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• • n ışe ı 

Llogd George 

Başvekilin Bu Hafta 1 

Kabinede Geniş T adilit 
Yapması Bekleniyor 

nr:.ı 11eı e itlw ı tsuu 

Muhalifler, Chamberlaln 'in Çekilmesi için 
ısrar Effiler, Churchill, Narvikteki Vaziyetin 
Müttefiklerin Lehinde Oldusunu Temin Etti 

Londra, 8 (Hususi) -Avam 
Kamarası bugün de müzakere
lerine devam etmiş, birçok ha
tipleri dinlemis. itirn~t -reyine 

ınuı·acaa edildiği zaman Ka-
mara, 200 muhalif reye karşı 
281 reyle Chamberlain hüku
metine itimat beyan etmiştir. 

Tamıaı t1ilimali kuvv~tli 

tara~· .. cak adamlar iş ba ınn gcti. 
rilmı)or. Hukumct, Churchill'ı bir 
kalkan olarak kullanmaktadır Nite
kim bu defa da ~nu tsz soylemek için 
en sona bırakmıştır. Memleket hiı. 
kumet aleyhindedir ve onun için iti. 
mat reyine müracaat lazımdır.,, 

Morrisonun bu beyanatı uzerine 
Mister Chamberlain soze karışmış ve 
hukümetin ıtimat re~ ne muracaate 
h:ız.u:. __ oldusunu ,soy~ir. 

Hava azırının beyanatı 
--, Chamberlain hükQmetinin bÜgün Dahı. sonra Hava Naxın Samoel 

1 •ı• K b• .t l•Jdıjı rey, fimdiye kadar aldığı iti. Horre soz almış ve İngiliz tayyue 
ngı iZ a ıneSI mat reylerinin en zayıfıdır. Bu yüz. kuVV( tlerinin bilateahhur vazifesini 

den Mister Chamberlaüı'in istifa ede.. ifo ettiğini, Norveç, DanimarJ.-a ve 

1 t•h Ol yor ceği, yahut kabinesinde mühim de.. Almanyadaki hava uslerini bombar-m 1 Gft U ğişiklikler yapacağı söyleniyor. Mu- dıman ettiğini, Almanlara tngil!ere 
haliller, hük:iimeün manen mağlup tarafından çekilen zayıatın üç misli 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL olduğunu söylüyorlar. veriidiğini anlattıktan sonra, sozune 
• . Met-liste neticenin alınması üzeri- k'ld d 

Ötedenberi Chamberlain kabme. ne, muhalifier Cbamberlain'e baka- şu şe ı e evam etmiştir: 
b. "- Norveçte tayyarel~rjmiz için 

sinin siyaseti.ııi izah için ır rak, "istifa et, çekil!,, diye uzun uza.. üs aradık. Fakat muvaffak olama-
Çak İngilizler şu tabiri kullanırlar: dıya bağımışlar, ve bütün gözler dı.:<. Her çareye baş vurduğumuz 

ÇOK GEÇ VE ÇOK AZ müstakbel başvekil olarak Mister halde, bir tayyare üssü •esisine im-
- · Cburchill üzerine dikilmiştir. Fa.kat kin bulamadık. Meclise şuıı~ soyle. 

Yani Chamberlain hükumeti ya· Mister Chamberlain'in kazandığı ek- mek isterim ki, tayyare irnalRt:mız 
•attır, hareketsizdir, her işte geç ka- seriyete dayanarak iş başında. ~ala- kat kat artmaktadır. Bu yi:.zden iS
lır ve yaptığını daima az yapar. cağı anlaşılıyor. Gelecek hafta ıçınde tikbali büyük bir iımit He karfıla-
~orv harbi bu iddiada bulunan. kabinenin teşekkülünde bir takım kt 

1 eç ' b h ld" ma ayız.,, 
•ra hak verir gibi oldu ve Cham er. değişiklikler vukuu mu teme ır. "Chamberlain rekilmelidir,, 

1-i.ı:ı hükumetini beğenmiyenleri ha. H. Morriaon'un sözleri 
Daha sonra Mister Lloyd George, 

Yarı uferber halde bulunan Ho/.andalı aakerlerden bir f/T"I' 

Yeni 1 edbirler Alınd 
Holanda Ordusu He 
ihtimale Karşı Hazı 

l'eketc geçirdi. d.. Bugünkü müzakereyi amele lider- söz alarak demiştir ki: 
Filhakika İngiliz Başvekilinin un lerinden Mister Herbert Morrison aç.. "- Norveçe gonderdiğimiz seferi 

.\\'anı Kamarasındaki beyanatına mış hük:Qmetin siyasetini şiddetle kuvvet geç kaldı. Bir hava üssü tesisi 
~ılırsa İngiltere bir aydanberi Al- tenkit ederek hulisaten şunları söy. için ne yapıp yapıp Trondheim'ı ala
"1anlann1 hazırlanmakta old~lar:ı1 !emiştir: caktık. Fakat hükumetin işe yan ha. 
'e:zciiği halde harek.et~ g~memış, - .. _ İngilterenin dünya nazarında. zırlı.kla girmesi yüzünden bu hayati 
llıanyanın Norveçı ıstılasından an- ··· ·· .. " İ gili d' ı k ttek" · · b dık B · 
cak istila" bir emrivaki olduktan son- ki prestıJı duşm~ş~ur. .. n .. z ~p o. ıyme ı ışı aşarama . u yuz. 
l'a h İn ·ıtere Nor. masisi iflas etmiştır. Çunku, dıplo. den bütün dünya nazanndaki pres. 

aberdar olmuş, ve ~1 
" 1 i Al. tlar yüksek sınıflarla düşüp kalk- tijimizi kaybettik. Askerlerimizin 

"tçe bütün hava ve denız us er ma üsait adamlardan seçiliyor ve gösterdiği cesaretle iftihar ediyoruz. 
~lllılar tarafın~an. t~tul1nd~: 50~ mıygitt~te'ri memleketi iyi arayıp iyi (Sonu; Sa: 8: Sü: 4) 
lrdıına koşabilmıştır. gı er 

Londra, 8 (Hususi) - Holanda hükumeti, askeri tedbirler almıya devam etmektedir . 
zuniyetlerin ilgası üzerine herkes vazife başına dönmüştür. Memlekette her ihtimale karşı 
olmak için hummalı bir mukavemet göze çarpmaktadır. Hazırlıklar içinde teferruat dahi · 
edilmemektedir. Bütün ehemmiyetli binalara nöbetçi dikilmiştir. Matbuat daireleri, istihb 
ajansları bu aradadır. Sahiller sürekli tarassut altındadır. Memleketin bütün müdafaa vası 
ilk işaret üzerine faaliyete g~ektir. Bütün telefon muhaberatı hükumet işlerine hasredi 
Holandanın bu tedbirleri alması her yerde büyük bir alaka uyandırmış ise de Paristen ve · 
haberlere göre, endişeyi mucip olacak yeni Alman tahşidatı göze çarpmamaktadır. 

Fakat, Holanda matb·uıtı, hiıku. ,
metin her hangi taarruza karşı ıcap 

~ çok geç diyor~ar. 
.. \Pine Chaınberlain'in beyanatından 
0lreniyoruz ki müttefiklerin Nor· 
"tse gönderdikleri asker miktan an
c~ bir fırkadır. Denizden ve hava
~ ınutemadiyen kuvve~ gönderen 
ll' duşmanın karşısına ta uzak me. 
~den yalnız bir fırk~. ~er çı.. '•k ve sonra da bu kuçuk kuv
"ttıc Norveç harbini kazan~~yı um· 
~k safdillik olurdu. Onun ıçın buna 
'"4l lııgilizler çok az diyorlar. 

Yugoslavyada Son 
Günlerin Endişesi 
Bir Derece Azaldı 

• Belgrat, 1 TAL YA' nın Gayrimuhariplikten 
uttefiklerin Norveçtc mağlup 

oldukları haberini ilk veren. Ayrllmıyacağını Zannediyor, Bir Yugoslav 
~erikada çıkan Şikago Tribün ga. 

~~!~i 0~~tu~h;:;~:t. ;:~~nı~ Askeri Heyeti Yakında Moskovaya Gidiyor :liz resmi tebliğlerinin muzafferı.. Londra 8 (Hususi) _ Belgrattan 
~ttcn bahsettiği günlerde, yani a~ '.ld'jine göre, Milli Müda.. 

Yukan on gün evvel, gazetesıne haber verı ı ri aseti altında bir aS
~~llderdiği bir telgrafta müttefik kı.. faa Nazınnın ~a Moskovaya hare
'ft.l•rının Alman hava kuvvetleri ta· kert heyet Y 
~lııdan katil ve imha edilmekte ol- ket edecektir. • _,,.,. 
lllunu bildirmişti. 1 Belgratla erulife az'"'" 

J Z.ten hüktlmet Almanlar için Ska.. ,~ 8 (A.A.) _ Reuter: 
tr-ıt ve Kategat Boğazlannın t8 Be~· ... , ve İtalya'nın Cenubu 
'- <Sonu Sa. 6 Sü: 3) Almanya 

Şarki Avrupasında herhangi bir teca. 
vüz hareketinde bulunmağa hiçbir 
niyetleri olmadığına dair son 24 saat 
zarfında Alman ve İtalyan basınının 
Yugoslavya basını tarafından iktıbas 
edilen neşriyatı, Yugoslav halkının 
endişelerini bir dereceye kadar azalt. 
mıştır. Diğer taraftan Yugoslav halkı, 
zimamdarlarına tam emniyetini mU
hafaza eylemektedir. 

Umumiyetle iyi haber alan Ytı.. 

goslav mahfillerınde gittıkçe fşzla.. 
Iaşan kanaat, İtalyanın bir hareket 

(Snaq c; ... 5. sn. •> 

eden tedbirleri almasını hoşnutlukla 
karşılamakta ve Holandanın kimsf!yi 
tahrik etmediğini, buna mukabil hiç. 
bir tahrike de kurbıµı git:nıyeceğini 
anlatmaktadır. 

Anlaşılan Holanda hukumeti ani 
bir taarruza kurban gitmemek az. 
mindedir ve endişeli vaziyetin icap 
ettirdiği bütün emniyet tedbirlerini 
süratle tamamlamıya koyulmuştur. 

Teggüt etmigen haberler 
Arr.erikaya akseden ha!:>erlere gÖ

re, Holandaya karşı bilfHI tecavüz 
vuku bulmuştur. 

Amerika gazetelerinin n şriyatına 
göre, Bremen ve Russeldorf'dan ha.. 
rekct eden iki Alman yıiruy;ış kolu 
L~warden ve Amhem ııstı!co:ımehrı.. 
de Holandaya doğru ilerlemeıcLdir. 
Hoıandanın geniş miky:ısta askeri 
hazı::lıklan ile munakalatın ınkıt&a 
uğraması Alman kıtalarının hareke. 
te geçmelerine sebep olmuştur. 

Holandanın Vaşington Sefıri Dr. 
Loudon Havas Ajansına hu hususta 
demıştir ki: 

·•- Associated Prea tarafından 
ban'.l telefonla verilen bu h3ber hak 
kında hiç malun:\atın yo~tur ... 

(Bu haber teey7tit etmemiştir). 
'So .. u. """ t. 'iii: 4;) 

GÜNÜN HADiSELERi 

Narvik'e Polonyalı 
Kıtaat Gönderildi 

NORVEÇ: 

p oLONY A ordusuna mensup 
bir kısım kıtaat Narvik'e 

varmıılar ve harekita lttirake 
baılanuşlardır. Norveç Hariciye 
Nazırı Koht Londradan Parise 
1reçmit ve temaslara başlamıştır. 
Norveç harbine ait tafsilat yedinci 
sayfamızdadır. 

ROLANDA: 

H OLANDA. vaziyeti endt'9 
ile takip ediyor n müdafaa 

haarbklannı takviye edecek yeni 
tedbirler alıyor. Bu cümleden ola
rak sahiller tarassut altına alın. 
mış. telefon muhaberah de,•let iş.. 
lerine hasredilmiş ''e birçok dal. 
...,..,,...,. nnh~tri dikilmi•dir. Meıu. 

niyetler ilıa edildiği için her .. 
vazifesi başına dönmiaştür. 

iTALYA: 

R OMAYA dönen inı'liz el~L 
sinhı Mussoliniye Chllmber 

lain'in bir mesajını ıetirdiği söy. 
leniyor. Fakat sefir henüz ne C 
~ano, ne de Mussolini ile eorü 
mem"ıtir. 

BALKANLAR: 

y uGOSLA VY ADA llGft rfln. 
lerin endişesi zail olmuştur 

~~ad, 1!alyanın gayri muharip. 
lık sıya~tınden ayrılmı) acai'Pı ka.; 
naatindedir. .. 

-~O.FY AY~ . &iden 1ng"lterentn 
Tur~ı~e Elçısı, Ankaraya hareket 
etmı tır. 
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İşin Şakası: 

Şaşılacak Şey Değil mi? 

trlht ve Roma radyoları blrır türk· 

.. fplkırl bulamryorlarnııf. aen, bu 
lraneı radyıl•rın ltlrer türk91 a,lkerl 
larrtamalal'ından ziyada, aramalarına 

ftım: Ankara radyoıunun bile bulamadı· 

111• ııtlkırl onların aramaları flltılaoak 

deOll mi? 
DUn, bir mecllıte bizim radyonun ıpl· 
rlnl tllnll)'orduk: Hlçblrlalnl anlamadı. 
mıa tam tlirt llaanla ltlr hayli konuf&uk· 
n eonra, aözlerlnl ıu kelimeyle bitirdi: 

"- Aflderzln!" 
O tuHnca, blrlıl tordu: 

"- En IOn ılylıdlilnl duydunuz tnu?" 
Baflca bir arkadaı ciddiyetle cevap ver· 

''- Galiba almanca olarak: "Allahaıa· 
arladıkl" dedi. 
8uall .. ran arkadaf, gUlırık llive attı: 
,._ Şivesi bozuk olduOu için alz yanlıt 
lamıpınız: O almanca dejill t ürkçe ko· 
uyor ve bize: 

"- Affedertılnlzl" dlyord11. 
Merakla .ord11k: 
•- Neden? 

Yazan: Naci Sadullah 

muzun bııında bulunan doıtumuzun ı11nl 

de: ''M11ut Cemil!" 
Ne bedbaht ''MHut'' delil mi! 

• Nazinin Tam Tersi 

8 azı r .. mr "Nazi" gazetelerinin Oze· 

rinde ıu kelimeler yazılı lmlı: 
''- DUnya IKllerl blrlqlnlzl" 

ı<avrayıılı bir doıt11mdan, bun11n ııbe• 

bini sordum. Şu cevabı verdi: 

"- Almanyada on bir mHyon komUnlıt 
var: Onlara menıup olanları da hesaba ka· 

tarsan, komUnlstlerln yekOrıu aagarr SO 1 
milyonu bulur. Polonyadakl, Çekoslovak· 
yad:ıkl, Avuıturyadakl ve nihayet No~· 

veçtekl komUnlatlerl de bu yekOna ekle: o 
zaman, resmi ''Na~I" gazetelerinin niçin 
kızıllara yana,mak vı yaranmak mecbu· 
riyetlnl duydujiunu anlamakta .1orluk e•I<· 
mezalnl" 

Merakla IOrdum: 

"- Peki, ya lıçller o tavılyeyl dinleyip 
de blrle1lr11?" 

R..onBervatuvar koro he11etinin alaka ile beklenen ilk konseri 
cumarte8' akflJmı verilecektir. Konseri lluhittin Sadak idare 

edecektir. M üzlk ve koro heyetinin hazırlık ıırasında 
alınmış bir resmini veriyoruz. 

IJI uhtemel tehlikelere karıı şehrimizde nümune ıiperlerl ya- ~ 
pılmıu_a b~§landığını yazmııtık. Reımimlz bu ılperlerden ikmal 

edılen bir tanesinde dün aldkadarlar taralından 
yapılan tetkikleri göıterigor 

O 9itltllyı\lı oıvap vardi: Dntum gülerek 11.._ .-.r
"- flnıdl alaturka nıırlyat batlıvaoak 

••tılanl" 

''- Canım ••• "Nazi" lırln o kadar ileri· 
alnı dUtUnacıık lzanları var mı? lılmlerl· 

Ne tuhaftır ki, bOtOn bu tenkitlere kat· nı bakNn a? "Nazi" ''iz'an" ın tam tırtıl 

Maldan ltlr tOrlO kurtulamıyan l'adyo• delll mi? 

.Nl <• h kerrıe le rcle 

stinye ve Haliçteki Kahye Buhranı Yine 
Havuzların Islahı için Başladı, Tüccarlarımız 
ProJ· e Hazırlanıyor Mali Ç k I ~ eyyar Kumaş Satıcısı arını ı armıyor aı ı. 

• ~ J Modern Yolcu Salonu, Ayni Zamanda Kabotaj Çekirdek Kahve Buı .... 4 k Zorlaştı! Kahveye • 

ermayeyı DU muştu ı B~yramı Olan .. _ Temm~da ~çlacak Nohut ve Arpa Karııtırılma ....... Baılandı 
aaıuna soruyor: da alacak ve yine haplshaneyl boy. Fabnka ve havuzlarla lstınye gemı tamır atölyelerinin ısla- Piyasamızda yenid k h b h b 1............ ki Sabıkan var mı? hvacaJLtır. Mahkemede a"'lanı-'- ve hı içı"n yapılan te ... 1.1kl bitiril ·şı· D . 11 .d J en a ve u ram aş.u:u.ı."9 ve çe ra~ 

lu Sıtkı, bult bir sualin ırar. Pııadetlerl kabul etmemek bt; ite ılan bi to ı:'da,erb k~; ır. enızyo arı 1 aresinde kahve bulmak güçleşmiştir. Halbuki gümrüklerde otuz bin çu-
kıtmıı llbl, .&lü'>all cevap yaramaz. Yeter kl, phltler lehine yap r P tı u tet 1• er etrafında Umum Müdüre val Brezilya kahvesi bulunmaktadır AIAkadar tüccarlann sö -

Ô ıı., lroııupUf oloun. :&. s. izahat veri1mlftir. Denlzyolla_rı idaresi b~ h~susta. evvelce ya- !edikleri ne göre, bu kahvelerin ~ya çıkarılmamamnın !. 
il lfm ow.ı:-- Haploten çıkalı * Sekiz ay evvel Aksaray olVI- pıJan tetkikleri de gözden ııeçınnek suretıle bir proıcJuıı;ırbya- bebi, satış fiyatlanmn henllz tesbtt eclilmemlf olmasıclır. 
ikim, IUÇlunun sabıkalanıu ta.. rındaı bir tramva1 kazan OlınUf, •h- d 1 uawm Irak VekMete an.edecektir. . idn VekMct, 1 
w mabk1lm1Jttlerl ile dosyadan çı Kizınun 12 yqındaki ojlu Mu. i Bu proje ile gerek Ha 1 ide. gen k pek cüzl bir Ur teft1ırlnixabul et. r rff!91~~--~--~----!P"'!İli~ 

zaffer, tramvay altında kalmıf, nak- Mütekait 1 Dul ve ı· ı İstmyedeki deniz tamir a~olyt:!ler.L tiğinde~. birçok ~asraflar d<Jlayısi- ı ilk kt 1 .... _ Anlw'amıı Hanıçb fll5,.0n. lodildlJI lıut,pock,Jlhııillltl.. Don her hususta daha venmli b;r le de tuccar bu mıktan kabul etme. me ep er-
ZeftlnburnUDclaJd ukerS Yapılan tahklkat, bid'llede vat.. yetim Ma-,ıan•n ha le sokulması temin edil >c ·ktn. mektedir Münasip bir fiyat tesbiti 

ltlJ•m HilHyln Hamdi, ı..ı- manın kabahati~ _,.a.. Pı.zartesi günü Liman Umum mü. için Ankaraya ılden tüccarlar, şeb.. • MCI sfa Dersler 
oldulunu, kumandanı kar. na çrkarmıf, fakat tramv:ay altında Y OklamCllCln t un.i il~ beTlı er A-n~ 'if~ • onmuşıUGJl'. bnlt albl,. dtınd1k ve mı ıtrt kalan çocutu çıkarmak ~in ~~yı 1 olan Denlzyo1larr isle lm<>si umu•n Gıtlen kahvelerin güm::üklerden Keşilecek ve 

: kriko tte katdıran ustabaşı Ösmanla Bugün Baılıyor mücH.ırü, şimdiye kadar yı:ıp lan t t.. çıkarılmaması yeniden kahve itha-
- Troınvayda Yedlkuhye gldL ı.., arkada~ ~lu görillerek, malı- ı kikirr üzerinde Vekiletc izahat ve. iioe imk&n vermiyeeeJi d• ..;yleJı. lmtihan Bachvacalc 

Bir de, birisi ~aketimm ce. kemeye verılmışlerdi. ı - BilCımum z4t maaşlan sahiple- ' recektir. mektedir. s•J 
el koydu. Hemen atladı. Cebi- Suçlu sanılanlar mahkamed'I!, tram- rinln birinci altı aylık yoklamalan Yeni yolcu 14a/onu Şimcliden kahvelere nobut ve ar. Villyet ılk tedrisat meclisi dün top-

1-Jrtun, cilzdan yok. ,.Eyyab pa- vayın krikodan düpneslnin ölüme 8-5-HO tarihinde baıbyac:ak ve 21-5- ıanmıı ve Ukrnekteplerln imtihan p-;llttll,, dedim ve atladım. sebep olmadılını, çocutun esaen HO tarihinde bitecektir. il Yolcu salonunun te!I llu,nii bu pa karıştırılmasına bat andığı, ya- lerlle köy mekteplerinın ders kesimi 
lndenberl "hazıro~, vazİyet<n.. !ram"! altın~ ölecek. bir~ ya. 2 - Yoklamalor ._ ... P•t do- h•fta te!rişi de hazoranm hafta• n. polan şlkiyetlerdetl anlaşılmaktadır. tarlh""'lnl ı-• t eUnlttir. 

duran asker "eyvah pat'
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gitti' ı ralandıgını iddia etmışlerdır. Dün :::: :::e~ı;:. 13 den 17 ye kadar ! da bltırılecektir. Yapalı tUtik tacirleriniA Verilen kar ra göre, tam sınıfiı köy 
en elletlnl 'bqına götürüyor v; mahkemede tabibi adli Enver Karan 3 _ Zlt maaşları .ahlplerl fotograf· ı Evv~lce köprü başından liman bi- k mekteplerinde dertler 20 ma,wa ıce-

cle 1ılr h8JeCan ışığı parlı.. şahit olarak dinı-lş, ve kendisin. h .,_ ......,.rtlo ......ı ....Uori• nan önüne kadar yapolan adalt Y<>- ınllna ·aşalı toplalllıları •il"''"· rı """'" .. lmtlha•l"'a .... 

