 

Mit Dal1111hlıla .....,ye111ld, ganta· •- Haydi de111ı...,., artık ecnebi ltay.el 
llMtonlarımıaı unutaoaf ımıza, a· kabul edlnlal" 
nnuzı, borsıuıarıınızı ••ldlak fe· O .....,., pantalonuftun ka... tarafın· 

dan lellltlrlldlllnlıt bile farkı"da olmıyan 
dalıın tuaaMalftn dlha blftOk Lenlft. "'8Hm bir Mahlublrette ..... ,, 

Din U,,,,,_ ıitede ıapılaJI ,,.,,.,_ • .......... ,..,. ,,..,,.,. 
vardır. M .. at. lall' ... •ır ,.r. ve1 

aı. dalıp, avın• ubalta kal'fl ti •- Affederelnl.: do111ft, bu "' 1anna 
RUL •ayan kqlarını gatarak 9ıkı1•· bırakalım: ÇUnkD ben, tu klrolUI pantalo• 

nu dellftll'lltoyl •1"' 
la a111an• lcadar nertlt)'dln1'" Fakat a 1f1 ..,,...._ 
..,,.. .... tizi clılıın tanııorea, hl~ tlrdOrdl ........ "1fe11Mtt LIRl11, bOyOk 

., 111aouın mlnretı blldlrlp a· bir ...,, .......... ki ,..... .... ltakınıı 

.......,.,.... ve: 

Bir M 
il_. MlaM kafıloıltnll Dılt .. lık· "'- Valt9- •••• tu iti bir • evvel E• lı •ı s • 

adroelnl UllutMUfUml" , .... ..,.. •• pf" m ,, ., , • 
...... le, ekw'lıetıe, laD)illc •• Gultelard•kl ............. 11...... ... • • 1 

.._ , .. ı..talılctlr. M..WI. .. ._.. tl•hl halkı, Leahtl, ve on•• flltle.& •· 
9tfolunan ltlr fıkra vardır: Okuyup ........ tS.I ...-aRG>'Ofl M•ınaflltt ...,.. l/!ı •ını 

in gire, Lenin, kılık kıyafet ............. ltlra AN Mlll• .... •• rı • ı • 
'911 kal•MtMI .. llr ıaa, ya• ..,.e ........ hk8\ ... Mr ...... le .. 

ltlr ltqollo .,...., b r temaata bu· lllt ._.... •11&111•"" 

1 

o 

$1rkefln lu lı ip. 
S0·60•Ura 

Y Alllap~or 
Son pmanJarda fe)ırJn muh

telif seıfltlerinde birpk fmnJar 
kapalı durdutu halde bunlan 

Tarihini klralanıak mal sahiplerine 
··~~~~·~~rlllır.-trıllilfffe'*'9~~~~ ~· pnp cevap ver ea ..... ;~ _._ ................... ... 

tine ldnladlk, .,...,. ..... ....... 
puamm aldıtmm ... armnmla '10.. 
terden w•MMeJr mulrnelmnlıl de 

........... ,,,,.,. cnlofl&ldtın aonrcı .. 
....... ..,,,,,,,,. 6lr ''"" 

• 

Teknik Tedrisat 
Toplanıyor 



~ f Bli~~UNi 
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Avam Kamarasında 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUb 

} ngiltcre hiikiımeti dün, Non·ct 
ıncselesi iizerinde Avam Ka

nınası ile karşılaşarak Noncç dfn·a. 
!!nın nasıl basladıg~ mı İn .. ııtcre '·.e 
.ı· r • ' eıı 
. ansanın hu ise nasıl miidahalo et. 

hl<icrini, Trondhc. m mmtftkaııından 
118 ıl \'c niçin cckildiklcrini anlattı. 

l\1i:iter Chaınbcrloin'in bUtiin be
ranatından anla ılan noktalar §ÖY

cce hulasa edilebilir: 
l\Jiittefiklcr;n Noncç işine milda. 

haleleri, planlı hir asJccri hareketti. 
Fakat daha ziyade mağdur bir meın
fokete ıniizahcret ''e onun maneviya. 
t~nı Yükseltmek için ihtiyar olunan 
hır cüret harekeli idi. Bu çeş: t hare. 
ketin nım·affakivct ve ademi ınuvof. 
fakiyet ihtimall~ri }ıesaph, kitaplı 

Almanlar Bir Nisandan 
Bugüne Kadar 300 Bin 
Ton Gemi Zayi Ettiler 

lıar<:kctin ihtimall~rile iilçüleınezdi. 
lliincr bu cesit hareketlerin tutturu
l ' • . 

Almanya Harbin Başındanberi Donanmasının Yüzde 
On Beşini Kaybetti. Fakat İngiliz ve Frans12 

Donanmasındaki Zayiata Ait Haberler Uydurmadır 
amadığı anlaşılır <Qnlaşıl.ma~, asgarı 

Zararla geri dönmektir. Ingıltere de 
h.ii~de yapmış ve çekilme harckctJe
rınj en biiyiik muvaffokiyetle başar-

ı l'lll!!hr. 
Norveçte yapılııcak miistakb~l ha. 

l'eknta gelince, bunlar, büyük bır ha. 
2:trhğa bağlıdır ve İngiltere de ona 
göre hazırJonacnkhr. 

Bu bahis etrafındaki mUzakere bu
gün de devam edecek ve İngiltere 
tniidafaasile alakadar nazırların bel. 
ki de hepsi s()z söyliyecektir. 

Fakat muhalefet, dHn de hükliınete 
Şiddetle hamlelerde bulundu. 

~uhalefctin Fikri' 

Londra, 7 (A.A.) - Amirallik dai. 
resi neşretmiş olduğu bir tebliğde 29 
Nisan tarihinde hitama eren hafta 
içinde İngiltere ile bitaraf memle
ketler tiracet filolannın uğramş oL 
dukları zayiatuı 8.445 tona baliğ ve 
bunun 6.689 tonunun İngiliz ticaret 
donanmasına ait olduğunu 'bildir. 
mektedir. 

Ticaret gemileri için kafileler sis. 
teminin ihdasın<ianberi 24.555 ton 
hacme baliğ gemilere İngiliz ve 
Fransız donanmaları tarafından re_ 
fakat edilmiş olduğu ve bu suretle 
kafile halinde hareket eden gemiler_ 
den her 594 Ü başına bir geminin zi
yaa uğramış bulunduğu ilave edil. 

Muhalefet, hiikumeti, şiddetle m ektedir. Kafile halinde hareket e.. 

tenkit imkanları bulmuş T'C den bitaraf eemilerin zayiatı üçtür. 
, bilhassa hükumetin Jıep muvılffaki. Yani 970 gemi başına bir gemidir. 
• Yetsizliklere ui',.,.a~·an adamlardan Diğer taraftan amirallik dairesi, 
• tniiteşokkH olduğunu, memleketin Alınan ticaret donanmasının 1 NL 
, r:afcre kavusacnbrını, fakat bugünkü sandan bugüne kadar uğramış oldu. 

bi.ikumet adamlarından ~oğunun bu. ğu zayiatın takriben 300 bin ton ol. 
; nu basaracak \•aziyette olmadıkları. duğunu ve bu zayiatın bilhassa Nor. 
, tıı sö~ liyerek hiikümet adamlarını veç harekatı esnasında vukua geL 

dclti,tirmek lüzumunu ileri :sürdü. miş bulunduğun tasrih etmektedir. 
:\Iuhalefctin en çok istinat ettiği B gemiler arasnda askeri nakliye ge. 

nokta, hiikfımetin ta Çekoslovakya ınileri iaşe gemileri vardır. 
hadiselerindcnberi mütemadiyen fır. Amirallik dairesi, Alın'anlann ti. 
S:tt kaçırmaktan ba~ka bir şey yap. caret donanmaları zayiatı yekı.inu
llladığıdır. ÇekosJo,·akya gitti, arka. nun 600 bin tona yani Alınanyanın 
Slndnn Polony a gitti, daha arkasın- harbin başlangıcında malik olduğu 
dan Danimarkn ile Norveç gitti, ,.c gemiler miktarının yüzde 15 ine ba
~·'.i L i-uuaı: h!H; H itla-rin fti'=t~cı~ı.. lü!. n ldn!!llrul t.as.h•h P+,..... ... 'lc.t.l'_Ab.. 
g'lnı sö;diivor. Acnba fırsatı kacıran 
kim? l\fuh~Jefetin bu JıUcumu ştiphe 1'lüttefiklerin zayiatı 
l'ok ki mukabele görecek. Fakat bu Paris, 7 (A.A.) - İyi malumat al. 
lloktai nazann İngilterede derinden makta olan mahafil, bazx memleket. 
hissolunduğunu gösteren birs:ok e. 1 ~er efkan umuıniyesi üzerinde tesir 
llınrcler var. ıcra etmek maksadile Alınan propa-
!\J' gandasının hergün bir takım İngiliz 

etice : h.a1:P gemi.leri ile torpido muhriple. 
--- rının tahrıp edilmiş olduklarını bil. 

Ingilterc hükumeti bu defa. Mis. diren tebliğler neşretmekte oldu.kla. 
ter Churchill'e verdiği sala. rına işaret etmektedirler. 

hiyefleri Heti siircrek nıevkiini sağ. . Aynı mahafil, hakikat halde yalnız 
1a.ınlnmak yolunu tutmuştur. hır tek zırhlı geminin, Roya1 Oak'ın 
. Mister Churchill. bütün miidafaa zayi olmuı.: olduğunu beyan eylemek.. 
Jşlerine, mltdafna idaresine nezaret tedirler. 
edecek ve harbi canlandırmak için Diğer tarattan bu mahafil, Alman 
hc:r şeyi yapacak. Fakat Mister Chur. mcmba1arından tereşşuh eden ve L 
chiU•e , ·erilen sa){ihi~·etlerlc işin yo. talya aleyhindeki bir taknn risaleler 
luna girip !!irmh·eceii henüz belH neşredilerek bunların Yugoslavyada 
değildir. tevzi edilmiş ve İspanyol Fasında a. 
t" k 1'" • ı d d normal bir takım askert harekat gö. 

d :lln Ü bu sa aluyet er . e a 1~ .~· rülmilş olduğuna dair olan şayiaları 
i ltn veriliyor. Ve gi.in gectıkçe. bı.ı.tun 

katt surette tekzip etmektedirler. 
Tayyare zayiatı 

Lond.ra, 7 (A.A.) - Harp sahnele. 
rinden gelen haberlerin dikkatli bir 
tetkiki, Alman hava kuvvetlerinin 
son dört harta içinde mühim zayia. 
ta uğradığnı göstermektedir. 

Bütün cephelerde İngiliz hava 
kuvvetlerinin zayiatı 42 tayyarcdir. 
Buna mukabil, Almanya 138 tayyare 
kaybetmi}tir. Bundan başka 97 AL 
man tayyaresi de ya muhtemel ola. 

rak tamamile harap olmuş, yahut da 
ciddi hasara uğramıştır. 

Hava işleri nezaretinde haber alın
dığına göre bir İngiliz tayyaresi, bu. 
gi.in Şimal denizi üzerinde yapmış 
olduğu bir keşif uçu şundan dönme. 
miştir. Bu Mdise1 bugün neşre
dil miş o1an ve İngiliz tayyarelerinden 
ikisinin Hellgoland körfezinde düşü. 
rülınUş olduğuna müteallik bulunan 
Alman tebliğini kısmen izah etmek. 
tcdir. 

lngilterege Sipariş 
Edilecek Vapurlar 
Afi Çetin kaya, Son Vaziyeti Anratıyor 

Ankara, 7 (TAN Muhabirin- di1di. Fenni şartnameler ve muka
den) - İngiltereye ısmarlana- veie projeleri bütün tef~rrüatile, 

k memleketin en salahiyetli fen ve ih-
ca yeni 11 vapur için Suvan tis3 s heyetlerine ihzar ett irildi. Mü. 
Hunter firmasile müzakereler teakıben münakasa şartları Ti.ırk ve 
bitmiş, hazırlanan projeler Mü- İngiliz matbua.tında ilan edi1dı. 
nakalat Vekaletinin tasvibine ~uhtelif lngiliz tirmıılarınrlan 

d
'] · t' teklıf alındı . Bunların :ırcısrnda eS-

arze ı mış 1. kiden de bu i e talip olan Suvan 
Vekalet, bu ~rojel'.:rin te tkikin.c \ Huı.ıter firmas~nın teklifi, diğerlcri

dev~m etmektedır. Munaırnlat Veıu. ne göre daha müsait görl\ldüğün. 
11 A1t Çet1n Kaya,"'bu mesele lfaRkm- den, bıı firma ile müza){er"ler başla. 
da .. ban~ şu beyanatta bulunmuştur: · dı , Ancak bu firma, son vaziyet do. 

. - ~ngil~e~eye ı~mar anacak ye- la:yı~ile inşaata başlamak üzere hü
nı gemıler ıçın Denızbank zamanın- kumetinden müsaade istihsalinde ve 
~a ~uvan Hunter firmasile bir fiyat bilhassa fiyat ve teslim mü<ldetle. 
uzerın~E: mutabık kalın:mş ve bu fL rinde:- kati ve sabit taahüd.tt:l gir!ş. 
yata. gore,. ~abrl~anm teklıf ettigi miyeceğini bildirdi. Kaça mnl olaca. 
fen_nı şeraıtın muzakc:rcsine haşlan- ğı vo ne zaman elimize g~çeceği ma
mış, . faka~ muk~v~lenın cs.a~ şanları him olmıyan, neticesi meşkuk bir 
te~bıt edıl~emıştı. Fenm ~Qrtlann ihalenin icrası ve böyle gayri muay
muzakeresı esnasında fabri1rn, bu fi_ yen sartlar dahilinde bir mukavele 
yvtla~da. fiyata müessir ~azı tadilat akdi Vekaletimizce mahzurlu göı ü. 
t~~ebmde bulunmuş .. v: nıhay~t te~- ler('k, müzakerelere nihayet verılifi. 
lıf,ınden ta.mamen nvukul ed..)rC,{ mu- Mnıımaiih firma mümessili !ng!l. 
ZaKereler mlutaa ugramı"?tı. tereye hareketinden önce Münaka~ 
~u s~n .saiha ile Münakalat V~ka- iM Vekaletinin noktai nazarına. uy

let!ne ınt~kal eden bu iş üzerinde c- g:.ırı şartlar temini için çalışacağını 
ımsh t€tkıkat yapılarak işin devlet bildirdi. Bu itibarla halen VekAlcti. 
~i\br...ya~larınd~. mer'i mev~uat da- miz hiçbir firma. ile hiçbir suretle 
hılıııae ıntacı luzuzı:ıun~ k,ln; .. oldu~. bağlanmamıştır. Işte 11 vapur inşa
B~~~ nazaran da sıpım~e mut0nllık atına taalluk eden müzakere vaziye~ 
butun esaslar yeni baştan teshit e. ti bundan ibarettir.,, 

Chamberlain 
Reynaud 

Arasında Telefon 

Görüşmesi 
Lor.dra, 7 (A.A.) - Reuter: 
Chamberlain'in 30 nisanda Rey

naud ile bir telefon görüşmesi yap. 
mış olduğu ve bu görüşmenin Al
mnıılar tarafmdan din1enm•ş bulun. 
duğıı hakkrnda Alman gazctelerın in 
verdiği haberler, Londra resmi m Ah" 
fillerinde büyük taaccüple karşılan. 
mıştır. 

Telefon muhaveresi olmadı 
Pdris, 7 (A.A.) - Res::ncn bildiri. 

liyor: 
Alman basını, bu sabahı 30 ni. 

sanda ımat 22.10 dan sa ;lt 22.25 e 
kQdar İngiliz Başvekili Chamber
ıa:n ile Fransız Başvekili Reynaud 
arasında vukua geldiği iddia edilen 
bir telefon muhavereslni bütUn te
ferrüatile bildiren bir tebliğ neşret.. 
mektedir. Alman tebliğine göre, bu 
muhavere esnasında Akdcnizdel:i 
hareket pla..,ıarı görüşiilmüştür. 

Bu haberler, gerek hiçbir rnretle 
vukubulmamış olan telefon muha. 
veresi gerek müttefik hü';(ômctlere 
izıtfe edilen niyetler bakımmdan, ta. 
maınile yalandır. Çoktanberi, Almnn 
propagandası, kendi usullerinin bu 
derece mükemmel bir n~munpı:ini 
vennemjşti. 

Almanların iddiaları 

Tamamen uydurma olan bu tele. 
fon mükalemesi hakkında Almanlar 
tarafından neşredilen tebliğe göre, 
Reyoaud, Veygand'm emredllen ha. 
reket için bütün hazırlıklarını 15 
Mayısta ikmal edebileceğim, maa
mafih bir gecikme de vukubulabile
cegini söylemiş, Chambcrlain de 
bıınd&n memnun kalmarnı§tır. 
Yıne ayni haberlere qöre, bu mü. 

kalemede, Türkiyenin vaziyetine cie 
temas edilmiş, Chamberlain Türk. 
lerle bir kere daha görü~eccğini va-
adGtmış imiş. _ 

Garp Cephesinde Bir 

Alman Taarruzundan 

Bahsediliyor 
Bern 7 (A.A.) ~ Havas: Baseler 

Nachrichten gazetesinin Berlin mu. 
habiri, Alman mahfillerinde hafta. 
lardanberi ilk defa olar.'lk yeniden 
Gurp cephesinde bir taarruz ihtima. 
liııc.ıen bahsedildiğini .kaydeylemek. 
tcdir. 

Muhabir, Almanya ne zaman baş. 
ka istikamette bir hareket hazırladı 

ise, Berlinin böyle şayialar çJk:ı.rdı" 
ğını Have etmektedir. 

şlcrln htıkim bir elden idaresı luzu
tnu anlasılıvor. 

llulas; Avam Kamarasındaki mü. 
2:ak ' ..., .. ere bir hayli canlıdır . .r akat mu. 

H A D i S E L E R i N" i Ç Y O z ü 
:~kere yarın da devam edeceği için 
Jı1'lldidcn bir hüküm , ·ermemek da. 
~oğru olur. 

Parti Grupu Dün 

Milli Musiki 
~eselesini Görüştü 

W! Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Partisi 
i~eclis. Grupu bugün 7-5-910 sa:ıt ~5 

. lleıs V ekili Seyhan Mebusu fl.J. 
il\ı Dran'ın reisliğinde toplandı. 
D ll11znamede Konya mebu~u Dr. 

t'
.
1
8.n'an Şevki Uludaa tar cıimdan ve-

' )h b • 
•. ı· mekteplerdeki musiki terbıye-
<>tn,,. ·11· Sik '" ~e umumi mahiyette mı ı mu- 1 

s •rnıze verilen veçhe hakkında bır 
t ttaı takriri vardı. Takrir sahibi nok
....,a.ı nazarını şifahen de izah ettikten 
t' e bcı zı hatipler de ayni mevzu C't.. 
l' <ı.fınd& beyanatta bulundukta ıı son. 
sa, k_!lrsüye gelen Maarif Vekili Ha. 
~n Ali Yücel, musiki terbiyesi hak
y nda Cümhuriyet rejiminln tuttuğu 
t·o~u Ve yı.irümekte olduğu istlk:une
t~n~Zah etmiş v e Grup umumi h eye-

1 tenvir etmiştir. 
~ ~uznamede başka madde olmadı .. 

