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5 KURUŞ 

ttstlvan makarnasına hasret çekenler: 

~ Ankaranın YAYLA 
Makarnalarını 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
, _ ı\futlaka tecrübe etmelidirler. Bütün 
~ .• .':I bakkalive mai!"azalarında vardır. J 

kajerak'~ ayin Döküld ·· 
Müttefikler, Holandadan Kattegat' a Kadar 
Mayin T ariaları Tesis Ettiler ve Almanyanın 
imalle Olan Deniz ·Muvasalasını Kestiler 

J\Iman Tayyareleri Dün 
Norveç Şehirlerini 

Bombardıman Ettiler 
Müttefikler de Norveçteki Af man Üslerine 

Taarruz Ettiler, Norveçlilerin Mukavemeti 

Artıyor, Narvik Demiryolu Tahrip Edildi 

Vazivetin 
Hulasası 

ı • Müttefikler Norveç, Dnnimnr. 
• ka ,.e Almanya ~ahillcrine 

420 mil uzunluğunda may'nlerlc do
lu tehlikeli hir saha \•iicude getirdi. 
ler. Maksat Norveç ile Almanya ara. 
sında denizden irtibatı kesmektir • 

• 2 İrtibat kesildiği takdirde Al· 
: manyanın İsveç yoluvla Nor. 

veçe yardım kuvvetleri göndermesi 
ve İsveç':n bitarailıihnı ihlal etmesi 
bekleniyor. 

• 3 • l\lüttclikler, Norvec'te A1. 

Londra, 12 (Hususi) - Bugün İngiliz tayyareleri müker
~ defalar Norveçteki Alman tayyare karargahlarına hücum 
~~işler ve mühim neticeler almışlardır. Almanların Skajerak
~ harekatı da yakından takip edilmiştir. Diğer taraftan Nor· 
~:S sulan etrafında 420 mil uzunluğunda bir tehlike mıntakası 
~CUde getirilmiştir. Burası baştanbaşa mayinlerle doludur. 
...____ 1 Müttefikler tarafından vücude ge.. 

O R V ~ ~ tirilen mayin cephesi Bergenden 
.... L- k'ırdttrdav!itb'Aftıftınd1dffl.?r 

• manlarla muharebeye de,•am 
ediyorlar. İngiliz tnyyareleri Nor
veç'te bir kaç tayyare karnrgiihını ve 
Norveç limanlnrndnki bir kaç Alman 
gemi ve zırhlısını bombardımıın et. 
-.a, ve Alna-Jarm zayiat verdirmis-

Harbinin şarka dönüyor, Katcgat'a varıyor, 

Norveç, Danimarka ve Almanya su. 
!arını kaplıyor. 

Muvasal.a tamamen keslldi mi? Ehemmiyeti 
l"a.ıan: JJl. Zekeriya SERTEL Bu suretle Almanya ile Şimal ar:ı.. 

sındaki deniz muvasaiası kesilmiştir. 
} 940 harbi başlıyahberi ilk de- Şimdiye kadar hiçbir yerde bu mik. 

~I' fa olarak iki tara! karşılıklı yasta mayin tarlası vücude getiril-
tut memiştir. 

hu UŞ?nıya mecbur olmuşlarc.hr. +_ 
~ s Yalnız ısveç sular.na giden yerde 

~tl'l .~r~tıe Garp cephesinde devam yirmi millik, emin bir mıntaka bıra. 
)ı larSükun bozulmuş, bütün dünya. kılmıştır ve diğer tarafların lıepsi de 
~ak an .sinir buhranı nihayet nefes tehlike mıntakasıdır. 
.\Inı bır menfez bulmuştur. Almanların, bu mayinleri taramak 

ti i§ga}Cl_n~anın Danimarka ve N<.rve. için uğraşacakları r.1uhakkaktzr. Fa. 
~lı har 1• ıle hakiki harp başlamıştır. kat müttefiklerin hava kuvvetlen de 
~~ h·· ~. ın neticesi, oütun Avrupanm bunla d . " tl' ı d · Ut n aıma goze ıyece:t ve ltma 
~ tesır un harbin mukadderatı üzeri.. mukabele edecektir. 
~ti edecek derece mühimdir. Maksat, Alman kuvvetlerinin Nor. 

hıttrd~tefikler bu sene hazırlıklannı veçle denizden irtibatını kesmek ve 
bil - ikleri için artık atalet devrin!? 
.~)et aıadaki teması yalnız tayyarelere bı. 
)'. .\1 vererek abloka;rı sıklaştırmı. rakmaktır. 
~'r nıanyayı harbe sürüklemiyc İtalyada çıkan (Korrıyera DelJa 
lı. 1-tb"ermişlerdi. Bu lfararlarını dn. Sera} müttefiklerin bu hareketi mü. 
~ ika vakit bulmadan Almanlar 
~ ~ete İ nasebetile diyor ki: 
. ,li Cb geçtiler. ngilız Lord Amı. "Müttefikler bu h~eketlerind~ mu 
~~ urchill'in izahına göre, ı\J. vaffak olur ve Almanyanm Norveç 
i~a daha martın ilk haftasındRn ile irtibatını keserlerse, netice son 

~·-· ~ :aarruz hazırlıklarına başla. S hutun tertibatını ona göre al. derece mühim olur. Fakat bu hattı 
~ b \>e ~orveç sahillerini ayni gün. hareket kati mahiyettedir. Çünkü 
~ ;ıtanbaşa işgale teşebbüs etmiş.. Almanya cenubi İsveçten başka bır 
~~ "'.ı u .hareket, Almanyanın lehine yol bulabilir." 

"\(ed ı Fakat, İsveçin de bu yolu verme. it. U~ek büyük bir hamledir. 
b-. v..) 6 - si beklenmiyor . • ~d uren taarruz hazırlığını düş.. 
~ an saklıyabilmek,Alman sahill~ Hava harplerı §iddetlendi 
~ ~700 mil uzaktn bulunan Nar. 
~~ ao nına kadar asker gondenne.k, 
ltı~ ;ra ayni gün ve ayni saatte bu. 
~~rveç sahillerine birden asker 
~in ak, her halde şimdiye kadar 
~· kaydetmediği büyük bir or-
~~Yon kabiliyetinin ifadesidir. 

SJ~~a. mukabil İngiliz Entellicens 
~~ nın bu hazırlıklan vaktinde 
~iltı alamaması, haber almışsa müt
"lt ~ askeri şıirasının vaktile tcc1. 
"e bur?laması, ancak bir ay sonra 
t~eç Un sevkıyat bittikten sonra 
~~~ sahillerine mayin dökmiye 
)decusı da lngilterenin aleyhme 
>.t lecek hadiselerdir. 
~~ih, Almanya Norveçte ta
,. )a~eçnıekle bir kaç mühim ha-

l ""''llştır: 