Flkat lıAdlMnin .Mvanu - den Blilmü lntq ecleıı yarolann nı ve birft - ,,... - - !un dünden itibaren Tophaneye kL Y•p>k ve tiftik blrlll!i Azalan diin ~=~:J"'.!'ı':.:.~:":ıa':ı!:' • ._ 
askerde HVinç alametleri be)iri- tramvayın altında kalmakla mıı yok raflarını ve maıtıı olanlar malt\llyet dar ufalt olarak yapı masuıa ba~ ikı toplantı yaprrııtlar ve Macaria-
• lWdııı de işin fariunda: sa tramvayın krikodan 4iişme91le mi nporlarono 7oklama UmOh•bort.,.ııe lanınrıtır. tana satılacü 190 bin liralık tiftik. ta~ı :;!!~. moktaplorl il .,.,,... 

Sonra buldun mu'. hasıl olduğu sorulmuştur. Enver Ka. birlikte bizzat getirip ibraz etmeğe • Modern yolcu salonunun karşısın. mecburd 
1 

i d 
8 1 

k t b"l k da lertn fiyatlarından yuzde on tenzlllt "'-h•imlzdekl llkmektep•--'- de-'--

Evet cuz·· danımı •er:le buldum. ran, açılan yaraların çok olduğunu ur ar. a Y pı aca o omo ı par ının 1 d - ,.,.'" nY9"" 
" 

4 
bir b k d 

1 
k 1 yapı masın an dolayı hasıl olan va. rl 21 mayıst ke ilecek ve derhıı' lm· 

e uker yine dimdik durarak, ve hangi yaranın, hangi hadisede a. 1 - 25-5-940 tarihine kadar yokla• 1 u!!' ayBa ymakap1 mul ıh aralr aş. zlyetı göruşmb§lerdlt. İhraç edtlecek Uhanlara ba lanacaktır. trntlhanlar 22 
•ıe11lr bir ~azl•ette: çıldıiJnı da tesbit müaık'1n olamadı. maya ıelm17enleriD muameleleri an- tın nu .... ır. u ata azır anan d ' ğını söylenılftlr. cak umumi moaı leYsllnden ..,...,. projenin hemen tatbikine geçilecek tlftlklerin kimler tanfmdan veril- ıwıran • """' erecekUr. 

! dedl .. .. UM:nne mı eme, 8 ay ev- re mensup olduklan malmüdürlükle- ve zumu a ar na, ugun er e nakaşalara )'Ol açnııttır Mıntaka Tica için ka;yıt muamelesi da 16 •vl\"Ude 
l'lkat efendim, cüzdanda p:ıra Bunun n-...a- hk il bırakılacaktır. Allkadaranın buna ıö- lü k d bl b . 1 d mest muvafık olaca~ mMelest mü.. Yeni ders yılı 30 eylıllde ve 

7enı ,.ıt 
aaı..ı- suçluya bakarak·. vel gomulen cesedin mezardan çıka. rine müracaatlan. istimlak olunacaktır. "d h -tlA&&llt nlarak morga kledilm . Liman İşletmesi, yolcu salonunun ret müdurunun mu a alesi üurine, başlıyacaktır. 
- Tabil aeyyar kum,.. satıc:ıı:na na esme ve yüz bin kilonun alakadar tüccarlar 

e 
... w • .,. morgta bu cihetlerin tetkik edilerek bütün bu kabil teferrüatı tamamlan- ---=-==·-=""=-==---===---===-· ,,_,.. arasında münasip şekilde taksimi ka-

'8fmcli clert anlatma sırası EUÇlU.. rapor verilmeslhe karar vermiştir. M a dııttan sonra, ayni za~anda denizcı- rarlaştırılmı tır. 
Pakat hAklm, bu gibi hldiseler. Muhakeme, bu cihetin tetkiki için ual mlerin Mesken ler ve kabotaj bayramı olan bir tem-dıtı cevaplara allfk1D olduAun. bqka ıilne b1rakılmışta. muzda açılmasım daha muvalok bul- llıraratımı: artıyor 
,...ıı..ıcı Bıtladan lıidilıeyl an- * Galatada Satının kah~eaincle leclelleri Kesllecek mut. keyll~ V- .... tmi§tlr. lnglltereye ihracat artmoştır. lngl. 

maınm iatiyecejine ,Oy~ı! bir su- Masanı öldllrmekten suçlu Arifin du.. , Numerota--J• İ .. 'en· liz milesetelerine 251 bin liralık af • ...-.ıyor: ' 11Jf1Daldla dün birinci ajır ceıa Son benm Juln;muna fÖNt maat- t.ı. yon ve altmış bin liralık tatik, yu. 

Memurlann Y Clbancı 

DD lmtlhanlan 
Düıı lld yabancı dil bllen m~mur: 

lar imtihan edilmiştir. hntlhana 1 
kişi glrmiftir. Bunlann evraklan b 
gün akşama kadar tetkik edilece 
neticeleı yarın sabah illn edilec 
ve ayni gün tifahl lmUhanlara b 

Sen yapmadın değil mi? Hattl n_ıahk•Dlesin~ d~~m ~iıtir. A- ları arllDlf olan muallimlere veriL fdanbut cihetinin numerotaj tp murt• w fmdık satılmıştır . .l.talyan-
itaraf• bile bilmiyomııı. Tramvaya rıfin suçu sabıt gotülmuş, cezayı ha- mekte olan mesken bedelleın tazmi- bitmiştir. Şimdi Beyoğlu cihetinde lara dı balık ve yumurta göndt-rlL 

ini bile hatırlamıyorsun? fı!letici sebeplerle yaşının küçüklü. n:ıtının. idarei hususiyelere ağır gel- merkez nahiyesile Kasrmpaşa, Sişli, ' miştir Fındık almakta olan Amerl. 
unun cevabı milabet: Qii ıözönüne almarak, 3 HDe müd- dı~ dbşilnillmilş ve 'bunhrın kesil- Galata ve Hasköy nahiyelerlntn nU-ı ksn firmaları, fındıkların volda bo-

Bvet! detle alır bapu konulmatuıa, 38 U. mest muvafık olup olmıyacagı hak- merotaj iıleri üzerinde çalıtılmakta. zulmaı;t ihtimalini duşiınerek kabuk.. 
anabı aJacaluıclan eınld olan ra da mahkeme baroı Memesine ka. landa tetkikata baılanmtşbr. dır. hı fındık istemektedirler. 

lanacaktır. 

derhal hfddetlt hlc!detll ko. rar verilmlftlr. 
1• başlıyor: Beledi-..,-_--.--
Ben, 1entn bu Wını ıe sene. ye utatistik ve Nepiyat lstsnbul Ne idi? Ne Olacak? 

dlnlerlm. Şubesi Müdilrlilğil 
~ davacıya hitaben, biraz da a- Belediye istatistik ve neşriyat şu. 

bir eda ile: besi ınüdürlüjüne, gazeteci arkadaş. 
Baki diyor. Yantrı olmısuı! Bu larmuzdan Eşref Şefik tayin edil-
mı idi, senin paranı çalan? miştfr. Bu şube, bundan s::>l'.ra yalnız 

lll~ıı. &'14vacıclan müsbet cevap istatistik ve neşriyat işlerıle delil, 
pbitleıi laticvap ediyor. Ve belediye ve beledi faaliyet!erini ala. 
sonra söz, müddeiumull'.'iye kadar eden bütün netriyatla .meşgul 

verilmez, çocuk gibl ağlıyan olacağı gibi, halk dilek ve şiklyetle. 
•öz 7a~ mendillle silmeğe rint de günü gününe takip <'decek-

Sıtkı: tir. Yeni müdür Eşref Şeftk, Valt ve 
HAklm Bey! Hepsi yalan söy. Belediye reisini ziyart!t ederek dı
• Ben tramvaya bile binmemiş. rektlfler almış ve dünden itibaren 
Evet, bir~ok aabıkam var Fa. vazifesine başlamıştır. Muhattır ar-
dtııtnie, Jmamma ben çalma- kad8fımızdan, matbuat hayatruda 
İnsaf edin! diye yalvanyor. olduğu gibi, büyük muvattakıye~r 

IUJrim, ajlıyan ıuçlu7a fU ceTabı dileriz. •l11ıc. V.ltk'" sıra beldlgenler 
or: Şelıb biltçesiadea her HDe 400.000 Ura 
Ne yapalımT tıc1 phlt bir olun. 19 Mayıs Hazırhklan qırmaJc nreti)'le iltikraz etmed•, btit. 

ı6.çilııcü pbıa olan hikim, bir a. 19 Mayıs gençlik bayramı için PJ• •iu bir Jilk )'ilklemedea, takriben 
idama bile mabkwn eder. Se.. hamlanrnakta olan prograJn tesbit 

doeyan da bozuk çıkıyoı: edilınl' ve talebelerin yetlftirllmni- l.S00.000 lira1ık Şehir Ha•tanetini bir iki 
Ve illve ediyor: nt1 bqlannuftır. Dün Beşiktaştaki tenecle kuannıak bnJcbı bulunmuştur. 
- Bekle! Karan sonra vereceğiz. Şeref ıtadyomunda, o nuntakadüi DenU.Ullne ıan demir eblkllihle çare 
Koridorda "sabıkaya,, küfreden talebeler müştereken bir §enlik prc. bulunmaı oldultt elhetle hastanenin iaşa. 

karanın cuma gllntl saat ıo yam yapmışlardır. SJU 1akuıcla baelanaeaktır. 

Çok icil ve bü7iik phir Jhü7aenu karplıyaeak ola mo
dern, 800 1atakllk Mecidlyeköyil Şehh Jwtaneainla dJtm. 
dn srörftntlatl blyle olaeaktlr. 

Yazan: V, BIRSON 

Yatak bıdabUmlf balatillarlar 
Y enidea hastane 7apmak 14i7le dursullt 

mevcutlara bir paYfO• 'ffJ'• Wr be 7ata* 
dan .. •bilmek ltla "aeredea para bul.., 
hm?,, diye yalnıs belediye delil, hepimi• 
diltilailr, •aruıcl.uk. Topluca ele ıeçme.I 
malatemel pna ........ plmaea, hepimlf' 
............. ,. ...... !..,. ........ 

Wt.. Mblktlı'. 
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reTJ"G"ti'i'fl ! .......................... : 
vam Kamarasında 
Yazan: Omer Rıza DOGRUL 
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Yazan: B. FELEK 

Son günlerin en göze çarpan 
haberini Almanlar veriyorlar. 

Bu zatl,.rın şerefleri üzerine temi. A vam Kamarasında evvel~~ gün 
başlıyan müıakeree dun de 

evaın etti, Fakat bu satırlan yazdı
ız sırada mUzakere nihayet bul-

amış, yalnız hararetini arttırmış, 
tinıat meselesinin de ileri stuillme-
ine sebep olmuştur. • .. 

Muhalefet hükumetin umum• ıtı. 
adı kaybettiğini iddia ettiğin~en 
ister Chamberlain Meclisin :reyı~c 
üracaat hususunda tereddüt et~

Müdafaa 
1 ~~7~~ ı Tahdit Edildi 

K 
. . 

omıserı ı ~:~;::~ 

nat vererek söylediklerine göre 30 
Nisan gecesi İngiliz Başvekili Mis. 
ter Chamberlain, Fransız Ba,vekili 
Mösyö Pol Reynaud ile telefonla ıö. 
rüşürlerken Alman istihbaratı bu ıö
rüşmeyi dinlemiş. İki başvekil bu ıö. 
rilşmede Şark ordusunun 15 M.ayasa 
kadar hazır olması hakkında ve dl· 
ğer şark mesaili üzerinde laf etmişler. 

eceğini bildirmJş ve bu suretle. ~u
akere mühim bir safhaya glrmışbr. 

Muhalefetin dil§ünceleri ~u ınahi-
tttedir: 
:Mister Chamberlaln ile ~rka~~ş~a
idare ettikleri i11in ehlı degıldır

er. Tuttukları siyaset, gevıektlr, •· 
ardır ve aksaktır. Bu siyasetle harp 
aıanılmaz, belki kaybedilir. Bu ~i
aset yüıünden .Almanya strateJik 
aztyetini diizelttikçe di1zelttl, ve 
uvvetlendirdikçe kuvvetle~dırdi: 
una mukabil İngiltere vazı~eti~ı 
Uteınadlyen bozdu. Hükiını~n ~~-

Değiştirildi! voroşilof 
,{/':... 

Milli Müdafaaya Ki ev .-.. _IJ .-: 
Kumandanı Mareşa' (.;~· 

asetı yüziinden inıiliz prest•J.• _mu
enıadiyen düştü ve bitara~~ ıçınde 

Semion Getirildi f Ji?ı-:.n"'*~q"\ 
Moskova. 8 (A.A.) -Tass: Sovyet. \,;u .. ır<:::,..,.,,,.,; .. 

giltereye itimat edecek hm .de ~~1• 
adı. Yapılacak i' hükiimetı d~gış. 

irınekt' ç·· k " hükumet içınde ır. un u . 
alkın itimat edebileceği bir ~e~ ~·
a \'arsa o da Mister Churchıll dır. 
ükumet onu kalkan gibi kullana. 

ak kendini korumak istiyor. Fakat 
u çeşit tedbirler muvakkattir ... ~e 
emleket menfaatine uygun deııl-
ir. Harbi iyi idare etmek ve kazan

k için Chamberlain, Samoel H~r 
e Jon Simon'un iş başından ayrı· 
alan lazımdır. Yoksa bu adamların 
aşta kalmalan yüzünden harp te 
aybedilebilir. b 
Bilh LJ d Geo•~:., Cham er. 

assa oy f t' arnına 
ain'in memlekrı men aa 1 n . 
u fedakf.Yh&a katlanmasını ıste. 
isti" 

ükumetin Noktai Nazan: 

ler Birliği Yüksek So'1'.et Meclisi RL. 
yaset Divanı, Müdafaa Halk Komi~e-

. Mareşal Voroşilof'u bu vazif esın. 
~~n affederek Sovyetler Birliği Halk 
Komiserleri Meclisi İkinci. Reisllji~e 
ve Halle Komiserleri Meclisinin M_tL 
dafaa Komitesi Reisliğine getirmış.

1 tir. 
Kiev hususi askeri mıntakası ku-

mandanı Mareşal Semiop Ttinoçenko 
da Sovyetler BirlilP Müdafaa Halk 
Komiserliğin9 cayin olunmuştur. 

Sovyd ier Birliği Yüksek Sovyet 
Meclisi Riyaset Divanı, Birinci sınıf 
Ordu kumandanlarından Semion Ti
moçenko'ya, Grigori Kulik'e v~ Bo: 
ris Şapoşnikov'a Sovyetler Bırliği 
Mareşali ünvanını vermiştir. 

Jnglltere - Sovyetler 
Londra 8 (A.A.) - Reuter Ajansı 

bildiriyor': Butler, sorulan bir suale 
cevaben demiştir ki: 

İngilterenin Moskova Elcisfnin 
Moskovava vc:kU ıcın rıenuz bir ta. 
rih tesbit eôilmiş değildir. 

ın sim~, Mis er Churchill'dir. İşçi partisinden Frans, halihazırda, 
t bu satırları yazdığımız sırada Moskovada bir elçi bulundurulma. 
ister Churchill de henüz nutkunu masının cinnet olacağını söylemesi Ü
·yıeınemişti. Fakat onun hükfunet zerine Butler demiştir ki: 

-- ı •. : h: .. fo., :~ 1 ...... 1 • .,..,.15, on• T,.lb t" E • 1 t:' }' i i ı • 
· ı · h · ı ·ı · d 1 · - .c.. c ~e. mın o auı ırs n z Kl, 

enı sa a ıyet er verı nıcsı o ayısly. H . . N ~ k b 
1 

· 
b"t•· t 1 . · t b arıcıye azın, gere u mese eyı, u un gaze e erın memnunıye c. k . . 1 · · rt 

... t 1 i d b ıı· 'd' B d gere ikı mem cket arasındakı tıca 
•• e me er n en c ı ı L u a .. bad l 1. b h . d S tl B' i t Ch h'll'' k" · u1ı mu e e er a sın e ovye er ır. 
s er urc 1 ın mev .ıını m a. liğlnin vaziyetini inceden inceye tet. 

:ta ettiğini göstermekte~·~· _ _ kik etmektedir. Moskovada sal!hf. 
Esasen Mister Churchill ın butun y tli bl m·· ·ı· · b 1 kl it e r umessı ımız u unma a 

. eri harekata nezarete memur.&: bera~r orada keza bir elçinin mev 
lnıesi, Chamberlaln'in me~klını cudiyeti ne kadar ehemmiyetli oldu: 
Uhafaza için bir şey yapmak ıztıra. ğunu da müdrik bulunuyoruz. 
llda kaldığını gösteriyordu. F~kat 
•nan tedbir kafi mi ve her tedbır a. 
bir dersten sonra mı alınmalı, Hü. 
illet icraatında hadiselere takad. 
Ilı etmemeli mi? İniiltere efkarı u. 

lltniyesi bütün bunları düşünerek 
rekct edecek bir hükumet istemek. 

dir. Ve Mister Chamberlain hükii. 
tti de kendini vaziyetin bu icapla. 
a uydurmak içln çalışmaktadır. 

Roosevelt Bir Sulh 
Teıebbüsünde 

Vafington, 8 (A.A.) - Reuter: 

UCRETLİ 
Memurların 

Vaziyetleri 
Bu iş 941 e Kadar 

Halledilecek 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) -

Meclis toplanarak Orman, Hava Yol. 
ları, Posta ve Telgraf Umum müdür. 
lüklerinin kadrolarını m\.i2akere et. 
miş, bu münasebetle söz alan Baş.. 

vekil ezcümle demiştir ki: 
"Devlet kadrosu içeri.si.ndc, ü cretli 

memuriyetler de bulunacaktır, bu 
tabiidir. Devletin muhtelif d:airele
rind(.n kadrolarında daimi olarak 
bulı.:nacak memuriyetlerin, maaşlı 
olmıısı cihetini bendeniz d\? tercih e. 
derim. Esasen barem kanununu çı. 
karmaktan maksadımız, doğrudan 

doğruya devlet memurlarının vazi. 
yetlerini ve onların maaş hadlerini 
bir çerçeve içerisine almak ve :aor
mallcıştirmekti. Şimdi oraya doğru 
gidiyoruz. Bu defa takdim olunanJa. 
n da tekrar tetkik ettim, bir kısım 
ücretli memuriyetler de mevcuttur. 
Bunlarm içerisinde daimi olarak üc
rette kalınası veyahut derhal maaşa 
geçirilınesi lazım gelen kısımlar da 
vardır. Bunları da gördüm. 
Şimdi 941 bütçesi heyetinizde tas• 

dik edilinciye kadar müsaade ediniz 
de biz bu İii tetkik edelim ve bu müd 
det zarfında muhtelü daireler bu işi 

Meclis Bütçe Encümeni Makam 
Otomobillerile Bunlara 

Binebilecek Olanları Tesbil Etti 

Gerçi ikişi arasında, hele iki Bq. 
ve.kil arasında ıörüşülen §eyleri elin. 
lemek bizim bildiiimiz yalınkat ah. 
lak kaidelerine uygun değildir am. 
ma Frenklerin ''A la guerre comme 

Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)- cak plakaların rengi ve şekli Vcka a la guerre!,, "Harp esnasında harp 
Resmi daireler ve mı.iesseselerde bu. ler Heyetince tesbit olunacaktır. icabı hareket edilir,, dedikleri ıtbl 
lundurulacak nakil vasıtalarına dair Makamlara tahsis edilen nakil va- muharebe esnuanda böyle ve bar 
kanun layihası Meclis Umumi Heye. sıtalan tahsis olundukları makam ve dan daha büyük hatta baştan ba .. 
tine verilmiştir. Bu layihada Cilm- işler haricinde kullanılamıyac~kla~ı bütün ablak kaidelerinin ihmal edU. 
hurreisliği emrine tahsis edilecek o.. gibi bunlardan başkaları da hıç ~ır mesi bir bardak su içmekten kola7 
tomobillerin kanundaki kayıtlara ta. suretle istifade edemiyeceklerdır. olduğuna &öre söz dinlememeyi kma. 
bi tutulmıyacağı tasrih edilmiştir. Yalnız merasim ve resmi davetl~rde dilerine şiar ittihaz etnıl§ olmalan. 

Layihaya bağlı bir numaralı cet. makamı işgal eden zatı~ refa~~tınde na raimen Almanların bu telefon 
velde emirlerine binek otomobili tah. ailesi de bulunabilecektır. Elçılıklere mükalemesini dinlemelerini mazuz 
sis edilen zevat şöyle tesbit edilmiş. mahsus otomobillerin şoför ücretleri görebiliriz. 
tir: hariç, işletme masrafları kendilerine _Canım! Nasıl olur? İki Bqvekil 

Meclis Reisi, Başvekil, Genel Kur. ait olacaktır. arasındaki mahrem mükalemeyi aa. 
may Başkanı, Vekiller, Temyiz, Di- Bu ~anun esaslarına :"~hal~f hare: sıl çalarlar? 
van ve Şura Reisleri, Ba§müddeiu. ket eaenler hakkında layıha)a cezaı Diye düıaünmiye de ıelmes. Ne 
mumi, Umumi Müfettişler, Ordu Mü. müeyyideler konulmuştur. Bu gibL kadar sıkı tedbir alınırsa alınsın ko. 
fettişleri, Genel Kurmay İkinci Bat- Ieı:_ ha~k.ında kanuni t~k!bat yapıla. münlstlik ve NaziUk gibi siyasi ka· 
kanı, Donanma Komutanı, Hariciye cagı gıbı tahakkuk e!tırı~~cek zarar naatleri, memleketleri aleybiDe iha. 
Umumi Katibi ve Elçilikler. ve masra?ar ~-:Sullerı~e uç kat ola- nete ve düşmana yardıma kadar ile. 