1tıdan · ·h e ı-ıık . rıyasetçe celseye nı aye; v -
<.4nJ ~tir. 

• 

• 

Müttefikler Norveçten niçin çekildiler? 
Jngiliz askeri muharrirleri bu hadiseyi şöyle 
izah ediyorlar: 
Müttefikler Askeri Şurası N orveçte müşkül bir 
askeri hareket ve Akden.izde tehlikeli bir vazi
yetle karşılaştılar. Trondjeim'e karadan, deniz
den ve havadan müşterek ve şiddetli bir hücum 
yapmak için donanmamızı fimalde bırakıp harp 
gemilerimizin mühim zayiata uğramasını mı 
göze almalıydık, yoksa salim olan yolu mu tu
'rtacaktık? 
Biz salim olan yolll tuttuk, Norveçi bıraktık ve 
donanmamızı Akdenize çektik. .. 
Alınan~·anın İtalyayı harbe sUriiklemek ıçın finn H• 

nınnda Roma nezdinde ~ok çalı~tığı anlaşılıyor. Harho 
en 7İyade muhalif olan Kraldır. Almanya, Kralla ak • 
ralialıj:':ı olan Prens Hess'i Kralı kazanmaya menrnr 
ctmi~tir. Bir tuıaftan Vatikımı kazanmak Jçin toşeb. 
biisler yaıulnu~ln. F'akat bu teşebbüsler ~imdiye kadar 
miisbet netir.e vcrmenıiştir. 

1f. 

• 

o 

Amerikan sermayesile ayakta durabilmektedir. 
Amerikan bankaları krediyi kestikleri gün bu 
fabrikalar işliyemlyecek hale düşecektir. 

• Almanya Macar hududunda bulunan Bratislava seh. 
rine hu hafta yeni bir mütehassıs göndermiştir. San. 
Franoıiııkoda A iman konsolosluğu yapmış olan bu zat 
\'on U.illinger'dir. İhtısuı lğlişaş çıkarmak, Macaris. 
tan ve Yuaosln\•Jada hUkömet aleyhinde bulunanları 
organize etmek, komitecileri faaliyete geçirmektir. 
Bu zatııı Maearistanda fok tıınıdıklan vardır. Ve bu 
s1ralla buraya gönderilmesi gözden kaçmaınıştı:r. 

* Amerikamn Roma Sefiri ile Sinyor JJiussolini 
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[ 

Bıyık Babındadır 
Yazan: B. FELEP. 

Bıyık vaktile erkeğin şerefi idi. 
Eskiden bıyıklarmı gösterip: 

"- Sen o işi yapabilirsen, ben 
bunları traş ederim!" diye erkek için 
en bU~·Uk kıymetin hu dudak iistii 
kıllannda olduiunu ilan edenler çok 
idi. 

Bektaşi tarikatinde b1y1ğa makas 
dokundurmamak seklindeki hürmeti 
bir tarafa bıraksak bile bizde bı:vık 
hakikaten kıymetli bir alametti: O 
kadar ki: 

- Yukarı tükürsem bıyığım, a~ağı 
tükürsem sakalım! söıile ona ne ka. 
dar hiirmetkar olduğumuzu bile an. 
latırdık. 

Sakal, ötcdcnheri bir ilim, bir ru. 
hanilik ve bir ihtiyarlık ıılômeti iken 
bıyık, bir cesaret, bir yiğitlik ve er. 
keklik işareti olarak kabul edilmişti. 

Sakalım yok ki; söziimü dinlete. 
yim! lafı da sakalın bu vasıflarını tc. 
yit eden sözlerdendi. 

I.iikin bıyık, to:ı:unluk alDmeti ola. 
rak dudaklanmızın iizcl'inde dola. 
<jırlı;en • 1-h·a;vet odur ki • Kraliçe 
Viktorya zamanında İngilizler hü. 
kiimdarlarına karşı bi-r hürmet' eseri 
olarak hıyıklannı traş etmiye ba§Ja. 
dılar. Bu adet evvela İngiltcrede, 
'lonra temizliği ve pratikliği yüdin. 
den bütün dünyada aldı yürüdü. Bi. 
ze kadar taammüm etti. 

Vaktile Yeniçeri ocağında bir at'e. 
mi oğlanı • meşhur bir adam olmuş 
nma hatırımda değil • Bektaşi olmak 
istemi . Kendisine: 

- lltyığında tarak durmayım Bek. 
taşı olamaz! demişler. 

Çocuk da daha ter bıyıklı bir den. 
kanlı imiş. Tarağı almı~, üst duda. 
lma saplamış ve: 

- Durdu mu? diye sormuş. Tabii 
böyle gözü pek adamı hemen kabul 
etmişler. 

Son 7.amanlardaki kıymetini kay. 
betmeden eV\'el biıdc bıyığın envaı 
vardı: 

- Ter bı:rıklı, 
- Dört kaşlı. 
- Kaytan bıyıklı. 
- Pala bıyıklı, 
- Yastıklı bıyık. 
- Knpık bıyık. 

- Bektasi bıyığı (ağzı örter), 
- Pis bıJık, 
- Sünni bıyığı (dudak üstü kesik, 

!kenarları aşağı sarkık), 

- Çalı bı31k, 
- Kır bıyık, 
- Ak bıyık. 
- Duglns bıyığı (yeni nesilde gö. 

rülen). 
Biitiin bunlaT'ın birçoğu ortadan 

kalktr ve knla kala piyasada Duglas 
bıyık, burun gi>l~e i diyoocğinıiı. Şar. 
lo hn ıi!ı 'BT. Bunların da birincisi 
herkese yaraşmıyor, kırkık hıJ ık da 
ekseri evkaf hadcmelorindo gö7:e 
çarpı)·or \ ' O hugiin ekserlvet burun 
gölgesi dediğim ve füıt duda~ın tam 
orta~ında bırakılan birkaç teli ta~
yor. Do,'l'usu erkeklik namına ben 
utanıyorum. 

Böyle şeyler niha~·et glbel olşnn 
di:ye yapılmn7. mı? Riitiin bu çc~it 
bıyı!h ta ıyanlardan rica ederim. Bir 
kere aynaya haksmlar. Bu lnyık sa. 
hibini nekadar şansız şlihrctsir; ve 
mı)·mıntı J'&pıyor, derhal göriirlcr. 

Efendim, iki rahmetten biri•d. Ya 
bıyı~ tAmamcn traı:ı etmeli. yahut ağ 
zın iki köşesine kadar uzatmalı. Ar
tık demode olmuş PAlahıyıktt~n hcııtı
setmi~·ormn. T,f\kin söyle füd dudal'hn 
ilzerinde uçlan hafif yukan Jcıvnl • 
mıs bir bs;nk erkeğe ne kadar. yakı

~ır değil mi? 
Zaten anlamadıihm cihet :c;u: 
BiiHin bıyığı traş l"fme:vip dc- fl\m 

üst dudağın orta cukıırunda iki tel 
bırakmanın bedii, .rcculi ve sıhhi 
kıymeti nedir? 

Bıyık ya tnm oıur, ya hiç oımaz • 
Stwl:ili k rilerime, evlilN•inin de 

i'Şlerinc tavııi~·e rderim. Böyle enfi. 
ve tutamı gibi hurun altında duran 
h1yıkln a1ınm1~ bir fotol!:raftan ya hı. 
\'1~1 silsinler. ya bıyık ilave f'tsinler. 
Han~isi yalmarsa onu tercih ederek 
hu kU~flk kıl demetini ya traş etsin
ler. ~·a u7at!lnılnr. Zira dilnyamn hic 
hlr ~·~rinde rrkeklcrl lmn~n kada; 
çirkinlastircn bir saye teııadiH odit. 
nıemistir. 

Bu bıyıkların hl"le iiniforma ile tl". 
lif edilcmi~·ecek kaclrır ,ayri ciddi 0 • 

ltısu da ayrıca bir ~ikayet zemini Q}. 
malıdır. 

Rn)·ıfi. nalahn·ıklar. h~r l!'ın-r"t hn. 
kalım! Yll7.iimii:r.iin hu en itinalı Yt'

rini hH:vle nıiisvoddc haUndo bırak. 
mıyalım. 

Başvekil, Fin Sefirini 
Kabul Etti -!J Aylık Varidat 

Jı,,~lı'kara, 7 (TAN) - 939 malt y1-
229 a ~evlet varidatı n is ın sonun~a 
•l tnılyon 708 bin 441 liraya baliğ 

llltıstur. 

Anıerikarım /talyayı hareketten men irin vaki 
oları müdalıalesi miiessir olmuş .Qörüniiııor. A· 
merikanuı müdahalesi sadece insa11i değildir 
İtalya Amerikadan mühim miktarda mal almak. 
tadır. Harp vukuunda bu ithalat duracaktır. 
Fakat /talyayı en %iyade düşündilren nokta, 
A.merikttnıll nakdi yardrmını kesme3i ihtimali
dir. Çünkü italyall silah f abrikalarımn çoğu 

arasında vukubulan 1011 mülakatlarda neler ko
nuf ulduğu hakkında birçok tcıhminler üeri sii· 
ı·ülmektedir. Londra gazetelerinin Nevyork mu- I 
htıbirlerine göre, konuşulan en miihim mesele, 
ltalyanw harbe girmesi üzerine Amcrikamn ı 
alacağı vaziyettir. Amerika; italyamrı Alma11-
ya ile-birlikte lıarbe girmesi takdirinde, Akde
nizi de, harp mıntakası ilan edecek, Jtalya ile 
Amerika aratındaki irtibat usilecek, ve ltaf. 
yayn demir, çelik, kömilr, pamuk, bakır, ya/tut 
makine göndermiye imkan kalmıyacaktır. Bun
dan başka ltalycı.nın ihracatı da kô.milen dura
caktır. Amerika Sefiri, en dostane tarzda, bil
lıaHa bu noktayı tebarüz ettirmiı, ve Birtaflık 
Kanununun bu vaziuete amil olacaiimı anlat. 
mıştır. 

Ankara, 7 (A.A.) - Ba vekil Dok 
tor Rl"f'.k. Saydam bu~iin F'inlım<l~ 
orta elçısı Baron Urijo Koskinan'ı k 
bul buvurmu$1ard1r . a. 



SPOR: Ziraat Bankası 
Yapak Ahyor 

TAN 
8 - 5 - 940 , .............................................................. . ..... 

Üniversiteiiler; Gençler; San'at ve güzellik arayanlar: 
Bu Akşam 

"TAN Kupası,, Maçı 
Şampiyonu Bu Pazar 
Günü Belli Olacak 

Merkez istişare Heyeti Tarafından Hazırlanan 
Yeni Talimatnameler Tatbik Ediliyor 

Tiftik ve yapak birliğince tesbit e. 
dilen yapak fiyatları Ticaret Veka. 
letince tetkik edilerek kabul olun. 
muş ve bu fiyatlar üzerinden Ziraat 
Bankasınca yapakların satın alınma
sı alakadarlara tebliğ edilmiştir. Zi.. 
raat Bankası bugünden itibaren starı. 
dar tiplerinden ve muayyen fiyat
larla yapak mübayaasına başlıyacak. 
tır. 

MELEK 
Sinemasında 

BÜYÜK 

Senenin en san'atkarane, 
en asil ve en nefis şaheseri 

ATE$ 
(REMBRANDT) 

Büyük dahinin hayat ve sevdalan 
Baş rollerde: CHARLES LAUGHTON 

Reji: ALEKSANDR KORDA 
Bu film unutulmaz bir hayat dersidir. Metro Jurnal'de NARV11{, 

te büyük deniz muharebeleri. 

Geçen hafta hakemin oyunu yarım 
saat uzatmaması neticesi TAN Ku
pası Final Maçında şampiyon belli 
olamamıştı. 

Bu maç Pazar günü Fenerbahçe 
stadında tekrarlanacak ve şampiyon 
muhakkak surette taayyün edecek. 
tir. 

Bu hafta Ankara Mektepliler Muh. 
teliti de İstanbula ge1ecektir. Mektep 
liler spor bölgesi tatil zamanının gel
mesi dolayısile şampiyonanın geri kal 
mamasını temin gayesile Ankara Muh 
teliti karşısına Galatasaray - Bo· 
ğaziçi takımlarının haricinde kalan 
oyunculardan mürekkep bir muhte
lit çıkararak her iki maçı aynı günde 
oynatmıya karar vermiştir. 

Bu suretle Pazara dolgun ve zevk. 
li geçecek bir spor günü hazırlan_ 
mıştır. 

Bu suretle saat 14 45 te Galata
saray - Boğaziçi, 16,30 da Ankara
lstanbul mektep muhtelitleri karşı
laşacaktır. 

Bahar kupası maçları 

taahhütname ve kefaletname verme. 
leri karar altına alınmıştır. 

Ecnebi f utbolcüler 
Diğer taraftan ecnebi futbolcula

rın klup takımlarında resmi müsa
bakalara iştiraki ve klüplerce getiri
lecek futbolculara veril('cek tahsisat. 
tan yarısının Beden Terbiyesince ve. 
rilmesi hakkında Futbol Federasyo_ 
nunun yaptığı teklif merkez istişare 
heyetinde görüşülerek kabul edil-
miştir. 

• Atletizm teknik müşavere heye· 
tinde miinhal bulunan iı.zalıklara 
Deniz Harp Okulu Spor Muallimi 
milli atlet Tevfik ile Fenerbahçeli 
atlet Firuzan secilmic;tir. 

Tiftik Fiyatlarında Tenzilat 
Tiftik fiyatları üzerinde yüzde on 

tenzilat yapılmıştır. Bu fiyatlar İn. 
giltere piyasalarının ı:ırzu ettiği bir 
nisbette olduğu icin İngiltereye ih
racatın artacağı ümit edilmektedir. 
Macaristandan gelen bir tüccann 
talPbi üzerine Macaristana 100 bin 
kilo tiftik ihracına müsaade edilmiş. 
tir. Bu miktar birlik azası tarafından 
temin olunacaktır. 

Kalay Fiyatları Yükseldi 
Son altı ay içinde piyasamıza küL 

liyE:tli miktarda kalay geldiği halde 
Akdeniz vaziyetinin endişe verici 
~örünmesinden dolayı ithalat eşyası 
fıyatlarında görülen ~·i'ıkseklik kala. 
ya da tesir etmiştir. Üç yüz kuruşa 
satılan kalayların kilosu 370 kuruşa 
fırlanııştır. 

Ziraat Bankası İstanbulda 

Ağır yaralama . da Bir Şube Açacak 
Z!.!·aat Bankası Umum ~.Tüdiirlü. 

, ___________________________ "~ 
GENÇ KIZLAR ne tahayyiil ecl erler? 

15 yaşında kalblerin hahiki sırrı nedir? 
GENÇ KIZLARİN Süslediğ; bir r.:uhitin ruhu ve latif havıısı .. 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
CCLAUDİNE iı L'ECOI..,'!!:) 

Hiç görmediğiniz, hiç bek!emediğ iniz bir mevzu ... Bu 
yarının kadınlan ... Baş Rollerde: 

BLANCHETTE BRUNOY • 
SUZETTE MAİS ve MAX 

YARIN AKŞAM 

günün kızlorı, 

DEARLY 

SARAY Sinemasında 

RADY 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyosu Ankara Rad1' E 
Türkiye Radyodifüzvon Post~ 

Dalga Uzunlu~ 
l' ~ P 31.? rn. 946~ Kes. !O ~ 

1648 ın ıa2 ıt<."ıı 12n f; 

Çarşamba, 8. 5. 1940 
ni 

12.30 Program ve memleket saat at' b 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, ısı ti 
Milzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.3o-ı4J n: 
l\Iı.lzik: Küçük orkestra. y 

18.00 Program ve memleket saat a,-h· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18.~Müti~OdamiltiID <~>. ıa3o~d • 1 zik: Saz eserleri. Çalanlar: Fahire Fed s 

ÇEMBERLITAŞ SiNEMASINDA 
Bugünden itibaren 3 Fflnı birden : 

1 - Sinema aleminin en meshur iki Dans Yıldızı 
F RE D ASTA İ RE G-İ N GER .R O GER S 

yaı stılan 

BDYDK D•NS 
II - Sinemacılık San'atmın en büyük harikası ve Milyon} ~rfiJe 

Refik Fersan, Fahri Kopuz. Okuyan: ~- is 
mi Rıza Ahıskan: 19.00 Konuşma (Dış ti b 

Milli Kümeye dahil Fenerbahçe, 
Galatasaray, Beşiktaş ve Vefa bu 
hafta Bahar Kupası Maçı adı altında 
bir turnuva tertibine karar vermiş
lerdir. 

Cumartesi günü Vefa Fenerle, Pa
zar günü de Galatasaray Beşiktaşla 
karşılaşacak, galipler de, mağluplar 
da Pazar günü oynıyacaklardır. 

Süleymaniyedc mahzenlerde yatıp ği.i, Galatadaki şubeden maada !s
kalkan 19 yac:;ında Zeynep ile dostu 1 tar.bulda da bir sube açılmasın.ı ka. 
Kc:mr.J arasında kıskançlık yiizunden rar vermiştir. İstanbul subec;i icin 
çıkan bir kavgada Kemal, Zeynebi müsait bina aranmaktadır. F.n•eice 
bıçakla dört muhtelif yerinden ağır tayyare piyango müdürli.iğüniin bu
s~r~tt~ yaralamıştır .. Suçlu sorgu lunduğu bina gezilerek muvc.fık gö. 
bakımı tarafından tevkıf olunmuştur. rülmüştü. Fakat bu bina, Yüniş ta. 

• Kasımpaşada Tahtaköprü soka. I rafından kiraland•ğı için Bankanın 1 

ğında 6 numaralı evde oturan Mus_ Yeni Vakıf handa bir dairi! tutması 
tafa, eroin kaçakçılığı yaptığı için muhtemeldir. 

meydana gatirilmış mu;:ıı.zam şaheser 

BUYUK KASIRGA 
III - Varyete Sahn~l-'!ri ve Cazile Danslariyle meşhur .. 

lıtlka hfıdlselerl), 19.20 Müzik. Çalanl' n· 
Kemal N. Seyhun, Cevdet Çağla, tzze 7.. 