~~~ İngiliz donanması, Atlantık 
-~llıt Usunda hakim bir mevkidedir. 
~e Çıkdonanmasının Norveç sahılle. 
~~~at,arılan Alman kıtalar~ mü
~ erzak vesaire yettştirm~ 

Yoktur. Norveç kısa bir za. 
(Sonu, Sa: 6; Sft: 4) 

Diğer taraftan müttefikler Norveç 
tcprakları üzerinde bava harplerine 
devam ediyorlar. 

Müttefik tayyareleri Şimal deni
zinde ve Skajerakta keşıfler yaptık. 
tan sonra Norveçin halihazırda Al. 
manlar tarafından işgal edilen Ste. 
venger karargahına taarruz etmişler 
ve Kristiyansand'da gördükleri iki 

(Sonu Sa. 6 Sü: 2) 

Kremlinde Dün Bir 

Konferans Toplanmış! 
Londra, 12 (A. A. - Stefani ajan. 

sı bildiriyor: 
Roma radyosunun neşrettiği bir 

habere göre Kremlinde, Stalin Sov. 
yet donanması komiseri Kutznetsov, 
Maraşal Voroşilof ve birçok general. 
lerden mürekkep bir konferans top.. 
lamıştır. Ayni kaynaktan haber ve. 
rildiğine göre, müzakere mevzuunu 
~şkil eden mesele Sovyetlerin Şi.. 
mal denizindeki vaziyetleridir. 

tir. " 

•• 4 • Norveç dahilinde muknveme.. 
• tin gittikçe cnnlnnıhğı anla. 

şıhyor. Fakat Alman tebliğleri her 
tarafta ilerlemeler kaydetmektedir. 

• s • Almanlann Holandaya karşı 
• bir istila hareketi yapmaları 

ihtimalinden bahsolunmaktadar. Fa.. 
kat Dolanda da, Belçika gibi 1wanık 
davranıyor ve kolay kolay istila c. 
dilmiyeceğini gösteriyor. 

• 6 • Garp cephesinde mühim ha-

~============================..I. 

• disclcr beklendiğine dair dün 
verilen habcrler:n bugün arkası gcL 
blemiştir. Fakat Norveç ile Dnnimnr. 
kanın işgali, Almanyayn tatbik olu. 
nan iktisadi ablokayı ş'ddetlendir. 
meğe yardım ettiği için Almanyanın 
garp cephesinde faaliyete geçmc:si ih. 
timali vardır. 

Müttefiklerin. mayin !arlası vücude getirdikleri sa~ayı haritada görüyoruz. Bu saha, Dolanda sahillerin.' 
den başlıyor, Ska3erak Bogazını katederek Kattegat Bogazında İsveç sahillerine kadar dayanıyor • 

iN~IL~ZLER/Almanların Yeni Takviqe 
Vazıyetı Nasıl ~ 

Görüyorlar? Kıta/arını lsveçfen 
Balkanların da Emniyet 

içinde Olmadığı 

Dikkati Celbediyor 
Londra, 12 (Hususi) - News Ch

ronicle gazetesinin siyasi muharrirı 
ve Avam kamarası azasından Mister 
Barlet Vernon vaziyeti şu şekilde i
zah ediyor: 

Müttefiklerin Norveç sularına Da. 
nimarka ve Almanya sahillerine dök. 
tükleri maynler Almanya ile Norveç 
arasındaki muvasalayı güçleştirmiş. 
tir. 

2 - Bu yüzden Almanyanın İsve. 
çi tazyik etmesi bekleniyor. Ve bu. 
nun neticesi olarak İsveçte endişeler 
hüküm ~ürüyor. 

3 - Diğer taraftan Alman tehdidi 
yüzünden rahatsız olan bir memleket 
te Holandadır. Almanyanın hava 
kuvvetlerini İngiltere ye daha fazla 

(Sonu Sa: 6 Sft: 1) 

Geçirmeleri ihtimali Var 
lsveç Başvekili, "Bitaraflığımızı Sona ı ı Holanda ve Belçika Muhtemel Bir 

Kadar Mu haf aza Edeceğiz.. Diyor istilaya Karşı Boyuna Hazrrlamyorlar 
Londra, 12 (Hususi) - Müttefiklerin Nor

veç sularını mayinlerle çevirmelerinden sonra 
İsveç halkı büyük bir endişe içindedir. İsveçli
ler Almanların, N orveçe gönderilecek takviye 
kıtalannın İsveçten geçmesini talep etmelerin
den korkmaktadırlar. Almanların böyle bir ta
lepte bulunduklarına dair verilen haberler emin 
bir membadan tekzip edilmektedir. 

Diğer cihetten bildirildiğine göre, hükumet 
makamları yeral tında bin kadar sığınak inşa 
ettirmişlerdir .. Gece şehrin bütün ışıklan sön
dürülmektedir. 

(Sonu Sa. 6 SQ: 5) 

1 

Londra, 12 (Hususi) - Almanyanın Dani
marka ve Norveçe karşı istila hareketlerinin di
ğer bitaraf memleketlerde uyandırdığı derin 
endişe devam ediyor. Gerek Holanda, gerek 
Belçika bu hoşnutsuzluğu belli etmemekle bera
ber askeri tedbirlerin alındığı göze çarpmakta
dır. Bugünkü Holanda gazetelerinin hepsi de 
yan resmi mahiyette bir tebliğ neşrederek ha
diselerin nasıl karşılandığını gösteriyorlar. Bu 
tebliğde deniliyor ki: 

"Son günlerin şaşırtıcı hadiselerinin. Holan
da halkı üzerinde şiddetli aksülameller uyan

(Sonu Sa. S Su. ôJ 



G azetelı;rl elinize nlıyorsunuz: f1k 

sayfalanndn şu havadisleri oku
yorsunuz: 
"- 9 Alman hırp gemisi battı. Şimal 

harbi, denizde ve karada glddetlendl. Bu 
korkunç ve kınlı boljuşmaya, iki bine 
yakın -.yyare, ve u4 yüze yakın harp 
gcmlıl lııtlrak etti!., 

Sonrn diğer say!alan çeviriyorsunuz. 
Ve yukardaki havadisleri okumanın di
mağımızda yarattığı kAbuslıı garip bir 
tezat tcskil eden şu cumlclere rasUıyor
sunuz: 
"- FilAn sinema size bu akşamdan i

tibaren, sonsuz bir kahkaha ve nese zi
yafeti çekecektir. Falan milessescnin 
yeni numıırnlarıru kaçırmayın. San'at
klır bilmem kimin konseri için yerleri
nizi nyırttınız mı? Senenin en keyl!l.l 
balosu, :rann gece "Nurpalas,, sa.Ionfa
nnda verilecektir!,, 

Bu vaziyette insan, dayak yedikten 
sonra okşanmış gibi, ddeta ağlıya ağlıya 
Sülilmscmiyor mu? 

Gazetclerın ilk saylalarile diğer say
!alan arasınd· ki bu tezat, meselci Hint 
yağı gibi mide bulandırıcı ilaçları, has
talarına ı>ortakalla, limonla yutturan 
kurnaz he':timlcrl hatırlatıyor. Bu muz
tarlp dünyada, lnsanbnn birbirlerini 
konserlerle, sinemalarla, numaralarla 
avutup cflendinneye çabalamalan da 
Bilnnet edilerek canlan yakılan çocuk
lzıra, Karagöz, veya kukla oynatılması
na benziyor: Hepimlz, tıpkı o masum 
yavrular gibi, canlarımız yana yana gü
lüp eğleniyoruz. O çoeuklardan eksilen 
scye mukabil, bizlerin de "ilmit,, lcrimiz 
kesiliyor. Bir tarafında güHisülen, bir 
tarafında bo~şulan ümit kesici ve ga
rip nıanzarası1e, şu koca dünya., ciğer
leri çürudilğil, barsaklan bozulduğu, bir 
ayat:ı kırıldığı, bir kolu kesildiği halde, 
litcsinden, bcrlsinden cerahatler, kan
lar akarak şıkır şıkır göbek atan bir 
kaçığa benzemiyor mu? V6kın, konsere, 
düğüne, sincmnya, gnzinoya gitmiyor, 
= 

ll'efn1rn No. 26 

f azan: Naci Sadulla/ı 

ırülmOyor ellenmiyor değlliz: Fakat 
kahkahalanmızın, keyfimizin, neşemi
zin sun'! yani... Erzatz olduğu muhak
kak! .. 

Her şeyin Erzatzırun Almanyada icat 
olunduğunu dOşunenler, bu işin mcsu
liyctlni de tamamilc onun sırtına yük
leyebflirler. Fakat ben milsaadenizlc 
bu ağır mesuliyctin bir kısmını da, 
Eruıtzcılığın asıl mucitlerine, yani şu 
mahut "Versay,, muahedesinin yapıcı
larına yilkleyeceğim: Çünkü bugünkü 
harbin başlangıcı saydığım 1018 mua
hedesi, bir "Sulh Erzntzı,, idi. Ve bugün
kil harp; geçen harbin bittiği gUn baş
lamıştı. Herşeyi yıkan, ve öldüren mu
harebeler, yalnız bir tek şey dofuru
yorlar: 

Kendilerinden sonraki harbin sebebi
ni! 

• 
İişakar Bir Soyadı : 

A lmnnynda bulunan bir vatandaşı
mız, ailesine bir yığın mektup 

göndermiş. Fakat nldığı mektuplar ken
disine, yazdığı mektuplardan hiç biri
sinin yerine varamadığını anlatıyormuş. 
Mektuplarının niçin gitmediğini uzun 
uzun düşününce, Alman sansörünü ha
tırlamış. Ve, hem kendisinden mektup 
bekliyen ailesini m~aktan kurtarmak, 
hem Alman sansörünü hoşnut etmek, 
hem de ailesine Almanynnın hakiki va
ziyetini anlatmak için, bir çare dilşün
müş: Ve Almanynd:ıki bolluğu (!), ne
şeyi (!) ııs:ıylşi (!) ballandıra ballan
dıra anlattıktan, H!tlerin emsalsiz de
hasını (!) dilinin döndilğü kadar met
hOsena etlikten, Almanyanın, bu zaferi 
mutl:ıka kauınaı:ağmı kaleminin kuv
veti nisbetlnde isbata çalıştıktan sonra, 
ailesine her şeyi maharetle ifşa cyliyen 
ince bir çare bulmuş. Ve o mektubuna, 
şu imzayı a trnıs: 
"- Oğlunuz: Mehmet Berbat! . .,, 

Yazan: Thcodore Felstead . 

Devlet Denizyo11ctrı Umum Miidiir 
Muavini Yusuf Ziya Kalafatoğlunun 
riyasetinde bir heyet, dii:. sabah Fab. 
rika ve Havuzlar idaresine giderek 
tetkikat yapmıştır. l<'abrika \·e ha
vuzların ıslahı ve ıcao eden makıne
lerin Avrupadan getirtilmesı karar
lnştırılmıştrr. 

Yeni ıslahatla, Havuzlar idaresi, 
modern bir gemi tamirhanesi haline 
getirileceği gibi, ayrıca küçük vap.'t . ı 
kr inşasına da m!.isait b:r vaziyeti'? 