Layihada makam hizmetlerine tah. rak tazının ettırılı:cektır. . . rl sürenler mevcut oldukça bu ihti. 
sis edilen binek otomobilleri şunlar. Bu kanunla bınek otomobillerını mal daima varittir. Hele( Fransa ıihl 
dır: diğer vasıtalarla tebdile mecbur tu- daha iki ay evvel 72 tane komtbdlt 

Valilikler, Kolordu Komutanlık. tulacak daireler ellerindeki binek oto mebusu ve milyonla komüniat parti.. 
ları, Müstahkem Mevki Komutanlık. mobillerini eskitinciye k~dar kullan. zanı olan bir yerde bir telefon mema. 
ları, Tümen Komutanlıkları, Jandar- makta devam edecek.lerdır. ~~kanun ru veya memuresi pek lla böyle hir 
ma Umum Komutanlığı, Ankara ve la kullanılaca~ v~saıt harıcı?de ka. mükilemeyi çalabilir. Hatta Almaa• 
İstanbul Emniyet Müdürlükleri. Iacak otomobıller derhal Mal!ye Ve. ların bu hünerde sabıkalan da var• 

1 

Bundan başka askeri kıtaatı ve kaletinc teslim olunacakiır. dır. Sabık Çekoslovak Cümhurrelai 
garnizonları teftiş hizmetinde kulla.. (Beneş) in Parisle yaptığı bir mlll&L 
nılmak üzere Milli Müdafaa Vekaleti Kız Talebelere lemeyi de çalmış olduklan hatırlar. 
emrinde beş binek otomobili buluna. dadır. Onun için, Mister Chamber. 
caktır. T il f Ed lain ile Mösyö Pol Reynaud arum. 

Tahsil dairelerinin teftiş hizmetin. asa U en daki bir milkalemeyi de çalmış ola· 
de ve para nakillerinde kullanılmak B • M ıı• biH.rler. 
üzere İstanbul defterdarlığı emrine lr UG im Yalnız bu mükalemenin metni ola. 
bir binek otomobili tahsis edilmekte. rak ilan ettikleri şeyin bir kıymet 
dir. Mahkum Oldu peyda edebilmesi için bu işin umur. 

Başvekalet emrinde ecnebi misa- ları arasında mutlaka bir aptal bu. 
firler için dört otomobil bulunabile- İzmit , 8 (TAN Muhabirinden) - lunmak lbımdn. 
ı..-ektir. Bir yıl önce İı.mit. Ulugazi mektebi Yani ya her hafta yüksek harp ti. 

Kaldırılan otomobiller muallimlerinden Habip Kocabalkan rası halinde toplanmakta olmalan. 
Bu otomobillerden gayri devletin isminde bir muallim, talebelerinden na rağmen Mister Chamberlain Ue 

b .. .. d . kk""l .. 1 12 kadar kız çocuğuna tasallut et. Mo'"&yo·· Beynaud Şark ord .. •unun L-~ utun aıre, teşe u ve muessese e. k ı ... ııur-
riyle hususi idareler, belediyeler, ser. mekten suçlu olarak tev ü ~imişti. rekete sçmesi gibi pek mühim bir lfl 
mayesi devlet tarafından verilen ve. O zamandanberit . bu iğrenç ı-wdisenkin telefonla görüpnek gibi bir ihtiyat. 

. d d muhakemesi zmit ağırceza mah e. ıı .. lık yapacak kadar aptal olmalı.el·•. ya sermayesinın en az yarısın a ev- ·· .. 1 · b • ..... 
letin iştiraki bulunan hükmi şahsi. mesinde gizli olarak golriu mi ı..iş ve u lar ki, buna ihtimal yoktur. 
yetler, kurumlar, fabrikalar, banka- esnada mahkeme mua 1 m n suç de. Yahut dünya efklrr umumlyeslnin 
lar, uınumt menfaatlere hadim cemi. lilleri üzerinde çok esaslı tetkiklerde böyle bir ihtimale inanacak kadar 
yetler ve hayır cemiyetlerinde zat bulunmuştur. aptal olması gerektir. Buna ela im. 
veya makama mahsus binek otomo. Dava son safhasına geldiği cihet. k6n yoktur. 'Oçüncüsü de böyle tele. 
bili ve diğer binek vasıtaları kulla- le dün aleni bir celse aktedilıniıtir. fonda yakalanmış bir habere berk• 
nılması layihaya konulan bir hüküm. Nail Törenin reisliğinde, Salihattin sin inanacağını zanneclen Alman 
le menedilmiştir. . ve Sabriden ve müddeiumumi Halil propaganda teşkilata aptal olmaWır. 

Devletin bu liyihada yazılı teşek. Hamdi Doğudan teşekkül eden malı.. Bu üç unsurdan birisi aptal olma· 
küllerin devamlı hizmetlerinin başa. keme heyeti, muallim Habip hakkın. dıkça bu haberin ayakta durm11111ta 
rılabilemesi için kamyon, kamyonet. daki kararını tefhim etmiştir. Buka. ve meydana çıkmasına imkan olama. 
motosiklet, otobüs ve motörsüz diğer rara göre Habibin talebelerinden 
vasıtalar kullanılabilecektir. 7 • 8 yaşlarında bulunan beş kız ç0. 

Resmi nakil vasıtalarına konula. cuğuna şeni tasallutta bulunduğu sa. 
bit görülınüş ve kendisi 9 sene bei 
ay hapse mahkUın etmiştir. 

Millf Şef ile Irak "-nlaşrlan neticede, Miter Cham. 
lain iktidar mevkiinde kalacak, 
at harp itinin idaresini kuvvetli 
ele bırakarak işlerin daha esaslı 

1' istikamet almasını temin edecek-

Reisieümhur Roosevelt'in Avrupa 
anlaşmazlığı ile alakadar b!r teşeb. 
bUs hazırlamakta olduğu kanar.ti, 
Vaşingtonda gittikçe fazlalaşmakta
dır. Hatta bazı müşahitler, Beyaz 
Sarayda sulh lehinde bir l1areket ha. 
zırlanmakta olduğu ve bu harek~te 
Vatikanın sulh lehinde yapacağı bir 
daveti ile birlikte ba~lanacağı fik. 
rindedirler. 

bir şekle soksunlar. Ayni zamanda velemek ve 
devJet dairelerinde adetten ziyade isterim. 

huzurunuza getirmek Mahkemenin kararı İzmitte bir 
yıldırım ıilratile yayılmıı ve bu ne. 

bu teklifi kabul edil- ticeden bütün halk memnun kalmıt
tır. 

Krall Arasında 
Ankara, 8 (A.A.) - Irak Kralı t. 

kinci Faysalın yıldönilmü münuebe. 
tile Cümhurreiai İnönü ile Kral Na. 
ibi Emir Abdulilah arasında aşağıda 
ki telgraflar teati edilmiştir~ 

1 

l1! 

Finlanda Sulh 
~uahedesine Aykın 

Hareket Etmiı 
lVfoskova, 8 (A.A.) - "Pravaıı,, 

anda hükCırnetini her iki tarafın 
llahede mucibince diğer tarafa 
tJ..:et:rneğe mecbur bulunduğu mal. 
mey, olduğu gibi terketmesini efor
~ eden sulh muahedesi ahkamını 

l etmi§ olmakla itham etmekte-

~l\7daya göre, Finlandalılar sul. 
~ akdini müteakıp bilhassa Keks
; \7e Enso'daki büyük selüloz ve 

t fabrikalarını işe yaramıyacak 
haıe getirmişlerdir. Halbuki ga-

•ey~ göre bu şehirler bombardı-
ll ' ~ a nıaruz kalmamıştır. 
u gazete, mezkftr !abrlkaların en 

1 
•lacaıt yerlerinde dinamit kur. 
arı bulunduğunu yazmakta ve 

tlirıı hareket ile Petsamo'da sulh 
q~edesi mucibince Finlandalıbra 
tık ı ~ . t a arı ve malzemeyi oldugu gı-
~tkeden Rusların hareketi arasın
ir :trıukayese yapmaktadu-. 

.. ---o--
.!'a Komisyonu Toplanıyor 

' ~kreş, 8 (A.A.) - Tuna Avrupa 

2~onu, mutat ilkbahar içtimaı. 
-h 1\tayısta Galasta, Fransız mu. 
ras1nın riyaseti altında aktede. 
~l'. Almanlar dahil olduğu hal
a 0ttıisyonun bütün azası. bu iç. 

d ' iştirak edecektir. 

• 

• 

keyfiyet cephesinden işi mütalaa e. Başvekilin 
dip ona göre devlet teşkilatını çerçe- miştir. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Moskova ile Yugoalavga araıında bafl,ıgan tica
ret müzakerelerinin ahaaını 11eniflettiği haber 
veriliyor. Moskovadan veriün luıMrlere göre, 
Sovyet Rusya Yugoalavya Ue ticaret mukavele· 
si akdinden sonra M oakova Ue Belgrat araaında 
hava seferleri tesisini, bir kiUtürel anlQ§ma ya
pılmasını ~ekl~~ etmiştir •. Bu ~tıfm~rdan 
sonra 8igası munase"betlerın de duzelecegı tah
min edümektedir. Almanya lle ltalyanın bu ko. 
nufmalardan kutkulandığı zannedlligor. 

• M htelif bitaraf memleketlerde Almanya hesabına ça. 
Jış:n Nazilerin miktarı hakkında bir gazete şu malu-

matı veriyor: , • 
"llolandada gayrimeşru şekılde çalışan 30 bin N~zı 

d Memleket dahilinde yaşıyan Almanlann mık. var ır. 

tan da ızo bindir. . 
Belçlkada Nazi yoktur. Fakat Nazı taraftarı olan Bel. 

çikahlar vardır. . . 
1 daki Nazilenn mıktarı 30,000 dlr. 

Yuıoı avya a.ki ecl'l N '1 
d hükUınet tarafından t p ı en azı e. 

Romanya 8 dahili dek' AL 
rin miktan 20,000 dir, ayrıca Koendma~ya -~"-~ ed~ 

__ ,_ ... 1.. dan da ıüphe ve ıse CUlllU-t 
man ~rın * 

• t urahhasT Clodius'un Bulgarlstanı ziya-
Alman tic."~e m b plerl hakkında şu malumat verili. 
ret etmcsının se e 

yor. . • yüzde seksenini Almanyaya 
Bulgaristan ticaretının 

• 

• 

g3nderlyor. Bununla beraber Almanya, Bulgaristan. 
dan bazı ımisaadeler daha istemektedir. Anlaşılan bun. 
ların biri, Sovyet ihracatının da Bulgaristan tarikiyle 
yapılmaııdır. 

Almanlann ıon zamanlarda Bulgaristana yapacakları 
ltha1Atı yapunamalan Almanyanm borcunu son dere
ce yUkseltmiş ve 2 milyar levaya çıkarmıştır. 7 Milyon 
İngiliz lirasına yakın olan bu meblif, Bulgaristamn 
bütün bütçesinin üçte birine muadildir. 
Bulgarl~tan, hu borcun daha fazla büyümesi ihtimali 
yUzilnden, iktısadt bir tehlike ile karşılaşmaktan en. 
dise cdbor. .. 
Vatiknnın harp aleyhtarlığı, Jtalyada derin bir 
tesir bırakmakta ve ltalyan rüesasını düşün
dürmektedir. Bir rivayete göre ltalyanın Ber
lin Sefiri Attol.ico'nun Vat ikan nezdinde /tal.ya 
Sefiri olarak tagin olunmasının bir ae"bebi de 
onun Vathcan Biyaseti Uzerinde müessir olması
nın be/denilmesidir. ... 
Vatlkanın ınetcsi olan ve İtalyan gazeteleri &ibi 
müttefikler aleyhinde uluorta nepiyat yapmıyan 
Osservatore Romano'nun son zamanlarda ıatıtının 

kat kat artması üzerine, müfrit faşistler bu ıazetenin 
İtalyada satılmaması için şiddetle neşriyat yapmıya 
başlamıc;larsa dn. İtalyan hükumeti bu müfritleri tat
min ~decek bir karar verememiştir. 

Fahametli Emir Vasi Abdtililih 
Hazretleri 

Batdat 
Hapnetli Kral hazretlerinin do. 

ğum yıldönümü münasebetile en ha. 
raretli tebriklerimle şahsi saadetleri 
ve karde§ Irak milletinin refahı hak. 
kındaki kalbi temennilerimi takdim 
ederim. İSMET İNÖNil 

Fahametli İsmet İnönü 
Türkiye Cilmhuneisl 

Ankara 
Haşmetli İkinci Faysal'ın dolum 

yıldönümü münasebetile I\ltuf bu. 
yurduğunuz nazikane tebriklerden 
dolayı zatı fahimanelerine derin ta. 
şekkürlerimi takdim eder ve zatı fa. 
himanelerile kardeş Türk milletine 
saadet ve refah dilerim. 

Vasi Abdülilah 

Şarki Erdün Emiri 
27 Mayısta 

Ankaraya Geliyor 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) -

Şarki Erdün Emiri Abdullah maiye. 
ti erkanile birlikte hükfun~tiınizin 
misafiri olmak üzere bu ayın 27 nci 
Cumartesi günü sehriınizi tesrif ede. 
ceklerdir. 

Emir. şehrimizde üç gün kalacak 
mütea~ibe~ İstanbula gidecek ve 0~ 

-- rada hır mı..iddet istirahat ettikten 
~nnra memleketine dönP.Cektir 
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5.POR 

Maarif Müdi:r~\;ğü Tan 
Kupası Fin" l Maçını 

Geri Bıraktırdı 
Cumartesi Günü Bahar Maçlarına Başlanıyor 

Geçen hnfta neticelenemiyen Tan 
kupası mektepliler futbol şampiyona
sı bu hafta Fenerbahçe stadında tek
rar edilecekti. Mektepliler spor bir
liğinin bu şampiyonayı bitirmek hu_ 
susundaki düşüncelerine rağmen Ma
arif Müdürlüğii bu maçın bu hafta 
tekrarını muvafık görmemistir. NL 
tekim geren sene de hadi~eli maçtan 
sonra final maçı yapılmamış ve sam_ 
piyon taayyün edememişti. Bu sene 
de ayni vaziyet hadis olmuştur. 

JJ/illi küme marları 

Calıar maçları 
fc anbulun milli kümeve dahil dört 

kliibü Fenerbahçe, Galatasaray, Be-
iktaş, Vefa klüpleri bu h?.fta yapa

cakları Bahar kuoası maçlarının e. 
c;aslarını aralarında tesbit etmişler
dir. 

Cumartt-si guni.i caat 15 de Ve
fa - Fenerbahce. 16.45 de Galatasa. 
rav - Beciktaş, Pnzar e-linii snat 15 de 
birinci güniin mağllıplat-t, 16.45 de 
kupanın sahibini tavin edecek olan 
birinci güniin galipleri karşılaşması 
yapılacokhl", 

il akem kursları 

Poliste: 

Yakalanan 
D ÖVİZ 

Kaçakçlları 
Zabıta dün yeniden birçok döviz 

kaçakçısı yakalamış ve tahkikata 
b~~lanmıştır. Hadise şudur: 

Evvelki gün limana gelen bir A.. 
merikan vapuru tayfaları dün Kapa. 
it ı:ar ıyı p-ezmı>~e gitmisler. halıcı 
Bahnettin ile İbrahim isminde bir 
'Zattıın 3 bnttanive alıp mukabilinde 
l!l dolar vermislerdir. Avni tavfalar 
akşam iizeri Karaköyde Tokatlı lo
kantasında bira icmiı:ler hesabı gene 
dolar olarak ödemislerdir. 

Bu hafta milli küme maçlarına yal. 
nız İzmirde devam edilecek, Ankara 
takımları İzmire giderek İzmirlilerle 
karşılaşacaklardır. Cumartesi günü 
Altay - Muhafız, Altınordu _ Geneler, 
Pazar .aunü Altay _ Geneler, Altın
ordu - Muhafız oynıyacaklardır. 

Tayfaların ecnebi parası vermPle. 
ri ihtimalini evvelce hec;aolamıs olan 
c;ivil memurlardan birisi bunları ııiz_ 
lice takip etmekte oldu~ıından hadi
~eden derhal miidüriyeti haberdar 
etmiştir. Rira7. sonra bu iı:;i tahkike 
memur edilen birkaC' memur. evvela 
Kapalı car~ıya #!itmisler. bııttaniye 
bedeli olarak verilen 15 dolarla bera
ber su<'luları vakalavıp Pmnivet mü. 
diirlü~iine eötnrmüslerdir. Bundan 

Hakem kursları tedrisatına bu cu- sonra Tokatlı lokantasına ~idilmiş, 
mA n;;nii '=":>t 18 rl<> hacl:ınacaktır. bira narası olarak alınan 5 dolar 

lfrk ek Lisesinin bayramı kt-ndilerindPn istenmictir. F'akat o 
İstanbul erkek lisesinin srnehk --tllana kadar '"'ara elden ele dola. 

spor bavrtımı cuma _ıriinü öğleden c;arı>k ninrı"- CafaUld(\ Ha,·var ha
sonra Fenerbahçe stadında yapıla_ nında s:ırraf D"mitrinin kassı"•••• eir
caktır. ~ mictir Bunıın fö:erine lokantanın sa.. 

r - -A- s K'_E _R_L_l_K_ .. i-şı:ER·i-·····--······ı 
..................... .. .................. . 

Yokıamaya Davet 
Fatih Aılcerllk Şubrslnden: j nkşamınıı kadar her cınıftan Binbao::ı rüt-
1 - Yedek subayların sene yokhımala- becindeki subayların. 

ına 1 Haziran 940 gOnOnden itıbııren 7 Haziran 940 sab. hından 10 Haziran 
başlayacaktır. Yoklamalar haziran ayı so- 940 akşamına kadar her sınıftan Yüzbaşı 
nuna kadar devam edecektir. Yokl:ımala- rütbesindeki subayların. 
rın bizzat yaptınlmıısı mecburidir. 

2 - Rahatsız olanlar (mahalli hukümet 
hekimliğinden musaddak rapor), hukümet 
memuru olup da bcr.ayi vazife şube mın
takası haricinde olanlar (tavı:I! edildikle
ri emrin sureti), serbest meslek sahibi o
lup da haziran ayı zarfında hariçte bulun
maları mecburi olanlar (bu mecburiyeti 
bulundukları mahallin emniyet müdurlük
lerlnden veya Amirliklerinden alacakları 
tasdikli vesikalar), YQklnmalarını kerre 
dahilındeki vesaiki mektuplarla gönder
mek surctlle mektupla yoklamalarını yap
tıracaklardır. Vesalkslz gönderilen mek
tuplar makbul değildir ve yoklamaya gel
memış addedilecektir. 

3 - Mektupla yoklamalarını ,.apt:rn
caklar bizzat yoklamnlarını yaptıracak su
bayların getirecekleri aşağıdaki vesaiki de 
mektupla göndereceklerdir. 

4 - Şube mıntakası haricinde olup da 
yoklamalarını yaptıracaklar istenilen vesa
iki bir dilekçe ile bulundukları mahallin 
şube başkanlıklanna müracaat etmek su
retile yaptırabilirler. 

5 - Gerek mektupla \'e gerek~e dilekçe 
ile müracaatlarda ni.ıfus cüzdanlarında 
(939) yoklamasında yazılmış şube defter 
sıra kayıt numarasının blldlrllmesl ltızım
dır. Mesela 3/25 gibi. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler veya usu
lune tevfikan mektupla yaptırmayanlar 

1076 numaralı kanuna tevfikan (50) lira 
cezaya tAbi tutulacaklardır. 

7 - ı Hnz.lran 940 sabahından 2 Ha
ziran 940 akşamına kadar her sınıftan Al
bay rütbesindeki subaylann. 

10 Haz.Iran 940 sabahından 20 Haziran 
940 akcamına kadar Üstıtm. Tızm. ve As
tgm. rütbesindeki subayların yoklamaları 
yapılacaktır. 

8 - Yoktnmal rda aşağıdaki vesaik a
sıllarfle birlikti' \'e t sdlkslz olarak bera
ber bulunclurulııcaklır. 

A - Terhis tezkere:.! veya m!itı>kait em
ri veya diğer askeri vesaik sureti. 

D - Nilfu c-üzdanı. 

E - 1ki.:er det rotoı;rar. 

H - Hekim. ec1.acı. d şçi, \•cterlnerle
rln dıploma ve lh ı as \esi taları suretleri. 

9 - Her rutbe !çın tayin edilen günler
de yoklamaya gelinmesine riayet cdılmesl 
ılan olunur. 

Şarap ve Likör Satışı 

Mütemadiyen Artıyor 
Şı.rap, likör, vermut gibi hafif iç

kilt?rin satışlarında son seneler i<,:e
risiııdl.! rakının zararına olarak artış 
kaydedilmektedir. 934 te iı~hi't,1rlar 
idare~inin şarap satışı 217 bin litre 
iken 938 de bu miktar 930 bin litre
reye çıkmıştır. Yine 934 te likör !'a
tışı 28 bin, vermut satışı da 6 bin 
litre iken 938 de likör catışı 46 bin, 
vermut satışı da 30 bin litreye çık
mıştır. 

Mısır Konsolosunun Ziyareti 
2 Haz.Iran 940 sabahından 4 Ha:r.lran 940 

ak~amına kadar her sınıtuın Yarbay rut- Mısır Konsolosu dün belediyede 

hibi ile sarraf cfa vakalanmıcl&:ır ve 
ciim lesi hakkında kanuni takibata 
baı:l:ınmı~tır. 