Ökte, Fahri Kopuz. Okuyanlar: semali 
Özdenses, Mustafa Çağlar: 19.45 Memlel ~ 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberli 
20.00 Müzik: Fasıl heyeti, 20.55 Teınf n 
'\nkara. Yazan: Yunus Nilzhet Unat; 21 Y 
Serbest saat, 21.45 Milzlk: Rlyaseticürnll' k 
bandosu; 22.30 Memleket saat ayarı, aJ" 1 
lıaberlerl; ziraat, esham • tahvilfıt, kal • 
!Yo - nukut borsası (Fiyat), 22.50 Mıııf :t 
Ca:ı:Da-t_{Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki prd t 
ram ve k~..,. r 

Mısıra gidecek futbolcüler 

mahkemeye verilmiştir. 

Karagümrük sakinlerinden Alinin 
evinde de bir buçuk kilo esrar bu
lunmuştur. 

Sahte Bonocuların 
Muhakemesi 

Galatasaray idarecilerinden Mus. 
lih ile futbolcü Enver ve Salimin bu. 
gün Toros Ekspresiyle Mısıra giden 
futbol kafilesine iltihak etmek üzere Sr.l.te mübadil bonoları tanzimi 
hareketleri istenmişse de vize alına- suçundan şehrimizde haklarında ta. 
madığından gidememişlerdir. kibat yapılan Nihat Özkoyuncu ve 

Cumartesi günkü vapurla bu üç arkadaşlarının muhakcmesi~1e bu 
sporcunun Mısıra gönderilmesi muh· ı hafta ikinci ağır ceza mahkemesinde 

Dün Gelenler 
Fski Milli Müdafaa Vekili Gene

ral Naci Tınaz ve bir kısım mebns
lar ·mı7. dün sabahki ekspr~sle Anka
radan şehrimize gelmislPrdi!". 

lsveç Sefiri 
hveçin Ankara Sefiri i~e İtalyı:ın 

askeri ataşesi de dün c;ab:ıh Anka
racfa.n şehrimize gelenler arasında. 
dır. 

temeldir. ı başlar.acaktır. Bir müddet evvei İz_. 
iki yeni talimatname mirde de.bu işle alakası .l;ô?"!.ilen Bu- Genç 

Beden Terbiyesi Genel Direktör., cal• Tevfık, Mehmet,. ~ustafa ve ar- Üc;üncu sulh ceza hakımı Miinip, 
lüğü merkez teşkilat talimatnamesi kııds~~arının da şehrımızde muh:lke. dun Mustafa isminde bir genci 1 !) li. 
mucibince, eski federasyonlara mü. ml'lerme devamı kararlaşLrılmışlı?'. ra ağır para cezasına mahkıl.r!l etmiş. 
şabih olarak amatör ve tecrübeli Bir Öliime Sebebiy:!t Davası tir. 
sporculardan seçilmek üzere her Mustafanın sucu. me~resi Hatice. 
spor şubesi için birer teknik müşa_ Zcytinbu:nund~ki :ı;kcd gnrrıL den 3 lira para istemesi, vermcd:~ 
vere heyeti teşkiline karar verilmiş.. z~na e1ekt1:k tesı~.atı ya~)an ":ühe~-1 icin de Haticeyi döğrnüş olmasıdır. 
tir. Bu heyetler ait oldukları fede- dıs Rudolf ıle mutc~hhıt JorJ._ tesı- 1 Mu!"tafa mahkemede, su.;unu ~rıkar 
rasyonun davetiyle içtima edecek ve ı satı . kolord~ heye~ı Ienmyesmden 1 etmemiş: 
federasyon reisleri de bu heyetlere Homıde tes~ım e.t~ş ve_ Hami~ te - Fakat hadise bundan ibarr-:t de
tabii aza olarak iştirak edeceklerdir. yapıl~:1 tesıs~tın ıyı oldu~u hakkın. ğilclir. Yemeği mangalın üstünde hı. 

Merkez istişare heyetince kabul e- ~'l musbet bır ra~or tan~ım etmiş.. rakıp yukarı çıktı. Beni saymadı, ko. 
dilen Türk sporcularının ecnebi spor tır. Aradan 25 gun g~~tıktea so~ıa 1 calık haysiyetime dokandı, ondan 
cularla temasına ait olmak üzere de garnızonda çalışan Suleyman oglu ı döğdüm, demiştir. 
merkez istişare heyetince bir talimat Halil, bir elektrik ~ire~nden cere: e Evyeniya isminde bir genç kızı 
ııame kabul edilmiştir. Bu talimaL yan alarak derhal olmuş ve asken sevdiği halde kendisine varmadığı 
nameye göre acele haller müstesna doktorlar, ölümün elektnk cereya. için öldürmekten suçlu 45 yaşında 
olmak üzere, bundan sonra bu gibi rundan husule geldiği hakkında bir Angelosun duruşmasına birinci ağır. 
teınaslar için vukuundan on gün ev. rapo!' vermişlerdir. Kolordu kuman. ceza mahkemesinde devam edilmis. 
vel, bölge vasıtasiyle müsaade isten- danlığı müteahhit, mühendis ve he- tir. İddia makamı suçta taammüt gö;_ 
m~i. klüplerin memleket dahiline yeti fenniye memuru ile altı amele müş ve suçlu hakkında ceza kanu. 
çağıracakları ecnebilerin layıkı veç· aleyhine dava açmıştır. Bu davaya nunun 450 nci maddesinin tatbikını 
hile ağırlanmaları için anlaşma hü- dörduncü asliye ceza mahkemesinde istemiştir. Bu madde idam cezasını 
kümlerini üa edeceklerine dair bir bakılacaktır. ihtiva etmektedir. 

Ecnebi Radyo m: .. .._da Türkçe 
Neşriyat HAVAYEN Gt:.CE.LERi 

---------------•.•.ı • •• _._._._._._._.~ , Şehir 
Türkiye 

aaatlle TQIDmev9 
19.45 250 metre 
20.56 245.5 • 
20.56 31.15 . • 
18.55 19.62 • 

31.32 

da Ça:ıkdere mevkii:ıde 4 ~ühim su j 2 Büyük Film Sırden Yugoslavya 
kayn~gının b.~lu~dugu 10 hın metre j l _ YILDIZLAR 

19 20 38.22 • 
20.30 49.18 • 

karelik saha uzcrınde vukubulan he. _ 
yelıinda su boruları ile kaynakların- 1 NASIL DOGAR? 
Qa nühi.ın=anccr-\' ı: zararlar tıu:;ul<.: ~ Bir Vııci-'..., b~l~~·r:~...ı..., 
geldiği tesbit edilmiş. bunlann gön-! zaferine kadar geçirdıği safa. 
derilen su ameleleri marifeti!e to.mi- hatını gôsteren bir filmdır. 
rine başlanmıştır. 2 • SOLGUN GÜL 

31.56 

cd, 
Sultanahmet _Meydanı 

Sultanahmet meydanının tanzij 
sırasında meydana verilecek stil ' 
rafında konuşulmak üzere dün vı 
ve Belediye reisi Lutfi Kırdarın nl/J 

Fındık Fiyatlarının Serbest Hiı;si ve Müessir bır F'ran,,;ız öinde bir toplantı yapılmıştır. Prof 
filmi. Seven bir kalbın çilesi tun da hazır bulunduğu bu toplanO 

Bırakılması "''feselesı· da d f lt ı k t · ı l n BAŞ ROLDE: mey anın as a o ara anzım 

Fındık fiyatlarının serbest bıra- D OL L y H A AS dilmesine. eski adliye sarayı yeri' fl 
kılması üzerine, bazı fın-:lık tüccarla- ' ı•? ilaveten EKLER 'URNAl j deki enkaz kaldırıldıktan sonra bur' 
rı bu vaziyetten memnun olmamı~ ...._ "' 'ı nın bir park haline kalbedilmesine ~ 
laı:-dr. Birlikte tüccarların bir kısmı .,. • ı bu parkın da asfalt bir gezinti yolil 
bu serbestiye taraftar değillerdir. Sultanahmet meydanına ve tramvı 
B:ı mesele etrafında ficgret Vekale- KONSERVATUAR caddesine bağlanmasına karar ver~ 

' KORO · ti ile temasta bulunmak üzere bır. m.ştir. 
li!< azasından Nihat ve Orhan An. Kon~eri orkestra refak::ıtlll'.'. Solistler: -=================-
karaya gitmişlerdir. F. v. Ştatzer - 1. Balkır 

YENi NEŞRlY AT : 

e PRATiK SEBZECİLİK - Doktor Fu
at Ali Orsan tarııfından y::ızılan ve faydalı 
malumatı hilvi olan bu eser İnkıl<lp Kita
bevi tarafından neşredilmiştir. 

e DEMIRYOLLARI DERGiSİ - 182 ci 
sayısı da intişar etmi~tir . .. 

Şef: Muhiddin SADAK 
11 Mayıs 940 Cumortesi günü saat 21 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Kongre 
Tlirk Kültür ve Yardım Birliğinin se

nelik toplantısı Pazar günu saat 10 da Ba
latta Verya sokağındaki lokalde yapılac:ık
lır. 

Konservatuvar Gezintisi 
Konservatuar tenezzühü, 12 Maf 

Pazar günü yapılacak ve davetlill 
o gün sabah saat 8 de (Şirketi Ha1 
riye) iskelesinden kalkacak vapuf 
bineceklerdir. 

Eğlenti ve tcnezzühte caz müked 1 
mel yemek ziyafeti ve birçok sat 
prizler vardır. l 

Titriyerek ilerledi Sonra bir bağırrş kopardı. 

Orada, orada .. Köşede, yerde, gölgede .... O daha ko
yu gôlge ne idi? 

o .. o idi. 
Soluyarak atıldı. E ALI 1 

ni, başkasını scvdığır. gibi seviyorsun; b.!lşkalarJnı 

s~vdiğin gibi... 
Aralarına ani bir sükut girdi: Bir a~,up sükUt, 

o katlar ~iirültüden sonra meşi.ım bir Jüküt. 
Sonra kadın alçcı.K sesle: 
- Doğru, ci~cli. -- Vanya! Vanya! • kaldırdı. - Vanya! 

Şirndı onu ışığa doğru sürüklüyor, kendinden 
geçmiş bir halde, yüzüne, ellerine dokunuyordu. 
Sağdı. 

-- Tanrım!. Sana şükürler olsun! 
'Vanya, onun kolları arasxnda gevşek ve hare

ketsiz, çürük ve bozulmuş yüzü arkaya doğru dü
§Ük, mtiphcm sert ışıklı gözleri yarı sönüktü. Yarı 
kapalı dudaklarının etrafında parlak .;e pul!u bir 
tozun belli belirsiz izleri vardı. 

Yeni bir deh~et hayıkırışı ile delikanlı ka<lını 

yakaldı ve silkelE~dı. 
- Ne yaptın?. Sôyle bana!. Ne yaptın? 
Obürü hafifçe inledi. 
Delikanlının deli bakıştan, o topr:ık yüıü, o 

beyazımtırak ~ğ1zı araştınyordu; bütün loş odayı 
araştırıyordu. 

Birde.o, divanın üzerinde, bir buruşuk .?nendi.Jin 
yanında, bir kutucuk, açık bir küçük !:utu gözüne 
ili~ti. 

BLiyük bir i.orku ile bağırdı: 
- Ah:. Ne iı:tın? Bedbaht! Ne içtin? 
Kadın :nliyerek mırıldanıyordu: 
- Hayır •. Hayır .... 
Obürü, elleri ile ağzını yoklıyarak ve dehşet 

içinde parmaklarına bakarak: 
- Bu nedir? dı}e bağırdı. Bu nedir? 
- Hayır .. lfayır. içmedim ... Korktum ... 
Delikanlı, c:lognıyu söylediğini anladı. Damar. 

larına bir darbe yemi~ gibi oldu. Durmuş olan !tr.l. 
bi. yine atmıya başladı. O ince gövdeyi dolayan sı-

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 
kı kolları gevşedi, çözüldü. Ve kadın, karyolanın 

yanındaki ~andalyan:n üstüne düşerek, kolları uzan
mış, başı yatak ortüsüne dayalı öylece ka.dı. 

Buz kesilmjş olan delikanlı geriledi. I~ınde sert 
bir reaksiyon ba~lamıştı. O ilk sevinç hamlesinden 
sonra - bu sevinç hemen hemen dayanılamıyacak 

kadar sertti - onu canlı bulmak saadetinı.n dalga.. 
sı, yerini bir lanet ve öfke hareketine v~riyordu. 

Sahte, alçak, ) a.la.ncı! Ona bu derin ıstırabı bo
şuna vermişti. Snhte, alçak, yalancı! O, bu acıklı 
mektubu, delikanlının içini paralamak, ona kzap 
vermek için yazmıştı. Dudaklarında taz, divanm 
üstündeki açık :ı:ehlr kutusu, bu yapmacık trajediyi 
sırf onu delırtme!t için oynamıştı. 

Kan, deJkanhnın şakaklanna çuctı; Dır JOn a
levi gözlerini kama~tırdı. Onu omuzlarıiıdan, saçla.. 
rından yakalamak lizım olduğunu, bir daha yalan 
sö:ylememesi, bir daha konuşmaması, bir daha ne. 
fes alamaması için hoğaıından tutup "oğmak lazım 
olduğunu düşündü. 

Spazmoz çok kuvvetli idi. Birdenl:ıire kendini 
divanın üstüne ı:ttı ve ağlarnıya koyuldu. 

O zaman kadın, sallanarak ayağa kalktı; yınu .. 

RIE il 
1 

27 Çevıren: SINANOGLU 
na gitti. Beriki. boynunda onun titrek ltollarmı, saç
larında onun ôpüş1Hini ve göz yaşlannı duyd\l. 

- Yok .. Yok .. Sevgilim, ağlama! Sağt~la beni! 
Fakat delikanlı, ihtilaçlı bir titreme ile sarsıl

mış, hala ağladığı için, o da birlikte ağladı. 
- Olsem daha i:1i idi. Bilirim, daha iyı idi. 01-

meyi ben de istıyordum. 
Delikanlıdan 1-'rotesto sözleri, şefkat sözleri bek

ledi. Fakat o sözler onun ağzından çıkmacıı. O za. 
man devnm etti: 

- Ağlama, buradayım .. Seninleyim. Scnl sevi. 
yorum. 

Delikanlı, ayağa fırladı; ve kadını bir itiraz ve 
dehşet titremesi ile geri itti. 

Şimşeklenen gözleri ile, dağınık siyah saçları 
alnına düşmüş, bağırdı: 

- A~ktan bahsetme, cani yaradılış! Aşktan 

bahsetme: 
Otekl" delikanJının ayaklan dibine çömelip diz. 

!erini kolları ile sa:-&rak tekrarladı: 
- Senl seV:yorum. 
Delikanlı onu tekrar itti: 
- 'Evet. beni seviyorsun, diye bağırdı. Sen be. 

Yeni bir sükut takip etti. 
- Doğru, ben hep böyle sevdim. 
Hatıraiaı ının önünde kendi de i8~~1nlaşm1şa 

benziyordu. Açı.lr ve sabit gözleri ile mazısiııe bakı
yor gibi idi. 

- Böyle sevdım. Bu, benim zavallılığıma, bsJ
kalarının harap oınıeısına sebep oldu. 

Delikanlıyı, daha derin bir tiksinme duyusu ye. 
nidea kapladı ve bll' ıspazmoz içinde ooğazı.ru tıka
dı. Yatağın yanın& çömeldi; yüzünü ~ileti He k&
P.adı. 

Fakat öteki, rüyasında söyleniyormuş g:bi de. 
vam etti: 

- Vaıteri de böyle seviyordum. Onu seviyor
dum. Gözleri onun için beni korkutuyordu: Onun, 
ht:::r şeyi gören, ben.ın yanımda, ben d;)ıcülınüşken, 
hüzi.mlerımişken, ben ihtirastan aşınmış ve kavrul. 
muşlten, benim yanımda başka kadınların sabah ka. 
dar ta:ze gUzell;ı,.ı.~,... an~n f'ı:an h m~rhı:amA!1;i'1 

genç gözleri. 

Soluyarak bir a.o durakladı. Sonra kendi kendi
ne söyler gibi devam etti: 

- O i§itilmeuuş sevgi hareketini :vapt1jtım za .. 
man. be11, onun önünde uzanmış, deli ve meyus. c
na büyük saadetım •• kendisine karşı duyduğum tap
mayı kati dencedc bağırarruyordum. Eğer ~tesey .. 
di. onun için bin kere ölmeğe, ıstıraplı bın ölümle, 
onunla veya onun için ölmeğe hazırdım. 

(Devamı var) 
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ABONE 8 E D E L 1 
T ür k iye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sert 2800 Kr. • 750 .. 1500 • 6 Ay t 400 • 3 Ay 800 • 
150 .. 1 Ay 300 • 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 

,, bedeli müddet sıraslyle ao. 11. 9, 
:A 1' 3,5 liradır. Abone bedeli pe$lndir. 
•ıg.. Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurUŞluk 
Pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ , 
ıd~ Eşya Fiyatlarında 
~'1Görülen Yükseklik 
•o 1 '" ' o ünkü gazetelerde okuduğumu. 

za göre eşya fiyatları ye. 
niden yükselm~ktedir. Bazı. kims~ler, 

~buna sebep olarak, Akdenız vazıye. 
itltini göstermektedirler. Fakat Akde. 

-ı.ınizde, Türkiyedeki eşya fiyatl~n 
Yükselmesini makül gösterebılecek 

~hiçbir vaziyet bulunmadığı. işik.~r
p ~ du. Şu halde, memlekette, fıyat yuk.. 
ertA. seltmek için, en küçük bahanelerden 
N istifade etmek, hatta icabında, bu ka. 
1; bil bazı hid:seleri bahane saymak 
;;d niyetile pusuda yatan tehlikeli bir 
F~ zümre bili mevcuttur. 
mel Hali ... diyoruz. Çünkü biz, duydu. 

11' iumuz haberlere güvenerek, ihtika. 
~ :rın baş kaldırmasına imkan bır~k~~ 
2ıJ. Yacak bütün tedbirlerin alınabı~dıgı 

kanaatindeyd:k. Buna rağmen fıyat. 
Iann yilkselmesi, muhtekirlerin bi. :!I zim zannettiğimizden çok daha cü. a.. retkar kimseler olduğunu göstermek.. 
tedir. Şu halde, ihtikara karşı göste. 
rilen şiddetin, muhtek'rin cüretile 
mütenasip bir hadde yükseltilmesi 
:rarureti hasıl olmaktadır. 
Dünyanın şu sırasında, hasis men. 

faatler uğrunda bir milletin iktısadi 
asayişine suikast yapan namertlere 
vurulacak yumruk, her cüreti sindi. 
rebilecek derecede şiddetli olmalıdır. 