sokulacaktır. 

TAN 

Denizyollan Umum Müdür l\Iua. 
vinin riyasetindeki heyet, yeni ter
sanenin kurulacağı sahayı gezmiştir. 
Tersane için önce yapılan tetkikler 
ktıfi görüldüğünden inşaatına bir an 
evvel başlanması imkanları aranmak
tadır. Büyük vapu:lar inşasına mü. 
sait şekilde kurulacaıt olan yeni ter. 
sane bir İngiliz grupuna ihale edae. 
cek, bedeli İngiltere-:ien temin edil
miş olan kredi ile karjılanacaktır. 

Dün yapılan Akıl llıfzıssılzhası Cemiyeti kongresinde bulunanlar 

D kuz Sahte 
DAHA 

undu 
Sahte mübadil bonoları etrannda 

ynpılmakta olan tetkikat devam edi
yor. Yeniden bazı kimseler daha is
ticvap edilmiştir. Ankaradan getiri.. 
len Nihat Özkoyuncunun sahte nüfus 
cüzdanları yapmak suçundan bir 
mahkumiyeti bulunduğu ve Hüsnü. 
nün de Ayaspaşadaki Norodonkiyan 
arsasını sahtekôrlıkla ferağ etmiş ol. 
duğu tcsbit edilmiştir. 

Belediye Kooperatifi 
Umumi Heyeti Dün 
Gizlice içtima Etti 

20,876 

Takip 
Liralık 

Eden 
A($ık Raporunun Müzakerelerini 

Gazeteciler Salondan Çıkarı ldılar 
Bir senedenberi aktedilemiyen ve bundan 15 gün evvel de 

bir senelik tetkikat ve tahkikattan sonra hazırlanan 120 sayfa
lık raporun bastırılması için talik olunan Belediye Kooperatifi 
kongresi, nihayet dün, Ticaret Vekaleti murakıbi Orhanın iş
tirakile açılmıştır. 

Ancak, kongrenin açı1masınclan 
evvel V ckôlct murakıbı, kooperatif 
hesaplarının karışıklığından bahsede 
rek gerek hesapların, gerek koopera. 
nre aıt aıger muameıc1Lli'l o ta&:utraau 

kLc:mı da bazı memurlara verilmiş. 
tir. Bundan başka kooperatifitı fa3Jj_ 
yet devresi üç aydan ibaret olduğu 
halde idare heveti r,ız;ılarınıa . uP-st"n. 2r 
ıar K uç :>t:ııt:nA .ıru~"U.r i.!Ahl. t:~ 

. ...... 
KIR i H 

IÇuvalKah e 
Gel • 

Kalzve /tlıallit Şirketı ıtt· 
rafından getirtilen kırk bitı 
çuval kalıve, dün giimriikler· 
den çıkarılmıştır. Şirketirı 
evvelce getirttiği otuz bifl 
ruvalla Ziraat Bankasınırı 
getirttiği otuz bin çuı·al kah· 
ve tüccarlara tevzi edilmişti. 

f Son gelen partinin tevzii· 

1 
ne başlanacaktır. 1ll emleke
timizirı senelik kalıve ilıtiutı

İ cı seksen bin çuvaldır. Getir· 
i lilm i olan m ik tar uüz b!f!, • ~uv. vaıuuyu~!-&;n .. u..,ıtJ 

n 
na 

Sene apis 
ahkiim01du 

Bono snhteklırlığı, 931 yılından i
tibnren başlıımı~ vo busün.: Aad,u. 

devam edegelmiştir. 
Hüsünün sık sık temas ettiği bir. 

kaç kişinin de malCımatlarınn müra
caat edilecektir. Müddeiumumiliğe 

yapılan bir ihbara göre, borsa ko
misyoncusu Lutfi ile borsacı Refike 
de sahte birer bono verilmiştir. 

başka kims'eler tarafından işitilmesi. 
nin doğru olamıyacağmı ileri sürmü~ 
ve gazetecilerin salonu tcrketml?le
rini, aksi takdirde içtinıaa müsaade 
edemiyeceğini bildimn~tır. Bunun 
için bu içtimaın safahatını bildire
miyeceğiz. Ancak bir senelik tah
kıkat ve tetkikattan sonra hazırla
nan r aporun bir hulasasını vermekle 
iktifa ediyoruz: 

edilmiştir. 

Bilançoda l 109 lira 41 kuruş ta 
fuzuli masraflardır. 

Müfettişler, idare meclisinin bir 
sene zarfında yalnız yedi defa top
landığını, murakıpların muamelatı 

hiç. tetkik etmediklerini de ortaya 
koymuşla, dır. 

1 olarak yirmi beş bin çuval 
1 kalacaktır. 

1 
Çay fiyatları, yerinde bif 

1 
miktar düştüğü için, getir· 

1 

tilecek yeni partilerin kilo
sunda on beş kuruş kada~ 
tenezzül olacağı talımiıı edı· Onun bu kadar s•iratfo ele düş.. 

:rnesinin sebebi neydı? 
Malum olduğu üzere iki kıymet.. 

lı plan birdenbire k.ay bolmuş, çok 
gecmeden Kclly de ı;eyahate çık. 
mıştı. Polis tahkikata başladıktan 
sonra almanca bilen bır arkadaşı. 
nı buldu. Meğer Kellv bu adama - ~· muracaat etmiş ve bira.: almanca 
öğrenmek istediğini söylemis bu. 
nun üzerine şüphcbr onun iı~crine 
toplanmıs. Sonra yakalandıjh za. 
ınnn üzerinde 29 İngfüz lirası bu. 
lunması şüpheleri kuvvet\endirmi~ 
tL Kelly, bu par3yı nereden bııL 

muştu? Sonra üzerinde taşıdığı Al
man kadını adresi kim~ aitti? 

Polis tahkikatı ilcrlctc ilcrlcte o. 
nun Mançesterde bozdurduğu 20 
İngiliz lirasını da bulmuş ve bu ka
ğıdın 4 martta Berlinda Doyçe. 
bankta bulunduğu :esbit edilmişti. 

Kelly'nin vaziyeti feciydi. Çün. 
kü mahkemeye verildiğı zaman o
tuz üç sene hapsine sebep olacak 
suçlarla müttehemdi. KeJly"nin 
karısı. babası ve çocukları merha
met dilenmek için m'lhkemeye koş 
tular. Fakat merhamete imkan yok. 
tu ve hıyanet gayet sarihti. Kelly
nin giydiği ceza on sene ağır ha
pisti 

e .J 
Fakat Kelly'nin bu hükmü alma. 

nna rağmen Reinhardt, hala In: 
Jilterede idi. Bu Alm.m konsolosu 
;ok büyük sıkıntılar geçiriyor ve 
neticeyi bekliyordu. Onun başka 
bir yere naklolunduğuna dair ha
~er alması, en büyük nimet~ 

Kaybolan Çanta 
Bir kaç sene evvel Londranın 

Vesttud tarafında bir İtalyan lo. 
kantası şohret bulmuştu. Lokanta. 
nın sahibi Benedetti namında biri 
idi. 

Bu Italyan lokantosı bu şöh
reti kazanmak için, adamakıllı ça. 
lışmıştı. İngilterenin en tanınmış 
simaları dahi bu lokantaya uğra. 
makta idi. İngilterenin en güzPl 
kadınları burada göz~ çarpıyordu. 
Bunlar buraya geliyor, yemek vl
)"Or, dans ediyorlardı. 

Lokanta gayet pahalı idi. Fakat 

istediğiniz her kimseyi buraya da
vet edebilirdiniz. 

Günün birinde hayret edilec~k 
bir hadise vuku buidu ve bu lokan. 
tanın sahibi iflas etti. Çünkü borç
lu idi. Halbuki görünüş. bunun büs 
bütün zıddi idi. Nihayet lokantanın 
sahibi burasını satarak borcunu 
vermek istedi. 

İşin bu tarafını bırnkarak lokan
taya girelim. 1talyadan Londraya 
gelen bütün bariz simalar mutla
ka buraya uğrar ve bu lokanta on. 
lam hususi bir tarife kullanırdı. 

1936 sonbaharında. Habeş me. 
selesinin buhranlar geçirdiği sıra. 
da Benedetti, !talyadan gelen üç 
kişiye dikkat etti. 

Lokanta tıklım tıklım dolu idi. 
Bu üç kişinin biri İulyan lıcınka. 
cısı Canelli idi. Dlğcrlcrı de onun 
misafirleri idiler ve daha önce bu
raya gelmemlslerdL 
Lokantanın .boşaldı!;11 sırada, Io. 

kantanın sahibi dikı~at etti. O üç 
kişi hallı konuşuyorlardı. 

İtalyan Bangeri, Eenedetti'yi ç:ı.. 
ğrrarak anlattı: 

- Bu iki zat Romadan geldiler. 
Seninle konuşmak istiyorlar. !sim_ 
}erini sormıya lüzum yok. 

Benedetti, bunlara bakarak !lük. 
rnünü verdi: 

Bunlar yüksek memurdr... 
Benedetti, bunları kendi odası. 

na götür~ü. O iki zatın birisi an
lattı: 

- Buraya bir çok insan1e.r gc. 
liyor. _. 

- Evet.: 
-Bunların ıçınrtc .flarbtye Ne-

zaretine ve Hava Nezaretin~ me11-
sup olanlar da var. 

- Evet. Çoğu y~el:: yemiye ge. 
lirler. Bazı akşamlar kadın... 
lannı da getirirler. 

- Sana bir iş vereceğiz. Ve sen
den bu işi başarmayı bekliyoruz. 

- Emredersiniz. 
:...... İngilizlerin, Habeşista:rı mese. 

lesi hakkında ne düşündüklerini 
anlamak lazım. 

- Bendeniz casus ınu olacağım? 
(Devamı var) 

Dün sabah 9 tane sahte mübacl!l 
bonosu daha meydana çıkarılmr-?Cır. 
DördUncU Vakıf Hanında asma kat. 
tn bulunan snraf Puris te kendisin
deki bonoyu altıkadar dairelere ver. 
miştir. 

A 1 Hıfzıssıhhası 

Kongresi 

Geçen seneki kongreye verilen ra. 
pora göre, kooperatifin 1726 . ıra 31 
kuruş safi kar yaptığı ileri sürülmüş-
tür. Halbuki bunun varit olmaı:lığı, 
bilakis muhtelif şekıl ve suretlerle 
yapılmış olan suiistimaller, suiidare 
ve bir kısım alacakları:-ı kimlerde ve 
ne miktarda olduklarının müfredat 
uzerinden gösterilmemesi gibi sebep. 

Akıl Hıfzıssıhhası cemiyeti kon- Ier yüzünden 20876 lira 48 kuruş a
gresi dün Profesör Doktor Ethem A- çık olduğu anlaşılmıştı•. Bu açığın 
kifin reisli inde toplanmış, Profesör 2135 lira 49 kuruşu kasay:ı eksik ya. 
Doktor Fahreddin Kerim cemiyetin tırılan paradır. 
bir sene zarfında dahilde ve hariçte Ortaklardan kooperatü borcu ola
yaptığı faaliyeti ihtiva eden raporu rak tahsil edilen ve mukabilinde ko
okuyarak icap eden izahah verdik- operatif tarafından verilen makbu