Yine J;r~knm;lrk uüziirıden 
Bir yaralama 

Sehr~rnininde otursrn Ali isminde 
bir ~ofnrle mrtrrc;i S\dıka ar,,c;mda 
l(ıc;k::ınC'lık ''Ü7.Ündrn kavt!a <'ıkmış. 

tlr. Ksıdın bir aralık sok" ~a rırlavıp 
kacmak istrm·c: ise de Ali arka,:;ın. 

dan yetişerek baı:ma bir sopa vurmuş 
v" onu yere S"rrlikten sonra bı<'ağını 
cekmic;. m11htelif Vf!rlerinof'n ai?ır su
rette yaralamıstı~. Yaralı C'ı-rrahpgşa 
l)a-;t:ını>sine ksıldırılmıctır. Hadic;Pve 
mlidd"hım11mi muavinleril"lden Ne
cati KiitükC'iiotil u el koymuı:t "r 

Tramvayda yangın çıktı 

Taksimle Br>va7.ıt ara-;mda isleyen 
otomatik kanılı tramvavlardan biri
c;i Karaköy Pal:ıs önünden gecerken 
mntör aksnmında vangın cıkmış ise 
ne de..,h::ıl ~ondl'rtılmUct ır. 

Bir genci yılan rsrrdı 
Üskiidarda Kösedayı sokağında 4 

numaralı evde oturan Zekiyi yılan 

ısırmış. Niimunc hastanesine kaldı.. 

rılmıştır. 

l\lacar Vapuru Henüz 
Kurtarılamadı 

.Midye civarında tehlikeli surette 
karaya oturan Macar bandıralı Du
na vapurunun, kaza esnasında altı 

delinmiş ve sular ambarlara hücum 
ederek birçok eşyayı ıslatmıştır. Gü
vertede bulunan eşyayı da dalgalar 
götürmüş ve bir müddet sonra ge. 
minin oturduğu civardaki kumluğa 

atmıştır. Gerek bunlar, gerek vapur
daki diğer eşya, Midyedeki muhafa
za te ·kilatı tarafından nezaret aJtı
na alınmıştır. 

Vapurun kurtarılması için havala-

TAN 

1 Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinde Yapılan 
Tasarrufla r Meselesi 

Salahiyettar Bir Şahıs, Tasarruf Yalnız Memur 

Kadrolarına İnhisar Etmiş Değildir, Diyor 
Gt:cen cumartesi çıkan -.ayımızda 1 deki tasarruflar yalnız memur kadı o 

Günün. Meselesi sü~un~ınJa gümrük larına inhisar etmiş değildır. Bilaıds 
ve İnhısarlar Vekaletın:le yapılan en ehemmiyetli kısım!ar. htitçenın 
tasarruflarda tutulan yolun pm.ış diğer fasıllarında icra edilm~ş ve an
olduğu hakkında bir yazı yazrr.ıştık. ca~ bu tasarruflarla da ın.,t:ıip olan 
Karilerimizin gönderdikl~ri mektup- miktarın temin edilememesi kar9-
lara atfen, yazdığımız bu ya7.ıda tn- sında kadrolardan bazı memuriyct
sarru!un yalnız bir kısım mt!murla- ler "L,, cetveline alınm1ş~ır. 
r~ yol. v:rmek~e temini cihe~inJ gi- Bugün Vekalet memurlanndan bu 
dıl~esını~ ?o~ru olamıy3c-agını te. suretlt bu cetvele alınanların yarı
baruz ettırmıştık. sınds.n fazlası da münhallerin mev-

Giimrük ve İnhisarlar Vekaletin- kuf tutulması ve yeniden memur a. 
de salahiyattar bir zat, Ankara :nt<- Iınmaması suretile temin edilmiştir. 
habirimize bu mesele hakttmcla ne- Bugün müstahdem memurların açık
miştir ki: ta kalmamalan için aza:ni dikkat ve 
"- Her vekaletin 1940 yılı btlL hasscısiyet gösterilmiştir. Bazı gaze.. 

çesirıde tasarruflar yapıldığı gibi, telerde fazla masrafı mucip olarak 
Gümrük Vekaletinde de yapılması gösterilen veya buralardan tasarruf 
tabii ve zaruri idi. Bu münasebetle yapılmasına işaret edilen fasıllar iı
ga1etelerde intişar ettiği gibi, Güm- zerinde de lüzumu kadar tasarruf 
rük ve İnhisarlar Vekaleti bütçesin. yapılmıştır.,, 
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RADY·o 
ANKARA RADYOSU 

Türk.iye 
Türkiye 

T. A.. p 

Radyosu Ankara Radyost 
Radyodifüzyon PostalJr' 
Dalga Uzunluğu 
11.7 m. G46!1 Ka. !O &f 

1848 m IR2 K,.. '"" it" 

Perşembe, 9. 5. 1940 

12.30 progrıım ve memleket saat a."311 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.~ 
l\'IUzJk. Çal nlnr: Cevdet Kozan, Ruş(.\ 
Kam, İrlettin Ökte, Okuyan: Sadi Ho~ 
13.15 MUzik: Halk türkUleri. Metharf 
Sağnak ve Sadi Yaver Ataman; 13.30-14· 
Müzik: Karı ık müzik (Pl.). 

18.00 Program ve memleket saat ay~ 
18.05 Müzik: Operet parçaları ve be& 
senfonik mi.izık (Pl.), 18 30 Müzik: Rad1' 

caz orkestrası (Şet: İbrahim Özgür), soP' 
rano Bedriye TOzilmin iştfrakJie, 19.I 

Müzik: Fasıl heyeU, 19.45 Memleket sa• 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.oD 
Milzlk. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerü k 
11, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Okuyanla< 
Melek Tokgöz, Mahmut Karındaş, Safi!' 
Tokay; 20 30 Konuşma; 20,45 Milzik. ça· 
lanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, iuettl: 
Ökte. O'rny n· Muzeyyen Senar, 21.10 l{O' 

nu ma (Bibliyografya), 21.30 Müzik: ruıd· 
yo orkestrası (Şet. H. Ferit Alnar), 22.2 
Müzik; Melodiler (Pl.), 22.30 Mcmlektft ı;ıı• 
at ayan, ajans haberleri, ziraat, esham • 
tahvildt, kambiyo - nukut borsası (Fiyatı 
22.50 Mütlk. Cazband (Pl.), 23.25 - 23.3 
Yarınki progrrun ve k panış. 

• 
Ecnebi Rndyolarındn Türkçe 

Neşriyat 
Y ehi Otobüs Hatları 

ihdas Edildr 
Belediye, otobüs hatlarında bazı 

tadfüit yapmıştır. Verilen karara gö. 
re, bundan sonra Maçka ve Kurtu
luş arabaları Süleymaniyeye git:ni
yecek lerdir. Beyazıttan Aksuay yo. 
lile Yenikapıya gidecekler ve son is
tasyon Yenikapı olacaktır. 

Bomonti Fabrikası 

Genişletiliyor 
1 

Şehir 
!\'is ln1--ırtar f da resi elinde mevcut · Roma 

yedek bıra .a.:rılendirme tanklarını Roma 

TOrktye 
aaatlle 
19.45 
20.56 
20.56 
18.55 

TOIOmev9 
250 metre 
245.5 • 

(Orti 
(Orta 
(Kı5'1 
(Kısal 

Bomontı fabrika~.-Q naKl~tmistir'. Londra 
Bu fabrikanın istih nlaı . ., ı...ıJ suretle 
yüzde elli nisbetinde arttırm··-...t.tl'. Arnavutluk 19 20 

31.15 • 
19.62 n 

31.32 
38.22 • 
49.18 • 
31.56 

Ayrıca Taksim. Tarabya, Kemer. 
burgaz _ Eyüp arasında yeni birer 
hat tes:s edilmiştir. 

Bundan başka, gittikçe artmak is. vı.ıgoslavya 20.30 
tidadını gösteren talebi karşılıy~bıL 

(Kısa 

(Kıs' 

Beş yaşından küçük çocuklarla 
10 kilodan az eşyalar için otobüsier
de ücret alınmıyacaktır. 

D~vlet Limanları İşletme Uınnm 
Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Bay E
sad Çorgunun oğlu Galata lisesi ta
leb"sinden iken vefat eden Hadi 
Corgunu.n v.p...fstı ~noi 4ov .. •y-i.-ü

mek icin İzmir fabrikasındaki tank
ların da buraya nnkli !a'rnrrür et
miştir. Bu tanklar da getirildikteıı 
sonra. fabrikanın imal kudre:i bir 
misli artmış olacaktır. 

---o--
Nahiye Müdürleri Arasında 
Beyoglu merkez nahiye müdürü 

Feyzi Gülümser, Yalova Kıltç nahi
yesi müdiirlüğiine, Kılıç nahiyesi 
miıduriı cie Teke nahiyesi nu.iclürli.J
ğüne tayin edilmiştir. 

nasebctile 11 Mayıs 940 Cumartesi Çalınan bir malın siıratle meydana çı
öğleden sonra saat 14,30 da ~işan. karılmasında bUyük himmetleri görülen 
taşı Teşvikiye cami~nde Bay Hafız Emniyet İkinci Şube Mudürü B. Ahmet 
Riza tarafından l\levludu Nebevi o. Nazmi ile İkinci Kısım Ba~komlseri B. Ab
kun&cağından dostlanmızla arzu e- I durrnhmnn Tosun'a alenen teşekkür ede-
denicrin teşrifleri rica olunur. rim. lrfanTanık 

~-

BOR 
Londra 
Nevyork 
Parta 
Mlllıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Brüksel 
Atlna 
Sotya 
a:ı.au.,u 

Buda peste 
BOkr~ 

Belgrad 

8 • 6 • 940 
A 

5.24 
.L54.5S 

2.9429 

27.9475 
0.625 

3.63875 
Yokohama 36.14125 
Stokholm 31.005 

E HAM VE TAHVll..\1 
Ergnni 19.10 
1938 ~ 5 ikramiyeli 19-

L A- L E Yarattığı yeni sinema mevsimini bugün- Sıvas-Erzurum 2 19.66 
den itibaren tekrar açıyor... _,~ fş Bankası nama pe in 8.50 

RAEDYö s"SARA'vı 1,_, _____ , __ ~ 
1 - nci Film: 

2 • ncı Film: 

3 - • 

Amerikanın en gilzel sesli tenorları... En muhteşem revülcri... Meıhur Profcs1:1r HUBAY'ın en kıy• 
En çılgın dansları ... Ve milyonlariylc silslenen büyuk film metll talebesi ve Ankara Radyosunda 

HUDUT CASUSLA RI bilyilk muvaffakıyetle yilkeek musl· 
kisini dlnlemlı olduilumuıı: 

Hudutlarda ve cephe gerilerinde kaynaşan Fransız - Almnn 
easuslarının en heyecanlı vakalnrını gösteren Fransız filmi. 
Her hafta 2 en son Jurnal birden: 
1 _ Fransızca Paramunt Jurnal, 2 - TUrkçe Blrltlı Jurnal 

ANNIE DELMAN 
15 Mayıs ÇARŞAMBA saat 21 de 

BugOn matinelerden 
itibaren LA L E Sinemasında SARA Y 

Sut 2.30 • 7 ve 10 da Sinemasında tek bir Keman 
besindeki subayların. Vali ve Belediye reisini ziyaret et-

4 Haziran 940 sabahından 7 Haziran 940 miştir. nn düzelmesi bek~nmek~d~. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ 

RAD YO SARAY! 
HUDUT CASUSLAR! " 2 • 5.30 ve 8.30 da , __ Realtall verecektir. 

Benim o zaman olduğumdan daha cielice min
nettar, ayni ;.amıında hem bahtiyar, hem muztarip 
kimse olamazdı. Ama c; bana inanmıyordu. Şiiphe

lcrl içimi paralıyordu. Beni görmüyordu. I•'cci olan, 
beni görmemesi idi. Onun için duyduğum :.imitsiz 
se,·gıyi be.nim zavslh yüzümde okuyamıyordu. Her 
an atılırdı: "Ne ôuşünüyorsun?,, günde <'!11 yüz, bin 
defa, bu sorguyu, bnna bir bıçak gibi saplıyordu: 
''Ne di:şür.uyorsun?., ve ben ne diye cevap verir
sem vereyim, so:de! un onu kızdırırdı. G~ce sundiız, 
bana, sert ve seri, 1€cavuz ederdi: "Ne düşunüyor
sun ?,, ben konu~urken. titrek ve manyak soz~inıü 
keserdi. Ben ağlardım: - "Bir şey d~şı.inmüyo. 
runı,, derdim. -- "Evet, kaçmayı düşünüyorsun; 

sen başkalarını dü~ünüyorsun.,. Böyle şeyler dü
şilnmiyen b~nsc, o soyleyince düşünmege :ııecbllr 
olurdum. Oh beni:n scvgi11m, beni anlaınıy:ı ~ııiış!. 

O günlerin ne muthi~ gunlcr, ne deh;;et 'e kabu:s 
gnnlcri oldugunu anla! 

Dclıkanlı Y..mıJc!&madı; cevap ta vermedi. 
- O benim e.ııncen gidiyordu. Gö:derınm gör. 

d•.iği.ı zaınanlarc!an daha çok elimden J!i.tiğıııi du
yuyordum. Ben 1.itriyerek ve ağlıyarak onun ayak. 
1 ... n dibinde idım; am<:. o bir susma ve k.n kalesi 
içine knpa111ktı; hraıılık zındanında duvarıı>nınışu. 

Onu seven Lcr. ne ) apabilirdim? 
Hanri l'iyer, sursıldı: Başka bir erkek için olan 

bu aşk haykırışı onı.ı dehşete verdi Vanyan:n bü
t ün aşkları gôzünd'? blı şimşek gibi birden canlan
dı: şimi kendısme tırmandığı gibi, dün Valtec Şmi
tc tırmandığı gibı, hc.ykırarak ve ağlıyaı-aıt tırr.ıan.. 
dığı biitiln C<rkcklerın aşklarını düşündü. 

~.Jdetle on:.ı kcndınden ayırdı. 

- Yeter' dıye bağırdı. Yeter' Ba-?ka bir şey 
d .. nlem ... k istemem. Fc.ydasızdır. Her tıı;Y Lıinıı~tır. 

A Yal!~ f ırl:ıdı, 

----

E LI 1 
1 

Yazan: Annie Vivanti No. 
O, çıkmak için, kaçıp gitmek için kendi şeyle

nnı karmakarışık j estlerle toplıyarak ı.>danın içinde 
sıtmalı sıtmalı dola~ırken, kadın, onu büyümüş göz
leri ile takip ediyordu 

- Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Jiye kekeledi. 
Delikanlı cevap vermiyor, dudaklarını ısırı

yordu. Kendi kendini gülünç ve acınacak buluyor. 
du. Hem korkunç, hem gülünç bir nevi komed~ oy. 
nuyor gıbı idi. Ona, kendine benzemiyen bııi ... ""ltr. ro. 
lüni.ı almış gibi gelıyordu. Kendinde ·.ıe l:areketlP
rinde nelerin ıçtcn, rıelerin yalandan 'Jl<lu~unu bil
miyordu. 

- Ama nerey~ gitmek istiyorsun? Be~i bırak
mak mı ısuyorsu:ı? Beni yalnız bırakmak mı~ 

Yanakhırıru tiiyük göz yaşları çizgilerken, çü
rük vo altüst yazi~nü delikanlıya doğru kaldırarak 
onun ayaklan aibinfl düştü. 

- Ben, bııarma!. Beni bırakma!.. Sımi se,·iyc. 
rum. 

Erkek dimdik kaldı ve ona baktı. Ve bir c>n, 
kendine doğıu ~-aldırılmış olan o yuzde, bu~ı.in o 
~af ıspazmcızları, bütün o düşkün ıstıraplJJn ve bü
• ün o yırtıcı dthsetni!i ile dunyanm bütuıı dısı oa-

RIE il 

1 
~8 Çeviren : SINANOGLU 
siyonlarını görür gibi oldu. 

Oteki onun bakışını anlamadı: O, d<!likanhnın 
kendısi için artık kaybolduğunu sandı; inliyere.K yı
kıldı, alru yerde l:aldı . 

- Eğer sen g:dersen ben ne yapacağ1m? .. 'fan
rım, ben ne yaparım? 

Ofke dalgaları yüzünde tekrar kımtldnrkenı de
likanlı bağırdı: 

- HC:!r zaman yaptığını yaparsın. Bedb3hl, sen 
fenalıktan başka n:-- yaptın ki! .. 

Obürii oğladı: 
- l:vet, c. vet .. Uogrudur. 
-- Sen dört yıınına zarar ve tahripten başka bir 

§'JY saçmadm. Seni kim sevmişse, ona, d.ıuna mu
sibet ve parçalanma getirdin. 

- Evet, evet.. Doğrudur. 
- Şimdi de ne istecllğini biUyoru.m. Beni de 

Kaybetmek, deliğe ve cinayete sürmek ıı;tıyof"un. 

Ama muvaffak oıamıyacaksm. Ah, hayır, muvaffak 
olamıyacaksın. 

Kadm, hıçkırarak ve ona tutunarak, kollarına, 
boynuna tırmanarak kalkıyordu. Soluyocclu. Delı
kanh. onun kııaımış nefcsıni boynund:ı ve cenesin • 

de duyuyordu. Anladı ki, namussuzluk, onun için, 
hırslarını şahlandıran bir kırbaçtan ve bula.ıık şeh
vetıne ı:.ınulmu~ bır afrodıziyak'tan ba:ı.Ka bir sev 
değildi. 

K~ndini onda!l ayırıp kurtararak haykırdı: 
-- Bırak beni.. Bırak! Yoksa. Tanrı hakkı ıcin, 

o:u:ı11 öldurürüm. 

O zaman öteki, birdenbire değişmiş yüzünü ona 
doğru kaldırarak, b:.ı m.ıstik, bır zevk naykınşı ko
pardı. 

Olçülernez derecede genişlemiş gözleri ile de. 
likanlıya bakarak or.dan uzaklaştı; ..iivana doğru 
geriledi. Onu bakı;ıının hipnotızması altında da:ma 
hareketsiz ve bağlı tutarak, geriledi. 

Birdenbire c.gildı; yıldırım gibi bir jestle beyaz 
kutucuğu aldı ve delikanlının i.ızerine rıtııdı: 

- Al, al bunu! - Soludu - Senden üliim is
tiyorum. Işte dalına istediğim son, daima tahayyW 
ettiğim son ve klmsenın bana vermek istemediği 

son bu idi. Kimse, asla, bana, karşı ıı.afi derecede 
kin duymamış veya benı kafı derece sevmemiştir. 
Sen, halbukı .. Sen .... 

Hanri .Piyer, onu görmemek, onu işitmemek 
için başmı ,.:evirerek, dişlerını sıkıyor, yumn.Jtları
uı sıkyordu. Ancak. ötekı, gittikçe daha deli, daha 
ihtilaçlı, ona şnrılıyordu. 

Boğazınd:ı bır korku ve zevk hırıltısı iie hıçkı
rıyordu: 

- Putum, putum! Olüm, ölüm! Sen onu bana 
ver! 

Obürü titriyerek onu yine itti. Fakat kadın, 
boynuna asllmış. ağzında onun nefesini ıç.ıyor, bir 
yandan da kutuyu ınntçı ve aldatıcı, eline tepişti
rıyord~ 

(Devamı var) 
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-ı"' AN 
ABONE BEDELi 

TUrkly11 Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr. .. 1500 • 750 6 Ay 
400 • 800 • 3 Ay 

300 • 150 • 1 Ay 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olıruyan memleketler tçın abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, Hl, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kw-uşluk 
pul ilAvesi J.aı:ımdJr. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Ecnebi Artistler 
Gittikten Sonra ... 

Ecnebi artistlerin gitmesi yüzün
den Beyoğlu barlarında~ ço

iu, ıssız ve yarı işsiz kalmış vazıyet
tedirler. Fakat biz, bu yüzden ne on. 
ları şikayete kalkışmakta haklı b?1a
hilir ne de adlarına "Bar,, denılen 
sefahathanderin arı kovanı gibi işle. 
memelerini teessüfe değer bir ziyan 
sayabilirb. Bilakis, bazı mesl~kdaş
ların yazdıkları gibi, birer "egle°:c~ 
yeri bile savamadığımız barlarm ıyı 
· " " k b" k vaış görmemeleri deme • ır ço 
tandaşların hastalığa yakala~mak. 
tan, soyulmaktan, eroine, kokaın~ a: 
lı~ınaktan, hulasa fena ve tehhkeli 
yollara sürüklenmekten k~tulm8: 
la d kf. Hele onların gıtmelerı 

rı eme ır. , h 
· • · · d te iayesinde milli emnıyetunızt e • 

dit eden bir tehlikeden de kurtuldu
;;.u d"" .. ··ıu··rse bu hususta za. ,. muz uşunu , . h. 
intanın aldığı çok yerinde tedbırl ıç 
bir bakımdan tenkide ihtimal kal. 

ınaz. 

Fakat bır notcta var: liıdenler ara
>ında, "kıymetli,, değil, ''sanatkar,, 
bile bulunmadığını, bu sütunlarda 
muhtelif kereler yazmıştık. Ancak? 
t>nların bize duyuramadıkları zevkı 
tatmanın yollarını ara~ak iınkf&· 
ları mevcuttur. Bu da, gıden bar -
dınlarının yerlerine, hakikaten bey
nelmilel şöhret yapmış kıymetli sa. 
natkarlar gelmesinin imkanlarını ha. 
rarlanuya bağlıdır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, bugün, 
bar ve gazino işletenlerin ne zihni. 

yetleri, ne de keseleri, bu işin onlar 
ı-..... rıudıın ho~rılroasına ınüsait de-

ğildir. 

Fakat, mesela ~ Komecıı 1' ransez,, 
in ziyaretiyle de sabit olmuştur ki. 
memlekete hakiki ve kıymetli sanat
karlar gelmesine büyük bir ihtiyaç 
vardu. Ve onlara karşı halkın gö~te. 
rcceği rağbet, onları buraya getıre. 
bilmenin bizden beklediği maddi fc. 
dakarlığı karşılaınıya kafidir. 