Görülüyor ki, takibatın bir nebze 
gevşemesini, kaçınlmıyacak bir frr. 
sat sayarak büyük ve hainane bir 
dikkatle gözliyenler vardır. Böyle 
bir sırada muhtekir, bir casustan, bir 
vatıın haininden, bir anarşistten, bir 

t"h<"Z11!~cudan daha az tehlikeli ve da. 
• ha az mel'un bir mahHik değildir. 

Artık anl8Jılmasını istiyoruz ki, bu 
1111,hllıka kanunun yumruğunu indi. 
rirken şefkat, insaf, ve merhamet 
duymak yann acınacak hale düşmiye 
kati bir' gaflettir. Ancak, bu tedbir. 
ler, bizim temenni ettiğimiz derece.. 
de tiddetlendirild · ği takdirdedir ki, 

ıİ, fiyatlann böyle ikide birde ha~~l~n. 
4. trıaları tehlikesinden kurtulabılırız. 

uJ • 
~Sıhhat Suikastçıları 

1 stanbul zabıtasının son zaman
larda elde ettiği takdire layık 

nıuvaff akiyetlerden birisi de, sahte 
.~ aspirincileri meydana çıkarmasıdır. 
d Öyle sahtekarlıklar vardır ki, onlann 
ıJi hıeydana çıkanlabilmeleri, yapıl~~

laıuıdan çok daha zordur: Aspırın 
s.hteki.rlığı da, bu kabil sahtekirbk.. 
lar meyanındadır. Ve zaten bunun 

öl içindir ki aspirin sahtekirlanna kar. 
§1 zabıta~ın kazandığı muvaffakiyet, 
b11 işi meydana çıkarabilmenin va. 
beste bulunduğu çok ince dikkatle 
llıütenasip kıymet ve ehemmiyette-
dir. 

Bu sahtekarlık, sade memle~e! 
~niyeti baJmnından değil, mıl_li 
Sdıhatiniiz bakımından da hususi hır 
ehenuniyeti haizdir: Onlan ele ge
Çİ!'nıekle emniyetimizle birlikte sıh. 
hatinıizi de korumu~ olan zab~tayı 
takdir ederken bu suçlulann musta. 
bak bulundukİan derecede şiddetle 
eezalandmlmalarını temenni eyli
l'oruz: 

Çilıau herhangi bir sahtekar. ni. 
hayet kesemize zarar verir. Fakat 
ltiyas~ya sahte ilaç sürmek, bir ~il
letin sade kesesine del'il, sıbhatıne 
d~ suikast yapmaktır. Bu bakımda?, 
hıı, sahte aspirinci ile, beyaz zeh~r 
k.~akçısı arasında çok büyük b~r 
fark göremeyiz: Hasta bir insanın şı. 
faya kavuş~ak ümidile içtiii bir. ili. 
Cıt hile katarak para kazanmak ıs~e.. 
bıek, istismarların en insafsızca ış;. 
lenınış olanı, ve dolayısile en muzı_n-
dır, Temenni ederiz ki, bu sahtekar
ların görecekleri ceza, ayni yol~ tu!
bıak istidadında bulunanlara ürkü
tiicü bir ibret deni teşkil edebilecek 
derecede şiddetli olsun! 

ticretli Memurlann Vaziyeti 
Ankara, 7 (TAN) - Büyük lfi:l

~t Meclisinin yannki ıçtimamcıa 
ı aşvekilln huzurile ücretli memu.r
;rın rnaaşı meselesi görüşülecektır. 
aŞVekilin bu münasebetle izahat 

~l'ınesı muhtemeldir. 

/ngiltere - Her yere yetişeceğim (Ecnebi karikatürü) Almanya kartllJulanndan çıkıyor (/ngiliz karikatürü) 

r ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA J 
~------------------------------------------------------·~~-

v~ cn~nm 
1 simleri pek hoş görülmiyen 

bir iki sokağa yeni ad tak. 
mışlar. (Maymun) sokağı (Ceyl.in) 
sokağı olmuş, ~ebek) sokağı da 
(Kaplan) sokağı. 

Sokakların insanlar gibi adları 
babaları tarafından soyadlan da 
kendileri tarafından konmadığı 

için isimleri değiştirilen bu sokak
ların işbu tebeddülden memnun o
lup olmadıklarını bilmeyiz. Yalnız 
biliriz ki ötedenberi inkılaplarda, 
harplerd~. mühim hadiselerde bir 
takım sokakların adı değişir. Ora. 
da oturanlar bir müddet yanılırlar. 
Postaneler yeni adrdes sebebiyle 
şaşırır, mektupların tevziinde 
müşkülata uğrar. 

Buna rağmen her zaman, her 
vesile ile sokak adı değiştirilmek 
Adeta bir tiryakilik halini almıştır. 

Amma bu yalnız bizde değil, bütün 
dünyada böyledir. Yalnız bizde da
ha sık yapılmakta olduğu için kıy. 
metini kaybetmiştir. Herkes yine 
eski ismini söyler. Yeni isimler sa
dece bazı resmi ilanlarda falan 
kullanılır. 

Bu sefer değiştirilen iki sokak 
ismini biraz çirkin bulmuşlar da 

l Yazan: B. FELEK 1 

onun için değiştirmişler. 
Gerçi Maymun ve Şebek bizde 

pek hoş görülmiyen ve hele çir
kinlik ifade eden birer hayvandır. 
Amma bunun sokakla bir münase. 
beti yoktur. Bu vakayı müşahede 
altına alan (Akşam) gazetesi bari 
sokaklarımız yeni isimlerine uy. 
gun bir halde olsa! Diye sokakla. 
rın isminden ziyade kendini düzelt 
menin doğru olacağına işaret et. 
mek istiyor. O da doğru. Lakin 
kendini düzeltemiyoruz, diye ismi. 
ni de değiştirmiyecek değiliz ya! 
Kaldı ki, İstanbulda müsemmasına 
uygun sokak ismi nadir bulunur. 

Mesela Yerebatan İstanbulun 
hayli yüksek yeridir. Doğru 

Yolun da hiç bir tarafı doğru de. 
ğildir. 

Siz bu isim bahsine girerseniz 
aldanızsınız. 

İnsanlar an gem ilere, şehirler. 
den derelere kadar. Rahmetli Nu
rullah pehlivanın adı Filiz idi. Anı.. 

ma ne filiz. DenizyoJ1arının en es. 
ki vapurunun adı Nev'eser'dir. Bi
zim patron Hal~l Lutfinin Halil is
mi cömertlik sembolüdür. Lakin ... 

Kuzguncukta karga yoktur. Sa. 
lacakta musalla taşı olmadığı gibi. 
Eskişehir yepyeni bir kasabadır. 
Sulukulede çeşme yoktur. Kuru
çayda geçende seylap olmuştu . 

Saffet isimli kurnazlar ı;-oktur. 

Zeki isimlilerin hepsi açık göz ol
maz. Perisi pis Tahirler. herşeye 
itiraz eden Rızalar, hasis Kerime. 
ler, çehre düşkünü Cemaller de 
az mıdır? 

Onun için isimle cisim arasında 
münasebet aramıya kalkışmak sa
manlıkta iğne aramıya benzer. Bu
lunması tesadüfe bağlıdır. 

Saadet Zinciri 

E \ilenmekten bahsedecek de. 
ğilim. Altın saat kösteği lil

fı da edecek değilim. 

Bugünkü BULGAR 
Ordusuna Bir Bakış 
R omanya, Yugoslavya, 

Yunanistan ve Türki
ye arasında merkezi bir va
ziyette bulunan Bulgaristan 
geçmiş zamanlarda olduğu 
gibi bundan sonra da Balkan 
milletlerinin birbirilerine kar
şı ve kendi aralarında çıka
cak her türlü ihtilaflarda çok 
mühim bir rol oynıyacaktır. 
Boğazlara pek yakın olmasından 

dolayı da Türkiye gibi ~oğaz_la.rı 
istilaya teşebbüs edecek mıllet ıçın 
gayet kıymetli bir müttefik .. veya 
gayet tesirli bir hasım olabılır. İs
tiklilini kazandığı gündenberi Ege 
denizinde bir mahrece malik oL 
mak temennisinde bulunmuştur. 
Tuna üzerinde 400 kilometre u
zunluğunda kıyılara sahiptir ve 
Garp Avrupasını İstanbula bağlı. 
yan demiryolu bu memleketten ge. 
çer. Karadenizde Var~a ve Burg? 
gibi beynelmilel dem.ıryoluna bag. 
lı iki mühim limanı vardır. Ve 
Bulgaristan Balkanl8;.nn sah~e . o
lacağı menfaat ihtiliflarına ıstik
bali bakımından karışmak zorun. 

dadır. rih. d 
27 İkinciteşrin 1919 ta ın . e 

im lanan Neully muahedesile Bul. 
za • "k ll 

garistan mecburi askerı mu e e. 
fiyeti şahsiyesini kaldırn:ıştı. Ve 

senelere kadar Bulgarıstan, on 
=sene sonra altı sene hizmet ta. 
ahh .. dünde bulunan gönüllülerden 
teşe~kül eden bir ordu ile iktifa 
mecburiyetinde bulunuyordu. !3u 
halde de müsaade edilen efrat mık. 
tan 20 bini muvazzaf ordu ol~ak 
ve geriye kalanlar jandarma, gum
rük muhafaza, poliste~ ~~a~et ~u. 
lunmak üzere 33 bin ~şı ~.dı:. Noy: 

. muahedesinin asken hükumlerı 
fg38 de Selanikte toplanan Bal.. 
k Antantı ve Bulgaristan ko": 
f:mında Uaa edildi~indenben 

artık Bulgaristanda iki senelik mee. 
buri hizmet usulünün tatbikına baş 
lanmıştır. Ve böylece bugün tam 
bir silihlanma hayatı yaşamakta. 
dır. 

B ulgaristanın sulh devri mev. 
cudü 35 bin subay ve asker. 

liği meslek edinmiş küçükzabit ve 
efrat ile 50 den 55 bine kadar kur'a 
efradı olmak üzere 90 bin kişi ka
dardır ve buna "hizmet kıtaları,. 
denen 8 bin kişilik bir kuvveti da. 
hn ilave etmek lazımdır. 

Bu kuvvetler, bizim kolorduları. 
mıza (Fransa) tekabül eden dört 
orduya, on piyade tümenine, bir 
dağ tuğayına, iki "seri,, fırkaya 
ayrılmıştır. 

Harp zaınanında bu kuvvet 6 
milyonluk bir nüfus için takriben 
500 bin kadar olacaktır. Bu mikta. 
rın 350 bini kara ordusuna, 2' bini 
hava ordusuna, 10 bini donanma. 
ya verilecek ve 120 bin kişi mm. 
taka müfrezeleri olarak kullanıla
caktır. 

Bulgaristan bir ziraat memleke. 

Nazizmin bitaraflan himageal 
(Ecnebi karikatüril) 

ti olmakla beraber Almanyanın 
verdiği malzemelerle endüstrileş. 
mek yolundadır. Ve daha şimdi. 

den tayyarecilik atölyelerine ma. 
lik bulunmaktadır. 

Almanya Bulgaritana bir çok 
silah, cephane ve tayyare gönder. 
miştir, göndermeğe de devam et
mektedir. Almanyanın bu yardım. 
lan sayesinde Bulgaristan modern 
silihlar bakımından oldukça zen. 
gindir. 

8 ir çok tan~lara, iyi bir top. 
çuluğa, tank dafi top~arına 

ve ciddi sayılacak bir dafi tayyare 
topçuluğuna malik bulunuyor. 
Bulgar tayyarecil;ğinin , bundan 
bir kaç ay evveli. 300 tanesi birinci 
saf tayyare olmak üzere takriben 
550 tayyaresi vardı . 

Bulgar eri kanaatkar ve ener. 
jiktir. 

Bulgaristanda oldukça fazla 
yollar vardır; fakat fena haldedir. 
Bunlardan bir çoğu. ağır otomobil. 
lerin geçişine müsait olmıyacak 
bir şekilde ham tarla yollarından 
ibarettir. 

Bulgaristanın arazisi müdafaa. 
ya oldukça iyi elverişlidir. Şimalde 
Şarktaki Dobrice kısmı müstesna 
olmak üzere Tuna ile, Cenupta 
mühim krtalann geçişine müsait 
olmıyan Rodoplarla çevrilmiştir; 
fakat bunun Türkiyeye karşı olan 
Şark kısmı daha çok zayıftır. Bal. 
kan dağlan, Bulgaristanı Bulgar 
ovası ve Rumeli olarak ikiye a~T 
nr. Fakat bu dağ silsilesinde bltn 
Slnl geçit yerleri vardır. 

Ordu muallimlerlni Almanyadan 
temin ediyor. Ve böylece Bulga. 
ristan Almanyanm tesiri altında bu.. 
lunuyor. Bununla beraber atıjeşH 
bir istiklal ruhunun, Bulgaristanı 
tehlikeli hamisinin tahakkümüne 
girmekten menedeceği muh~kkak.. 
tır. -Le Temoa'den-

Şu ötekine berikine (Saadet zin.. 
ciri) başlığı altında gönderilen ru.. 
muzlu mektuplardan bahsedece. 
ğim. Bunları yazan, postaya ve
ren ve elaleme gonderenlerin her. 
halde ya paraları çok, ya işi yok ve 
muhakkak ki aklı yok. 

Bununla temin etmek istediklerı 
nedir. anlamam. Arasıra bana da 
gelen bu mektupları okumaktan 
bıktığım iç'n pek te metinleri hatı· 
rımda değil amma galiba ayni 
mektubu dokuz kişiye mi ne gön.. 
dermek icap ediyormuş. 

Bize herhalde Garpten gelen bu 
züppe hamakat eğer bir posta ida. 
resinin, mektup pulu sürümünü 
arttırmak için ortaya attığı bir zir. 
zopluk değilse herhalde bir şüa. 
hane kaçkınının icadıdır. 

Dün bana tiıaaa Vandan böyle 
bir mektup geldi. Sepete attım. 
Bari boş kağıt gönderseler de işi
mize yarasa . 

Nasrettin Hoca bir gün dostla. 
rından birine bir mektup vermis· 

- Bizde davet var. Buyurun. İş. 
te m ektub u. Demiş. 

Adam açmış. Zarfın içinde bir 
beyaz kağıt. 

- Nedir bu beyaz kAğıt yahu? 
Diye sormuş. Hoca da şu cevabı 
vermiş : 

- Vaktim olmadı. Yazısını ye. 
fü:t· ~·medim de ağızdan söyledim. 

Bari bunlar da mektuplann zar. 
fına <Saadet Zinciri) dir. Diye 
yazsalar da kağıdı boş gönderse
ler. 

Birkaç Fıkra 

size bir kaç fıkra: 
Almanyada bir Nazi Şefi 

bir mühimmat fabrikasını geziyor 
ve soruyor: 

- Hila ame1e arasında komu. 
nist var mı? 

Müdür biraz büzülerek cevabını 
veriyor. 

- Evet!. .. Tahminen yüzde 30 
kadar .. 

- Ya! .Saltanat taraftarları ne 
kadar? 

- Onlar da aşağı yukarı o ka. 
dar. 

- Amma yaptınız!.. Ya Cüm. 
huriyetçiler? 

- Efendim! .. Onlar yüzde kırkı 
bulurlar. 

- Vayyy! O halde bir tek Nazi 
yok demek? 

- Hayırı Bilakis! Hepsi (Nazi) 
dirler. 

• 
B'r diğer fıkra : 
1939 Eylu1ünde. Atlas Okyanu. 

sunda. bir Alman kazazedesi bir 
sal üzerine tırmanmış, çalkanıyor. 
Bir vapur kazazedeyi görüyor ve 
yaklaşıyor. Almanı vapura çekmek 
için ip atacak yerde bir tomar ga· 
zete fırlatıyorlar. 

Alman nevmidane bağırıyor: 
- Yahu! Nedir bu attığınız? 
Gemiden bağırıyorlar: 
- Bir paket gazete! 
- Ben gazeteyi ne yapayım ! 

- Okuyun da eğer kurtulmak 
arzusunda ısrar ederseniz. o zaman 
sizi kurtaralım. Diye attık ... Ceva. 
hını veriyorlar. • • 

Bir ihtiyar Alman vefat ediyor. 
herkes gibi, oğlu gazetelere şu me. 
alde basmakalıp bir vefat ilanı ve.. 
riyor. 

"'ErnMt M Diler, fenada" bekaya in. 
tlkıl etmtı ve ebedi lıtlrahıte kıvuı· 
muıtur." 

Ertesi gün. müteveffanın mah. 
dumu hayat şartlarını fena göste
rerek rejimi tenkit ettiğinden do. 
lavı tevkif edilivor. 

M•!AA'i® 
Canlandırllacak Köy 

g-,5.'zO 
Yazan: Sabiliiı Zekerıga Sertel 

1 stanbulun civar köylerinden 
gelen muhtarlara İstanbul kıs 

lisesinde, köy kanununu nasıl tatb"k 
edeceklerini, köy işlerini yolunda 
görmelerini temin için denler veri. 
yorlar. Düne kadar yalnız Allaha e
manet edilen köylünün, bugün şehrin 
himayesrne girmesi, şehrin köye alL 
ka göstermesi her halde uzun bir ta. 
rihe sahip defildir. 

Halk Partisinin ilk defa tatbik et. 
tiği bu sistem, her sene biraz daha 
ilerliyerek, yavaş yavll§ bütün köy. 
leri içine almağa çalışıyor. Köytln 
canlandırılması, Türkiyenin canlan
dırılması demek olduğu için, bu gibi 
teşebbüsleri basit işler mahiyetinde 
göremeyiz. Muhtarların bu kurstan 
takip etmesile köyün canlanacatmı 
iddia etmiyoruz. Köyü canlandırmak, 
zirai reform siyasetinin m1UlZZ81Dı 
işidir. Cümhurreisi İsmet İnönü, Ulı: 
iktitfar mevk'ine geldiği zaman: 

"Önümüzdeki senelerde nüfusa. 
muzun çoğunu teşkil eden köylflmL 
zün. gerek tahsil, gerek geçim husa. 
<ıunda vaziyetini yükseltmeği başlıca 
hedef tutacağız. Bu hususta elde ede. 
('eğimiz neticelere çok ehemmiyet ve 
kıymet veriyoruz. 

"Kati olarak inanıyoruz ki, köyltl.t 
mibün tahsilini ve maişetini daha 
viiksek bir dereceye vardırdığı 
<:!iin. milletimizin her sahada kud 
ti. bul!'Un ı?Üfi tasavvur olunacak k 
!tar yükı1ck ve heybetli olacaktır." 

Demişti. 