ten sonra Doktor Hüseyin Kenan zun muhteviyatının tamamen vez. 
mekteplerde akıl hıfzıssıhhası hak- 1 neye yatınlmadığı, bir kısmının ba
kındaki raporunu okumuştur. zı memurlann elinde kaldığı netice. 

Profesör Fahreddin Kerim, mektep sine verilmiştir. Bu para<ian 1132 lira 
hekimliğinin bir ihtisas işi olduğunu, 25 kuruşu katip Muzafferin, 357 lfra 
rı:cktep hekiminin pedagoji enstitü. 1 kuruşu müdür Babanın, 315 lira 25 
simde, akıl hıfzıssrhhası kliniğinde, kuruşu Muzaffer ve Bahanın, 202 li
daha diğer çok kliniklerde çalışarak ra 70 kuruşu Muzaffer ve Fahrinin 
yetişmesi icap ettiğini, her çocuğun 80 lira 28 kuruşu Muzaffer ve Neşe. 
mektepte bir sıhhat dosyası, bu dos- din. 48 lira da Fahrini:ı hesabında gc
yanın içinde de ruhi karnesi bulun. rülmüştür. 
ması icap ettiğini söyliyerek mektep_ 9975 lira 90 kuruş krediden, borç
le ailenin sıkı te~riki mesaisi lüzu- Iı..:lar hesabının açığıdır. Bunun 13008 
muna işaret etmiştir. lira 32 kuruşu, 937 senesi devirlerin-

Munllim Nebahat Hamit, Profesör deki eksikliklerden mütevellittir. Ge. 
Mazhar Osman, Doktor İbrahim Za- ri kalan 3967 lira 58 lturu7 938 yılı 
ti de ayni -mevzular üzerinde söz al- içinde ortaklara yapıları mali kredi
dıktan sonra muallim Kazım Zamir ler işinde kullanılması müteamil bu
sincmalann ruhi tesiri hakkında bir lunnn ordinolardan bir kısımlannın 
rapor okumuştur. Bundan sonra ida.. sahte olarak tanzim edilmesi suretile 
re heyetine Profesör Fahreddin Ke. bayilerden müessese hesabına alm .. 
rim, Hüseyin Kenan, Kudsi, Nebahat mış ve fakat hiçbir hesabıı kaydolun
Hamit, Aliye Rıza, muallim Ali Rıza, mamış olan eşya bcdclleridir. Bu 
Doktor İbrahim Zati seçilmişler, mevhum eşya için 2549 lira 75 ku
büyüklere tazimat telgrafları çekile- ruş terzi Ahmet Cevdete, 366 lira 30 
rek kongreye nihayet verilmiştir. kuruş bir manüatura müessesesine,86 

-----o- lira 83 kuruş bakkaliyeye, 964 lira 
ACIKLI BiR ÖLÜM 70 kuruş ta mahrukata verilmiştir. 

Bu ordinoların hepsınd., müdür Ba
ha ile kredi memuru Muzafferin im. 
zalan vardır. 

408 lira 56 kuruş masraf karşılığı 
hesaplarındaki açıktır. 

Aslan F resco'nun kızı ve Banka Ko
merçiyale f tnlyana'nm sabık Müdii. 
rü Umu misi müt e\'effa i zidor Ger . 
son'un zevcesi Boyan Rachel Ger. 
son'un ''efot ettiği kemali teessürle 873 lir, 30 kuruş Şehir Tiyatrosu 

kooperatifi hesabından hiçbir kar is. 
beyanı taziyet ey- tihsaline lüzum hissetmeden kısmen 

müdür Baha tarafından alınınıs. bir 

haber alınmıştır. 
Ailesi efradına 

lcriz. 

Raporda suiistimal suçlusu olaralt 
isimlerinden bahsedilen zevat, bele
diye iktısat müdürlüğüne ve bilvası. 
ta vali ve belediye reisine müracaat 
ederek bu raporun heyetı umumiye. 
ye arzedilmcden evvel idare heyeti
ne verilmesini ileri sürmüşlerse de, 
belediye reisi, raporun bu paraların 
tahsili suretile müzakere edileıniye
ceğini, aksi takdirde f ezlckenin mücl
deiumumiliğe verilmesi lazım g€'ldi
ğini söylemiştir. · 

Esas'en raporu hazırlıyan müfettiş. 
le-ı· de madde tasrih ederek k:?yfiye
tin müddeiumumiliğe bildirilmesi la
zurı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Hamit ihtifali 
Maarü Vekili Hasan Ali Yücel, bu 

sabah Ankarcidan şehrimize gelecek
tir. Hasan Ali Yücel, saat 15 te şair 
Abdülhak Hamidin ölüm yıldönümü 
münasebetile yapılacak olan mera
simde hazır bulunacaktır. 

Maarif Vekilinin bir nutkile baş
layacak olan Hamit ihtifali, Üniver
site: Rektör ve profesörleri ve lise e.. 
deblyat muallimlerinin iştirakilt' Zin_ 
cirlikuyudaki Asri mezarlıkta merhu.. 
m un kabri başında yapılacaktır. 

Tren Yolunda Yanın 

İnsan Cesedi Bulundu 
Dün Bakırköyde Veliefendi civa.. 

nnda tren yolu üzerinde. parçalan
mış, yarı bir insan cesedi bulunmuş.. 
tur. Cesedin hüviyeti tesbit edileme. 
miştir. Kazayı yapan tren de belli de 
ğildir. 

Demir Karamamesinın 

Tatbikine Başlandı 
Demir kararnamesın.n dünden iti-

l~uor. __, 

''G ç .. 
Ga e • Si 

/ . 
Neşriyat Müdürü Tahkır 

Suçundan Mahkum Old&J 
g'' Afrodit eseri yüzünden Gençlik dao 

zctesi aleyhinde açılan dav~,ği 0ı 
Dördüncü Asliye Ceza Hlıkimlı ~,ıı 
neticelenmiştir. Dava mevzuu ';,;r
ve Müddeiumumiyi mürtecilerle Ol' 
likte teşriki mesai eder şekilde ~ç" 
teren karikatür, gerek ehlivuktı~"'' 
gerek iddia makamınca suç ınab1;ti, 
tinde görülmüştür. Hakim bu l< ıl· 
kc.türi.i neşr~den gazete neşriyat ~11, 
dürü İhsan Orhunu, tahkir :uç et-
dan 4 ay 20 gün hapse mahkUIXl 
mi§tlr. 

Portakal Hırsızı ~-
Meyva halinde portakalcı Bnbll stı' 

dinin bir sanc!J.k portakalını çala11

0uıı 
btkalı portakal hırsızı Yasef, 
tevkif edilmiştir. ~ 

Sıhhiye Vekili Şehriınizd~1ıı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet veı:es

Hulusi Alataş, dün sabahki elc~P 1,,, 
le şehrimize gelmi§ ve Parkote c 1119• 
miştir. Vekilin seyahnti hususi rte
hiyettedir. Dün Profesör Dokt~~ctii•· 
ş~~c Parkotelcl~' 

TAKViM 

l3 Nisan 1940 

CUM A RT ESİ 
baren tatbikine başlanmıstır. Ticard gasun: 158 
mıntaka müdürlüğünün hazırladığı 4 üncü ay Gün: 30 Rum!: ıs~tl 

l d Arabi: 1358 1 beyanname er en 67 tanesi dün tile- Reblillevvel: 15 :Mart: S 
carlar tarafından doldurulmuştur. Gün~ş: 5.24 _ Öf\.,. . ı2Jli 
Beyanname verme müddeti ~zartesl İkindi: 15.68 _ Akşanr. Ja.47 

akşamı hıtam bulacaktır. Muamelatı Yatsı : 20.22 _ Jms~k: 4-38 

kolaylaştırmak için Ticaret müdür. ı ------------~ 
lüWndc bir büro acılmıstır. 



TAN 

HADi~ELERİN iÇYÜZÜ 
'Alman11a malt bir iflda arllalntledlr. B#Ucdmd JOO lf1'tllll •ııcü, 116 gra111 ,eToer,10,,,..,,. pelfllfr-
tetltıvültleld glbniif H nikel paralan topl.ıyarak 80 gram yağ, J kilo ekmek wrllmektedlr. KaJı. 
bunlann yerine kağıt para rıltarmırtır. Mark 11e, '811 ve kllmilr goktur. 
ligatlan Cihan Harbinden 10nra 1Jfllllle doğru · * 
yuvarlanmaktadır. Altı ay evvel karaborıada r' 9 Almuya, Franco'nun eski sadakatinden mahrum kaldı-
bir /ngilize mukabil 80 mark alınırken, bugün la ıtmden ltlharen, ltal7anın kavvethıln fhde aebeninl 
110 mar1' alııuıbllnN'kkdlr. Bu nnten markın kqbettiibıe bnidlr. Bitlere halter verildiilne ıöre, 

l"raaco, alhal zaferi, mGttefikleria bsanacapndan 
da1ıiltle olduğu gibl ·~te tle lılfblr iftira ka- emindir. Banan içindir kl, mihver alyuetlne Jealdea 
bill.yetl yoktur. Dahilde blitlin eıya vealka ile 7anapnıra hiç me~ detıldlr. Fakat, Bitler, Balkan. 
lllllılmaktadır. Barifte iae lataayonlanlald ha· larda, ve Şarki Akdealsde lktnacll bir plbı naavafftılq. 

. maUar bile renten mark iabul etmemektedir,. 7ete bV111tururla, Frueo'aua ııl7etbal d~ "' * JDahtemel ıöriilmektecllr. Bltl•rla basb - fasla .... 
• Ahnan)'ada htl;tiik phirlerhı eatldelerbule •olaftlimıı pi oldata m..ı.lertlea birili tle İlplQQ'ama b11 vui· 

llaDl8D malua cameklalaruam ,u..ı ve eulp et1• ili 7otldlr, 

a 

ClEK 

Safin Ahndı . 
Ankara, 12 (TAN Muhabirin

den) - T6rk tilra fabrikalan Bo
monti ve Nektar Anonim Şirketin. 
den atın alınacak fabrikalar becleL 
lerinin İnhisarlar Umum MüdürlülO 
ınütedavil sermayesinden ödenmesi.. 
ne ve bu leftllayerıln. arttırılmasına 
dair kanun projesi Meclise verilmi§· 
tir. 

Projeye göre İstanbu1da Feriköyiin 
de ve hmilde Halkapmarda bulunan 
fabrikalar milftemilltı ve tesiatınuı 
brplılı olen dört yüz bin lira, İnhi. 
sarı.r Umum Müdürlüjü. 939 bütçe 
tuamıflanndan kaqıbiı temin edlL 
met üzere mütedavil sermayeden ö
denecektir. 

---c..___. -
dola oldujuna ıörtlntbıb. Fabt camektaıa bir kif9" ' . 1fr 
alnde ı&ztınfbe aXvJe hlr llvha nı-ı-: Bu .... satW.k de. Maarif vekili r-r.~r ..,,, _.. • " • ltall/flllUI altın UıffıHıtı bir •llfia ltfll ,,.,,.on ~u 
ilidir. Çtlnldl evuıuı para ile aatılmuı ;vuaktıı llretten, 1118 mllgon Unte tlilfmliftilr. Kağıt Aabn., 12 (Tan muhabirinden);: 

• * Maarif VüW Hasan Ali Yücel, İltan. 