Ş h ide elinde bir de gazinosu u a , . d 
but belediye, bu cibetı e nazarı unan b .. k 
İtibara alarak davranırsa, ugune a-
dar sahnelerde göbek atan konso. 
tn~yoncuları "sanatkar,, sanmış o. 
lan] b'J hakiki sanatkarı tanımak, 

ar l e, d • k" • t t 
Ve hakiki sanatın be iı zev ını 8 • 

lllak fırsatını kazanmış olurlar. ~em 
hu işe belediyenin nezaret ve müza
heret etmesi "artist,, narnıyle yeni
den b" ~ ' n1eçhul ve şüpheli ka-

il' yıgın .h 
dının memlekete akına başlaması ı • 
tim.alini ve tehlikesini ortadan kal. 
dnı.r. Bu sayede de, hem: . 

1 - Şehrin tamaınon eğlencesız 
kalmasına imkan verilmemiş, 

2 - Hem de hakikaten beynelmi-
J ' tk" ı seyre el şöhret yapmış sana ar arı . 
alıŞacak olan balkın bedii zevk sevı. 
Y • d .. 1 ·ı h·ı·r· k"ı bunu ha. esı e yıikse h e ı ı • ' .. .. 1 Şardığı takdirde, Belediye, kulture 
bir hizmet de başarmış sayılır. 

[ KARİ MEKTUBU 

Sarıyerde Toz 
--------

Sarıyerden Dr. F. Cebeci ve Or. M. Ce-

beci Yazıyorlar: . 
"- Bizler ötedenberi Sarıyerın Su~~ 

eaddesinde oturmaktayız. Daha yazın 1 

günlerindeyiz. Bütün bu semt halkının ev
lerine musallat olan tükenmez toz bu se
lle :Yine bizleri bizar etmeğe başladı ... ~ 
lediYernizin buna karşı bir tedbir duşun-
lne~ini lstiyoruı:." 

• 
Cevaplannuz : ---- . A.ntepten M. Çelik İmz91lle mektup ya· 
~•n k o uyucumuza: T tkik 
"- Şikdyet mektubunuzu aldık. ~ 

ettik. Bu gibi mektupları sarih ad.resı ol-
ltıaciıkça neşredemiyoruı:." 
~~===~~~============~ 
~ --~ -.... ..... --...---........ -+ .__._ 

"furttatı 
İ§irı. fenası yoktur. İşini fena yaparı 

~dır. 
'V'atatrperverliğin bir ~arlı da işini 

leVJnektir. 
Uluaıl Eko"oml ve 
Arttırma Kurumu 

--.... .... ...._..._... a•s u u o 

TAN 5 

TÜRKİYE DE 
Nazi Kültür 
Propagandası 

zıgtruı. lıattwdan tnr görünuş H ola11danm miidaf aa lıaltmdan bir parça 

Buradı. okuc!uğunuz rapor, maruf Alman tahilerinden Dr. Kurt Köh
ler, eski Bağdat Arkecıloji l\liizesi Müdürü Dr. Oluf Kürkman ve 
Tahran Alman Arkeoloji Enstitüsü Dircktörii Dr. Wilhelm Eilcrs 
tarafından kaleme alınmıştır. Alınan Kliltiir Propagandasının Ya
kın !::iarkt:ı tuttn~u )'olu vukuf ve sal ahi) etle if'!a eden bu raporun 
birinci kısmını 2/:J/ 9 ıo tarihli nüshamızda neşretmi tik. İkinci par
~rısını da bu ~·an ile veriyoruz. Raporun metni son defa Alınan Pro. 
paganda Nezareti Yakın Şark şubesinin sabık matbuat miişa,iri 

Herbcrt l\telzig tarafından ne~redilmi~tir. 

Cenubuşarki Avrupa 
Havzasındaki 

T ürkiye, P,?litik inkişaf
ları ile On Asya ale

minde, rehber değilse de, is
tikamet gösteri('i bir rolü ha
izdir. Bu hal TürK:iyenin ru
hani nüfuzunu terkederek 
milli bir politika takip etmesi 
itibarıyle şayanı dikkatfü·. 

"Müstahk m Hatlar,, Türkiyenin milli politikası dığ'er. 
leri için bir imtisal niimunesi ol
muştur. Bu. fikri sahada da böyle
dir. Türk ilmi nispeten yenidir. 
Medreselerde yetismiş olan hocalaı 
ilmi işlerde kat'i bir ni.ifuz ve tesir 
sahibi değildirler. Yeni yetişen 
gençler ise hem azdır. hem de tam 
manasivle birer alim olamıvacak 
kadar yenidirler. Gazi iktidarı eli. 
ne alınca ilmi hnvatın manzarası 
da deği<;ti . Gazi kendi önder1 iği al
~ında Türklere yeni bir dünya\rı 
göriis tarzı asılam;:ık kin bir tarih 
kitabı vazdırdı. Tarihin her hadi. 
sesi Türkl,.rin sıururıımı oksıv:ıcak 
bir ı::pkildr tefsir PdilmeğP baslan. 
eh. Bugün ön plflndR eski tı:ırih 
bıılnnma kt:>rhr. Rıından rrıa ksat 
hiitiin med,.nivPtlerin men<>Pini 
l'iirklerr atfetmek VP bu sııretle 
Türk mill<>tinin cih:ınrlıı irldisı erli · 
lı-n m,.,.kiine manevi bir istinat 
bıılm ı:ı ktır. 

(İsviçreniıı Bern şehrinde inti. 
şar eden ''Bund Morgenbatt., ga. 
zetesi Avrupada mevcut "müstah. 
kem hatlar,, a dair dikkate değer 
bir tetkik yazısı neşretmiştir. Bu 
makale)'i aynen iktibas ediyoruz.) 

• 
A vrupada, şu veya bu 

şekilde bir tehlikeye 
maruz hudut boylarınca ya
pılan tahkimat sayısı, gittikçe 
artmaktadır. 

Bir çoklarına örnek vazifesini 
gören ve inşa edenlerin ismini ta. 
şımak usulünü ortaya atan Maj i_ 
no hattını, Maas ovası ve Arden. 
ne'ler boyunca uzanan Belçika 
"Dev~e hattı,. takip etmiş, bun· 
dan sonra kanallar, st!dler, baraj. 
lar ve sairenin yardımiyle vücude 
getirilen Holanda müdafaa hattı, 
nihayet otomobil yolları inşasiyle 
tanınmış Fritz Todt'ın eseri olar 
"Zigfrid hattı., meydana getiril .. 
miştir. Bundan başka hala hatırJ 
!arda olan "Mannerheim hattı", 
Rumenlerin "Carol hattı". Macar
ların "Harthy hattı". Türklerin Bo 
ğazlardaki tahkimatı, Bulgar -
Yunan hududundaki. İtalyanın 
Alpler boyundaki. Çekoslovakya· 
nın şimdi istimalden sakıt ol?n 
Südetlerdeki müstahkem hatlar 
vardır. 

Fakat bütün bu hatları aynı şe. 
kilde mütalaa etmek ve on. 

lan aynı kuvvette farzetmek hata 
olur; her birinde kullanılan sis. 
temler arasındaki fark büyük ol. 
duğu gibi, arazi şartları, inşa müd. 
deti ve kullanılan malzeme de 
muhteliftir. "Majino hattı,, sistemi 
hiç şüphesiz ki en iyi ve en sağlam 
olanıdır; hat, bütün hudut boyun
ca uzanan ve ekseriyetle yer altın. 
dan giden mütemadi istihkamat. 
tan ibarettir. Ancak bu sistem 
çok masraflı olınası ve inşası da 
bir hayli zamana mütevakkıf bu.. 
lunması dolayısıyle az kopye edil. 
miştir. Buna mukabil Belçikalı 
Deveze'in tatbik ettiği usul daha 
ziyade taammüm eylemiştir. Bu. 
nun inşasında tabii arızalardan a
zami istifade olunarak müstah. 
kem noktalar, blokhaus'lar, maki. 
neli tüf ek yuvaları, kazamatlardan 
müteşekkil uzun bir hat tesis olun.. 
muştur ki bütün bu noktalar, biri
birleriyle doğrudan doğruya te. 
mas halinde olmamakla beraber 
yakrnlık dolayısiyle yekdiğerini it
mam edecek bir mahiyet arzet. 
mektedirler. Bu sistem, mayinli 
köprüler, tank kapanları, te.ı ör. 
gülerle daha tesirli bir hale ıfrağ 
olunmaktadır . 

Mütehassısların kanaatince Bel-
çikada büyük bir muvaffakıyetle 
tatbik olunan bu usul, mevcut hu
dut istihkamatının en ziyade rast. 
!anan seklidir. Ancak anzasız top
raklarda daha güçlükle meydana 
getirilmek ve daha az tesirli ?1-
mak mahzurunu taşımaktadır. Fın-
1 . Mannerheim, Almanların 
;:;ırid hattı da avnı sekildedir 

R anyanın carol hattı ise, om . 
1 uhtalif sistemlerin bır eş-

tir"lm ~ bir takım orijinal buluŞ-
ı es' h" tev 

Iarın biribirleriyle ma 1:~ne. . • 
hidi sayesinde vücude getırılmıştır. 
Memleketin Rusya ile hemhudut 

JJ1 aii110 lıattımn ici 

r 

Romanyada Carol lıattı 

Belçika istilıkfimları 

olan Besarabya kısmında hat, bil
hassa nehir sahillerini takip et. 
mektedir: Filhakika Romanyayı 
Rusyadan ayıran Dnjester sahili, 
hem Ruslar, hem de Rumenler ta
rafından tahkim olunmuştur. Ru
menler bundan başka gerek Besa
rabyanın Garp kısmında. gerekse 
Pruth nehri boyunca Çernauti ve 
Kalas'a kadar ihtiyat hatlar da inşa 
etmişlerdir ki, bu sonuncusu geçen 
Büyük Harpten evvelki Rumen 
hattına tekabül eylemektedir. Ge. 
çen sonbahara kadar Polonya hu
dudunu teşkil eden Şimali Roman. 
yada ise, Karpatlar aşılması miiş. 
kül tabii bir mania teşkil eder. Sil
silelerin geçit yerlel'i ve yaylalar 
bundan kısa bir müddet evvel Ka
zamatlarla tahkim olunmuş. her 
tarafa dafi tayyare topları vazediL 
miştir. 
Romanyanın Cenubunda. Dob

rucanın Pipe - Line'nini ve Tuna. 

pın demir kapısını müdafaa için 
ancak mahdut bir kaç müstahkem 
nokta bulunduğu halde. Garbini 
yani l\facar hududunu teşkil eden 
kısım. çok garip bir sekilde tahkim 
olunmustur: Filhakika umumiyet 
itibariyle arızasız ve dÜ7. olan ara
ziye bir metre kalınlığında ve iki 
veya üç metre boyunda granit 
b1oklarından müteı;;ekkil bir hat 
viıcnde getirilmistir. İyice toprağa 
gömülmüş ve aralarında ancak bi
rer metre fasıla hırakılmıs olan bu 
granit bloklar. düz sahada ilerli. 
yen tanklara. motörlü kıtaata kar
şı en basit ve aynı zamanda en e
min bir mani tP.skil eder. 
Romany:ı bütlin Balkan devlet-

11'.'ri icinde en zivade müstahkem 
hat ve mevkie sah;n olar11d1r. - ki 
coğra fi variyeti de bunu hak1ı gös. 
L1rmektcdir.-

-M acarista"l. son ;,:ıltı a\• zarfında 
Şimaldeki Rus hududunu 

tahkim etmiş ve bunu da Karpat
Jar sayesinde kolayca inşa oluna. 
bilen '"Horthy hattı .. ile tahakkuk 
ettirebilmi~tir. "Hat., ;;ız bir kaç 
memleketten biri olan Yugoslav. 
ya. Bt'lgrat müstahkem me\"ki'nin 
kuvvetlendiri1mesi. Susak limanı 
müdafaa tedbir1erinin ıslahı ve 
Bulgar hududunda bir miktar ta. 
rassut kulesi im•asiyle iktifa cyle
mistir. l\faamafih sunu da unut. 
mamak lazımdır ki memleketin 
Cenup mıntakasının kısmen doğ· 
lık. kısmen bataklık olması. oto. 
mobil yollarının azlığı ve nihayet 
Yugoslav ordusunun kabiliyetini 
pek çok defalar ispat ctmis olan 
müessiriyeti, herhangi bir taarruz 
ihtimaline karşı kafi bir garanti 
teşkil eylemektedir. 

Bundan başka Yunanistan "i\fe. 
taksas"., Bulgaristan da "Boris.. 
hatlarımı maliktir:. Ve })u iki hat 
da. birihirine karsı durmaktadır. 
Yunanistan . bunda~ ha ·ka mem. 
leketin Şimali Şarkisinrle Meriç 
nehrine malik olduğu gibi Pelopo
nezde de bir sıra sahil batarvası in
~a etmis ve bu suretle bir nevi 
müstahkem hat vücude getirebil· 
miştir. 

Pek cokları gibi dağlık arazi ile 
muhat olan Bulgaristan. avrıca 

· Tunayı ve Strumcayı tahki~ et. 
miştir. Nihayet Türkiyenin ihtL 
mamla inşa olunmus muazzam 
tahkimatını kavdetmek lazımdır 
ki. bunun en mühim kısmı Ana. 
dolu Yarımadasında bulunmak. 
tadır. 

Bizim icin ,,,imdi ik miiı.inı olan 
sev sıı nokta 1arı tesnit r>tmektir: 

1 l 'T'iirklerin k<'ndi kiiHür VP hı . 

rihlerine siddetli bir alaka duv. 
dııkları ve 

2) Bu isi hııc:ı:ırnı;ık irin kıı<lrf't 
vp k;ıbiliyetlerinin henüz noksan 
olduğu. 

Tahsil irin ı>cn<>hi mem1Pkl't-
l"rden .ı?elen ve ekserisi 

bizzat Gn:d tarafından !!Önderi!. 
mis olan arlrtlcri bugün Almanya. 
da Fransaciakinden nisbeten daha 
faz1a olan dil "" tarih t~lr>bell'rine 
c:orulunca b•ınların kati kmıaati: 
"En gec olıırak üciincii nPsle ar
tık - ecnebi mı>ktcnlerrı vahı1t va
h:ıncı memlek,.tlı>rrle vr>lic:mis mu. 
aJiirnlere muhtac olmaksızın
kt>ndi mf'rnleketlerindı> tam hir ta
lim VP t .. rbivr verilehilc>ceği. mer
kezindedir Bi?im fikriMiz" ıınre 
bu cok n•kbin bir diisünüştür. Fa. 
kat hakikat olan bir c:pv .varsa o 
da Tiirkivenin hn ta lebe]Prde bir 
tılim sınıfı vPiistirmı:-k ni.vetinrle 
"lrfnğııdıır. Bıı sınıf ilı-rirlA biitün 
Ti.irk miinevverlerinP kendi rlam
J!asmı hı:ı<;acaktır. "Bunların tallm 
ve> terbiyPsi il"in Alman iinivrrc:L 
tı>lni.nin tt>rcih l"d ilmrsi h;?'i,,., icin 
bulunmaz bir fırsattır. f ,..Jerinrle 
olınm sahsivetlı>r hnlunan bu tal<'. 
helf'rin ivi bir tetkik ve tecPssiis 
kabiJivetinİ haiz olrluklArını na U

nııtmamak l~7ımdır. Bu sehf'nten 
onlar nbiektiF hir hüküm sahibi O

labilirlPr. Almanya. bucriin hala 
büyiik hir e-avrt>1le vı:ınılmakta o. 
lan İtilaf Devletleri oropaeandası
nın tesirlF>rini tedricen tazmin ve 
telfıfi ede-bilir (1). Bu vaziyet kar
•;ı!->ında biz iki vazife mııvacehe. 
sindeyiz: Birisi. bilhassa Türk ta
rihci talebenin Almanvadaki ika. 
metlerini kolavlastırmak. ikincisi 
de onlara kendi milli ma7.ilerinden 
mallımat verecek olan ilim sube. 
lerine tarafımızdan daha fazla ih
timam ~östermek . Mesela. civi ya
zısı üzerinde tetkikat meselesi çok 

Anadolu Yarımadası hariç. bü
tün Balkanlarda mevcut miistah. 
kem hatların uzunluğu 2000 kilo
metreyi tutmaktarlır ki bu. Lon
dra - Sicilya, Paris - İstanbul 
hava hattının uzunluğuna tekabül 
etmektedir. Buna sahil istihkama
tını ve bahri üsleri ilave gerektir. 
Bunların hepsi denizden vuku bu. (1) 1934 de kullanılmış olan "İtill\1 
lacak topçu, piyade hücumları, Devletleri" tabirine nazarı dikkati cel-
hatta bomba ve tayyare taarruzla .. 1 1 betme!ç istiyoruz. Cilnka o zaman İU-
rına karşı kafi derecede mukave: lht Devletleri diye nazara çarpan blr si· 
met edecek vaziyettedir, Yalnız İs- yasl tesekkat yoktu. Bundan maada şu-
panya harbinde~beri "Be inci Ko. nu da hatırlatırız ki, o zamanl~r gerek 
1 • . ş . Fransa ve gerekse İngiltere Türklye'de 
1 on_., tabır olunan ve v~~an haın. bir propaganda faaliyetinde bulunmu-
erınd~?· uvd.urma hııku:?etler. yorlardı. 1935 yaı:ında fransızca "Tcmps" 

den muteşe~kıl buluna~ • duşman- gazetesi bir makale n~retmiş, Fransa-
lara karşı lazım gelen sılah bu de. nın. allı.kasızlık yüzilnden, Türkiyedekl 
ğildir. Bu düşmanlar. ancak başka knttürel niifuzunun Almanya lehine 
vasıtalarla, baska silahlarla mal'!- kaybolduğu hakkında acı acı ~kbctttt 
liıp edilir. bulunmuştu. - H. Metzlg 

' 

ehemmiyetlidir. Bidayette Alınan
lar tarafından ilim dünyasına ka
zandırılan bu şubeyi sonradan İn. 
gilizler benimsemişlerdir. Bunun 
sebebinin sırf ilmi olmaktan ziya. 
de siyasi olduğunu iddia edersek 
mübalağa etmiş olmayız. Onun 
için biz şimdi bu yolda bir müda
faa harbi açmak mecburiyetinde. 
yiz. Bundan bir kaç yıl evvel Bri. 
tanya müzesi direktörü Budge, Çi. 
vi yazısının İngilizler tarafından 
deşifre edilmiş olduğunu iddia et. 
mek cüretinde bulunmuştur. 

(Burada muharrir uzun uzadıva 
Alman~· ada Bitlerin iktidar me\ ki. 
ine geçmesini miiteakıp alimlerin 
muhacereti dolayısiyle Slimeroloji 
\ 'e Hititoloji gihi ilimlerin ihmal 
edildiğinden ''c hunun menfi neti 
<'clerindcn şikayet etmektedir. Bu
na çare olarak hu ilimlere ait olan 
kiirsiilerin yeniden tak\'İyesini ve 
ilmi he;vcti sefcriyeler izamını ta
lep eden muharrir izahatına şu su
rc•tle de\'am etmektedir:) 

Bu yolda ilk muvafüıkryetimizi 
daha şimdiden kaydedebiliriz: Bir 
Alman hafriyat mütehassısı Bağ. 

dat'daki eski eserler miizcsi direk. 
torlüğunc tayin edilmiş ve bu su
retle şimdiye kadar lngilizlerin iş
gal etliği bu mevkide onlara ha. 
lef olmuc:tur. Binaenaleyh Alman 
kültıır politikası isini gereği gib 
tam olarak yapmağa kalkışınca 
bu rne\ kiin bizim bu yoldaki faa. 
Jiyetimiz için en müessir istinat 
noktalarından biri olabikccgi ken
<li1iginden anlaşılır. 

Diğer taraftan propaganda il 
ve meselfı Bergama mtize. 

mizin Ön Asya şubesi hakkınd 
yapacağımız propaganda ile Şark. 
lıları tahsil için Almanyaya cezbe. 
deriz. Şarkın eski eserleri ve İsla 
sanat tarıhi şubesine ve bilhass 
Şark arkeo1oji şubesine Üniversi· 
telerimizle verilmesi lazım gelen 
yuksek nıeykiin ehemmiyeti şu ci. 
hetle de ınülebarizdir: l\Iali'tm ol 
dıığu üzere Ankara ve İstanbul 
bir çok Alman alimi çağırmış olan 
Türkiye hük(ımeti bu sahada çalı. 
şan Alman alimlerini ancak tesa. 
düfi olarnk bulmuştur, çünku bu 
zevat bir çok gayretlere rağmen 
uzun yıllar Almanyada ancak 
mütevazı bir tesir ve faaliyet saha. 
sına maliktiler. Binaenaleyh Tur 
kiye.ıin Alman alimleri için vakı 
bu davet ve tevcihatı Almanyanın 
ilmi kudretinin yahut kiıltür poli
tikası sahasındaki faaliyetinin bir 
semeresi sayılmaz ve istikbalde 
bu kabil davet ve tevcihata muha
tap olacağımız katiyetle beklene. 
mez. 
Osmanlı tarihine gelince, şimdi. 

ye kadar İslam ilmine ait şubede 
Tı.irkolojinin bir kısmı olarak tanı. 
lan Osmanlı tarihi üzerindeki etüt 
lcr, Türkiycde Şarkın eski eserle
ri hakkındaki ilim şubesi için gös 
terilen alaka ile nisbet ve kıyas e. 
dildiği takdirde, yukarıda tasvir 
edilen ahval ve esbap dolayısiyk 
bugün henüz geri bir vaziyette. 
dir. Binaenaleyh Alman ilminin 
vazifeleri bu saha için de o nisbet. 
te barizdir. Eğer biz btJgün Türk · 
ler tarafından biraz ihmal edilmic 
olan bu şubedeki tarihi araştınna
Jan ilerletecek olursak Türk tale.. 
helerinin Alman Üniversitelerine 
akınlarının devam edeceği muhak. 
kaktır, ve hatta Türkler kendileri. 
ne kadimdenberi münasebeti olan 
bu tarih devresinin onlara kendi 
milli şuurlarım tanıtmak yolunda 
~ai.z ~lduğu kı:y_met ve ehemmiye
tını bızzat takdırle onu öğrenmiye 
ci~di olarak karar verdikten sonra 
Turk talebelerinin Alman Üniver
sitelerine akını artacaktır. 