İsmet İnönü'niin z:rai 
\•erdiği ehemmiyeti, eğer önilml 
hu harp ('ıkmamış olsavdı, şimcli 
hilir ne kadar ileri safhalarda gö 
cektik. Buna rağmen köyün isti 
'ini viikseltmek. köyü haTp ihti 
larına göre ha7.1rlamak. köy muh 
larını tenvir ederek köyün selime 
ne çalışmak hususunda atılan a 
lan hu sebeple basit teşebbüsler 
hiyetinde görmemek lazım. 

Zelzelelerin. seylaplann, 
1ann yıktığı köy, her zamandan fas 
cıefkat ve himaveye muhtaçtır. Ya 
bilmiyoru:r., belki de harbin boşal 
rain hu köyleri, yine kader ve teve 
külün eline bırakmamak için b0ucrnn .. 

rlen tedbirler almak, istihsali y 
kadmlara bırakmamak mecburi 
tindeyiı. Umumi Harpte bütün 
kekleri ~den, yalnız kadınlar 
fından ekilip sürüle'D tarlalar, 1iM 
istihlikini nasıl karşılıyamaımllll!;,I 
bugün de bu kadar afetten 
köyler bu işi başaramıyacakl•l'llıld• 
İstihsali durdurmamak için hUıkft:•411 
tin şimdiden buna karşı tedbirler 
lara~ şüphesizdir. 

Sulh zamanında köyü canlan 
mak i~·n sarfedilen emeklerin, btl 
·drai bir reformla en feyizli me-d•1111 

nnı vereceği bir sırada harbin ka 
mıza çıkması, zelzelelerden, feye 
)ardan çok daha btiyük bir ife 
Köyü unlandırmakla ''millet:iınl1211tl 
kudretini güç tasavvur olunacak 
dar yüksek ve heybetli" bir deree 
rıkaracak tHavvurlann harp kaıpa 
~ında duraklaması, acı, fakat z 
bir neticedir. Buna ratmen köy1e1'4W 
vapılacak birçok işler, alınacak Wr. 
rok tedbirler vardır. Muhtarlara k 
kanununun tatbikmı, köy işle 
muntazam yürütmeği öğretirken, 1t 
alınacak iktısadi tedbirler( de g 
termek her halde çok faydalı olac 
tır. Bu sebeple köylerden istan 
oıehr:ne akan bu köy muhtarla 
sehirle köyü birleştiren bir k8 
köyün karanlıtına ışık srötül'f" .. ııııılr 
\•asıtalar gözile bakabiliriz. 

• Okuyuculard•n Cemıl AkdıD'ı: 
Yazınızı okudum. Sc'Syledıklerinlz dol 

rudur. Bu harbin sonunda kim galip ıelir-t 
'le gelsin esarete düşecek milletlerin ~ 
nı, kurtuluş ka\'galan muhakkaktır. 
esareti kökunden yıkacak. insanlara ve 
mlyetlere müsavi lnııan ve cemiyet o 
yaşama imkAnları verecek şartlara th 
\•ardır. Bu ihtiy:ıcı her millet anlam~ 

s. z. s. 

KARI MEKTUBU 

Açık Mektup 

Mentete 8aylıvı Sayııı Bıy Hıme 

"Eski kanun ile tekaüt edilenlerin 
fihlne tarafdar olduğunuza şüphe yok 
Ben, İsUklAI savaşına muvazzaf olarak 
tırak etmiş bir zabitim. Fakat yeni '"--·-"" 
nun neşrinden e\-vel tekaüt edilmek 
slzlığile karşılaııtım. Yeni kanundan i.u& 
de edemedim. Arkadaşım benden bil' 
sonra tekaOt edilmek saadetine mazhar 
du. bittabi yeni kanundan müstetlt ol 
Ayni hizmeti görmüş. müsavi sene m 
ne hizmet etmlı ve ayn! rlltbey1 ihraz 
lemis iki zabiti, terfih noktasından 
rinden ayırmak kabtl midir? Yeni ka~ 
dan istifade edeml:venlerin sayısı c:ok 
dır. Bunlar da arkadaştan derecesinde 
fihe müstahaktırlar. Bu hakkın ihkakı 
müdafaa etmenizi r ica ediyorum." 

\tarıt: Eroekıt ÖnyDztıa" 
Cihat Sanal 
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BERLiNLİLER 

KARŞISINDA 

TUNALILAR VE 
MANŞLILAR 

(Başı l incide) 
meıc en bnsit tabiye emridir. 

Norveçtc şöyle böyle tutunabil
mek için iki yüz bin. Danimarkaya 
yuz bin çok bile. Holandaya üç yüz 
ve Belçikaya beş yüz bin hazırlamış 
olduğu malum değil mi? Polonya ile 
Avusturya ve Çekoslovakyanın asa
yişi için beş yüz bin lazımdır. Bun. 
ların tutan dört milyon altı yüz bin 
eder. Geriye dört milyon daha kalı. 
yor. Riyazi bakım böyle. 

Norveçte tutunsa, tutunabildiği 
için zaman ve imkan bulup gelecek. 
)fağlup olsa, prestijini kurtarmak 
~çin gelecek. Bundan sarfınazar, Ce. 
;nup dostunun yüreğine su serpmek 
ve manevi kuvvetini yerinde tutabiL 
ımek kaygusu ile gelecek. 

Bütün dünyada kendine karşı talı. 
ıık ettiği derin antipatiyi kuvvetle 
ıve spikerlerle değiştirebilmek ümi
diyle gelecek. 

Tek taraflı \1e hayali bitarafiıkta 
~nat ve ısrar edenleri yıldırmak fik. 
riyle gelecek. 

Her dilim ekmeğin, her geçen za. 
:ınanın, her altın şilinle altın frangın, 
ve yıpratma metodunun karşı taraf 
için müthiş bir yardımcı ve zafer si. 
)ahı olduğunu bildiği için gelecek. 

Siyasi bakım böyle. 
Alman askeri metodu üç esasa da

yanır: Sürat, manevra ve takip p.arp
lerine. 

Dinamik tabiye ile yetiştiği için 
statik tabiyeye dayanamaz. Marn'de 
dinamikliği sayesinde kurtulabildi 
ve Ren'de statikliği yüzünden teslim 
oldu. 

Önce bütün bir sürat ve enerji ile 
yayılmak. sonra bu yayılışın göstere. 
ceği vaziyete göre bir veya iki nok. 
tadıt toplanmak ve daha sonra can 
hevliyle bir noktayı zorlıyarak sonuç 
almak. 

Ve ötelerini askeri mütehassısların 
daha iyi tahmin edecekleri askeri ba. 
kım da böyle. 

Sonu ne olacak? 
İngilterenin girdiği harplerin tarl. 

ilini okuyanlar ve !ngilterenin Fran
sa ile elele girdiği vaziyeti görenler 
bilirler ki Almanya mağlüp olacak. 

Fakat hiç bir hakiki ordu "sonun
da mağlup olacağım,, diye harpten 
Fekinmez. Son iki büyük misal: Bir 
,avuç Fin kahramanı ile yarım avuç 
'!'1orvcç acemi çocuğu. 

, B iz de şu yazımızdaki tahlili ter. 

1 kip edip neticeye gelelim. 

1 Almanya, etrafındaki bütün bita. 
Faflara gelip birer birer bertaraf et. 
fDİye çalışıyor. Ondan sonra büyük 
ve yenilmez hasımlarının karşısında 
tıesap vermiye çabnlıyacak. 

1 Bunun böyle olmaması için şu yol 
.vardı: Birer birer bert:ıraf olmamak 
tçin tek başına bitaraflık iddia eden. 
fer topyekün ve siHihlı bir (bitaraf. 
tar ittifakı) yapmalı idiler. Ynpmak
\an mı korkutular, yapmak mı iste. 
mediler, bir birinin gözünü çıkar. 
maktan ynpmıya imkan mı bulama. 
fülar? Bunu araştırmak politika ne. 
ıa.ketine uymaz. Fakat bugün de ay
ni yol tekerli bitarafların önünde 
dümdüz ve apaçık duruyor. Tehlike 
el ile tutulacak derece yaklaşmış
tır. Artık bu yolda t.bir ittifak nizamı 
alıp, bir ittifak tabiyesi kurup bita
ra.fhklarını topyekun ve silahla mü. 
dafaaya azmetmek zamanı -Kated. 
ral çanı gibi gümbürdeyerek- gel. 
miştir. 

Hiç kimseye (bitara!lıktan çıkınız) 
derneğe salahiyetimiz ve niyetimiz 
yoktur. Fakat (bitaraflığınızı ancak 
müşterek bir azim ile ve silahla mü
dafaadan başka çare yoktur.) derneği 
dostluk ve insanlık vazifesi biliriz. 
Biz bitaraf olsaydık böyle yapardık, 
çok şükür ki değiliz. 

Bir Heyetimiz Dü~ 

Londraya Gitti 
İstanbul, 7 (A.A.) - on mebus, iki 

sabık Milli Müdafaa Vekili, bir e
mekli amiral, ajans umum müdürü, 
Başvekalet matbuat katibi umumisi, 
matbuat umum müdürlüğü müşaviri 
ve Adana ve İzmir gazeteleri mü. 
messillerinden mürekkep bir heyet, 
İngiltere hükumetinin daveti üzeri. 
ne bu akşam Semplon ekspresi ile 
Londraya hareket etmiştir. 

Salahaddinieyyubi 
Yazılar1mınn çokluğu yiiziincfoı) 

ltu tefrikamm hu~iin koyamadık 
Okuyucnlnrunı:ı:ın hiı.i mnzur ~öre. 
et!klcrini umarız. 

TAN 8- 5 - 94.0 

Chamberlaiı1 Dün Norveçteki Son 
Harekata Dair Beyanatta Bulundu 

1 
ha 
bu 
in: 
lüı 

(Başı 1 incide) 
üade ettiğini anlıyarak aradaki fnrk. 
tan istifade ettiler ve hükumete şjd. 
detle yüklendiler. Muhalefete göre, 
İngiltere zaferi kazanacaktır. Fakat 
bu iş, bugün başta bulunan ricalin 
karı değildir. Çünkü bunlar 1931 den 
beri muvaffakıyetsizliktcn muvaffa. 
kıyetsizliğe uğrayan ve her fırsatı 
kaçıran adamlardır. 

Daha sonra muhafazakarlar içinde 
hükumeti beğenmiyenler de taarruza 
geçerek hükumeti mevkiinden endi
şelendiren sözler söylediler ve bu
günkü karşılaşma bu şekilde geçti. 
Mübarezenin yarın (bugün) daha şid. 
detli bir mahiyet alacağı anlaşılıyor. 

Çünkü muhaliflerden Lloyd 
George ve eski Harbiye Nazırı Hoor 
Belicha ikinci içtimada söz söyliyc
cekler ve hükumete yüklenecekler. 
cHr. Hükumet namına söz söyliyecek 
hatip te Mister Churchill'dir. 

Butün İngiltere müzakereyi en bü
yük altıka ile takip ediyor. 

Chambcrlain'in Beyanatı 

Londra, 7 (Hususi) - !n~ntere 
hükumeti bugün harbin sevk ve ida
resi, ve Norveç harekatının neticesi 
hakkında Avam Kamarasına hesap 
verdi ve Avam Kamarasıı mühim 
bir müzakereye snhne oldu. Meclis 
dopcioluydu. Norveç Hariciye !fazın 
doktor Koht ta celseyi takip edenler 
arasında bulunuyordu. Londradaki 
seflrlerin çoğu diplomatlara mahsus 
locadan müzakereyi takip ediyorlar
dı. 

Mister Chamberlain. rıihayet nut. 
kuna başlıyarak geçen hnfta Trond
heiın'iu yalnız Cenubundan yaprlım 
ricatter. bahsettiğini, o zaman 'l'ro!'ld
helm'in Şimalindeki Namsos'tan çe. 
kilmek üzere hazırlıklar yapıldığı i
çin bu bahçe temas etmediğini an
latrruş, daha sonra rica•in zayiatsız 
yapıldığını izah ederek, İngiliz Bah
riyesini takdirle yadetmiş, Namsos 
ve Andalsnes'teki askerlocin İngil
tereye dönmüŞ bulunduklannı söy
liycrek demiştir ki: 

"Bugün size Norveç Cenubundaki 
askeri harekattan bahsetmek niye
tinde değilim. Asıl maksadım vaı.iye. 
tin bir izahını yµpmak ve hükumetin, 
icraatında maruz kaldığı bazı tenkit. 
fere cevap vermektir. 

"K1taatımızın Norveç Cenubundan 
çekilmesi haberleri, İngilterede ve 
Avam Kamarasında şiddetli bir dar. 
be tesiri yaptı -işçi mebuslar tara· 
fından alkışlar- Stokholm'dcn ge. 
len ve belki de düşman tarafından 
tasni edilmiş olan haberler, asla ta
hakkuk etmiyen bir takım ümitler 
uyandırmıştır. Esasen, bu haberler, 
nezaretlerimizin hiç biri tarafından 
teyit edilmemiştir. 
Beyanatın bu noktasında Başveki. 

lin sözünü kesecek bazı müdahaleler 
yapıldığrndan, Avam Kamarasr Re
isi ayağa kalkarak bu mütemadi mü. 
dahalclere müsamaha edemiyeceğini 
söylemiştir. 

Norveçe gö11deı·ilen kıtaat 
Chamberlain, sözüne şöyle devam 

ctmitşir: 
"Bu asılsız haberlerin yaptığı te

sirleri akim bırakmak için elimizden 
geleni yaptık. Düşmana hakiki vazi. 
yeti anlatabilecek en küçük maluma
tı vermekten içtinap için çok tedbir. 
1i davranmak zaruretinde kaldık. 

"Norveç Cenubundan geri çekiliş 
hareketi, Gelibolu ricatile kıyas edi
lemez. Norveç Cenubuna gönderilen 
kuvvetlerimiz ehemmiyetli değildi. 
Ve hakikatte, bir tek fırkadan ibaret. 
ti. Efratça zayiatımız ağır olmamış
tır. Küllivctli malzeme de terketmiş 
değiliz. Biz zayiat verdikse. Alman. 
lar harp gemisi, tayyare, nakliye ge. 
misi ve efrat bakımından çok daha 
ağır zayiat verdiler. Son hadiselerin 
neticesi hakkındn fikir edinebilmek 
için sırf mevzii zayiatı hesap etme
nin ktı!i olmadığına eminim. 

Chamberlain, sözüne devam ede
rek demiştir ki: 

"Biraz prestij kaybettiğimizi, Al. 
manyanın karada namağlı'.'ıp olduğu
na dair söylenen masallara az çok 
inanıldığını, dostlarımızın cesaretle. 
rini biraz kaybettiklerini, düşmanla. 
rımızın zaferden basettiklerini ve bu 
vaziyeti muvakkaten kabul etmemiz 
lazımgeldiğini hesaba katmalıyız. V'.aT 
ziy~ti vaimleştirerek düşmanlarımı. 
za yardım etmemize lüzum ~ktur.,, 

Ricalin bıraktığı tesirler 
Başvekil Norveç hadiselerinin Fran.. 

sa üzerinde yaptığı tesiri mevzuu 
basederek şu sözleri ilfıve etmiştir: 
ıB"a :t ,bpşö 

"Fransa, metanetini bir kere daha 
ispat etmiştir ve bu mağlUbiyeUn 
Fronsa üzerinde yaptığı yegane te-

sir. taarruzla daha şiddetli hir su. 
rette mücadele hususundaki azmıni 
kuvvetlendirmiştir.,, 

"Müttefikimiz Ttirkiye, siikôneti. 
ni muhafaza ediyor. Mısır, müdafaa 
tedbirlerini arttırmaktadır. Yakın ve 
Orta Şarktaki vaziyetimiz, Akdeniz 
filomuzun normal şekilde tuksimi sa
yesinde muvazene bulmuştur. (Alkış. 
lar). Esasen tahmin edildiği gibi, İs.. 
veçte husule ge1en aksülfımel. diğer 
her yerdekinden ziyade olmuştur. 
Bunun sebeplerini tamamen takdir 
ediyorum. İsveç matbuatında pole. 
mik mahiyetinde tefsirler intişar eL 
rr.iş olmasına müteessifim. Ümitsiz. 
liklerini ifade etmeleri tabii görüne. 
bilir ise de, müttefiklerin davasına 
yardım edecek mahiyette değildir. 
Bizi alakadar eden şey, her iki ta. 
raftan gelecek olan şikayetler değil, 
ileride alınacak tedbirlerdir. Eğer 
İsveç hükumeti ve mi11eti, herhangi 
tazyik knrşısıncta bitaraflık siyasetini 
takibe elan azimli iseler, hiç değilse 
bu bitaraflığın, her iki muharip ta
raf hakkında sıkı bir bitaraflık ola
cağını ümit etmek lo;terim. (Alkışlar). 

Nasıl müdahale edildi? 