Almanl/fUfa altı ag evveline n&1Jetle kıtlık art. para miktarı da 18/)00 milgondan 111161 ınllyo- bul Vali muavini Jk16k Nihat Pepel 
mı,tır. Halka haftada adam bafına 100 gram et, na cıkmlftır. ve Polil ltfiidür(i Muzaffer AlEa1ın ._ ________ ....,. ____________________ .._ __ ...;. ______ .._ __________ ..,;, __ ..;. ____ ~------------------~.....1 aq.mkitrenıelatanbulaharekdeL 

mls1eıdlr 



ASKERLiK iŞLERi] 
kJırtal Aakerllk Şubesinden: 
l - 939 ve daha evvelki yıllar mezunu 

Oldukları ve askerliklerine karar vcrildii:l 
halde herhangi sebeple askerlik ödevini 
yapmamış olan yüksek ehllyetnamcliler. 

Şubemize mensup jandarma ve g1bnrQk 
sınıfına mensup eratın mezktlr gfinde saat 
(9) da şubede hazır bulunmnlan ilfın o
lunur. 

ltalyaya ·Mal 
Gönderecek 
Tüccarlarımız 

G 2 - Geçen sene yedek subay okuluna 
geç Utihaklan dolayısile okula kabul e
dilemiyM yüksek chliyetnameliler. 

3 - Yedek subay okulu devresinin Qçte 
birinden fazlasına devam edemedikleri i
tin terhis edilip müteakip devreye bıra
kılanlar. 

Emlnl!nD Aıkerllk Şubeılnden: 
Yedek topçu asteğmen (30270) sicn nu

maralı Hüseyin oğlu Mehmet Kemal Er
ten'in kısa bir zamandn şubeye gelmesi. 

Yumurta tüccarları, İtaly..ıya fhra. 
cat için kara yolunu ter::ih etmişler. 
kendilerine vagon tahsisini istemiş.. 
lerdir. Ticaret Vekaleti vaziyeti tet.. 
kik etmektedir. İtalya kliringinin bi. 
ze borçlu olması dolayısil~ ihracatçı
lar İtalyaya mal gönderememektedir. 
ler. Tüccarlarımıza vesaik mukabilin 
de bankalar dahi avans vermiyorlar. 
Ticaret Vekaleti yumurta ve balık 
gibi bozulabilen malların İt:uyaya 
sevkini ~olaylaştırmak i.~in tüccar
lara avans verilmesini muvafık bul
muş, Cümhuriyet Merkez Bankasma 
tediyat için emir v<;!rmiştir. 

• 
4 - 939 senesinde son yoklamaları yapı

larak kua hlzmeW askerliklerine karar 
verilen ve ehliyelnamcsf olmıyan kısa hiz
rnetlilcr. 

EmlnlSnD Aıkerllk Şubeılnden: 
1 - Şubemizde kayıtlı ihtiyat erntın 

senelik mütnd yoklrunalan için 26 Mart 
940 gOnQnde yapılan il4na ektir. 

5 - Askerliklerini tam hl7.ıneW olarnk 
yaptıktan sonra tahsillerini lise ve daha 
yukan dereceye ~ıkartarak yedek subay 
olmak isteyenler 1-5-940 tarihinde yedek 
subay okulu ile GQlhane veteriner tatbi
kat mekteplerine gönderileceklerdir. Bun
lann nOfus cllzdanlarlle mezuniyet ve 
ehliyetname gibi vesaiklerl birlikte oldu
tu halde hemen şubeye müracaat ile mua
melelerini ikmal etmclcri lazımdır. Aksi 
takdirde haklıınnda asker! kanunun ceza 
ınaddeleri tatbik edileceği IMn olunur. 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye kadar 
devam edecek, saat 12 den sonra gelen
lerle kendi doğumlnnna ait günlerde gcl
mlyenlerin milracaııUtırı kabul edilmiye
cektir. 

• 
BeyoGlu VerlT Aıkerlfk Şubeılnden: 
1 - Şubemize mensup ve henQz askcr

llğfnl (muvazzaflık) hizmetini yapmamış 
116 : 335 (dahil) doğumlu jandarma eratı 
Du defa askere sevkedlleceklerdir. 

2 - Bunlardan nakdi bedel kabul edll
ınJyecektır. 

3 - Şubede toplanma gQnQ 25 Nisan 
HO sabnhıdır. 

4 - Bunlardan İstanbul harlclnde olan
lar, bulunduklan yerlerdeki askerlik şu
oelerine derhal müracaat etmelerL 

5 - Çağırıianların tayin edilen günde 
cıntus hOviyet cOzdanlan ile şubemize mU
racaatıan llAn olunur. 

• 
'Emln15nl! Aıkerllk Şubeatnden: 
940 nisan ·celbi i~ln jandarma ve g!lm

rOk erlerinden askerlik yapmamı$ ve ber 
lang1 bir sebeple scvkedllemiyen yoklııma 
t.açaklığından elde edilenlerle tebdil ha
rnlı, bakaya, normal olanlardan 316 mı 
135 dahil doğumlulara kadar sevkedile
tektir. 

Toplanma gOnO olan 19 Nisan 940 Cu
ma gQnil saat 10 da nüfus dlzdanlarlle 
t>lrliktc şubede bulunmaları. Gelmiyenlı.ır 
hakkında kanuni muamele yapılacağı llfın 
olunur. 

• EmlnlSnD Aıkerllk Subeslnden: 
Yedek levazım teğmen (39601) ıılcfl nu

aıaralı Salih oğlu 1322 doğumlu Mehmet 
Alinin pek kısa bir müddette şubeye mü
racaati. 

• 
BeyoGla Yabancı Aakerllk Şubesinden: 
316 : 335 doğumlulardan yabancı ve 

70klruna kaçaklarından şubemizde kayıtlı 
jandarma ve gQmrük, orman koruma era
tı askere sevkedileceklerindcn bunlann 
derhal şubemize mllracnaUarı PJ\o olunur. 

• 
Fatih Askerlik Subealnde"' 
Aşağıda adlan yazılı yedek subaylann 

şubeye müracaatıarı. 

Veterlnerler: 
1 - Tgm. Zekeriya oğlu Vasfi, 
2 - Astgm. Ragıp oğlu Enver Ziya, 
3 - Astgm. Ömer LüW oğlu Mehmet 

Kemal, 
4 - Astgm. Abdullah Vehbi oğlu Fah-

3 - Yoklamalara nOfus cQzdanlan, as
keri veslkalarile behemehal her şahıs ken
disi müracaat edccekUr. Muhacir ve sair 
sureUe şubeye kayıtlarını yaptırmamış o
lıınlarln yoklama kaçağı bakaya kalmış o
lanlann kendi doğumları günilnde müra
caat etmeleri. ÖLÜM HABERLERi 
A - 316 doöumlulırın yoklama gOnlerl: 

15-Niııan-940 Pazartesi gQnQ. 
16-Nlsan-940 Salı günü 
17-Nlsan-940 Çarşamba gQnQ.. 
18-Nlsan-940 Perşembe gfinCl. 

B - 318 ili 316 doj:iumlulardan mazereti 
dolıy111le gelmlyenler: 

19-Nisan-940 Cuma gün(l. 
C - 817 do!lumluların yoklama gOnlerl: 

22-Nisan940 Pazartesi gilnil. 
23-Nisan-940 Salı gilnCl. 
24-Nisan-940 Çarşamba gQnQ. 
25-Nisan-940 Pet'§embc gilnil. 

O - 318 do§umluların yoklama gDnlerl: 
26-Nisan-940 Cuma günü. 
29-Nisan-940 Pazartesi gQnn. 
30-Nlsan-940 Salı günQ. 
1-.Mayıs-940 Çarşamba günn. 

E - 319 dollumluların yoklama 
2-Mayıs-940 P~embe günn. 
3-Mayıs-940 Cuma gQnn. 
6-Mayıs-940 Pıızartesi gQnü. 
7-Mnyıs-940 Salı gilnCl. 

F - 820 do§umluların yoklama 
8-Mayıs-940 Çarşamba gilnil. 
9-Mayıs-940 Perşembe günü. 

10-Mayıs-940 Cuma günQ. 
13-Mayıs-940 Pazartesi günQ. 

gDnlerl: 

... nlerl: 

G - 316 ili 319 do§umlulardın mazereti 
dolay111le gelmlyenler: 

14-Mayıs-940 Salı günü. 
Diğer doğumluların yoklama Jrilnlerf ay

rıca iltın edilecektir. 

Kubilay ihtifali 
İzmir, 12 (Tan Muhabirinden) ::_ 

İnkıUıp şehidi Kubilay ve arkadaş. 
lan için pazar günü fenemende bir 
ihtüal yapılacaktır. Parti tarafından 
hazırlanan ihtüal pro~ramma göre, 
İzmirden öğle üzeri Menemene iki 
tren kaldınlacak ve ihtifalde bulun
mak istiyenler bu trenlerle g'dip dö
nebileceklerdir. 

İhtifal merasimine 14.30 da baş~a
nacaktır. İstiklil marşı çalındıktan 
sonra Parti, ordu, öğretmenler ve 
Menemenliler adına nutuklar verile
cek, abideye çelenkler konulacaktır. 

"N atta,, :nın rtfektubu 

Emekli A lbny 
Erzurumlu Fazıl 
Tarım vefat et· 
miştir. Cenazesi 
13 Nisan 940 Cu
martesi günü sn. 
at 11,30 da Be
şiktaş Akaretler 
karşısındaki Ta. 
nm apartımanın

dan kaldınlacak 
Sinan Paşa ca

miin.de namazı kılındıktan sonra Ba. 
kırköy mezarlığına defnedilecektir. 

Arkadaşlarının bu saatte apartı 
manda bulunmaları rica olunur. 

ÖLÜM 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dör. 

düncü Şube pasaport dairesi memur 
lanndan .Meserret Çıner pek genç 
yaşta iken hayata gözlerini kapa· 
mıştır. 

Cenazesi bugün saat 11 de Cer. 
rahpaşa Hastanesinden kaldırılarak 
Fatih Camiinde namazı kılındıktan 
sonra Edirnekapıdaki Şehitliğe def
nedilecektir. _,__ 

Bay Röne GERSON, 
Bay ve Bayan Rişar ŞİNDLER, 
Bayan Jermen GERSON', 
Bay ve Bayan Leon ARSLAN 

FRESKO, ve çocuğu, 
Bayan Dul Eduard BOHORİ ve 

çocukları (Bukreş), 
Bay ve Dayan Jül .Alt~LAN 

FRESK O, 
Bay ve Bayan Anry SİLT ve ço· 

cuklan, 
Bay Jak ARSLAN ~ESKO, 
Bayan Dul Nisim MASLİA ve ço

cukları, 
Anneleri, kain validesi, hemşiresi, 

teyzesi ve bütün akrabaları olan 

RAŞEL GERSON 
• 

{l\lütevellüde ARSLAN 

rettin. Natta Acentasından dün şu mek. 
5 - Astgm. Ömer oğlu M. Emin. t b ld k· 

Efendi FRESKO) 
Kısa bir hastalıktan sonra vefat et. 
miş olduğundan cenaze merasiminin 
14 Nisan 1940 Pazar günü saat 11 
de Büyük Hendek Kencsat 1zrael 
Sinagoğunda icra olunacağı teessürle 

• uua ı. 

F tlh A k Irk ., "Gazetenizde acentalığımızın son 
a • er ,..ubealnden: . tl d la . l f r . . ta 