Türk fikir hayatı i~in istikbaldf' 
Alman nüfuzunu esas kılmak üze. 
re yeni yetişen Türk münevverin. 
Almanyav.a cekm~k için simdive 

(Lutfen sayfayı ce\'irinizı 
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lngiliz Kabinesi 
imtihan Oluyor 

(Başı 1 incide) 
Memel'e kadar kapandığını ilan et
tiği halde Almanya denizden Norve. 
çe asker gönderebiliyordu. 

TAN 9- 5 - 940 

Chamberlain Dün Yine Yugoslavgada 

1 
. K d Endişe Azaldı 

tıma t azan 1 (Bası 1 incide) 
teşebbüsünü almak niy~tinde bulun-

haze etmek istemiyoruz. 

Tefrika: No. 44 Yazan: ULUNAY İngilizler ve Fransızlar Norvecte 
Almanyayı boğacaklarını ilan ettik
leri halde, buraya kafi derecede kuv
vet gönderememişlerdi. Almanların 

deniz ve hava üslerini tutmalarına 
imkan verildiği için müttefik hava 
kuvvetleri Alman hava kuvvetlerile 
müsavi şartlar içinde dövüşemi

yordu. 

(Başı 1 incide) 
Fakat hükumetin takip ettiği hattı 
hareketten utanıyoruz. Hükümet, 
neticeyi lehimizde göstermek istiyor, 
bu, doğru değil. Hitler, harbe devam 
için memleketi en iyi stratejik va
ziyete koydu. Biz ise kendimizi en 
kötü vaziyete düşürdük. Bu yüzden 
bozgunluğa uğramıya hacet yok. Fa. 
kat, kendimizi toplamak lazıqı. Onun 
için Başvekilden fedakarlık göster
meyi bekliyoruz. Bu fedakarlık ise 
mevkiinden ayrılmaktır." 

Alman radyosu ıbizim 11 safıharp 
gemisi kaybettiğimizi ilan ediyor. 
Halbuki yalnız iki gemimiz hafif 
hasara uğradı ve ikisi de vazife ba. 
şındadır. Almanlara göre üç tayyare 
gemisi kaybettik. Halbuki bir tek 
tayyare gemimiz hasara uğradı. O da 
vazüe başındadır. Yine Almanlara 
göre 28 kruvazör kaybettik. Halbuki 
bir tek hava dafii kruvazörümüz ha
sara uğramıştır. Fakat 11 balıkçı ge_ 
misi kaybettik. Anlaşılan Almanlar 
bu balıkçı gemilerinin herbirini bi
rer safıharp gemisi sayıyorlar." 

madığı, diğer taraftan gayri muha. 
riplik siyasetinden de dönmiyeceği 
merkezindedir. 

Haçlı Kumandanları 
Bir Meclis Akdettiler 

Londra, 8 (A.A.) - Almanyanın 

Macaristandan askerlerinin imrarı 
hakkını istemiş olduğuna dair olan 
haber, Londranın diplomasi mahafi... 
tinde teyit edilmemektedir. Bu ma. 
hafil, bu şayiaları Almanyanın haki
ki maksatlarını gizlemeğe matuf ye.. 
ni bir "sinir harbi" teşebbüsü addet. 
mektedir. Biz müslQmanlann kadere imanı-

nı°' vardır. 
- Bunun için yine sana yemin 

eklif edersem kabul eder misın? 
Ziyaaddin bilatereddüt cevap ver

:ıli: 
- Vazifemin bu olduğuna derhal 

remin ederim! 
Bununla hakikaten yalan söyle

lrıiş olmuyordu. Ademar: 
- Fakat Emir Salade.:ı'in sana ne 
dnr teveccühü var! 
- Emir pek lutufkarclır. Kendi

sine, daha doğrusu maksadımıza son 
erece merbut olduğumu takdir cdi. 
or. 
- Seni Ebu Cafere göndermesi de 

unu ispat eder. 
Sir Dö Türen: 
- Sana başka esirlere edilen mu

)mele.-yi yapmıyacağız, <ledi. Hak. 
da bir karar ver· ceye kadar fi_ 

a: etmiyeceğine söz ver. 
Ziyaaddin düşündü. Hadis~ istedı

~ gibi bir şekil almıştı. Bunu d~~
rnanlarına hissettirmemek için, bir 
edakarlık ihtiyar ediyormuş gibi, 
apma bir teslimiyet ile: 
- Vazifemin ifası sekteye uğra

lı. Hayır ve şer Allahtandll". Firar et 
ıJniyereğim, söz veriyorum. Kul ted. 
ibir eder, Allah ta takdir eder, dedi. 

Memnuniyetini nasıl saklıyacağı

hu bilemiyordu. 

K onetabl: 
- Seni papas Jurdan çadı

rında misafir edecektir. Lisanınızı 
k iyi bilir. Ayrıca cdebıyat ve fı-
ıh bahislerinde de büyük malCımat 

ahibidir. Onunla istediğin kadar 
übahase edebilirsin, iedikten son-

a, k11pınm yanında duran papaı;;a: 
- Pederim! dedi. Emir İsa sizin 
isafirinizdir. 
Rahip eğildi. Ziyaaddin ~irJikte 
tmek lüzumunu anlıyarak k:ılktı. 
dırdan çıkar\arken, Kont Ade. 

ar: 
- Emir !sa! dedi. H~m$ilin ile 

eraber öte berini alabilirsin! 
Ziyaaddin kendisine ait olan ufak 
ekleri toplarken, Dö Türen sordu: 
- Beraberinizde kuran da yok 
uydu? 
Ziyaaddin: 
- Hayır, deaı. <,,.--Un.Jttl onu kal. 

·mde ve hafızamda, yani daima 
beraberimde bulundurduğum için, 
aynca kitap şeklinde taşxmaklığı'lla 
lüzum yoktur. 

İSKENDERİYE KAPILARINI 
AÇIYOR 

Z iyaaddinin esaretinin ertesi 
günü !skenderiyeden Haçlıla

rın ordugahına bir memur gelerek, 
Kudüs Konetabl'ine hitaben bır 

ektup getirdi. Mektup, şu mealde 
idi: 

Emir Yusuf Salahaddin Bin Ey
yuptan Kudüs Konetabl'i S'ir Dö 
Türen'e: 

"Kıymetli Emirlerimizden Ziya
addin İsa Binelhekari'nin bir pusu
ya uğrıyarak şehit edildiği veyahut 
elinize esir düştüğü maiyetinden ka~ 
leye sığınanların ifadel:?rinden anla
şılmıştır. Ziyaaddin, mukaddP.s mak
ladımız uğrunda şahadet rütbesini 
hraz eyledi ise, mübarek naa~ınm 
arafıma gönderilmesi ve şayet esir 
ıdlldiyse, şahsına göre muamele e. 

kadar bazı yollar gösterilmiştir. 
Fakat bizim vazifemiz yalnız ihtL 
sas bilgilerini öğretmek değil, ara. 
da tesis edilecek münasebetleri e .. 
saslı bir tarzda derinleştirmektir. 
Bunun için de herşeyden evvel gü
zel sanatlar üzerinde karşılıklı işti
galitı ilerletmek ve inkişaf ettir. 
mek lazımdır. Türk güzel sanatla. 
rı bugün daha hala Fransız nüf u. 
zunun kuvvetli tesiri altında bulu .. 
nuyor. Alman şiirlerinin Türkçe
ye ve Türkçelerinip Almancaya 
tercümesi iki tarafın fikri duru
mundaki ayrılık ve yabancılığın 
izalesine yarıyacağı gibi Almanca
ya tercüme edilecek Türkçe eser~ 
lerle de Türk şairlerine cihan ede. 
b iyatmda mevkilerini almalarına 
tavassut edilmiş olur. Musiki ve 
diğer sanatlar saha!!mda da ayni 
mülahazalar varit olup bu saha
nın da Al.man fikri varlıkları ile 
tenmiyesi icap eder. 

T ürkiye Avrupai Şarkın kapı-

sıdır. 

dilmesi memnuniyetimizi mucip o. 
lur. Eğer kendisi -hayatta :se. arzu 
eykcljğiniz miktarda Haçlı esirlerle 
mübadelesine rıza. göstereceğim.,, 

Salahaddinin bu mektubuna Dö 
Türen arkadaşı Dö Montan ile mü
zakere ederek, şu cevabı verdi: 
Kudüs Konetabl'i ve muhasara 
orduları kumandanı Sir Do Türen. 

den Emir Salahaddine: 
"1'~mirlerinizden Ziya&ddhı !sa 

Binelhekari hayatta olup tarafı. 

mızdan esir edilmiştir. Şik:'ıyetini ı
cap ettirmiyecek surette muamele 
edııdığinden emin olabilirsiniz. Mü. 
badelesinde şahsına göre olan ehem
miyeti düşüneceğiz. İki gün sonra 
Emirin hangi şart dahilinde İskende. 
riyeye iade edileceğini bildireceğiz.,, 

S alahaddinin, Isa hakkında 
Haçlılar nezdinde lazım ge. 

1en ehemmiyeti celbeylediğine bu 
mektup şahadet ediyordu. Bundan 
sonı a Haçlıların edeceği teklifin ne 
olac&ğını tahmin etmek güç bir şey 
değildi. 

Haçlılar, bu müddet zarfında ara, 
larmda bir mecUs akdettiler. Hepsi 
Ziya&ddinin şahsiyetinin, ellerinde 
kuvvetli bir kuvvet olduğı..ına kana.. 
at getirmişlerdi. Dö Montan: 

- Bu adamın elimizde bulunma. 
sile, Salahaddine her türlü teklilimi. 
zi kabul ettireceğimize eminim. Bu 
teklif hakkında fikirlerinizi anlamak 
istr:rim. 

Kent Ademar: 
- Salahaddinin, !sanın kurt:ırıl

masıru bir mağlubiyetle bile değişe. 
ceğine itimadım vardır. Salahaddin 
için en büyük hezimet İ3kenderiye
d~n çıkmasıdır. O halde Ziyaaddin 
ancak şehrin teslimine mukabil ser
best bırakılır. 

D'Orvülli isminde bir Baron: 
- Saliıhaddinin İskenderiyeyi bı

rakacağını zannetmiyorum, dedL 
Çür.kü şehrin elinden çıkması de. 
me!{, Etabek nezdinde bütün haysi
yetinin. mahvolması demektir. Red 
ile karşılaşacak bir teklifte bulun. 
maktan çekinmeliyiz. 

Ziyaaddin çok ehemmiyetli bir a
dam olabilir. Fakat aylardanberi 
muhasaraya dayanan bir şehir ıle 
mübadeleye değer mi? Bizim Halep 
ve Şam zindanlarında senelerdenbe
ri zincirler içinde inliyen esir din
daşlarımız var. Onların bize iadesini 
ileri sürelim. Aynca mühim miktar. 
da fidye istiyelim. Bunu Salahaddi
ne daha kolaylıkla kabul ettirebili
riz. 

Dö Türen! 
- Hayır, dedi. Iskenderiyenin E

tabek'in bir emiri tarafından lşgali 
ve bizim bütün kuvvetimize rağmen 
hala şehri zaptedememekliğimiz, is. 
tikbal için hıristiyanlığın bu havali
deki emellerine sed çekiyor. Sala
haddin ya İskenderiyeyi bırakır, çı. 
kar, gider; yahut Ziyaaddini Kudüs 
zindanlarına gönderirim. 

Hulasa Norveç harbinin idaresinde 
hata olduğu anlaşılıyor ve İngiltere. 
de efkarı umumiye sızlanıyordu, A
merikalı gazete muhabirinin ifşaatı 
üzerine İngilterede bir asabiyet u. 
yandı, demek Londra radyosu haki
kati söylemiyor, İngiliz hükumeti ef
karı umumiyeden vakayii gizliyor
du. Herşeyi açık konuşmıya ve haki
kati olduğu gibi görmiye alışmış İn
giliz milletini Norveç harbindek.i 
idaresizlik kadar bu hareket te sinir. 
lendirdi. 

Nihayet müttefik kıtalarının Nor_ 
veçten çekilmiye başladığı haber ve
rilince. İngiliz matbuatı hemen de 
hep bir a~ızdan hükumete hücuma 
geçtiler. Muvafık ve muhalif bir çok 
mebuslar hükümetten hesap sormıya 
başladılar. Gerek matbuatta, gerek 
Avam Kamarasında hükumet aley
hinde esen hava o kadar kuvvetli i

0

di 
ki, bir cokları düşman önünde kirli 
çamaşırları yıkamaktan içtinap icin. 
hükumetten g-izli bir içtimada izahat 
istemeği teklif ettiler. Buna da 
Chamberlain muvafakat etmedi. 

- Demokrasilerde tenkit ve mü. 
nakaşa hakkt mut1aktır. Halk ve ef
kan umumiye herşeyi bilmelidir, 
dedi. 

Bunun üzerine Basvekilin Salı gü. 
nü Avam Kamarası huzurunda vazi
yeti izah etmesi ve hesap vermesi 
kararlaştı. 

İşte dündenberi hükumet mecliste 
hesap vermekle ve yapılan hücumla
ra mukabele ile meşguldür, Müzake
re iki gündenberi devam etmektedir. 

Bu müzakereler İnıtiliz Avam Ka. 
marası için tarihi ve İngiliz kabinesi 
için hayati ehemmiyeti haizdir. Cün_ 
kü İnf[ilterenin harp siyaseti üz~rin
de mühim tesiri olacaktır. Ve bu 
müzakerelerden sonra harbin mu
kadderatı büsbütün yeni bir safhaya 
girecektir. 

• J ngiliz Başvekilinin Avam Ka. 
marasında verdiği izahat ne 

parlamento azasını ne İngiliz matbu~ 
atını, ve ne de İngiliz efkan umumi
yesini tatmin edebilmiştir. 

Parlamentoda hücumlar ayni şid
detle devam etmektedir. Chamber. 
lain'in beyanatı üzerine dün sabah 
mütalaa yürüten İngiliz matbuatı 
Başvekilin nutkunu beğenmemekt~ 
müttefik gibidirler. Bilhassa Daily 
Herald gazetesi artık bu kabineye 
itimat edilemiyeceğini beyan edecek 
kadar ileri gitmiştir. 

İngilterede hakim olan kanaat şu
dur: Chamberlain kabinesi harbi kafi 
derece şiddetle idare edemiyor. Baş. 
vekil bizzat şiddetli bir harbe taraf
tar değildir, teşebbüsü daima düş
mana bırakmayı ve müdafaada kal. 
mayı tercih eder. Halbuki kuvvetli, 
azimkar, metin ve kararlarında ça. 
buk ve kati bir kabineye ihtiyaç var
dır. Harbi düşman değil biz idare et
meliyiz. Onun için bütün partilerin 
iştirakiyle kuvvetli bir harp kabine
si vücude getirmelidir. Ve artık bu 
mütereddit, bu yavaş siyasete bir 
nihayet vermelidir. 

/ngiliz Elçisi dönüyor 
Bu sırada Mister Churchill, söze 

karışmış ve bütün deniz harekatından 
amiralliğin mesul olduğunu anlat. 
mıştır. 

Lloyd George tekrar sözüne devam 
ederek hükümetin mutlaka işini eh. 
line terketmesi lazım geldiği üzerin. 
de ısrar etmiştir. 

Daha sonra, eski Bahriye Nazırı 

Duff Cooper söz alarak Norveç mağ
lübiyeti yüzünden hükumete karşı 
ancak aleyhte rey verebileceğini be-· 
yan etmiştir. 

Chamberlai11'i11 beyanatı 
Nfuayet Mister Churchill, bugün

kü harb,in geçen harp gibi olmadığı. 
nı, fakat yeni amilleri de mübalağa.. 
landırmıya lüzum olm.ıdığmı anlat. 
mıştır. Mister Churchill sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"Muhalifler, Skajcrakı zorlama. 
mız lazım geldiğini söylüyorlar. F:ı
kat hız, bunun çok pahalııa m::ı.: ola
cağm• anladık ve devriye gemilerL 
mlzin havadan uğrıyacağı taarruzla
rı ne.zarı dikkate aldık. 

Mister Churchill'in beyanatından 
sonra reye müracaat edildi ve hüku
met ekseriyet kazandı. 

Lordlar Kamarasında 

Lordlar Kamarasında da aynı 
mevzu üzerinde müzakereler yapıl
mış, muhalefet namna Lord StraboL 
~· Norveç harekatına iştirak eden 
Ingiliz kuvvetlerinin şecaatini şük

ranla yad ettikten sonra demiştir ki: 
"Bu işlerin hilkumet tarafından sevk ve 

idaresi bilyük bir huzursuzluk yaratmış
tır. Bu hattı hareketin değiştirilmesi ihti
mali daha büyük bir huzursuzluk doğur
maktadır. Hükümetin, bu meselede iyi ha
reket ettiği ve Avrupa harbine kıyasen 
Norveç muharebesinin ikinci derecede bir 
ehemmiyet! haiz olduğu tahmin edilse bile, 
yine bu harbin, icap ettiği şekilde sevk ve 
idare olunmadığı inkar edilemez. Norvec 
hrıTck&tı. süratli tedavi isteyen, aksi tak
dirde mUzmtn:t.ıaen bir hastalığın §.rftzına 
benztilebilir. Bu h .... talık, hükumetin ge
rek metodlarında, gerek erkAnJnda mevcut 
olan kusurlardır. 

"Filo, Narvike girdiği gibi, Trondhebne 
neden girmemiştir? Niçin doğrudan doğ
ruya taarruz etmemiştir? Trondheim fi
yoru methnlini zorlamak için, bahri hiçbir 
mani yoktu. Trondheim'e denizden taarruz 
yapılması hakkında filoye verilen talimatın 
neşrini istiyorum. Bu taarruzun muvaffak 

Scıfya, 8 (A.A.) - !ngilier~nin 
Ankara Elçisi Sir Knatchbull Hu
gessen, Sofyadaki İngiliz Elçısine bir 
kaç gün misafir olduktan sonra, bil 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

Sir Hugessen, Sofyadaki ikameti es .. 
nasında, Kral, Başvekil ve Hariciye 
Nazırı tarafından kabul edilmiştir. 
S!r Hugessen, Sofyada hiçbir vazife 
ile tavzif edilmemiştir. Ziyareti ta. 
mamE:n hususi mahiyettedir. 

Elçi, matbuat mümessillerine, But.. 
garistana yaptığı ziyaretin hususi 
mahiyette olduğunu söylemiş, Bulgar 
payitahtında kendine gösterilen sa
mimi tarzı kabulden dolay:\ memnu.. 
niyet izhar ederek demiştir ki: 

"Sofyada yaptığım mülakatlar çok 
faydalı olmuş ve Bulgaristanı al0.ka· 
dar eden hayati meseleleri bana öğ• 
retmiştir.,, 

Belgrad, 8 (A.A.) - Alman eko. 
nomi heyeti reisi doktor Lanfried, 
dün Hariciye Nazırı Markoviçi ve Ti. 
caret Nazın Andres'i ziyaret etmi~ 
tir. Alman Yugoslav daim! komite. 
sinde esas müzakerelere bugün Ha. 
riciye Neza!etinde başlanmıştır. 

ITALYADA 
Mussolini'ye yeni bir mesai 
Roma, 8 (A.A.) - Birkaç haftalık 

bir gaybubetı mUteakip Londradan 
avdet etmiş olan Sir Percy Lorrainein 
birbiri arkasından Kont Ciano ve 
Mussolini tarafından kabul edildiği .. 

olması lazımdı." 

Bunun için tahtelbahir silahına 
dayanarak hareket ettik ve denizaltı 
ablokasiyle iktifa eyledik. Büyük bir 
deniz kuvveti göndererek işi başarır
dık. Fakat, ihtiyar olunacak feda
karlık çok ağır olurdu. Vazüemiz, 
Norveçe yardım için Trondheimi 
zaptetmekti. Lakin bu hareket tehli. Lord Strabolgi 

sözlerini şöyle llf dair verilen fakat teeyyüt etmiyen 
haber. diplomatik mahiellerde alaka 

k 1 bitirmiştir: 
e i idi. Bir çok kıymetli gemileri "Norveç hakkında husust bir tahkikat 

hava taarruzuna uğratarak feda et. komitesi teşkil edilmelidir." 
mek icap ediyordu. Biz bu fedakarlı. Bundan sonr L'b ller n 
v 1.. .. d'k ç·· k" h a ı era amına 
ga hu~lı~~ gorT\~ · . ubn td ka.sm~n Lord Eriw hükumeti şiddetle tenkit 
~.a a ı ava aı .ıy~t~ u e a arlıgı eylemiş ve Erkanıharbiyenin liya. 
goze almamıza manıdı. katsizliğini ifade eden beyanatta bu. 

Almanlar, ancak büyük zayiat mu- lunmuştur. 
'Kabntnde bugunım vazıyetlertnı mu; Lota ınmra:x, n'1l'lrtrl'fieı: n~ın1i 
hafaza ediyorlar. Çünkü Almanyada beyanatta bulunarak şu sözleri söy
zayiattan kimseyi mesul eden yok. !emiştir: 

Fakat Şimali Norveçte vaziyet ga. "- Hata yok değil, fakat vaziyeti 
yet iyidir ve Narvikteki üs müttefik. mazur göstermek için de uğraşmtya 
lerin elindedir. lüzum yok. Harbin icaplarına riayet 

Norveç harbi başlayınca İsveç de icin başka yerde- hareket lıizım geli
yardıma koşsaydı vaziyet bambaşka yordu. Hükumet te bu icaplara ria. 
olurdu. Fakat biz bir kimseyi mua.. yet etmiştir.,, 

Aksarayda Bulunan 

Tarihi Eserler 
Tesbit Olundu 

Yeni Tedbirler 
Alındı 

uyandırmaktadır. 

Ayni mahfe1Ierde hasıl olan kana. 
ate göre İngiltere sefirine, Mussoli• 
niye Londra hükümetinin mühim bir 
notasını tevdi etmek vazifesi verit... 
miştir. Hatta bu mahfellerde Cham• 
berlain'in, Mussolini'ye bir mesaj 
.,·· -ı ':..;;..!-.~-- ~- \.ıı..,.ı.. ... ~;1W'W'lı..01ı-+.a.Ai ... 