"İsveç demir madenlerinin Şimal 
denizine başlıca mahreeini teşkil e. 
den Narvik'e kuvvet sevketmek hu. 
susundaki kararımızın fena karşılan. 
dı~nı işitmedim ve bu kararı~nzın 
alenen tasvip edildiğine inanmak is. 
terim. Bununla beraber yapacağımız 
sevkiyatın birçok muhataralara ma. 
ruz kalacağını idrak etmemiş değiL 
dik. Trondheim'ı zaptetmenin ve bu 
mmtakaya Alman takviye kıtaatınm 
mütezayit bir şekilde akın etmesine 
mani olmadıkca, mevzilerimizi mü. 
hafaza etmeni~ de giiç olacağını kezrı 
biliyorduk. Trondhcim'da tayyareJe
rin karava inmesine müsait arazi ki. 
fayetsizÜğinin ihdas ettiği müşkülat. 
la da karşılaşacağımızdan bihaber 
değildik. Diğer taraftan Merkezi 
Norveçi işgal te5ebbüsün<le bulun. 
m·azsak Norvec hiikıimeti, Norveç 
kuvvetleri ve Norveç milleti üzerin
de yapacağımız tesiri de keza naz.arı 
itabara almamız lazımclı. Trondheim 
başkumandanı, bize müteaddit defa. 
lar acil müracaatlarda bulunarak. her 
ne pahasına olursa olsun Trond. 
heim'a taarruz etmemizi istedi. Çün. 
kü bu mıntaka, gerek Uman olarak, 
gerek hükumetin ve kralın mekarrı 
olarak hükıimet için hayati bir ebem. 
miyeti haiı..di. Kumandan, Norveçli. 
!erin en müsbet telakki ettikleri yol. 
da yürümezsek. yani Trondheim'a 
taarruz etmezsek, Norveçlilerin mu
kavemet edemiyeceklerini ve bütün 
memleketin Almanların eline düşe. 
cel!ini iddia ediyordu. Bu serait dahL 
linde, muhatarayı göze almanın vn7.i 
femiz olduğunu düşündiik. Adetçe 
binnisbe az olmalarına rağmen, mem. 
tekeUerinin hürriyetini ve istiklalini 
kurtarmak için, bütün gayretlerini, 
harikulade bir cesaret göstererek 
sarfeden kahraman Norveç milleti. 
ne yardım hususunda elimizden ge. 
leni yapmak mecburiyetinde idik. 
Eğer, bu müracaata mukabele etme. 
miş olsaydık, İskandinavyadaki ye
gfıne hedefimizin demir madeni ol. 
duğu ve küçük milletlerin hürrivcti. 
ne ehemmiyet vermedi(timiz iddiası 
haklı göriilebilecekti. Üzerinden de. 
miryollan geçen köpriileri berhava 
etmek veya Oslo'dan gelen yollan tı_ 
kamak suretile, Alman takviye kuv. 
vetlerini durdurmak değilse bile, hiç 
olmazsa geciktirmek imkanı buluna. 
cağı tahmin edilebilirdi. Maalesef bu 
tedbirlere müracaat zamanı çok ge~. 
mişti ve Britanya kıtaları, yalnız Ud 
köprüyü berh{lva etmişlerdir. Fin
landalılara vardım etmek üzere ha. 
rekete geçirilen İngiliz - Fransız 
kuvvetlerinin dağılmaması muvafık 
olacağını, bu sayede Norveç liman. 
tarını Alman istilasından masun kıL 
mağa, hiç değilse harekat sahasına, 
daha faz.la kuvvet göndermeğe mu. 
vaffak olabileceğimizi söyllyenler 
bulunmuştur. Her şeyden evvel şu.. 
nu söyliyeyim ki, elimizde bulunan 
kuvvetlerin nisbeti ne olursa olsun, 
Norveçliler memleketlerine girme
mizi talep etmedikçe veya buna hiç 
olmazsa müsaade vermedikçe Alman. 
lan püskürtemczdik. :N'orveçi Alman. 
lardan evvel istilaya kalkışsaydık, 
zannederim bu hareketimiz tasvip e. 
dilmiyecekti. Bir iddiaya gör~. yuka
rıda mevzuubahs ettiğim İngiliz -
Fransız kuvvetlerini dağıtmakla, Al. 
manlnra, yaptlklan hfıcumlardan 
sonra, muvaffakiyetll taarruı.da bu
lunmak fırsatını kaçırmışız. Bu iddi
anın. bnştanbaşa hatalı bir teliıkkiye 
istin.ııt ctfi1>-ini sövllvecci'i'im." 

Ricalin başlrca sebepleri 
Chambcrlain, icabında Finlandava 

yardım etmek üzere hazırlanan ilk 
kuvvetlerin Büyük Britanyada alı

konulmuş olduğunu, bunları takiben 
sevkedilecck olan daha büyuk kuv. 
vetlcrin Fransaya gcinderildiğini soy. 
lemiş ve demiştir ki: 

"Norveç'e sevkedilecek kıtaatın o. 
rada yapacakları tesir scvklyatın 
süratiyle değil; Norveç'in açık kala
bilen tek tük bir kaç limanına yapı. 
labilecek ihraç hareketindeki süratle 
mütenasip olacaktı. Bu harekata da. 
ha fazla g~mi tahsis edilmesi lüzu
muna kani olanlnr vardır. 

"Biz kaniiz ki, takviye kuvvetleri 
gelinciye kadar binnisbe mahdut 
kuvvetler, bu limanları işgale Ye mu
hafazaya kifayet edecekti. Kuvvet. 
lerimizin Trondheim'i zapta m kt_e.., 
dir olamadıklarını gördüğümüz :r.a. 
man çekilmemiz mi, yoksa yeni bir 
teşebbüs yapmak üzere kıtantrnuzı 

takviye etmemiz mi doğru olurdu? 
İlk teşebbüsten sonra yani vaziyetin 
ümitsiz olduğunu gördükten sonra, 
kıtaatımızı geri çekmekle doğru yo
lu takip etmiş olduk. Planımızın a
kamete uğramasının iki funili vardır: 

"1 - Tayyare kararguhlnn temi. 
nindeki imkansızlık, 

"2 - Alman takviye kıtalarının 
süratle yetişmesi. 

"Bu vaziyet karŞlsmda, kuvvetle. 
rimizi Trondheim'dc tuttuğumuz 
takdirde, efradı ve malzemeYi goyri
tabii bir nisbct dahi1inde tevzi mec. 
buriyetindc kalacak ve son derece 
külliyetli kuvvetlerle karşılaşacak
tık. Şimdiye kadar alınan neticeler 
den hüküm çıkarmak hususunda faz 
la acele etmemelerini, meclisten rica 
ederim. 

"Almanlann, bu muharebeden ba
zı istifadeler temin ettikleri gayet a
şikardır. Fakat, bu istifadeleri pek 
pahalıya aldıkları da muhakkaktır. 
Terazinin hangi tarafa eğileceğini 
kestirmek henüz pek mevsimsiz olur. 
Muharebe henüz bitmemiştir. Nor. 
veçin büyük bir kısmı, henüz Alman
ların elinde değildir. Kral, hükı'.'tmeti, 
elim Norve,Ç topraklanndadırlar. Ve 
müstevliye karşı, bizimle bir safta 
mücadeleye devam etmek i.izere geri 
kalan Norveç kuvvetlerini bir araya 
toplıyacaklardır. 

"Almanya mükemmelen müceh 
hcz, büyük ordularile o kadar iyi bir 
vaziyettedir ki. her an, başka nokta. 
]ara taarruz edebilir. Taarruz nerden 
gelirse gelsin göğüs germiyc hazır 
olmak azmindeyiz. Hayati ve en mü
him mesele hazır bulunmamızdır. 

Chamberlain, sözüne devam ede
rek şöyle demi_ştir: 

"Milleti yalancı ümitlerle aldat
mak istemem. Meclis, nzaları, bir çok 
defalar ,,Hitler otobüsü kaçırdı" 

cümlesini tekrarladılar. Bizzat ben, 
nutuklarımdan birinde, "Hitler oto. 
büsü kaçırdı,, dediğim zaman Nor
veçten bahsetmemiştim. Zira, nut
kum 5 Nisanda yani istiladan üç gün 
evvel yazılmıştı. Norveç harbinden 
çıkarılan hükümlerin pek fazla mü
baiağnlandınldığına kani bulunmak. 
la beraber, nihai zaferimize olan iti.. 
madımı muhafaza ederek, şu ciheti 
de söylemekllğim icap eder ki, BrL 
tanya milletinin yaklaşan tehlikenin 
yakınlığını ve şümulünü idrak etti
ğini zannediyorum. -Bu cümle o ka. 
dar olkıslarla ve itirazlarla karşılan
mıştır ki, Chamberlain Meclisi sü. 
kuta davet etmiye mecbur olmıış.. 
tur-. 

Harp kabinesinin vaziyeti 
-Başvekil. daha sonra diişmanm 

muhtemel tecaviizlerine karşı hazır
lıklı bulunmak lazım geldiğini, va. 
ziyetin ittihadı ve bütün kuvvetle 
silahlanmayı icap ettirdiği:ıi anlat. 
mış ve lüzumsuz münakaşalardan 
tevakki edilmesini tavsiye etmiştir. 

Chamberlain bu mlinasebetlc, 11 
mayısta. Churchill, Askeri Koordi
nasyon Komitesi reisi sıfatile, Lord 
Che.tfield'i istihdaf etmesi teklifince 
bulunduğunu hatırlatmış, Chur
chill'ın, Askeri Koordinasyon Ko. 
misyonu namına Gene1 Kurmav Şef
lerı Komitesini idareye kabine tara. 
fından salfıhiyettar kılındığım sC-iy. 
lem!§ ve demiştir ki: 

"Churchill, bu karar mucibince, 
harekfıtın her günkü kontrolü vazi
fesini deruhde edecektir. Şüphe et
miyorum ki. bu sayede, askerl siya. 
setin blittin safhalarını görmeğe ve 
bu sivaseti, inceden inceye tetkikten 
geçir~eğe muvaffak ola~ağlZ, bu sa. 
hada alınacak kararlar süratli ve e
nerjik olacaktır. Churchill, Amlrd. 
lik, Birinci Lordu mevkiini muhafa. 
z::ı edecektir. J{anaatim şuclıır ki, 
kendisini Amirallik mevkıinde tutan 
ehemmiyetli vazife, onun uhdesinde 
kalmalıdır. Fakat kendisine tevdi et-

c~ı 
tiğimiz vazifeyi, Amiralliğin bütün Ve bu çekilme, muharip k-uvvetleri. tıfı 
işlerıni tedvire mani olacak n~ahiyet- mize karşı beslediğimiz itimat üzeri.. 
te teliı.kki ederse, bunu bıına bildir. ne kı?tiyen tesir etmemiştir. Falu-.t ko 
mesıni kendisinden beklerim. Ve bu hüh.-lımetin gevşek siyaseti yüzii»- htı 
takdırde, halin icap· ettirdiği bütün den sıyasi ve iktısadi kayıplarımız re 
tedbirleri alacağım.,, çok büyüktür. h~ 

Chamberlain sözlerini ~öyfo bilir- İsveç, Norveç ve Danimarka ile ti. l'n; 

miştir: caretimiz durdu. Baltık kapalı. Bal· diı 
"Dir kere daha ısrarla söylerim kanlarda iktısadi vaziyetimiz sarsık ha 

ki, bu müşkül günlerde, harbe de- Bunları bir de Alınanların hareketle. l~ı 
vam maksadiİe gayretlerimizi arttır- riyle mukayese edelim. Mukayese e. zu 
mamız daha isabetli olur. Harp mal- dersek takip olunan siyasetin ne ka. leı 
zemesi, tayyare, tank, top, mühim- dar zararlı olduğunu görürüz. ÇünkU 
mat imal ederek daha fazla enerji harp ancak neticeleriyle ölçülür. Hü. hj. 
ve daha fazla hüsnüniyet ~östermck kfımet, halkı iğfal etmiştir. Artık iş diJ 
azmindeyiz.,, 1 ciddiyetle tutmak, harbi liıyıkiylE 1aı 

l\luhaliflerin Sözleri idare etmek, iktısadi ve siyasi mağ. ha 
llıbiyetleri bertaraf etmiye çalışmalı 

Mister Chamberlain'in nutku bi. 
tirmesi üzerine amele lideri Mister 
Atlee muhalefet namına söz söyledi 
ve hükumete hücum etti. Mister At. 
lee evvela :N'orveçten çekilmenin çok 
mükemmel bir askeri hareket teşkil 
ettiğini söyledikten sonra gerek 
Mister Chamberlain'in, gerek Mister 
Churchill'in evvelce söyledikleri nu
tuklarda lüzumundan fazla nikbin 
ı:törünmelerinin hikmetini anlamadı.. 
ğını izah ederek şu şekilde devnm 
etti: 

"Mister Chamberlain, bize hüküm 
vermekte acele etmemeyi tavsiye e
diyor. Fakat neticeyi düşünmeden 
hüküm veren hep kendisi. Onun an. 
!atışına göre, Norveç harekatının 
muvazenesi müttefiklerin lehinde. 
dir. Buna imkan mı var? Mister 
Chamberlain vaziyeti bu şekilde an. 
latmakla kendini mazur göstermek 
istiyor. Fakat hakikat, apaşikardır. 
Müttefiklerin Cenubi Norveçten {;e
kilmeleri bir mağlubiyettir. Hüku. 
met bunu itiraf etmek istemedi ve 
üstelik bize ümit vermeğe uğraştı. 

Bu hareketin neticesi olarak memle
ket, inkisar içindedir. Halbuki hükCı.. 
metin bundan çekinmesi lfızımdı. 
Şimdi ihükfımetc soruyorum: 

"Bü iunet, niçin süratle hareket 
etmedi? 

"Niçin, Norve~e kafi kuvvet gön. 
d('rmedi? 

"Hükumet istihbarat servisi ken
disine malUmat vermedi mi? 

"Malumat verdiyse ne mahiyette 
idi? 

"Ve hükumet bu malumat dahilin. 
de mi hareket etti? 

"Nihayet hükumet harekete giri. 
şirken, faik hava kuv_veUerile karş
laşma k meselesini düşünmedi mi? 

"Mister Chnmberlain, bu nokta
ları tenvir etmiyor. BugUn halk, 
hükumetten mü§tekidir. Faknt halk, 
so:ı hadiseler yüzünden sarllılma
mışt ır Halkm istediği ş~yı canlı ve 
azimli harekettir. Hükumet ise, kör 
ve sağJt· hareket ediyor. Halkın şL 
kaye:ti, yalnız Norveç hadiseleri yü. 
ziinden değildir. Daha baş!ta şika. 
yeller de var ve bütün bunlara se
bep olan amil, hükCunet ha§ında bu. 
lunanlann iktidarsızlığıdır. Hüku
met, Hitlerin Norveç ve Danimar. 
kavı istila etmesi üzerine, onun fır
sat~ kaçırdığını anlatarak llitlere 
karşı: "yaya kaldın tatar ağası,, di
yen bir tavır aldı. Asıl iırsatları ka
çıran taraf bizim hükumetimiz. Belki 
bizim hükumetimizin işi gücii, 1931 
denberi fırsat kaçırmaktan ibarettir. 
Onun fırsatları kaçırması yüzünden 
Çekoslovakya, Polonya, Norveç "._P. 
Danımarka istilaya uğradı. Ve hu. 
kumet bütün bu hadiseler karşısın. 
da ne kadar gevşek davranmak 
mümkünse o derece ~evşek davran. 
dı. Hükumetin başında bulunan a. 
damlar, mütemadiyen muvaffakı
yetsizliklere uğramış adamlardır. 
Halbuki biz, bir hayat ve memat 
mücadelesine girmiş bulunuyoruz. 
Ve bu sırada, mukadder:ıhrnızı ha. 
yut!arını muvaffakıyetsizlikler için. 
de geçirmiş olan adamlara tevdi e
demeyiz. Hükumetin başndaki a
damlar, hayatlarını muvaf!akıyet
sizlikler içinde geçirmiş oldukları 
halde Meclisteki taraftarlarından 
mütemadiyen alk1şlanıyorlar ve bu 
sayede iktidar mevkiinde kalıyt'r. 
lar. Bu halin devamına razı değ:Uz. 

.. Bugün bütün memlekette hüküm 
süren his, harbi kaybetmek değildir. 
Bılfikis bütün memleket harbi kaza. 
nacağımıza inanıyor. Fakat harbi 
kazanmak için idare dümenini bnş.. 
kn eller kullanmaldır.,, 

Sinclair'in Sözleri 

Daha sonra muhalif liberaller na. 
mına Sir Archibald Sinclalr, hükO
m<'te hücumu devam ettirerek dedi 
ki. 

"Norveçtcn çekilmenin askeri bir 
fel5ket tcskil ctmcdii!i muhakkak. 

zaruridir.,, 
Muhafazakarların Sözleri 

lcı 
tc: 
ll'l.ı 

Daha sonra muha!azaktırlardan 
Kroft söz alarak, bütün fırkaların 
tehlike karşısında birleşerek kati bu §i< 
siyaset takip etmeleri lazım geldiğin C'cı 
söyledi. ke 

Müstakil mebuslardan Wedgewood Sö· 
hükumeti hfidiselerden ibret almıyı li~ 
davet etti. Ve Almanya gibi yıldırın AI 
hareketler yapmak lüzumundan balı cü 
setti. stı; 

Daha sonra söz alan muhafazakfu lcı 
Amiral Sir Roger Keyes şu mühlnı sıc 
beyanatta bulundu: 

"Trondheim'ı zaptetmek bizim L M 
çin zaruri idi ve bunu zaptetmel~ -
mümkündü. Ben tecrübelerim dola. 
yısile bnluiye nezaretine müracaat ç.a 
ettim ve ne yapılacağını anlattım. ha 
Donanma doğrudan doğruya bu hare. ~e 
keti deruhte edebilir ve başarabilir- en] 
di. Halbuki bu şekilde hareket ediL ka 
mcmiştir. Bunun sebeplerini izah et. ne 
mck lazımdır." 

Daha sonra yine muhafazakarlar- ka 
dan Mister Emcry hükumete şiddet- ı:ı, 
le hücum etti ve hükumetin daha laı 
ciddi ve daha kati hareket etmesi L. ?t:ıı 
çin cezri tedbirler almak lazun ı:el. ot::: 

diğini söyledi. 

• Bugünkü celse bu ,. 

buldu ve müzakereler 
olundu. 

e nı1layct 
yarına tiılik 

-.._._ __ _ 
Makedonyada Yunan 

Kralının Tetkikleri aı, 

Ue 
Atina, 7 (A.A.) - Mirina • Tsa. taı 

yeı.i Yeni demiryolu, pazar günü ~ı 
Kral George, Veliaht Prens Paul ve 
birçok sivil ve askeri yüksek devlet eh 
memurları huzurunda i~letmeğe a. SO· 
çılnuıo:tır. t · 

)/ Ilı 
Bu miinasebeUe, Makcdonva'da Sl? 

Kral huzurunda. Krnla, Vclialıta ve lcı 
hükıimet reisi Metaksas'a karşı sa- ra 
mimi halk teznhürleri yapılmıştır. 
Kıal ve Veliaht, bund3n sonra 

Amripolis'e giderek, Amen'ka Birle. 
şik devletlerinin Atina Elçisi Mac 
Veaght'ın gayretile dikilmiş olan ta
rfüi Amfipolis arslanı heykelini 
görmüşlerdir. Bu ziyaret esnasında 
Mac Vcaght ta bulunmuştur. 

Kral, bundan sonra da Kavalayı 
ziyaret etmiştir. 

Hasta ve Yolcu Vapurlarına 
Bomba Atılıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter! 
Alınanlar, hastane gemilerine ve 

yolcu vapurlarına hücumlrma devam 
etmektedir. 

Yeniden böyle üç vapur bomlbar
dıman edilmiştir. Bunlardan birisi, 
Oronning Maud hdstanc gemisidir. 
Bu gemiye iki bomba isabet etmiş ve 
27 hastnbakıcı ve hasta ölmüş veya. 
but yaralanmıştr. İçinde bir kısmı 
Finlandn muhaciri olmak üzere ka
dın ve çocuk bulunan Küçük Tordeus 
Kiold vapuru da bombardunana tabi 
tutulmuştur. Diğer bir yolcu vapuru. 
nrı dn bombalar ahlmıştır, fakat in. 
sanca zayiat yoktur. 

Holandaya Kaçanlar 
Amstcrdam, 7 {A.A.) - 17 Polon.. 

yalı, bu ı?ecc, Amhem civarmdıı 
Almanyn _ Holanda hududunu geç. 
mişler ve Holandaya iltica etmişler
dir. Bunlar, enterne edilmiştir. 