6 Nisan 940 günlü celp ilAnına ektir. v.alzıy:t~ğ~ ol yıskıyde aa ıyetını -

1' A N 13 - , _ 940 

B u G u N HEYECAN ve MERAKLA SEYREDECEGiNIZ 

Is~~ d~ BÜYÜK BiR MACERA 
Kahkahadan Kırılacak Eğleneceğiniz Harikulade Komediler Şahesen 

Kralicenin Elmasları <~g~~&E 
Baş roHcrdc : D ON A M E Ş G LOR İ A S T Ü VAR T 

ve Taklitli komikler rolünde dayanılmaz komik sahneler yaratan 

3 PALAVR ACI SiLAHŞÖRLER 
1 ve 2.30 da Tenzilatlı Matineler 

~BUGÜN TA K Si M 
Türk artistlerinin ve Türk sinema san'atının büyilk zaferi olan 

l. ı ALI 
Oynıyanlar : SUAVİ TEDÜ • NEVZAD OKCUGİL - FERİDE CANAN .. 

. REFİK KEMAL - CELAL ÇAGDAŞ - BEATRİS 
Reji: FARUK J(ENÇ • Eser: VA Nü • Prodüksiyon: HALiL KAM/n 

Modern Tiirk polisinin iştirakiyle tertip ve temsil olunmuş zabıta ve cinayet romanı. Barlar, meyhaneler, 
Apaşlar, Batakhaneler. ilavr.ten: EKLER JURNAL son dünya havadisleri. 

Oyun saatleri. 12.- 2,15 - 4,30 - 6.45 ve 9 da 

6'1 ........................................ 1,....-~ ... _. .. BUGÜN ...... ~ 

Sineması Müdüriyeti 

BÜYÜK ARZUYU UMUMİ ÜZERiNE : 

1 M P ER i 0 A R G E N T I NA' nın 
1 

Rekor kıran şaheseri 

AY 
Filmi Bir Hafta Daha Devam Edecektir. 

Yedi günde 30.000 kişi bu filmi görmüştür. Tehacümün 
sebebi merakhlann müteaddit defalar bu muazzam 

filmi seyretmelerinden ileri gelmektedir. 
iLA. VE OLARAK : ŞARKIN SES KRALİÇESİ 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
en muhteşem filmi 

O mil Sarl<lsı 
,. ,. 

C lvf C L ) ( t" C ~ f D C i 

Tcrkçe Sözlü Arapça Şarkdı Filmi _ , 

Bugün .SIJMER Sinemasında 

Müşfik Saatleri ..• Gaddarane anlan ... n hakikathı biitlin bayatı aynen 
gözlerinizin önünde tecessüm edecek bir Film olan ve 

l\IARİE GLORY - FRANÇOİSE ROZAY ve 
KOl\IEDİ FRANSEZ'den ANDRE BRULE gibi 

3 büyük Fransız yıldın tarafından yaratılan 

AŞK ÇOCUKLARI 

1 

1 

SAKARYA'da 
MAURİCE CHEVALİER 
ERİC Von STROHEİM 

ve MARİA DEA 
tarafından oynanan ve şen prkıtarı. 

yeni ve orijinal bir mevzuu ile 
herkesin hoşuna giden 

TUZAK 
filmi ve ilftveten 

BAY TEKİN UÇAN 
ADAMLAR DİYARINDA 
Fevkııl4de bir macera filmJ , ...................... , , ______ I, 
SARAY 

Slnemıısında 

17 Nisan Çarşamba akşamı umuınl 
talep Ozcripe 

Meıhur Macar Vlyolonlıtl 

ALEX. VEGH 
İkinci ve son konserini 

Piyanoda: ERİKA VOSKO 
FiaUcr: 50 - 70 - 100 - 150 kurUJ ~ ' ... 
BORSA 

12 Nisan 1940 
Londra S.24 
Nevyork 149....-
Parla 2.9&4'7 
MllAno 7.5125 
Cenevre 29.2725 
AmstcrdaDI '18.38 
BrOkıel 22.08'75 
Atlna OJ1'I 
Sof ya 1.82 
Madrfd 13.81 
Buda peşte 27.22 
BOkreş 0.625 
Belgrad 3.54 
Yok ohama 85.Sl 
Stokholm 31.005 

~SHAM VF, TAHViLAT Toplanma günü 20 Nisa 940 rtesl 1 tı et ı ı yazı ma ta ır. 
ılarak il!ın edilen biç a~crlik ~=entls Halbuki Acentalığımız faaliyetini 
118 - 335 (dııhll) doğumlu jandarma ve tatil etmeden ön taraftaki kısmını bı... 
rQ.mrlik sınıfına mensup eratın içtima gil- rakmıştır. Ve Sahne Sokak:taki 4 nu· 
oQ 25 Nisan 940 PC?'liembe olarak değiş- maralı kısmında faaliyetine devam 

ilan olunur. 
Filmini mutlaka gidip görünüz .• Seyircilcri heyecandan titretecek ve İstanbul, 12 Nisan 1940 

İşbu ilan hu~wsi davetiye hülyalara ~ark edecek müessir ve kuvvetli bir şaheserdir. 

Türk borcu I ~ 
Ergani 

19.725 
20.oe 
19.5' 

UrllmişUr. etmektedir.,, 

O, b!ı taraftan "Ne söylemeliyim? Nasıl edip 1e 
n.üsaacle ısHyerek gideyim?,, diye .:iiiştinürken, b~. 
riki bir aydınlık guliımsemc ile, biraeııbu.? !:ı-a~uu 
kaldırdı: 

- SusJT.asını bilen insana tapanm, dedi, demek 
ki, siz bütün meziyeUere sahip bulunuyorsunuz. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
Henri Pierre, ona evine kadar yolda~lık etti: CL. 

miez bayırı uzer!llde güzel bir ev. Çınat"larıu altında 
yürürlerken de flUstular. 

Kapısının önunde, kadın, öpsün d:7e elin' de-
likanlıya uzattı. · 

- Yarın saat beşte bana geliniz. !ster misiniz? 
Evd .• Henr.i Pierre istiyordu ve hır r~vcransla 

ondan nyr.~ciıktan sonra, kendinden, geçirdiği gece.. 
C!cn ve umumiyetle dünyadan hoşnut, uzun yola yn., 
ra döndü. 

Hoşnuttu. 
Rene Laszko'dan da. Evet! 
Şu Rene Laszko ne iyi bir dosttu! 

iV 
Ertesi g~ü. bayan, portakal rengi kuma;lıı dö.. 

ıenmiş bir sa10!'<fa delikanlıyı kabul aderken: 
- Sizi ne Henri Pierre, ne de Defange, diye Cf"· 

ğırnıak istemiyorum, dedi, bütün bu adlan telaf fıız 
etmek için çok zahmet çekiyorum. Sizi "Dear,, di~·e 
çağıraca6ım . . 

Zaten bır ba~kası olduğunu duymaktıı olan Uen
rl Pierre cevap verdi: 

- Hay hay! Oyle yapın! Beni D~ar diye çağınn. 
y cı b~n., Ben sizi ne diye çağırayım? 

Bayan, bir küçük fincan içinde, ızill renkli ve 
bal kadar .,;atl: bir mayi ikram ederek: 

-:- Beni Foske diye çağırın, dedi. 
:-- Foaka. Bu ne adı olacak? Italya'1 mı! RtJs 

yerine kaimdir. 
1 

ilaveten: EKLER JURNAL son dünya harp havadisleri. 
Cenaze Levazımatı D. DANDORİA •••••• B~~n saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri ... _.. 

Sıvas - Erzurum % 

~---------------r 
I 

il 

1 
Yazan : Annie Vivant" No. 4 Çeviren : SINANObLU 

mu? Kapıdaki levhacıkta Vania Vaıesıty uı~ ya-.ılı 
&ördüm. 

Bay:m, 1\-tahzunane cevap verdi: 
- Ben Polakım. Adıma geline'?, her.imle yaşa. 

yan anama göre onu değiştiririm. Gül.:iıi. Oh .. Şu her 
kes için farksız olarak daima Mari, Sesil, Odc: eılan 
kadmlar1 Ne yeknesak, ne sıkıcı yaratıl~lnr. Ben 6y. 
le değilim. Ben, bana yaklaşan her erkek için başka 
bir kadınım. Sevclığim erkek için Foskayım. 

Henri Pifrre, bu fikirleri pek orijinal b•ıldu ve 
bir yandan ikls:ı de kendisi için akma!da olan esrar 
dolu içki ile, ondan daha esrarlı bakışları, biriu: ka
dehten, öbürünü kadının açık renk göz!erinden içP.r. 
ken, hayatın, onun için yeni ve gcinül alıcı görünüşler 
altında &çılmdtta olduğunu duydu. 

Obüıü, bu arada, insanlar ve ~yler hakkmdr.ki 
nazu.riyelf:rini ızah ediyordu. Bu nazariyeler, Henri 
Plerre\ pek <'rjjinal, pek savrulmuş gôrünı.iyorlarclı. 

Delikanlı, kıvrak gövdesini öne doğ1 u eğip dir
seklerini dizlerine dayayarak: 

- Aşk ve hsyat hakkında.ki düşüncelerinizi öğ. 
renmek isterdim, de~ 

Kadın: 

--- :._ .n.~"'" <-~ hayat mı diyorsunuz? dedi 
, Sustu. Uzun bir dakika, aktrislerı~ sahncae sus.. 
tuğu gibi sustu. Sonra, içlerinden {eşil ışıldamalar 
geçen gözi.erini kaldırarak ilave etti: 

- Ama ben aşk ve ölümden başka bi:- şey anla. 
mı yorum. 

:--Aşk ve ölüm mü? Neden? 
- Çünkü aşk, ölüm gibi ebedi v~ mtıtruş 'btr 

şeydir. 

Ressam, titrer gibi yaparak güldü: 
- Brrr! 
Oteki, knşlanmn siyah ince çizgisini çatarak: 
- Gülmt?yinlz, gülmeyiniz! diy~ iMar etti. Ben 

böyle ağır şeyler için gülenlerden nefret ederi:n. Aşk 
ise ağır bir şcycır; aşk trajik ve haşme.:;j bir şeydir. 

Bu. deliJ-.ımlıya, aşkın yeni bir telakkisi gibi gel. 
dl Aşk ebedi \ôe müthiş mi? Aşk trajık ve muht"
şem mi? 

Fakat bayan gittikçe daha şiddetle sıkıştırıyordu." 
- Söyleyinı2 bana: Bizzat siz de, aşkı, bir gü.. 

lümsemc. ile başlayan ve bir iç çekişi ile biten bir 
gey c.larak anlamıyor musunuz? 

Heı:ri Fieırc atıldı; 

- E, nasıl bitsin istiyorsunuz? 
Beriki onu gözleri ile okladı. -. 
- BitmE.mcHdir .. Bitemez .. Ben, bugün beni set'• 

mekte olan bır adamın, bir gün beni bıtakabilnıe11f., 
nı, hi<;bir şey o.mamış gibi eski hayatuu. dönebiime
sini knbu? etmem .. Eski hayatına dönmesi .. .Konut
ması, yürümesi, gülmesi.. Unutması, daha :enası da. 
hatırlaması .. Ah, bu dehşetli bir fikırdır; 'rCillrıdaD 
koruması di!enecek bir şeydir. 

Bir titreme kendisini sarstı. 1!5esi.ıi alçalttı. ~ 
çık renk gozlcri, yarı kapalı kirpikleri arasında he
men be..nerı iosforlaşmı§ gibi idi. Devam •ttl. 

- .Messa•ma'nın da hakkı vardı .• Düşes Nesl8t 
Bayan ChaJlant veya başkaları, bütü.ı o bir adallll 
sevmeleri bitmce, onları boğan ve kuyuya atan ka