Diğer cihetten Sir Lorraine'in dün 
Kont Ciano ile görüştüğü ayni mah
fellerde tekzip edilmektedir. 

Abloka karşısında 1 talya 
Giornale d'İtalia, müdürünün irl'l• 

zasile "Cebelitarık" sevlıivhasile neş.. 
rettiği bir makalede sadece Cebelita• 
rık'ı kapamak surctile İtalyayı iktısa.. 
den tehdit eden Paris ile Londranın 
yeni ve meşum bir hayale kapıldık· 
larını iddia eylemektedir. Evvela şu
rasını tebarüz ettirmek lazımdır ki, 
iyice silahlanmış ve çarpışmağa az. 
metmiş büyük bir millete karşı tat.. 
bik edilen bir abloka her zaman zor• 
lanabllir ve bu ablokayı yapan mem ... 
leket te, Norveç hadiselerinde göriiI.. 
düğü gibi, kendisini pek müşkül ve 

Belçika kabinesi toplandı neticesi meşkıik bir maceraya atmış 
Brüksel, 8 (A.A.) - Belçika kabL olur. 

nesi, bu sabah fevkalade bir toplan. Diğer cihetten Cebelitank abloka.-

(Başı 1 incide) 
BELÇIKADA: 

1 
tı yaparak Hariciye Nazırı Spaak'ın sının İtalya için hakiki bir iktısadi 
enternasyonal vaziyet hakkındaki i- muhasara teşkil edemiyeceğini tas. 
zahatını dinlemiştir. Sanılclığma gö. rih etmek lazımdır. Oradan getirt.-
re, bu kabine içtimaında, ayni za- tiği maddelerin mühim bir kısmın! 
manda Holandada alınan ihtiyati Arnavutluktan, İtalyan Afrikasm• 
tedbirlerin Belçikada yapabileceği d~.n v~ Balkanlardan tedarik edebilir. 
muhtemel akisler de görüşülmüştür. 9ı_.ınku İtalya bu memleketler17 ~ullı 

Baronların, sinyorların ekserisi Dö 
Türen'i tasdik ettiler 

D erhal Salahaddine hitaben bir 
mektup hazırlandı. Teklifleri 

şundan ibaretti: 

Efkarı umumiye bu kanaatte ol
duğu için Chamberlain kabinesinin 
bu imtihandan muvaffakıyetle çıka. ! 
cağı şüphelidir. 

Salahiyettar mahfillerde söy1endi- ,1çınde yaşamaktadır ve sulh ıçınde 
diğine göre, Be1çika, hususi mahL yaşamağa devam edecektir. İtalya 
yçtte askeri tedbirler almış değildir. Balkan memleketleri ile teşriki mesai 

-o- etmek istemektedir. 
Iraktaki Feyezan Bu gazete netice olarak şöyle d~ 

mektedir: 
Bağdat, 8 (A.A.) - Fıra~ın taşma. "Cebelitarık ablokasının İtalya Ü• 

"Muhasara ordusu kumandanı Ku. 
d:is Konetabl'i Sir Dö Türen, Ziya
addin İsayı, Emir Salahaddinin an.. 
cak İskenderiyeyi bırakıp gitmesi 
mukabilinde serbest bırakabilir. Bu 
şartın kabulü için Emire bir gün 
mühlet verilmiştir. Vadenin hita
mmd~ İsa, Kudüs zindanlarına nak. 
!edilecektir.,, 

Teklifi götüren sai, Salahaddinin 
çehıesindeki değişiklikten ürktü. 
Hissiyatına daima hakim olan İbni 
Eyyup1 kendisinin hazırladığı vazi
yetin tahakkukundan memnuniyeti.. 
ni saklamak yolunu daima bilirdı. 

St.iyi dışarı çıkarırken: 
- Bekle! Cevabımı götür! dedi. 
Sai, müsait bir cevapla döneceği-

ni hiç ümit etmiyordu. Dört saat 
sonra Salahaddinin cevabını hami. 
len Haçlıların ordugahına avdet e.._ 
diyordu. 

Sir Dö Türen, Emirin cevabına bir 
an evvel vakıf olmak için atıldı : Sa. 
lahaddin şu kısa cevabr vermi~ti:. 

"Nezdinizde bulunan Ziyaaddin İ
sa, teklüinizin müzakercsi!le tara. 
fımcfan memurdur.,, 

Dö Türen, D'Orvülli'ye hitaben: 
(Devamı var ) 

, 

lngiltere Müdafaa 
Tedbirleri Allyor 

Londr~, 8 (A.A.) - Havas: Daily 
Express gazetesi, İngilterenin hava
dan veya denizden her türlü hücum
lara karşı ted1birler almakta olduğunu 
bildirmektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Stokholm'dan 
~elen ve bir İsveç vapurunun dün bir 
Ingiliz tahtelbahiri tarafından tor. 
pillenmiş olduğunu bildiren haberi 
teyit eden malumat yoktur. 

İsveçlilerin verdikleri habere gö_ 
l'e 1786 ton hacmindeki Monark va. 
puru, içinde kendisini zaptetmiş olan 
Alman mürettebatı olduğu halde Sta.. 
vengere gidiyordu. 

--o--

Amerika Donanması 
Pasifikten Dönüyor 

Nevyork, 8 (A.A.) - Vaşingtondan 
haber verildiğine göre, Pasifikte ma. 
ııevralar yapmış olan Birleşik AmerL 
ka filosunun. Havana sularında bila
müddet kalmasına ve Birleşik Ameri 
kaya avdet etmesine, evvelce verilen 
karar hilafına müsaade olunmuştur. 

Tarihi Sultan Hanının kapısı 

Konya Aksarayı, (Tan Muhabirin.. 
den) - Maarif Vekaletinin verdiği 
emir üzerine Konya müzesi müdürü 
Yusuf Akyurt şehrimize gelmiş, ta. 
rihi kıymeti haiz eserleri tesbit et
miştir. Bu eserler arasında Ulucami, 
Sultanhanı, Ağzıharahan, Zinciriye 
medresesi, Dördüncü Kılıç Arslanın 
meşhedi, Hacı Yusuf mescidi vardır. 
Bunlar, hemen tamir edilecektir. 

Zinciriye medresesi, müze haline 
konulacaktır. 

--0-

Malzeme Satmak İsteyen 
Bir İngiliz Firması 

Ankara, 8 (TAN) - Devlet De. 
miryollan hattı üzerinde yapılacak 

demir köprü inşaatında kullanılacak 
malzemeyi satmak için iki İngiliz 
firması Nafia Vekaletine müracaat 
etmiştir. Teklfiler Vekaletçe tetkik 
ed:lmektedir. 

sı m:ticesinde su altında kalan arazi zerinde Faris ve Londra tarafındall 
mıntakası genişlemektedir. Bağd~t - ümit edilen kati tesirleri yapmıyaca... 

1 
Basra demiryolunun bulundugu mın ğı asikardtr. Ccbelitarık ile SüveyŞ 
taka da su altındadır. ve Fransa ile İngilterenin Akdenizde 

---0- ihdas ettikleri diğer sistemler her" 
Hopada Zelzele halde kabili tecviz olmıyan bir hege-

Hopa, 8 (A.A.) _ Bu gece 24.25 ıı:onyanın sari~ ifa~es~dir. Harp ha• 
d b · e fasıla il b d ik. lınde muvaffakıyetlı hır taarruza he.. 

e eş sanıy e ura a ı 'def olabilecek olan bu Hegemonya. 
şiddetli yer sarsıntısı olmuştuı:. Ha- · t · b··t·· 'll 1 · · d.l t sıs emı u un mı et er ıçın a a e 
sar yoktur. ve hürriyet prensibine istinat edeıı 

-o- bir Avrupa nizamı ile telif edilemiye .. 
Paris Fuarı Açılıyor cek bir rejimdir." 

Faris, 8 (A.A.) - Paris Fuarı, Roma, 8 (A.A.) - Halit kültürü na.. 
hat be rağmen 11 Mayısta arılacak- zırı Alexandre PQvolini, İtalya İm" 
tır. Fuarda mutat bütün tezyinat paratorluğunun kuruluşunun yıldÖ• 
geçen seneler gibi olacaktır. nümü münasebetile 9 Mayısta Almall 

propaganda nazırı Göbbels ile buluş
mak üzere Berline hareket etmiştir. 
Diğer cihetten Alman münakalat na.
zırı Dr. Julius Dorfmuller'in Roma• 
ya geldiği haber verilmektedir. 

Tütün Satışları Artıyor 
İnhisarlar İdaresinin tütfö:ı satış

ları birkaç senedenberi devamlı su
rette artmaktadır. Geçen mali yıl i
çerisinde tütün satışları l 3 buçuk 
milyon kiloyu bulmuştu. Bu miktar, 
şimdiye kadar yapılan sahşlarm en 
faz\;:ısı idi. Bu sene mayıs sonunda 
bitcce~ olan mali sene içerisindn bu 
miktarın yarım milyon kilo fazlasi
le 14 milyon kiloya yükselece~i an
laşılmaktadır. 

MISIRDA 
Kahire, 8 (A.A.) - Başvekil All 

Mahir Paşa. harici vaziyet bakkın1• 
gazetecilerle yaptığı bir göriismede, 
Mısırda alınan emniyet te:ibi.rlerıni11 
müln.mmcl olduğunu ve memleketiı1 
her hangi bir sürprizden korkusıJ 
bulunmadığını söylemiştir. 
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Bir Paket mi, iki Paket mi? 

Yazan: IIALiKARNAS BALIKÇISI 

Babasının Galatada, bir tü-
tüncü dükkanı vardı. YC'

lişkin kızını çok severdi. Onu ev. 
de de, dukkanda da ya11ın<lan a
yırmazdı. Kızın dükkanda bulun
lnasının, ayrıca sigara satıı;ına da 
buyük tesiri oluyordu. Bıı sıralar
da bayanlar enikonu sigarnya da
danmışlardı. Fakat yine, mi.i~teri 
kalabalığının asıl arslan p:ıyıı,ıı, 
erkek tiryakiler teşkil ediyorlar. 
dı. Müsteri erkek olunca, sahcı 
da kadın olmalıydı. Öyle ya er
kek müşteri, bu dükkanda fıstık 
gibi kız dururken, öteki dükkfm
daki kalantor, ve kartaloz adam. 
dan sigarasını almazdı ya?. Bunu 
bilmiyecek ne vardı. Fıkırdak Nec 
la, bunun hiç olmazsa, giinde yüz 
kere tecrübesini etmişti. Onun i
çin göğslinü. paluze gibi sallandı
l"a sallandıra boyuna paketleri ve.. 
riştirip duruyordu. 

Tütün satıcısının böyle hareket. 
lisi ve bereketlisi ihtiy, rm çok 
hoşuna gidiyordu. Ancak gi.intin 
birinde haddini bilmiyen bir ipsiz 
sapsızın aşırı bir halt işliye.re~, 
ona dil veyahut el uzatması ıhtı. 
mali vardı. Onun icin moruk, iki 
laısını birbidne kaııcalarcasma ça
tar, Neclaya: "Ben şu karşıki kah. 
veye gidiyorum, sana bir sataşan 
olursa, karşıya ko~uver. Ben ora. 
dayım,, derdi. 

Ve bir süvari alayının nal şa. 
kırdısını andıran gürültü lerile s:ı
k:r şakır tavla oynıyanların kala
balığına dalardı. 

Bir gün Necla; dükkanda yi. 
ne yalnız kalmıştı. MalCım 

Ya is saatlerine güre, müşteriler 
haz;n sık sık geliyorı bazan sey. 
rckleşiveriyordu. Arasıra da ela
Yagm büsbütün çekildigi anlar O

luyordu. Yine böyle tenha bir za. 
llı<ında kız raftan Oğuz Akalın 
''Gümbürtülü gönüller,, adlı ro.. 
lnaıunı alarak okumağa devam et
ti. Romanın tam heyecanlı bir ye. 
rindp iken, işte dükkana yak~şı~
lıca bir delikanlı girdi ve dedı kı: 

- Bir paket Serkl Doryan ve
riniz! 

- Bir paket mi, iki p:ıkct mi 
Bayım? 

Bu sual alelade bJr suaıdı. Fa
~~t Necla, güliimsemc ile ve ö~le 
suzgi.in bakışlarla sonıyordu l-o. .. 
Zaten babası kızın bu anadna e
dınrne marif~tini bildiği için, de
ğil mi 'idi ki, akşama '<adar kah. 
Vede kalarak, üstüste mars olu. 
Yordu. 

Delikanlı "bayır, bir paket,, de
Yhıce Necla. içinden galiba ~o~o
zun biri, parası yok, diye duşun
dü. Fskat delikanlı cebinden beş
lik banknotu fora edince, Necla 
siftah olarak mahmur b:ıkışları
rıın sökmediğini çaktı. sinirlen
di. Az kalsını hırçın hırçın, "bo. 
2:Ukluk yok!,, deyip, banknotu a
damın yüziine fırlatacaktı. F:ıkat 
kendini tuttu. Pratik bi.- kızdı. 
lTc:rif tınmayıverirdi. Galatada tü. 
tüncü eksikliği yoktu ya, gider 
karı komşusu bir yerden alırdı. 

N ecıa paketı vera.ı. .l"aranın 
üstünü saydı. Yine oturup, 

romanını actı fakat okuyamadı. 
Sokağa baktı.' Bir de ne görsün? 
n~likanlı ayak kaldırunı.1a dıncl
llnş, tıkır tıkır bozuk parayı sayı.. 
Yordu. Hele su sersem avale ba
kındı. Güzei kızın yüzüne daha u
zun boylu bakmak için, para~ı 
~aYrnak bahnnesile, dükkanda bı. 

ll% daha kalmamıştı. Necla, d:ı
d~k büktü. Başını yine kital.ıa eg
dı. Fakat bir türliı ok'!.lyaınıyor
~u. Tekrar sokağa baktı. De.lık~n-

, bu sefer karşıdaki şek-:rcı duk-

kanımı girmişti. Biraz sonr:ı çıktı, 
y;nc bozukluk sayıyordu. Halbuki 
N<'cla biraz evvel ona bir avuç do
lusu bozukluk vermi~ti. Kız kuş
kulandı. Delikanlının biraz c:vvel 
vermiş olduğu banknotu çekme. 
cl'den çıkartarak, iyice muayene 
etti. Kağıdı pek kaba s:ıb!l.ydı. Kız 
soluğu dosdoğru poliste a1dı. 

Polise: •·t~te şu kurşuni elbise-
li. Hah tam o! Şapkacının önünde 
du.!'an!,, dedi. 

Polis delikanlının ardından va. 
rıp· elini omuzuna koyunca, sanki 
delikanlının bclkemiği kmlıyor
muş gibi titrediğini gôrdii. Deli. 
kanlı yüziinü döndü. Onda betbl'
niz kül gibi atmıştı, bakışınc\a kor 
k:..ı vardı. O, yıkılmıs. mahvolmuş 
bir adamdı artık. 

G azeteler ertesi günü kalpı;. 

zamn resmini bastılar. Nec. 
la mahallede an'san kazandı. Açık 
göz kızdır, diyen diycneydi. Onu 
snh!t diye mahkemeye çağırdılar. 
Necla o gün üstüne ba:ilına çeki, 
diızen verdi. Yanaklarına pudra. 
la• dokundurdu. Ağızını. yüzünün 
ortasında takılı duran mini mini 
bir kiraz haline koydu. lfüf ı;ı;ibi 
düz ve namuslu bir kızdır. deme. 
le'.!"ine rağmen, içinde dı•.rinden 
derine bir üzgü vardı. 

Delikanl;yı mahkemede .~cirdü. 
Gözlerinde korkudan eser kalma
mıı<tı. Dükkanda bakmadığı gihi, 
mahkemede de dönüp Ncc\iıya 
b:ıkmadı. Limon gibi sansarı d.im 
dikti. Dikilişinde bir i.:ıcia ' hali 
v:ı:-dı. Kız içinden: "Oh olsun hın. 
zıra! Müstahakkını buldu,, diyor. 
du, fakat alçak kalpazanı yak:ılat. 
mış olduğundan dolayı duyduğu 
gurur ve iç kabartısı, delinen bir 
balon gibi pörsüyordu. 

Mahkemede delikanlının para. 
~·a pek düşkün bir kızı savmiş ol. 
duğu, ona para yetiştirmek .!çin 
!'ast geldiği bir kalpazanla anlaş
mı~ olduğu, evrakta okundu. De
likanlıya üç sene hapis kesiidi. 
Genç adam dama atıldı. Dclikıınlı 
karşıdaki duvarda hür uçan kır_ 
langıçlarm üç yıl, üç nesil yavru 
yeti~tirdiklerini seyretti. 

• 
Bir gün tütüncü dükkfınınd:ı 

kimseler yoktu. Kapı açıldı. Ncc. 
lanın önüne kalpazan dikildi. Ses 
çıkarmıyordu. 

- Ne istiyorsunuz• 
- Size bir şey söylemek istlyo-

rum. 
- Söyleyin. 
- Burada söyliyemiyeceğim. 

Korkmayın. Yarın Gıilhane parkı. 

na gelir misiniz? 

• 
Necla parka vardığı zaman, 

delikanlı onu orada bekli. 
yordu. 

- Beni neye buraya çağırdı. 

nız? r 
- Çünkü dört sene evvel nL 

saıılımln burada ayrılmıştık. 
~ ? 

- Bana ne. 
- Beni, siz kalpazan diye ya. 

kalattırmamış mıydınız? 
- Tabii! 
- Hayır, tabii değil! Siz asıl 

beni size dikkat etmediğim ;çin, 
yani siz gülümsediğiniz vakif, size 
aldırmadığım için, yakalattır?ı
nız. Siz mahkemede iken bu ıd
diamın ne kadar doğru olduğunu 
yüzünüzde apaşikar okuJum. Fa
kat ihtimal vermedim, hayır yan~
byorum, dedim. Sonra üç sene ~~
ziinüzü, gözünüzü hatırladım, cttı
şünciiim, taşındım, ve buldum. 

_ Beni buraya, bunları say. 
ma!( için mi çağırdınız? 

Adam başını eğmiş, önündeki 
çimcnliie dalakalınıtşı. Birkaç 

TAN 'Z 

Kozanda 
--v--

Dokuz Kişilik Bir 

Aile Zehirlendi 

Polonya Kıtaatı ı 
Dün Narvikte 

Silifkede Feci Bir 
Cinayet Oldu 

Selifke, (TAN) - Kadir oğulların. 
dan Ali Rıza, Hüseyin ve Mevlut ad
larında üç şahıs, hancı Nebi Sa. 
yın'ı konuşmak bahanesile dışan ça. 
gırmışlardır. Bunlardan Hüseyin ile 
:Vlevlüdun yakaladığı hancıyı Ali 
Rıza bıçakla öldürmüştür. Ali Rıza 
18 sene, kardeşleri Hüseyin ve Mev. 
lıit ta 9 zar sene hapse mahkum oL 
muşlardır. 

Kozan, (TAN) - Kazamızın Ser. 
fukara nahiyesine bağlı Tepecik Ü 
renköyü kenarında oturan jandarm; K 
Kerim adlı bir şahsın kendisi de da. ara ya 
hil olduğu halde, sekiz kişilik ailesi, 
bir yemekle zehirlenmişlerdir. Has-

Çıkarıldı 
talar tedavi altına alınmışlardır. 

Araba altmda kala11 çocuk 
Kozan, (TAN) - Saimbeyli Meh

met ailesiyle Ceyhan kazasına çalış
mıya gitmiş, bir aralık ailesi efradı· 
nı yolda dinlendiren Mehmedin ka. 
rısı Fatma ateş yakmakla meşgulken 
çocuğu o sırada geçmekte bulunan 
bir arabanın altında kalmıştır. İki 

buçuk yaşında ölen İsmailin defnine 
ruhsat verilmiş, arabacı tevkif edil. 
miştir. · 

Hamam köyünde jandarma 
karakolu 

Londra, 8 (Hususi) - Bugün Po
lonya ordusunun Karpat avcı kıta. 
Jarına mensup ilk müfrezeler Narvi. 
kc muvasalat etmiş ve vazifesini ifa. 
ya başlamıştır. Geçenlerde Norvec 
Hariciye Nazırı Dr. Koht söylediği 
bir nutukta, Polonvanın Norvec kur. 
tuluş harbine 4 bi~ askerle işti~ak e. 
deceğini bildirmişti. Norveç Harici. 
ye Nazırile Milli Müdafaa Nazın bu. 
gün Parise hareket etmişler ve Fran. 
sa Başvekili Reynaud tarafından öğ. 
le yemeğine alıkonulmuşlardır. Da. 
ladier ve Chautemps da yemekte ha. 
zır bulunmuşlardır. 

Alma11 tebliği 
Son Alman tebliği şudur. 
"Alman hava kuvvetleri, yeniden 

Nan·lk civarında düşman deniz kuv
vetlerine hücum etmiştir. İki kruva-

zörc isabet vaki olmuştur. Düşman 
mevzılcri ve yı.iriıyı.iş halindeki dtiş. 
man kolları, müessir surette bom
bardıman edllmi tir. Narvıkin Sar. 
kında bir hava muharebcsind~ bir 
İngıliz avcı tayyaresi dı.i~ürülıniiş
tiır. 

"Aııdalsnes mıntakasında §İmdiye 

kadar alınan büyük miktarda gnna
im arcsmda ezcümle mühimmatı ile 

birlikte 460 tank dafi topu, 40 tane. 
si İngiliz tayyare dafi topu olmak 
üzere 49 top, 60 havan topu, 355 ma. 
kineli tüfek, 5300 tüfek, ~.5 milycn 
piyacie silahı kurşunu ve 300 ton 
mühimmat yüklü bir tren vardır. 

"Cenubi ve Merkezi Norveçte, 
Norveclilerin son mukavemetleri kı
nlmı~tır.,, 

--0-

.Nevşehirde Şiddetli Dolu 
Nevşehir, (TAN) - Evvelki gün, 

şehrimize fındık büyüklüğünde ve 
15 dakika devam eden dolu yağmış.. 
tır. Bazı semtlerde erken yeşeren 
bağ filizleri kırılmıştır. Maamafih 
hasar ve zarar azdır. Doludan ik1 
saat sonra başlıyan bol ve bereketli 
yağmur çiftçinin yüziinü güldürmüş.. 
tür. Bu sene mahsulün iyi olacağı 
anlaşılıyor. 