Ankarada Yeni Cadde \re 

Meydanlara Ad Verildi 
Ankara, 7 (TAN) - Ankara Bele. 

diye Meclisi bugün Ankaranın yeni 
meydan, cadde ve yollarına konan 
isimleri görüştü. l\Tillet Meclisi al
tıncak· meydan Mehmetçik adını al
dı. İstasyondan halkevint' gelen, o. 
radon musiki munllim mektebine u. 
zarıl1n caddenin ismi İnönü Bulvarı 
olarak tesbit edildi. 
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0 andada Ansızın Milli PiY ANGO Maarif Vekilliğinden: 

Büt ·· n izinler Kaldırıldı 34203 Numaralı Bilet 
mıştır. Kanal sulan, muhtemel ma. 
yinlere karşı, daimi suretle taran

1 - 2259 sayılı kanunun tatbfkine dair olan talimatnameye g15re ilk okuTiarm 
4 ündl ve 5 inci sını!lan için iki ciltten mOt~eltkll bir "Tabiat bilgisi" kitabı ya
z.ılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Milsabaka müddeil 1/VI/1940 dan ba$1amnk ve 31/J/1941 Cuma gilntı ak
şamı bitmek üzer sekiz aydır. 

3 - Mlisabakaya iştirake knrnr verenler 31/X/1940 Perşembe gOnil akşamına. 
kod:ır bir istida ne Mnarit Vekillığlne mQraeaat ederek bu müsabakaya girecekler 
defterine adlarını yaulırarak bir numara alacaklardır. maktndır. 

h Londra, 7 (Hususi) - Holandanın 
b~v.~, kara ve deniz müdafaasında 
· Utuıı znezuniyeiler ilga olunmuştur. 
l~aliı.tı harbiye ile meşgul olan bÜ- Belçikada : 
tun işç.ilere de mezuniyet verilmiye
C~kt:r. Holandadn ilk dcia olarak bu 

• had· • ısc vuku buluyor. 
Brüksel, 7 (A.A.) - Belçika Ayan 

Meclisi Sosyalist Partisi Grupu, 
memlekette ikrunetleri arzu edilmi. 
ven yabancılar meselesini görüşmek 
Üzere ayanın gizli bir celse akdetme. 
sini talebe karar yermi~tir. 

Son günlerde, bir nazi taarruzu 
korkusu .artmakta olmakla beraber, 

- bu tedbirin ittihazı Holandada hay. 
z rct'e karsılanroakt~dır. Burada bazı 

hfıdiselE.'rln zuhuru ihtimali her za. 
L lnankfodcn daha !azla beklenmekte- İsviçredc : 
~ dir. Bugünkü Alınan matpuatı, iri 

baslıklar altmda neşrettikleri yazı. Bern, 7 (A.A.) - Bir İsviçreli ka
dın bir Alman ajanı namına, İsviçre 
ord~su subay ve erlerinden askeri 
mallımat almağa çalışırken tevkif e. 
dilmiştir. Bu kadın harp divanına ve· 
rile<:ektir. 

• !arda, yeni h8diselcrjn pek yakındn 
" Zuhur edeceğini haber vermektedir
ı. lcr. 
LJ -

.liamburgcr Fransdc?,blade!, .mu. 
hını kararlar verilmek uzercdır, d~

~ dikten sonra, Buyük Britanyanın bı- İs\'CÇtC : 
taraflar aleyhindeki kasıtlarından 
bahsediyor. .. . 

Bu nesriyat nazilerin, muttef ık
lcrden e~el davranmak üzere yeni 
teŞebbiislerc hnzırlandtklarını goster. 

Stokholm 7 (A.A.) - İsveç Hari. 
cive Nezare

1

ti. İsveç Kralı ile Hitler 
ar"asında notalar teati edilmiş olduğu~ 
nu teyit etmektedir. 

tnektedir. • 
·ı Casusluğa kcuşı iedbırler 
1 

l:>igy er taraftan casusluğa karşı 

İsveç Kralı , notasındo İsveç'in bi. 
taraflığını muhafaza ed~eğini beyan 
etmekte, Führer de !~eç'in .~itaraf_ 
lığına riayet edeceğını teahhut eyle-

J • k di" ŞJ.ddetli tedbirler d""7am etme te r. 

mektedir. C:nsuslukla suçlu biı· kadın ve bir er. 
keği daha tevkif etıııişlcrdir. Erkek 

1 
soylendiğine gore, bir müddet. evvel 
l:Iolandn bahriyesine ait ves1knları 

ı Alrnanyaya ifşa etmiş olan ~şhasın 
curüın ortağıdır. Kadın ise, yıne ~
susı k ·ı B ı "kadn tevkif edı-

İyi malümat almakta olan mahafil, 
fsvec ile Garp arnı;ındaki münakaUı
tın ir.kıtnındanberi ticaret müesse. 
selerinin Sovyet Rusya ile mübadele
leri arttırmak imkanını tetkik et. 

1 l! suçu ı e e c;ı k mekte olduklarını beyan eylemckte-
en Ijmoiden'li b.ir iş adnmmın arı-l d" 1 sıd ır er. 

ır. Bu mahafil, henüz resmi müzake. 
l\tısırda ~ relere başlanılmamış olduğunu, fa· 
-. kat "İskandiller,, yapılmış olup ya. 

Kahire, 7 (H•'SUSİ) =- Bugün öğle 1 kında bir takım tekliflerde bulunul. 
Vakti bir hafta devam edecek ohın masının ihtimal dahilinde olduğunu 
hava tccrübelı:ıd ibaşlamıştır. Her ge- ilave etmektedirler. 

• ~e Mıgır zifiri karanlık içinde kala. , • 
• ~aktır. Mütte{i.k1erin deniz, hava ve Roman) ada · 

kara kuvvetleri bu tecrübe ve ma. 
• llcvralara iştirak etmektedirler. 

Başvekil tnrafından dün imzalanan 

Bükreş, 7 (A.A.) - Bir hava taar. 
nızu esnasında, halkı ani vaziyetlere 
alıştırmak üzere, bugün Bükrcşte pa. 
sif müdafaa tecrübeleri yapılmıştır. 
14 Mayıstn vilüyet şehirlerinde de 
nyni şekilde tecrübeler yapılacaktır; 

kararnamelere göre, Mısır makamla
- rı, hususi lkametgfı..hlarda araştırma. 
1 lar yapabileceklerdir. Süv~yş ~analı 
• 1llıntakA•nndn ihtiyat tcdbırlerı alın-

t 

Sefirile Görüştü 
fflaı:ı l incide) bOse ceı;mlyecek ve ltalyıının Avrupanın 

llldıklan ihtiyat tcdbi~lerini, Roma cenubu t::ırklslndekl herhangi bir harekeli, 
Uc birlik olarnk Romaya karşı nçık- HiUcrln garp cephesinde kuvvetli bir hn
~~- bd"t h" t' de gös reketi ile tevhit edilmiş bir halde kendlsl-
"<lfl açığa bir te 1 ma ıye ın • nl gösteı-ecektlr. Fikri.ince, Balkanlar - Tu-
terıniye çalışmaktadır. nJ, veyahut Holanda - Bel!;'lka ıııklan knr-

Belki de bir kaç gün sonra, bunun ı şısındıı bulunmuyoruz. Bu iki tehlike, blr
e~C?Inzniyetsiz bir hadise olduğun.u birlerinden nyn değildir. Bu~r blrblr
SOyliyeceklerdir. Çünkü maksat, bır lerinlı ı itmam edicidir. Eğer bırtsi yalda
taarnız vuku bulduğu günün ferda• şırsa, ötekisi uzak olmıyacnktır.'" 

, Slnda, bunun mesuliyetini müttefik- Ordre gazetesinde de Pertinax şöy_ 
lcre yüklemiyc müsait bir bava ya- le diyor: 
l'anıaktır. 

Bu cümleden olmak üzere, Türk 
0rd1tsunun, Yunan hududu bo~ı.ınca 
ltıtaiaı tahşit ettiği ve Bulgarıstan
tla, bundan dolayı şiddetli bir he
Yecan uyandığı söylcı1mişti. Bu ha-
ber, ortaya çıkar çıkmaz, gerek A~
kara, gerek Sofya tarafınclan tekzıp 
()dildiği gibi, Bulgar efkarı um~mı
Yesine atfedilen heyecan haberı de 
lte~a tekzip edilmiştir. Her iki tek
i':İbin ayni znmanda verilmesi, Ti.ir-: 
ltiyç ile Bulgaristanın, aralarmdalci 
dostane münasebetleri ihlalclen ko
t'Untak hususundaki arzuları bakı
Iİlından bilhassa mfınidardır. Alınan 
raaiiyeti kar~sında, Balkanl~r~a 
tktevcut tesanüdün kuvvetlendırıl -
Iİlesi arzusuna bu güzel bir misal 
tC!~U etmektedir. 

k Balkan ve Tuna Avrupası memle. 
C!tleri soğukkanlılığı hazırlanmak· 

lqdır ve Yugoslavya, Berlinden ge~e
~k olan binlerce seyyahı reddetmı~ 
tir. Tehdide maruz milletler, totalı. 
terlerin propagandasından korkmu
)'orlar. Bilakis, yakın şarkta~i W~Y
Rayd ordusunun mcvcudiyetı, istık-
İilllerinin müdafaası bakımındnn bir 
!l'aranti teşkil etttiğini hissediyorlar t: hır Fransız _ İngiliz füosunun 
~endcryeye gönderilmesinden kor. 

Itııctk bir şeyleri olmadığını, taarr_u: 
~ ~b'I'arlarsa, bunun, selli.metlerını 
b~llıin edecek bir kuvvet olduğunu 

iliyorlar. 

A.lmarıya ik11aa çalı§ıyor 

•1tıılyamn gııyrl muhııriplil:rf, yalnız bll
tiil ateş etmediği mfınasındadır. Gayri mu
hariplik tormillil, İtıılyaıun askcrl hl\dlsc
Jer ilzerindc tesir icrasına çalışmadığı de
me:-. değildir. Esasen bugiln yapmakta ol
duğumuz hal']>, kc:-limenin tam ınjnasilc 

nskeri olmıyan birçok unsurlara da yer 
nyırınaktadır. İtalyanın gnyri muharlpll
ği, hakikatte milc:ıdelt-ye bir derece i:ıtı
rak manasına gelir bir tarzda tdııre edil
mektedir. Gayri muhariplik formUlilniln 
"ki totnllt!.'r devlet arasında kombine edil-
ı t.ilr .. 
mlş olmadığına innrunak güç · 

Sovuct Rusyanrn vaziyeti 
İtalyanın Almanya ile bir~ik~e. ha. 

rekete geçmesinin Sovyet Bırlığ.ınd~ 
yapacnğı tesir hakkında, İsveç sıyası 
mahafili tarafından verilen malUmn
ta göre, Sovyetlcr böyle bir hareketi 
hoşnutsuzlukla karşılıyacaklardır. 

İyi maliımat almakta olan İsveç 
mahafili, halihazırda Sto~holm'de 
Sovyetlcrin büyük bir faaliyet sar
fet~ekte olduklarını ve Sovyet sefiri 
Bavan Kollontai'nin İsveçten de.~ir 
satin &imn.k için müzakerelere gırış. 
miş oldı.:ğunu beyan etmektedirler. 

DiğE'r taraftan Aftonbla~et'in Mos. 
kova muhabiri, Sovyetlerın Balkan.. 

1 d sarfetmekte oldukları faaliye
ar a . -·- ··h tin Almanya aleyhıne muı.cveccı. 

hakiki bir ekonomik tnarruz te.'.;ktl 
etmekte ol:fuğunu beyan etmekte. 

dir. 
Bu muhahir, İtalyanın h.arbe gir. 

. in Sovvetler Birli!inın harici 
mesın . d ~· ., 1·k 
siyasetinde birdenbire bır. egı~ı~.ı 
vukuuna sebebiyet verebıleceğuu i-
lave etmektedir. · 

.. li'rnnsada hüküm süren kanaate K lin'ın siyasi mahafili, İtalya. 
~or~, Almanya, İtalyayı kendi izinde nm ~:~ıhareketi ka~ınd~ d~~ 

11rutınek için tesir icrasına devam ta oldukları ınemnunıyetsızligı gı~-
~İYor. lcmemcktedirler. Sovyet gazetelerJ, 

"' Bl - t ekten sakınmak.. . .ı:-opulaire gazetesinde Leon um İfa lyaya hucum e m . , 
tlıYor ·. la beraber, sık sık bu memlcketın JS-

" kı. 1 an •a dahili harbi esnasında oyn3. 
ııu f'ıkrimc-c, Mu solini, Avrupıının cc- p ) ld y u rolü iphamdan ari tabir. 

bu sark! inde. HlUcr ile 1am anlaşma mış 0 ug l 
~lirıcıe bulunmadnn herhangi bir tc eb· }erle hatırlatmaktadır ar. 

80 Bin Lira Kazandı 4 - Müsabakada birinciliği kazanan ]dtap serisi ilç yıl süre ile okullarda okutu
lııcnk ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı vcrilecekUr. İkinci çıkan ki
Uıp serisini yazana bir defaya mahsus ol mnk üz.ere birincinin milellifine verilenin 
blr yıllığı, ilçfincU, dl\rdlincü ve beşinci çıkanlara da birer dela7a mahsus olmak 0-
zcre dörder yüz lira milkltat \:erilecckUr. 15 Bin Lira 20284, 

Numaralı 

10 Bin Lira 

Biletlere isabet 

da 

Etti 

46487 5 - Milsabakııya gireceklerin eserlerini {}çer nüsha olmak üzere makine ne ve 
kfıi?ıtlnrın yalnız birer yUzune yaı.ılmış ola rnk Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğü
ne makbuz mukabllfnde vermeleri vc:-ya göndcrmt'lcri ]ı'ı7.tmdır. KiLaba konulacak 
r~im, şekil, grııfikler vesairenin nsıllannın ynlnız bu nüshalardan birinde ve yer
lerine konulmuş olnrnk bulunması kAfidir. Milsnbakayn b:ısılmış bir kitapla giren
ler de kitnbm üç nü~ sını verce• k veya göndereceklerdir. 

Milli Piyango, dün Ankarada çe. 
kllmi§tir. Kazanan numaraları sıraya 
konulmuş ve tam bir liste halinde a. 
şağıda bulacaksınız. 

80.000 lira kazanan No. 
31203 

20.000 lira kazanan N o. 
20687 

15.000 lira ka:«mnn No. 
20281 

10.00V lira kazanan No. 
46187 

5.00() lira kazanan N o. lar 
1793 339,1 6768 

200.52 40101 

40957 41006 41146 41237 
41436 41467 41789 41792 
41813 41842 41865 41922 
42104 32144 42173 42272 
42346 42371 42430 42737 
42913 42957 42989 43169 
43980 44049 44123 44173 
44434 • 44584 44715 44748 
44824 44904 45129 45150 
45397 45449 45454 45527 
45872 45875 45917 45956 
46078 46236 46293 46300 
46885 47035 47169 47310 
46355 46532 46673 46714 
47511 47551 47645 47659 
47801 47854 47977 48066 
48263 48290 48443 48508 
48624 48803 48877 48924 
48995 49099 49246 49374 
49548 49570 49898 49965 

41390 
41804 
41960 
42304 
42827 
43865 
44189 
44757 
45287 
45818 
46000 
46303 
47413 
46767 
47684 
48146 
48621 
48987 
49470 

6 - MQsııbııkayıı girenlerin eser milsveddclcrile btrllkte eserleri kabul edildiği 
takdirde eserlerini llfın edilen telif hakkı mukııbllinde ve her türlQ tnsarruf hak
kından \"aZRe<:erek Maarlt Vekilliğine Qç yıllık bir devre için terkettlklerlnl ve ki
tabın o devre içindeki her basılı~ının son ta.shfhlerinin 'kendileri veya kendi mes'
ullyetlerl altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını g5stcrlr no
terlikten tasdikli bir t:ınhhilt senedi vermeleri de ~ıımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması ıaıımgelen pedagojik ve teknik vasınan gösteren ~art
name ile noterliğe tasdik ettirilecek taab hilt senedinin formülQ 'Maarif Vekilliği 
neşriyat mildilrlüğilnden alınabillr. Mektupla isteyenlerin 6 kuruşluk bir posta pu
lunu da birlikte göndermeleri lAzımdır. (2000) (3547) 

Büyük Bir Bina Aranıyor 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 

Kadırga, Gedikp:ışa, Beyo~ıt. Ve:uıecilcr ve Şchzadebnşında veya ;rakmlannt'!a 
bulunmak ve osgarJ ylrml beş odalı "dııhn fıı~la oda ve snlonlnn ihtiva eden bina 
tercih olunur" ve fskl'ına elverişli mazbut binası olup da kiraya vermek isteyenle
rin tıcilcn Çcmbcrllta~ civarında Fuatp:ıua türbesi karşısında Tlp Talebe Yurdu 
MildurlOğüne müracaellnn. (3747) 

1,000 lira kazanan No. lm· 
1252 1131 2537 7167 
7876 9115 12681 12819 

13159 13789 15783 17551 
17915 22325 23881 21619 
.13716 31.111 31600 3.j2Jl 
36705 37502 40870 11358 

10 lira kazanan No. lar 

12793 16323 16695 
47585 ıJ9/i88 

111 160 384 556 
711 859 866 964 

1117 1132 1307 1515 
1637 1750 1866 1983 
2152 2154 2286 2295 
2682 2811 '2832 3017 
3272 3273 3327 3353 

60 lira kazanarı No. lar 3410 3429 3518 3588 
357 466 583 716 718 3634 3725 3755 3773 
860 902 1000 1199 1~40 3883 4208 4311 4360 
1ıeo 1320 1372 14!32 1491 4696 4773 4817 4861 
1504 1611 1862 1 S70 2126 5019 5278 5341 5477 
2290 2355 2536 2741 2855 5827 5900 6060 6091 
3047 3079 3094 3HJ3 3309 6285 6420 6500 6507 
3314 3491 3500 3657 3774 6613 6748 6864 7277 
3811 3953 4055 1180 4209 7474 7527 7796 7883 
4ô36 4927 5005 5099 5235 8163 8180 8325 8360 
5326 5354 5372 571)3 584 7 8752 8779 8781 8796 
5881 5946 5952 5957 Gl 74 8061 8882 8994 9393 
6202 6215 6397 6418 6596 9684 9858 9915 10102 
7269 7352 7430 74ô0 7654 10604 10675 10733 10791 
8003 8072 8238 3253 8300 10983 11186 11417 -11458 
8:i20 8351 8398 3555 86(j5 11632 11663 11695 11714 
880G 8836 8871 9034 9143 11904 11914 12049 12127 
93öl 9366 9627 9774 f!U59 12237 12560 12574 12577 
9885 10150 10288 10291 10315 12670 12701 12777 13042 