dınların .•. 

Güli'ın5'eme~inl tutamıyan Henri Pierre : 
- Gönül alıcı sevgili! Demek :;iz. sizi sevmeı' 

eesurluğunu gösteren adamı kuyuya aLtı.rırsımz? Dl.: 
ye sordu. 

Kadın cevap vermeden, o esrarb bakışını Hend 
Pierre'ir y:iıiınde sabitleştirdi. Beriki, biraz değifd
rerek sorgusunu tekrarladı: 

- "Bi· crkeğın, sizi sevdikten sonra, bir t~
kadır yüzünden sizi terkedebileceğini kabul etad
yor musunuz? 

Bir an surlular; sonra, kadın, hemen hemen Dl-. 
fes a...1,·l1 •!a::ı: 

- Yalnrr ö.üm yüzünden.. DedL 
Henrl Pierre, haykırdı: 
- F.yvahJ Ne korkunç sevi§ usum. 
~ Blı, tek usuldür •• Sesi alçur., v~ ~·~ 

gibi vuraı beyn gırtlağında sıcaktı. - Tek. Di.kd 
edin ama, be· ne şefkatten, ne dostluktan, ne de.,.,_ 
blı.ktan bahsetmıyorum; AŞK'tan ba'hsediyorıınıi 

tDevaını var) 

il 

• t 
l 

' 1 
1 
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140o Kr, ı Sene· 2800 Kr. 
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Aıtuıeuerarası posta ittihadına dahil 
~Yan memlekciler için abone 
~eli milddet sırastyle so, 115, 9, 
1.6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği§Urmek 25 kuru5tur. 
C.Vap için mektuplara 10 kurusluk 
Pul ilAvesi lAzımdır. 
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t«tı:ııı:ı:ı *' 49494;jl 
8i.- Temenni 
li tiklimetin demir ıp hakkında 
~ aldığı isabetli tedbir, bize bir 
h....._ llnide bulunmak ihtiyacını du· 
· "<lllakta dır. 
~ tf er §eker meselesinde de, vatan
ı1..;:1:'r, birer beyanname ile ellerin.. 
~ stok miktannı bildirmeye tam 
~ııında mecbur olunsalardı, mü
~ ihtikar ve suiistimal hadiseleri 
lı. k.rşılaşmıyacağımız muhakkak
~'8~ kanaatte olduğumuz içindir ki, 
b di hükumetin, demir işinde aldı· 
a,._~dbiri icap eden diğer maddeler 
~de de almasını temenni ediyo-

~ ıayede, hem fiyat istikranrun 
~ Uau temin edilmiş, hem ihtikar. 
it. ıneydan verilmemi~, hem de, 
"41. bırıda piyasa hakkında k&fi dere. 
ı.ı.ı• ınalCimat sahibi olmanın yolu 

llıımuş olur. 
'flüt•• b • • • ~ un unlar da, temennımızın 

~uk ettirilmesi yolunun tutul
>'il! a kafi sebeplerdir kanaatinde· 

••• 
~Havadisi 

B ir gazetede okuaugumu:ıa göre, 
~ İzınirde bir Alman casusu ya
~ nu~. llerman adındaki bu AL 
~·on senedir, "Alman askeri mu. 

111 
iri,, sıfatiyle Türkiyede yaşıyor. 

~· Şimdi İzmirde, bazı memnu 
>..!akaların resimlerini çekerken 

Yl ele vermi~ 
~ot havadisin ne dereceye kadar 
ile olduğunu bilmiyoruz. Fakat 

.. ~ . Yalan söyliyelim: Bu hadiseye 
!lttYor ,_ a..ı--aa..a.aa •-•-ı-..:a- -r1 
tanı · Çiinkü bir casusun aranıızon, 
~ 011 sene yaşamak ve çalışmak 
"1 llını bulabilmesi, bu gibi hadidt::: karşı kafi derecede dikkatli 
lit nabildiğim'zi gösteren bir ne. 
bll e ksa~lamaz. Bunun içindir ki, ya 
bııt •bıl havadislerin verilmesi, ya_ 
bir ta bu kabil hadiselere karşı ted. 
dilı,Jt al~nrnası hususunda çok daha 
btı •tlı davranmamız lüzumunu ha
ı.~tnaktan kendim:zi alamamak-

o 
l\.ona-. G 
~ve azeteci 

B elediye Kooperatifinin tetkika· 
'-b·ı tı ancak bir senede tamamla. 
~t~ hesaplarının hayli karışık 
~ h ı evvelce de yazmıştık. Dün, 
~ esapların görüleceği gündü, fa_ 
bli.k~kikat sırasında orada bulunan 
~ et komiseri, hesaplarda karı
~ har·olduğunu, n bu karışıklıkla· 
ti,1 •. ı.c~ aksetmemesi. lazım geldi· 
lt c 10~ lıyerek, gazetecıleri ve gaze. 

40fo~ t.t. grafçılarmı dışarı : çıkartmış. 

rt· 
le~· oradan çıkanlan bütün me"-t"' blları çok haklı olarak gücendi· 
~ .. ~ lan hareketi, hayret ve teessüfle 
~· dık. t 
~,.~ela, gıuetecilerin kabul oluna-
~rc~kları bir toplantıdan dışarıya 
~d 1 hlaları bile, onlarda infial u. 
ttİlld ltınıyacak bir nezaket havası 

'lt.. e becerilecek bir işti. 
~tld~ ki, mevzuubahis toplantıda 
~ ıı:ıle.rin hazır bulunmalan, sa_ 
~ d'~arı değil, vadfeleridir. Nite. 
~. ~ 

1
une gel"nciye kadar, ayni yer 

~llh ~.arın bu haklarına hiç kimse 
llı a ıf kalmamıştır. 

~t,ıte, başanlması lazım gelen ma
~~ doJJcarı~ık hesapları, gazeteciden, 
Q~ b 8Yısıyle halktan gizlemek de
~-t etsapl?rın karışmamasına dik. 
b~ l'etnekur. Görülüyor ki, herhan1ti 
·~ap r:en, gazeteciyi uzaklaştırmak. 
~tı arışıklığının gizli kalmasını 
~ir ._:~afi gelen bir tedbir değildir. 
11q"'1l ıdığa uğramaktan duydu
~d:r teessür, bizi, bu noktayı, o a
~efitıd zevata hatırlatmak mecbu
' sı t bırakıyor. Devlet, en mah. 
'tttteıct" arın\ bile, gazeteclye tevdi 
1-dll-. ~ nıüte.reddit davranmamak
b)'lt,t azetecınin her türlü emniyetr 
~l"'i bkazanacak bir seviyeye yük 
~ d~ bulunduğunun en şerefli mi· 
"'~ab· tıdur. Bu büyük emniyeti 
lıı.ıtııı, ılecek mertebeye kavu~mnş 
~hah~ gazeteci, bu hadisede mev. toh: olan zevatın hOrmetlerine 

n liYıktır. sanırdık! 

T A ?V 

lngUızterin en büyük tayyare gemisi olan "Ark Royal,, seyir halinde 

Almanya Hava Harbini 
de Kaybederse Mutlaka 

•ı ngilizler 1667 denoeri 
hiçbir deniz harbini 

kaybetmediler ve Napolyon, 
Saint Elen adasında yaşadığı 
sırada şu sözleri söylemişti: 
"Bütün planlarunı, İngiliz 
donanması altüst etti,,. 

Nitekim, geçen Büyük Harpte: 
K a y s e r Wilhclm'in planlan.. 
nı altüst eden amil de İngiliz do. 
nanması idi. Çünkü deniz kuvve.. 
ti, her harpte en kati amildir. 

Bu defaki büyük harpte de yine 
İngiliz donanmasının kati amil o.. 
larak faal olduğu göze çarpıyor. 

Geçen Büyük Harpte Almanya· 
nın en büyük düşmanı Fransa idi. 
Bu defa ise İngilteredir. Almanla· 
nn tahtelbahir harbi yapmaları.. 
nın, denize mayin dökmelerinin, 
Graf Fon Spee gibi cep zırhlılarını 
denize çıkarmalarının sebebi bu.---· • 

Maksat İngiliz donanmasını ak.. 
satmak, İngiltere ile müstemleke
leri arasındaki irtibatı kesmektir. 
Fakat bu işi başarmak için yapıla
cak şey, İngilterenin bütün deniz 
sanayi merkezlerini ve tersaneleri. 
ni yok etmektir. 41man tayyare. 
leri, Chatham doklarına, Times ü. 
zerindeki tersanelerle Devonport 
ve Portsmouth'taki tezgahlarını 
bombardıman edebilirlerse İngil
tere 11,000,000 tonluk ticaret ge
milerini idare edemiyecek hale ge. 
lir. 

İngiltere, safıharp gemileriyle 
kruvazörleri imha edildiği takdir. 
de altı ay içinde yıkılır. 

İngiltere Kanadadan 75 milyon 
kilo buğday, Arjantinden 488,000 
ton sığır eti, Hindistandan pamuk 
ve manganez, Seylandan çay, Çın. 
den yumurta vesaire ithaline mec
burdur. Fakat bunlardan başka 16 
milyon sterlin değerinde balık is
tih lak eder. 

Hood, Renown, Repulse gibi sa. 
flharp gemilerinin 15 pusluk top. 
lan susturulacak olursa Roval Oak 
gibi gemileri batırılırsa İngllterenin 
ticaret filosu tamamiyle iş göremi
yecck hale gelir ve İngiltere ölür. 

• J ngiltere, şimdiye kadar 152 
ticaret gemisi kaybetti. 

Fransa ise 16 gemi kaybetmiştir. 
Bitarafların kayıpları ise 132 ge
miyi buldu. İngilterenin mal taşı. 
yan gemilerinde mal kayıbı 600.000 
tondur. 

İngiltere bunları telafi etmemiş 
olsaydı, vaziyet son derece vahim 
olurdu. Fakat İngiliz tezgahları 
her ay 165,000 ton yetiştirebiliyor. 
Ve bu da her zararı telıifiye kA.fi.. 
dir. 

Almanların kaybına gelince, mü. 
him değildir. Bunlar 27 gemidif ve 
tonajı 140 bindir. 

Bugün, Mister Churchill'in va.. 
züesi, İngilterenin deniz satvetini 
muhafazadır. 

Ona mukabil karşı tarafta Ami
ral Raeder bulunuyor. Fakat onun 
da saf ıharp gemisi Esyılacak yalnız 
iki gemisi vardır. Bunlar da 
"Scharnhorst" ve "Gorcirenau" 
dur. İngiltere ise 15 safıh'lrp ge. 
misine sahiptir. Fakat Amiral Ra.. 
eder de 1940 haziranında yeni bir 
safıharp gemisi sahibi olabilir. 
Çünkü 1939 da denıze atılan "Bis. 
marck" ile "Tirpitz'' 1940 baharın. 
da hazır olacaktL Aynı .ızrupa men.. 

Mağlôp 
Olur 

"Foriune,, Mecmu~sından 
sup iki gemi daha hazırlanmakta.. 
dır. 

Fakat İngiliz inşaatı da Alman 
inşaatından daha fazln süratle iler. 
liyor ve yakında bl::ş saftharp ge. 
misinin ikmali beklenıyor. 