Nevyork Sergisinde İnhisar 
Mallan Satılacak 

Nevyorkta 15 .Mayısta açılacak o. 
lan sergi.de inhisarlar idaresinin, g~ 
Çl?n sergıde çok rağbet g:Jren sigara 
ve içkilerinden de satılması tenılıı ~ 
dilnli~tir. " 

Kozan, (TAN) - Kaza mızın bü. 
yük köylerinden biri olan Hamam 
köyünde evvelce jandarma karako. 
lu mevcutken her nedense on sene. 
denberi kaldırılmıştır. Memnuniyet. 
le haber aldığıma göre yakında Ha. 
marn köyünde bir karakol ihdas edi. 
Ie_c~ktir. Karakol binası olarak şim. 
dı~.ık .~ektep binası münasip görüL 
muştur. TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 

ı.,mir Yolunda Feci 

Bir Kaza Oldu KASA: 
AKTiF. 

4 MAYIS 

Lira 

1940 VAZİYETi 

PAS t E 
Sermayo: 

İzmir, (TAN) - Menemende feci 
bir kaza olmuştur. Bergamadan İz.. 
mire gelmekte olan Bergama beledi. 
yesinde 40 numarada kayıtlı şoför 
Cemal Çakırın idaresindeki kamyon 
Mene?1enden geçerken, 60 yaşınd 

ALT. SAFİ. KLG. 71.721.378 100.881.855,16 
İhtiyat Aktetııl: 

117.795.548.21 Adi ve f~kalftde 
Hususi 

Lira 
111.000.000,.... 

BANKNOT 
UFAKLIK 

15.118.460,50 
1. 795.232,55 8.'f~U98,'f5 

6.000.000,-Dahildeki Muhabirler: 
• 

Tedavüldeki Banknotlar: 
252.745.04 252.745,04 Remzıye adında bir kadına çarpmı a Tark llrıısı 

kamyon altında kalan zavallı kadı~: Hari~teki Muhabirler. ---- 158.748.583,-

~u~.te~~f yerlerinden yaralanarak Altın: San kilogram 6.110.645 8.595.110,90 

Deruhte edOen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - il inci maddelerine 
~vfikan hazine tarafından vAkl 
tedlyat olmuştur. Şoför tevkif edilmiştir. Altına tahvlU kabil serbest 

dövizler 26.321,85 

18.879.576,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Hayvanları Koruma 
Cemiyetinin Faaliyeti 

Diğer döv!1ler ve h0rtlu kllrtnır 
bakiyeleri 28.158.875.32 36.780.308,07 "ıııklyesl 139.868.997,-

Oazine Tahvilleri: Karşılıtı tamamen attın olarak 
flAveten tedavfıle "azedllcn 17.000.000,-

Denıhte edJ1en evraJa nakdiye 158.748.563,- Reeskont mukabili ııaveten tcdı ıss.000.000,

vazed. 
321.SSUll',-. 

Hayvanları Koruma Cemıyeti Cu. karşılığı 
t · ·· Kanunun 8 - 8 fncl rnadde1erl-

mar esı gunü aylık içtimaını yap- ne tevt.lkan hazine tarafıadan 
~~ştır. B.u içtimada okunan rapora yAck\ tediya.\ 
gore, ı~an ayı zarfında Cemiyet, 

'18.'79.576,-
Türk Llra11 

'\39.868.987,-MEVDUAT: 52.109.559,76 
78.124.1117,90 

816 hayvanı iaşe etmiştir. Cemiyetm Sonedat Cüzdanı 
müfettişleri tarafından muhtelit yer. 

Altın 8. Kla. 56.541.930 

Döviz Taahlıildat1: 
1S0.23UIP,6~ 

lerde yapılan gözetlemelerde •16 hav 
vanın yükü gayrı nizami bulunarak: TfCAnT SENEDAT 244.194.793,56 244.194.793,!8 

AJtına tahvnı kabil i!IMz.ler 
Diğer d!Mz.lcr ve alacaklı kllrlnJ 
bakl)-elerl 

S.390,88 

36.440.183,19 

boş:ılttırılmış ve iki hayvan ~ahibi Esham ve Tahvilat Cü7danı 
aleyhinde de ceza zaptı !utturulmuş- (Denıhte edilen eVTllkı nak 
tur. Nisan ayı esnasında Belediye A - (diyenin karşılığı Esham ve 
tarafından toplattırılan 384 hayv:ın TahvllAt (ftibarf kıymetle) 
fenni şekilde imha edilmtş ve 160 B - Serbest esham Ye tahv11At 

47.741.724.36 
8.395.970,86 66.137.695,22 

Muhtelif: 

SS.448.974,07. 

116.414.alt,11 

hayvan da sahiplerinin talebi üzeri- Avanslar: 
ne uyutulmuştur. Ayni müddette 74 
h Ha7.ineye !on 'Vftdl'l! ııvans 

ayvan ayakta ve 8 hayvan da has - Altın ve Döviz O.Zerine 
tanede tedavi edilmiştir. TahvitAt Ozer!M 

Gazhane yokuşundan hayvanları. 

2.876,000,-
16.023,65 

7.848.773,40 10.739.797,05 

4.600.000,-
21.884.346,88 

na fazla yük yükliyerek :ızap ccktL Hi!l>!'i<'daTlar. 
rcnlerin bu işten meni için Beyoğlu lUuhtclif; 
kaymakamlığınca oraya bir memur Yekön Yek<ın 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
haddi % 4, altın üzerine &Yane % 3. 

632.164.221.03 j 632.1!4.!2t,03 
ikamesi hakkındaki karar şayanı 
şükı an görülmüştür. 
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Prevantoryom Yeniden 
Genişletilecek YENi NEŞRiYAT ; 

Maarif Vekaleti, Çaınhcada'd pre-
vımtoryomun yeni pavyonlarla ge. YENi ADAM - Yeni Adnm'ın 280 c1 

nişletilmesinc karar vermi~lir.· Pre. sayısı dolgun bir şekilde çıkmıştır. 
vantoryom bahçesinde b;ışlıyan in- e FOTO MAGAZiN _Bu, aylık sanat 
şaat için yeniden altmış bin lir:.Jık ve salon mecmuasının 24 ünciı sayısı da 
bir tahsisat kabul edilmi~tir. Yapıla. üç renkli bir kapak ve zengin mündcrc
cak yeni pavyonlardan bir tanesi ta. catıa çıkmıştır. Mithat Cemalin yeni bir 
lehe VP. muallim sanatoryomu ola. şiiri ile tanınmış yazıcılann kıymetli rö
rak kullanılacaktır. portaj ve fıkralarını zevkle okuyacak-

-0--

Ticaret Odasında Tayinler 
Ticaret Odasına alınacak iki ra. 

portörle dört memur için, yapılacak 
raporforlük imtihanında Cevdet ve 
Rakım, memur imtihanında da Sa. 
bahattin, Hasbi, Fethi ve Cevat mu. 
vaffak olduklarındanı tayinleri ida
re heyetince tasvip edilm!ştir. 

snniye durakladıktan sonra, başı. 
nı kaldırmadan: 

- Evet, bunları size söylemek 
için gelmenizi rica ettim. Nişan. 
lımdan artık ayrıldık. Onun ne
rede olduğunu bilmiyorum. Yok
sa söyliyeceklerimi ona söyler. 
dim. Fakat yok. Kimseyi de ta
nımıyorum, sizi tanıyordum. O
nun için size rica ettim, dedi. 

Kıza bakmak için ba~ını kaldır. 
dı. Fakat yanında kimsecikler 
yoktu. Sular kararıyor, park yol
lan ağarıyordu. Demek ki, bir in. 
s:m ile elele vererek, ? tenha yol. 
dan beraberce yürüyemiyecekti. 
Ta park kapanıncaya kadar orada 
yalnız başına kaldı. Karanlık ço. 
kiince rastgele bir sokağın loşlu. 
ğı.ına dalıp, bir gölge oldu. 

sınız. 

-- - -

TAKSİTLE 
V•ntll&törler • UtUler • zengin •vl· 

zeler • k•dın çantaları • hedlyeler • 

ceb, kol, duvar saatleri - Havagazi 

ocak ve fırınları • blıikletler 

ve ıafre ... 

~IMjN 14Kjft 
1 

ve Şeriki 
GaJata Bankalnr cııd. 59 Tel: 42769 
Beyaı.ıd Elektrik İdaresi karşll!ı No. 

... 28, Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 

' 

fSTANBUL BİRiNCi iFLAS MEMUR· 

LUGUNDAN: 

Miirtis Eczayi Tıbbiye Türk Anonim Şir
ketinin şlmcliyc kadar geçen işleri hııkkın
da İflôs İd:.lrcsince izahat verilect'ğinden 
a!i"ıkadar ahıcaklıların 13-5-940 Pazartesi 
günu saat 16 da dairede haz.ır bulunmaları 
lllın olunur. (26314) 

Maltepe Belediyesinde~: 
l<a:ı:ası Koyü Mevkii Clnıl 

Kartal Maltepe Çayır yolu Bostan 
hamam 
mevkii 

Miktarı M uh•mmen Sahibinin lıml 
kıymeti 

Lir• 

2750 Hozinel maliye 
evkaf Emlrzeyt 

.. n 
n " 

-:--------------------...:_500 Ortakcı Hasan .. " .. 
,, ,, 

" .. ,, 
" .. ,. 
" 

" 
,, 

.. .. " 

,, ,, ,, 
,, ,, 

Hamam 
odası 

Mnj?nza 

Hane 

150 

600 

550 
~--~-----Hane 

Harap 
magaza 

MetrQk 
nrsn 

Dilkk!ın 

Hane 

700 

250 

100 

200 
500 

Hazine! maliye, 
evkaf Eınirzeyt 

,. ,, 

Arabacı İsmall 

Ahmet, Dudu, 
Zt'ynep. 

Bakkal Feyzi 

Evkaf 

Kasım, Nigfır 

Yukarıda yazılı eml!ık ve arazinin İsttın bul vll~yeU yUksck makamınca açık ha
va okulu tesis edilmek uzere istiınlükine karar verllınış \ c ttıkdır cdılcn kıymetle
ri hizalarında ~österllmi~tir. 1295 tarıhli is tıml5k kararname inin 8 ıncı madde ı 
tevfikan itirazı olanlar 8 gün zarfın da Bcledı) em ize müracaatı rı ~l~~ 
olunur. (3797) 

l~tanbul · Belediyesi · lanları 
Ha5eki bast.ahııncsi için !Uzumu olan 100 dil~ıne Rontken Fıl"'i sat 1 k , . ... ın rı ınma ü-

zere temdldcn açık e~sıltmeye konulmuş tur Tahmin bedeli 694 ı· ilk ., ıra ve teminatı 
5- lira 5 kunıştur. $ıl'tnııme Z ıbıt ve Mu mel5t Mudurltı u k ı · d . 1 a cmın <' gorUleC'ck-
tir. hale 20-5-940 Pazartesı gllnıl s:ıat 14 de drılml t'nctimendft " 1 k 

ık "' ,, apı Rl'a tır. Ta llp-
lenn ı teminat mrıkbuz veya mektupta rı 'c 940 yılın" a't t• t d . - " • ı ıcare o ası veslk 
larile ihale ııunü muavven saatte daimi cnc.ümcndc bulunm"la a-

" ?'l, (3803) 



ile Sab:h, öğle ve 
fırçala'.''IRIZ. 

KAGIT FiYATLARI 
Sümerbank Sellülaz Sanayii Müessesesinden: 

Ahvali tuızıra dolayuıile ham madde rıatıarı yükselmiş bulunduiundan lstan
bul'da Yemiş lskeleşlnde kain satış depomuz, kaiıtıarda asıarl bir bab'a ve mu

•larda aigart bir paket olm!lk üzere, badema a,-tıda yazılı fiatlar üzerln
atışta bulunacaktır: 

~irlnct hamllr yaıı ltliğıdı 

İkinct bamur yaz.ı lıtiiıai 
Biletlik kltıtlar (Beyaz) 
Biletlik kllıtlar (Renkli) 
Bır taraflı Sellilloz ambalAj. kAjıdı 
beyaz 80 Gram 'Ve ;yukarısı 

,; 80 Gramdan aıatısı 

Bır tanını ttnkli Sellilloz kAitdı • 
iki taraUı " . 
Kraft ambalAj kAlıdı 
Kraft taklidi ambalaj kAjıdı 
Şrenz bakial kliıdı 

70 ve 114 Gramlık 
110 Gramdan y~arısı 

oeyaz karton 
Gri karton 

Kilosu 50 Kuruş 
.. 39 ,, 
,, 
.. 

" 
" .. 
.. .. 
" 

39 
42 

39 
48 
48 
H 

39 
35 

25 
24 

Paketi 705 .. 545 

" .. 
.. 
" .. 
.. 

.. .. 
Diler tehlrler tüccarlarının tstifadeslnl temin için bAdema ba lfbllerin yuka

ıda yazılı satış depomuzun adresine istedikleri kAtıtları bildirmeleri ve ayni 
~manda klltt bedellerinln havalesiyle kllttları depomuzda teslim alacak kfm
.-ıln mın ve adresini iı'ar etmeleri il ?Jmdır. Talepler sıraya konulacak ve de
DOdaki mevcut nlıbetinde kaf'1ılanacak br. 

ADEMİ İKTiDAR -
HDRMDBI 

T abtetlerl her eczanıdt bulunur 
cPa.ta kutusu 12SS) Galata. l.tanbul 

, .... ,.___.... ....... 

İstanbul tl'niversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
2740.81 lira ketiru birinci Siıilrji klini ti ~~ klflllı ta4ı1Atı 20-i-lit& ,OnO 

•af 18 da rekt&rtlllcte açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin en az bir taahhüt· 
te 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair İstanbul vllAyetlnden ihaleden 8 liln 
evvel alınmış ehli7't ve 940 yılına ait tka ret, odaaı vesikııs~ ve 208 liralık muvakkat 
temJnat makbuzlarlle ıelmeleri. Kesif. şartname ve mukavele projesi herıün rek
UlrlWtte ıörülür. (35841 

T. IS BANKASI 
1940 IKRAMJYELEJll: 

1 adet 2000 llralık = 2000.- llr• 
3 " 1000 " = aooo.- ,. 
ı .. soo " = aooo- " 

12 .. 250 " = aooa.,.;. .. 
40 " 100 .. = ...._ • 
71'" IO • =""-" 

210 • il .. = ...._ .. 
K.,ıdelerl t pltat. 1 _..,_ 

1 aıuaeo.. 1 lklnoltepln tarltılerlnde 
Y•ıtılır. 

aiahıbı ve Ne riyal düauru tlalll Lôtfti DORDUNCU. Gaset~dik ve 
~at T L. S BasaWıiı yer. T A N Mat._.. 
• 

.?===============================================- 9.5.940 

Lf;TONYA fiÜKÜffiEr FADRİUASININ 

Bulmuş 

AGRI 
Bay J O C. Yazıyor: l<ALİTE veFİAT İTİBARİLE. 

Ekseriya okuyoruı fedavl görerı 
lliçlar varmış fakat ALLCOCK va· 
k111ndan bahsedilince. kat'iyen mü. 
baliia değildir Bir ıat akta;,, tatbılı 
ettiği bir ALLCOCK vakısı. bir lf~ 
ce zarfında tesirini l!Östererek vt 

QAl-<iPSiZDiR 
l Ta .s r a ic in T ÜRJ<İYE SATl.t HERl<EZİ 

devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı 
var. mahalli teskin etmıştir. 

Acenfa/(k verı·lir GALATA.VOYVO_DA CAD.66 
. P. K LJ'TUSU. 1049 

ALLCOCK. Romatizma Lumba. 
to. Siyatik. delikli ALLCOCK yakı 
larfyle ~fayap olmuşlar'Clır. 

GRİP - NEZLE - NEVRALJİ 
BAŞ - DİŞ - KIRIKLIK 

ALLCOCK yakılarının tevlit ettı· 
ti sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİR 
MASAJ gibı hemen ağrıyan yertr 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıta. 
nndakf Kırmm daıre ve Kartal re 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza 

1 ""''~~"'"' ''7 hnrttk '"'"'!'tur 

. -

Gözleri yakmaz, ıu ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terkibin
deki BALSAMIN cevheri sayesinde kirpikleri besler ve uza

tır. Siyah, liciverd, kumral, yeşil renklerinin bakııtaki 
füsunkir cazibesi şayanı ha~·rettir. 

tNGiLtZ KA~ZUK ECZANESt - BEYOliLU -fSTANBUL 

Askeri Liselere Talebe Allnıyor 
1 - Kuleli, Maltepe. Buna uker1 Uselertn1n tıer Oç ıınıfına da OnilmüzdP.kı 

naztran tçfnd~ i>aşlanaeak olan 940 • 1141 ders yılı için talebe alınacaktır 

2 - Alınacak talebelerin 6z TUrk ırkından olması kendislnırı ve ailesinin ıtl\ttJ 
bal ,,. ,mtret sahibi olmaması. 11hhf muayenede aatlam çıkması ve yapılacak •ec· 
me sınavında da kazanması "rttır. 

8 - Bir sene tahaill terkedenJer yaeım bOy0tmQş ve ldlçü]tmflı olanlar terıdt 
olWllanıun mııl ıeçme sınavında ipka veya bOtQnlemeye kalanlar yasları boylar• 
ve atırlıklan talimattaki hadlere U71UD oıınayanlar aakerf okullan abnmazlar 

4 - tsteklllerin lfmdl okum11kta olduktan mekteplerdekt tahıl1lerfne devam et 
mekla beraber 10 Nisandan itibaren butunduklan J'erlerdekl askerlik subelertndeT 
dfter b)'dOkabut prtlarf)e mOracaat yol ıanm &lrenmelert ve buna -6re de kay· 
ıfOkabul kltıtlaı:ını en pe SO Ma711 MO a kadar tamamlamıa olmafıın llzımdu 

5 - tatekliJertn ımıt geçm, vestkalan hadranda bulund\lklan okutlıtrd"" uk•· 
rl llaelerce celbedDecek ve b0t0nlem87• kalmadan sımf ıeçenler ıeçme sınavına çıt· 
tmlaeaktır. 

Aüerf lise D ve ın mrtflan ıtnnete muvaHak olanlann 940 yıb kamptan Ue· 
~de ukert okullarda yapılacaktır. 

8 - Askerf orta okullarla Musfki sanat ve karagedlkll erbaı hazırlama orta o-
ırullannın kaydQkabul 1Brflan ve umanlan avnt'll ilin Mfl-ktfr ''"21' 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : \ 
Mutıamma1t bedell Eb'adı DO&One 

Lira 11 X 11 200 
11 X H 100 

2540 3' X IO IO 
lO x 40 \00 
SUX U.I 40 

Ractyoto!I enstltasOne ~ıtarda ab'adlan JUJh 5 kalem röntaeıı filimi 20-5·1940 
ltlnf1 saat 15 da Rektarlükte açık ekailtme ile alınacaktır. İıteklllertn JIU ıtra 
muvakkat teminat makbuz ve ticaret odası vesikasını ıa.termesl IAzımdır. Sartna· 
me her lthı llektlrlOkte 'lib'Gllr. (1507) 

SOGUK ALGINLIK~ .... -
ve AGRILARI 

iMA 
TESKİN EDER 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Kiraya verilecek mahal Muhammen 
kira bedell 

L. Kr. 

Muvak 
teminat 
L. Kr• 

Sa.maty! ttı'k-...vsası ııo s 25 
Kadıköy vapur lske"ı. bufesl 1452 108 90 
Bostancı iskelesınde dOkkln 72 5 40 
Büyüknda iskelesinde 11 NoJu dmtkia 120 9 -
İdaremız malı olan yukarda mevkıler yazılı b nalnr 1-6-940 tarihinden itiba

ren birer sene nıuddetle açık arttırma ile kır ya venlcceklerd r. Senelik mu
hammen kira bedellerı, muvakkat temı natln ı, 1 imleri h Jarında yazılıdır. 
Arttırma 21 - M yıs - 940 tarihıne mü • dif Salı günü sa<ıt 15 d~ım satım ko
mi yon unda y pılacakbr. isteklllerın tayın olun:ın gün ve aa tte mu\ all:k t teml-
atlarlle komısyona müraca tlan. (3949) 

'~----------~--.. 
;vıuhamnıen bedel ve temınat mıkdarı a ngıaa yazılı 135 ıon cıvata ve aoı:n 

21 - 6 - 1940 Cuma günü saat 15 de kapa 1ı zarI u ulil ılc Ankara'da İdare bin 
da satın alınacaktır. 

Bu ışe gırmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
ettitı """ikıılıırı ve tekllfierlnı ayni gun saat 14 e k dar Komisyon Reislijıne v 

l231) ıkı yuz otuz bır kuru 

Muhammen bedel 
Llı-.a 

Yerli malı teklif edıldıiı takd rde 67672 
Cif olarak ecnebi malı teklif edıl- 46134 
dlii takdirde 

Muvakkat 
Lira 

4633 80 
3460 05 

TUR!<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruhıt Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
7.irai vp ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Pıtnkasınde kambarah " lhbarsn tasarnd hes•p•ı"naı f'lt 

u H bruı bulunanlara senede 4 def11 çekilffek kur'a ile •pjldalO 
pliaa rön ikramiy• 4afptdllt'aktır. 

C Adet 1 008 Uralılr 4,001 Lll'a 

4 • SOi • z.ooo • 
t • ZH • 1 ,009 • 

•• • ıeu • c.eoo • 
IH • • l.tol • 
120 • .. • C.ROI • 
lll • ıo • ı.ıoe • 
oııtıtAT· H~ıanncıalri panlaT btr sene felnd• 50 Undan asajl 

dutnuyenlenı tk"'mtye çıJrtıtı takdırd' il- 20 fazlastvle venleef'Jrtır. 
Karalar sened .. • defa 1 Eylül. 1 Bınnelkinua. 1 Man ve 1 Ruar .. 
tttrfhlf'rtnff,. -11n...-.. 1rt1T 

.................................... 