1070"( 10728 11340 11377 11493 13143 13256 13597 13606 
11563 11789 11794 11870 11941 13709 13813 13919 13931 
11982 12318 12336 12404 12558 14251 14364 14645 14712 
12896 12921 13009 13035 13078 14805 14858 14959 14979 
13093 13121 13126 13240 13335 15221 15256 15266 15294 
13501 13631 14012 14168 14184 15370 15390 15398 15490 
14186 14196 14265 14543 145601 15675 15792 16040 16055 
14651 14663 14708 14766 14789 16258 16346 16358 16586 
14797 14913 15186 15459 15474 16900 16988 16997 17046 
15685 15964 15980 16033 16215 18005 18139 18264 18355 
16268 16317 16340 16425 16481 18415 18428 18575 18694 
16532 16588 16703 16957 l '7001 18861 18989 19005 19009 
17045 17079 17284 17318 17553 19232 19256 19634 19642 
17707 17774 17916 18360 18429 19734 19897 19909 19916 
18517 18810 19173 19182 19296 20193 20537 20612 20854 
19468 19527 19543 19767 19852 21240 21245 21299 21363 
19879 20019 20024 20072 20040 215UG 21567 21598 21607 
20101 20132 20138 20229 20244 21812 22028 22060 22375 
20320 20390 20410 20429 20520 22443 22555 22556 22575 
20595 20796 20799 20804 21021 22716 22853 22871 22923 
21257 21266 21281 21345 21498 23108 23149 2:?153 23284 
21593 21634 21637 21675 21714 23354 23460 23468 23473 
21884 22013 22047 22157 22183 23560 23845 23852 23905 
22262 22299 22339 22528 22769 23923 24064 24070 24217 
22795 22840 22868 22940 23064 24469 24546 24597 24631 
23125 23305 23319 23344 23599 24776 249'09 24987 25085 
23688 23696 23703 23772 23877 25677 25854 26086 26185 
23880 23900 23941 24004 24177 26377 26555 26722 267'.!8 
24295 24710 24712 24749 24763 26859 27140 27143 27414 
24832 24840 24847 24980 25424 27507 27542 27663 27681 
25677 25705 25796 25890 25942 28169 28305 28544 28559 
25989 26070 26116 26247 26349 28693 28735 28816 28849 
26387 26495 26503 26899 26931 28965 29241 29383 29397 
26952 27222 27244 27495 27561 29590 29815 29847 29854 
27761 28147 28166 28312 28339 29961 . 30010 30133 30169 
28393 28707 28898 29047 29111 30391 30601 30843 30919 
29527 29559 29584 29738 29964 31080 31130 31433 31440 
30076 30185 30286 30300 30330 31558 31822 31824 31900 
30334 30515 30661 30713 30839 32126 32137 32153 32266 
30906 30997 31039 31135 31249 32455 32502 32528 32555 
31418 31478 31528 31652 31706 32918 32989 32994 33146 
31771 31782 31789 31849 31882 33404 33518 33558 33621 
31942 32050 32275 3249l 32630 33667 33704 34047 34110 
32660 32681 32719 32729 32749 34312 34324 34431 34544 
32763 32772 32834 32949 33181 34716 34904 34924 34964 
33262 33306 33412 33426 33477 35154 35318 35579 35584 
33652 33690 33829 33914 33943 35712 35734 35754 35764 
34161 34168 34188 34627 34822 35863 35871 35921 36072 
34823 34953 35226 35473 35493 36356 36566 36578 36707 
35534 35747 35877 35914 35929 36827 37073 37165 37213 
35943 35945 35893 36005 36013 37417 37675 37901 37921 
36203 36243 36772 36929 37059 38009 38053 38149 38439 
37193 37361 37389 37536 37671 38538 38554 38768 38910 
37961 38291 38312 38777 39004 39676 39809 39850 39853 
39123 39136 39328 39348 39350 39897 40035 40043 40113 
39400 39497 39545 39555 39587 40144 40227 40330 40553 
39748 39813 39918 39948 40006 40592 40669 407R6 40856 
40084 40343 40357 40384 40470 41217 4l443 41501 41519 
40595 40796 40830 40825 40832 41677 41933 42054 42188 

630 
1077 
1550 
2101 
2666 
3148 
3361 
3606 

lstanbul Be.lediyesi · 16nları 
Kağıthane köy Tabblye C'addcsl 22 No.lu Saim AlpçeUnin haciz ıılb.na alman 

ooç markalı ve 22-19 No.lu tnksi otomobili 10-5-940 Cuma gilnil snnt 15 de satı
lamadığı takdirde 14-5-940 Salı snat 15 de a~k artW'ma lle satılnenğı DAn olu .. 
nur. (3753) 

3860 ---------------------------------------------. 46ıs Gayrimenkul Satışı 
4874 
5485 , 
6275 
6532 
"/347 
8035 
8442 
8813 j 
9473 

102751 
10966 
11621 1 

11799 
12177 
12621 
13078 
13649 
139791 
14783 
15116 
15325 1 

155i8 
16172 
16668 
17145 
18380 
18851 
19070 
19710 
19962 
20997 ' 
.21460 
21666 ' 
22383 
22710 
23063 
23289 
23502 . 
23910 
24309 
24682 
25103 
26375 
26852 
27425 1 

27716 
28683 
23884 
20544 
29946 
30190 
309:.i8 
31518 
32000 
32148 
32563 
33234 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakim1iğinden ~ 
Terekesine mahkemece elkonulan ölü Dimo uhdesinde bulunan 

Kasımpaşa Çatma Mescit mahallesi Tepebaşı caddesi eski 16 yeni 
16 • 18 numaralı arsanın ·28 de 3 hissesi açık arttırma suretile 11 -
ö _ 940 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da satılacaktır. Yüzde ycL 
miş beşi bulmadığı takdirde 26 - 6 - 940 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 10 da ikinci arttırması icra edilecektir. Tamamının kıyme.. 
ti 1271 liradır. 

'l'afsilfıt; Arsanın üç tara~ı duvar ve binalarla mahdut cephesi 
caddedir. Arsanın kayden 502 zira olup yapılan mesaha ~cticesin: 
de 423,75 metre murabbaıdır. 'Dellaliye resmi ihale pulu ta\.'1Z bedeli 
müşterisine aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi bu.cuk n~ 
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. Sntış tapo kaydı mucıbince ıc
ra edilecektir. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğ. 
ıu dördüncü sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ilan olunur. (26784) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü İb
rahim Ethem uhdesinde bulunan Kadıköy Rasim Pnşa mahallesi 
Ycldeğlrmen atik Rıhtım ıskclesi ycnı Kahve sokak eski 66 yeni 
12 numaralı hanenin tamamı :ıçık arttırma suretile 11 • 6 - 940 ıari.. 
hine miisadif Sah gunü sn&t 10 da sat:lacnktır. Satış bedeli yüzde 
yctmi.s beşi bulmadığı tak1trdc ikinci nrLtırması 26 • 6 • 940 tarihine 
mü~adif Çarşamba günü saa~ 10 da icra edilecektir. Dellfılıye resmi, 
ihale pulu, yirmi senelik tavh bedeli kadastro harcı müşterısine ve 
satış gününe kadar vergiler terekeye aittir. Tamamının kıymeti 1500 
11:-adır. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
&kçcs? yatırmak lazımdır. 

TAFSİLAT: 
Zemin katı: Sokaktan çift kanatlı ahşap bir kapı ile girilir, ze

mini mermer döşeli bir taşlık snğd a bir oda bir hela ve kömürlük ve 
bir taş oda bu odadan bir kapı lle bir kepJ Be mutbağa geçilir, mut. 
faktan tek kanatlı bir knpı ile bahçeye çıkılır. 

Birinci kat: Ahşap bir merdivenle çıkılır. Merdiven başından ea. 
mekanla ayrılmıştır. Bir sofa. üzerinde solda iki oda ve bir hela var
dır. Çatı arası katı: Ahşap merdivenle çıkılır merdiven başından ca
mekanla aynlmıştır. Bir küçük sofa ve bir oda, odada üstü ahşap ze.. 
mini çinko döşeli etrafı ahşap parm ak1ık1J bir tarasa solda üstü açık 
bir tarasa vardır. Çatı nh~aphr. elektrik ve su tesisatı vardır. Heyeti 
umum iyesi 103 metre murabbaı olup 62 metre murabbaı bina klsmı. 
dır. İpotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiple. 
rinJn gayrı menkul üzerındeki hak lannı hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddinlnnnı evrnkı müsbitelerile 20 gün içinde mahkemeye bildir
meleri icnp eder, nksi ~akdird~ hakları tapo sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşm:ısından hariç kalacaklardır. Bundan başka 
mezkur gayri menkul kendisine ihale edilen alıCl tarnfından satış be. 
deliniL ihale tarihinden itibaren beş gün içinde mahkeme veznesine 
yatırması, aksi takdirde icra ifüis kar.ununun 131, 132 ve 133 üncü 
maddeleri hÜkümleri tatbik edilecektir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri, görmek istıycnlerin içindekilere 
müracaat etmeleri ilan olunur. (26785) 

42370 42406 42414 42455 4?4fı0 1 
42703 42834 42868 43004 43094 
43150 43261 43299 43307 43545 
43551 43691 43792 43894 44052 
44123 44213 44353 44399 44471 
44490 44724 44729 44741 44975 
45149 45195 45210 45313 45401 
45556 45755 45809 45812 46144 
46156 46343 46588 46758 46925 
46984 47032 47127 47131 47211 
47458 47639 47769 47893 48020 
48027 48171 48266 48530 48648 
48737 48739 48793 48800 48808 
48875 48900 48920 49082 49'>84 
49108 4!l370 40482 49540 4951:\ 
49558 49835 49854 49864 4987!1 

Clodius Sofyadan 
Beı·line Döndü 

Sofya, 7 (A.A.) - Do1;tor Clodius 
bu sabah tayyare ile Sofyadan Ber. 
line hc.rcket etmiştir. 

Belçika Kralının Diinkü 
İstişareleri 

Brliksel, 7 (A.A.) - Kral Leopold 
bu sabah Başvc-kil Pierlot'u. Harici. 
yeNazırı Spnak'ı ve Maliye Nazın 
Gull'ü kabul etmiştir. 

-o--
Vakınar Müfcttişli~i 

33643 
34136 
34571 
35041 
35617 
35767 
36183 
36811 
37220 
37964 
38499 
38912 
39892 
40117 
40555 
411R2 
41591 
42271 

Sanlan (8) ile biten nütiin bilet. 
ler iki~er lira amorti kıızanmışlartlır. 

Ankara, 7 <TAN) İstrırb;,;J va-
kıflar_ avu~a~ı. Haşim Tamer, vak.f. 
lar zr.ufctlışliğınc tayin cdilmı~tir. 
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İSTANBUL 0Ç0NCfi İCRA ME. 
MURLUÔUNDAN: P araya çevril. 
mesine karar ver ilen yedi lambalı 

Gürses marka Radyo ile iki kişilik 
maa somya karyolanın birinci açık 
arttırması 11/5/940 tarilıine tesadüf 

TAN 8. 5. 940 

u .... 
•• 

:t ·,::;.~ • 
....... _.~· ·~:"' ·-... 

AZ EMEK 
lli/JS bir_L 

yemeıı 

eden Cumartesi günü saat 12 buçuk
ta Beşiktaşta Serencebey yokuşunda 
12 numaralı fırının üstündeki hanede 
yapılacak ve kıymetlerinin % 75 ini 
bulmadığı surette ikinci açık arttır
masının 16/ 5/940 tarihine t esadüf 
eden Perşembe günü ayni mahal ve 
saatte yapılacağı ilan olunur. GUINADD 

\ FATİH KAZASI NÜFUS l\tE. 
PAQIS 

MURLUliUNDAN: 

Mütekait eczacı Sabri ismini mah
kemece Hayri olarak tashih ettirmiş 
olmakla ilan olunur. 

TUL LARI 
Bir Komprime Hayat Karşıhğıdır. 

En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 
Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici ·mahiyeti ve 

yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık 'komprimelerimizi 
her yerde b ulabilirsiniz. 

İSTANBUL İKİNCi İFLAS ME. 
~WRLUliUNDAN: 

Müflis İsmail Seracüddinin baş.. 
kalarına satılan mallan hakkında gö. 
rüşülmek ve icap eden kararlar alın. 
mak üzere alacaklıların 7 haziran 940 
Cuma günü saat 14 te toplanılmasına 

H 1 
iflas idaresince karar verilmiştir. A-
lakadar alacaklılann o gün dair ede 

Kuruluş tarihi 1915 hazır bulunmaları illin olunur. iff. NURi ÇAPA 
(26771) 

, AC E L E ' 

1 
SATILIK veya KİRALIK 1 
Pendikte deniz kenarında garaj, bağ 
~ı;e. mcyva ağaçlı:ırını hAv! köşk 

M üracaat: T elefon 44036 

SAVESiNDE 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Memleket hastahanesi ikinci kısım inşaatı 27-4-940 dan itibaren 20 gün ,_. ____ :il EREGLi HAVZASI 

müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

KAN ÇIBANL A RI 
TRAŞ YARALAR I 
ERGENLİ K LER 

DOL A1\J A 
ŞİRP ENÇE 
PİYOD E R M İT 

VIROZA 
ARPA C IK 
SİVİLC~ 
AKN E LER 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. İı::tekliler bu eHakı Elazığ nalla ımidurhıgunden 
188 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

A - HulAsai keşif 
B - TafsilAt keşfi ve proje 
C - Vahidi fiyat cetveli 
D - Hususi ve fenni şartname 
F.: - Bayındırlık islP-ri genel ve yapı iş !eri 940 fenni sartnomcsi 
F - Mukavelename projesi 
J - Eksiltme şartnamesi. 
3 - Eksiltme 16-5-940 perşembe gOnil saat ı:ı tc ımızı~ natlıı dalresindr va pı

tnraktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli ler 2825 fıra 1 kııruoı: m uvakkat teminat 
\ ermesı ve bundan başka aşM'!ıdııki vesika lıırı ibra1 etmesi lazımdır. 

A - İhaleden en az sekiz gün evvel vi !ayete milracatla eksıltmeyc girebilmek 
için alınmış ehliyet vesikası 

B - 939 yılına aid ticaret vesikası 
D - İnşaat muddctince iş başında diplomalı bir nıiihcııdis \°Cya milh('ndiç hu

lunduracaklarına dair taahhütname. 

Kömürleri Satış Birliğinden : 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 

;3 sayılı ıcararına göre teşekkül eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR 

Birlikten Kömür almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi.. 
ne kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta 
SATIŞ BIRLİGİ MERKEZİNE müracaat eylemeleri lazımdır. 

KÖJ\IÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 

1 

1 - Kömiır alıcıların•n K:imiir lı"deiini peşinen ödem0 len şarttır. 
~ - Kömürler Havzada F O .3 olarak teslim edilecektı:-. 

Tel~raf Adresi: ZONGULDAK - SATIKÜM ÜR -

\a ------ T e lefon : 145 ZONGULDAK ~ 

~!EME iLTiHAPLARI ve ÇATL.if(LARI 

HER TÜRLÜ Y A NI KLAR 
KO N J E KT İVİT ŞA R K ÇI B ANLAR I 

5 - Teklif mektupları yukarda il<;-iincü maddede yazılı ı;:ıatıen bir saaı ev\·eline 
kadar komısyon reisliğine makbuz mu'<ııbi linde verılecektıı. Posln ile gonderilt'<'ek 
mektupların nihayet ü<;-Uncü maddede yazılı sante kııdıır gelmiş olmaıı:ı ve dı• 1·1r

fın mühür mumu ile iyice kapatılmıs olm sı şarttır. Postad,ı olacak gcdkmeler ka- . r (fksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ı 

· ı '-ı ·Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

bul olunmaz. (34111) 

Belediye Sular İdaresinden : 
K O L T U K A L T I Ç I B A N L A R I l - Sular idaresine lüzumu olan 40 - 150 nY.n kutrunda hususi font boru par-

1 O A 
çalan satın alınması kapalı zarna mfinakasaya konmuştur. 

V R Z p A Ti EN ERKEN VE EN II - Bu iş için t.ıınzim edilen şart.name ve resimler idare veznesinden "1" lira 

El\IİN TEDAVİ EDER. III - Talıpler şartnameye göre hazırlayacakları kap::ılı 7.arrtnrını ihale tarihi olan 

l·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I. bed~ mukahllınde satılmak~d~. 20-5-940 Pazartesi gilnü saat "15" e kadar Tııksim'de İdare merkezınde müdür-
POLll'ALAN l 'e POL/ıJIİKROH/YEN AŞI lüge vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kııbul edilmez. 

··-----------------, Devlet Oenizyolları 
Umum Müdürlüqü 

İşletmesi 
ilanları 

Munhal bulu~ıın Vnn şubemiz mes'ul muhasipliğine 6. cı dereceden bir mu-

1 
haslp alınacaktır. 1 

Taliplerin 15-5-940 tarihine kadar ve saikile birlikte Zat 1.lcri MUdürlüğilnı 

müracaatları. (3643) 
~ , 

IV - Şartname ve resimler inaleden bir gun evvelıne kadar alınmalıdır. Şartna-
menin pullu ve ımzalı olarak teklif zarfına konulması Hızımdır. (3744) 

~ Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilarilar·ı 
Muhammen bedeli (1897) lira (50) kuruş olan muhtelıf kalınlıkta 1-150 Kg. ma

nila kenevirinden katransız halat ile muhtelif kalınlıkta 700 Kg. manila kenevirin
den katranlı halat 14-5-1940 Salı günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bina
sı dahilindeki koml~yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 284 lira 63 kuru:iluk kati teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaik le birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatları Uı
zımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3752} 

ı....-. Ereğli Kömürleri İşletmesi -
KÖMÜR SATIŞ ŞUBESİNDEN: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mevcu. 

dat , teahhüdat ve mat!übatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı 
kanunll müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı 

hükmüne göre teşkil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, ne 
devredilm iş olduğundan alfıkadarların her türlü işleri için 15 Mayıs 
1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan 

'z Adı geçen Satış birliğine müracaat etmeleri. 

Sahibi ve Neşriyat Müdurii fla lil Liitfü OÖRDÜ~CO Gazet --cilik ve 
Neşriyat T L. $ Ua~ıldığı yer: T A N Mathaa:n 
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E! FOS FARS O L'iln: Diğer bütün kuvvet şurubJanndan füıtiinlUğü OEVAMLI BİR SURETTE KAN. KUV- ~ \:::: 
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İ S T İ H A S U R U B U Sıhhat Vekal tatinin resmi mlisadc-<1ini heizrlir Her tanane de bulun~r ~ 
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