N azistlerin bekledikleri bir 
şey de 1940 temmuzunda 

mihver stratejisini az!lmi deıccede 
müessir bir hale getirmektir. 

O zarpan lspanyn, Almanyanın 
tahtelbahirlerine üs hizmetini gö. 

Çocuklarda Verem Hastahğı 
Verem hastalığının çocuk olmı· 

yanlara bulaşıp bulaşmıyacağı 
şimdi biraz karışık bir meseledir. 
Bulaşır diyenler de \'ardır, bula~. 
maz diyenler de... Bulaşmaz di· 
yenlerin fikr;ne göre çocuk olmı. 
yanlarda meydana çıkan verem 
hastalığı da çocuklukta bulaşmış 
fakat bir zaman uyuduktan sonra 
meydana çıkmıştır •.. Buna karşılık 
o hastalığın çocuklara bulaştığı ye 
çocuklar arasında pek çok olduğu 
şüphesizdir. 

Çocuğun ilk üç aylık hayatında 
verem hastalığı pek müstesnadır. 
Üç aydan sonra başlar, çocuk do. 
kuz aylık olunca verem hastalığı 
ihtimal birdenbire çoğalır ve on 
beş yaşına kadar gittikçe artar. 

Bir çocuk hastanesinde tutulan 
istatistiklere göre -tabii, hepsi 
hasta- çocuklardan üç aya kadar 
yaşta bulunanlar arasında verem 
hastalığı binde 4 olduğu halde ikin 
ci üç aylık içinde b"nde 43, üçüncü 
üç aylık içinde binde 56, dokuz 
aydan sonra binde 81 olur. 

Bu istatistik kalabalık bir şe. 
birde ve çocuklarını hastaneye gö
türen, demek ki kudretsiz aileleı 
arasında yapıldığından her yere 
ve her sınıf halka tatbik ed'.lemez. 
Her yerde ve her sınıf halk ara. 
sında verem hastalığına karşı bit 
hususiyet vardır. Bazı yerlerin ik. 
limi verem hastalığının yerleşme
sine daha müsait olduğu gibi o ye. 
rin kalabalık olmasının, çocukla· 
nn beslenme tarzının tesirleri de 
vardır .•• Bu hususiyetler göz önü. 
ne get:rilmekle beraber her yerdt! 
ve her sınıf halk arasında verem 
hastalığının çocuklar arasında çolJ 
olduğu şüphesizdir. Bu hastalığın 
müstesna bıraktığı ne bir iklim 
vardır, ne de bir sınıf halk ... 

Onun için her nerede olursa ol
sun, hangi sınıftan bulunursa bu.. 
lunsun, çocuk sahibi her aile ana
sının ve babasının bu hastalığın 
çocuklara nasıl bulaşabileceğini 
daima hatırda bulundurması ıa. 
zımdrr. 

Esk:den venm hastalığının ba. 
hadan, anadan çocuğa ~l'uk da· 
ha hasıl olurken- geçeceğine ina. 
nılırdı ve verem hastalığı çok d& 
fa irsidir denilirdi. Halbuki verem 
irsi değildir, Ana.dan, babadan ba. 

laşırsa çocuk doğduktan sonra h . 
laşır. Çocuk doğmadan annesinin 
karnında iken bulaşması da pek, 
pek miistcsnadır. Buna da zaten 
irsi denilemez. İrsi anne ve baha 
tohumlardan gelme demektir. To
tumların verem hastalığına istidat 
vermesi bile fence kestirilememiş
tir. 

Verem hastalığı çocuğa doğduk
tan sonra ya nefes yollarından ya_ 
hut hazım yolundan bulaşır. Nefes 
yollarından girdiği vakit, mikrop. 
lar bademciklerin üzerinde kalır, 
onlan ş'şirirler, yahut başka bir 
sebepten zaten şişmiş halde bulur
lar ve oradan içeri girerek boyun. 
daki, göğüsteki lemfa bezlerine 
bulaşırlar. Fakat bu suretle bulaş· 
ması nadir olur: En ziyade, nefes 
borularının ta nihayetine kadar 
giderek oradaki lemfa bezlerini 
-akc"ğerin küçük bir parçasiyle 
birlikte-- bulaştırırlar. 

Çocuk verem hastalığından sa. 
lim olarak doğduğu halde, annesi 
veremli olursa onun koynunda 
yatmaktan, bahası veremli olursa, 
çocuğa bakanlar veremli olursa 
onların kucaklarında uzun miiddet 
kalmaktan verem hastalığına bula
şır. Şu kadar ki çocuğa verem hasta. 
lığının bu suretle bulaşması için 
onun veremli kimseye pek yaklaş
tırılmuı, hem de temasın uzun 
sürmesi, sık sık tekrarlanması la. 
zımdır ... Bu noktanın bilinmesin
den iki türlü netice çıkar: Biri ço. 
cuğun veremli hastaya tesadüf ese
ri olarak kısa bir temasından ve_ 
rem hastalığı bulaşmaz... ikinci 
neticede, verem hastalığının lm. 
!aşmasında annesinin yahut ona 
bakanların -veremli olurlarsa
lüzumundan fazla ve uzun müddet 
yaklaşmalannın tesiri olmasıdır: 
Çocuk başkalannın nefesinden ne 
kadar uzak bulunursa o kadar em
niyette olur. 

Verem hastahğınm çocuğa ha. 
'zım yolundan bulaşmasina gelin. 
ce, çocuğun annesi veremli olsa 
bile siitünden mikrop geçmesi 
-mümkün ise de-- pek nadirdir •.• 
İnek veremli olursa onun siitün· 
den verem hastalığının geçip geç
miyec:eği de fence kanşık bir me
seledir. Zaten inek sütünü kayna
bp lçirince mesele kalmaz. 

rccek, Italya, Littorio ve Vittorio 
Vento adını taşıyan safıharp gemi. 
lerile Fransanm Dungerque ve 
Strazburg gemilerine karşı gelecek 
ve İngiliz gemileri de Süveyş ve 
Cebelitarıkla meşgul olacaktır. 

İtalyan tahtelbahirlcri ile tor
pidobotları o zaman Akdcmizde va
ziyeti perişan edecektir. 

Bu vaziyetten istifade edecek o
lan Japonya, Çin ıle davasını hal
lederek Singapua yakla~acıık ve 
Avustralya ile Hindıstar.ı 1ngilte
reden ayırmak için bütün kuvve. 
tile çalışacaktır. 

Ayni zamanda Almanyanın cep 
kruvazörleri denize atılacak. tica
ret gemilerini batıracak, ağır AL 
man kruvazörleri, Amiral Hipper 
ve dört arkadaşı da meydana atıla. 
caklar. 

Almanların ümidi, İtalya ve Ja. 
ponyanın yardımı ile İngiltereye 
taaaı.ı.&&....Aarak..,..un aatvetini kU'
mak, Şimal denizini tekrar Alman 

denizi yapmak ve "'buradan bütün 
dünyaya hiıkiın .:>lmaktır. 

Mihverin stratejisi bu mahf.. 
yettedir. F'.lkat harbin ge. 

çen eylülde kopması, bu strateJi.)'i 
a1tüst etti. İtalyanl:ırın Littorio ve 
Veneto safıharp gemıleıi hôla ta. 
mamlanamadı. Sonra Almanyanın 
Bismarck'ı ile Tripitz'i hala 
tamamlanamadı. Hipper sınıfından 
olan kruvazörler de heni..z bitme. 
di. 

Japonlar, Çin !şlnden çıkamı. 
yorlar. İspanya hiıla yorgundur 
Fransızlann Po vadısinden sanayi 
merkezi olan Şimali ltatyaya ateş 
yağdırması ihtimali Mussoliniyi 
düşündürmiye kafi gelmiştir. 

Sonra yeni bir strateji hazırla. 
manın sırası da geçmişti. lngilte. 
renin 1.330.000 toıılult donanması 
vardı. Sonra İngiltere Almanyanın 
262 bin tonluk inşaatına mukabil 
720 bin ton inşa edemezdi. 

Buna karşı Amiral Raeder, İn .. 
gilterenin Hood, Repulse, Renovn 
ve Kraliçe Elizabet gibi gemilerini 
darmadağın edemiyeccğinı anladı. 

Yapabileceği şey, İngiltereyi tic'.l
retini müdafaaya 'llecbur etmekti. 
Bunun için tahtelbahir hfı.kimiye. 
tini yapabilir, ve cep krı.vazörleri.. 
ni denize çıkarabilirlerdi. Sonra 
tayyarelerle İngiliz bahkçı gemile. 
rini izaç etmek te mümkündü. Bu 
sayede İngiltere zarara girerdi. 

Amiral Raeder de bu şekilde ha
reket etti. Fakat ln~ıüı>:ler de ka.. 
file sistemini vücude getirdiler ve 

sistem muvaffakıy~tle işiemiye 
başladL 

İngil tereye bol bol buğday gelL. 
yordu ve İngilterenin ll!.- kalması. 
na imkiı.n yoktu. 

Üstelik Almanya bir sürü tah
telbahir de kaybetti. Çünkü İngi.. 
lizlerin tahtelbahire karşı kullan
dıkları son derece has5a3 aletleri 
vardı ve bu sayede Alınan tnhtel. 
bahirleri kolaylıkla de:ıiz dibini 
boylamaktaydılar. 

Tahtelbahir harbfnfn tr.uvaf.. 
fakıyetsizUğe uğraması Ü. 

zerine mayin harbi başladı. Bu~ 
dan bir müddet için netice alındı. 
Bu sayede balıkçı gemileri ba
müddet için korktular. Fakat so.. 
nunda bunların tesiri de geçti. 

Chamberlain ile Churchill 1n.. 

ca~::ı;ım~ 
Skaierak. Bahkçdan 
l' azan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Skajerak balıkçılan denlzin y{104 

zünü bulut glbl dolduran insan 
naaşlarını toplamakla meşguldür., 
ler. - (Radyodan) 

Denize, evlerinizdeki çocukla. 
rın gıdasını götürmek için 

çıkmıştınız. Ömrüniizün bütününü 
Şimal Denizinin azgın dalgaları ara
sında tüketirken sizi hnynta ve de. 
nize bağlayan yegane endişe hu idi. 
Tabiatlo mücadele ederken, çürük 
teknenizi köpüklü dalgların canavar 
ağzı gibi açılan dişlerinden kurtar. 
mak için enerjinizin son katresini 
tüketirken, veya merhametsiz bir 
denizin boş bıraktığı ağlarınıza hü. 
zünle bakarken hep: 
"- Bugün açız yine .. ,; 
Diyen sesi duyuyor, yal:rmma, yJl• 

ebruna, kasırgaya, tayfuna bakma. 
dan bu denizlerin içinde oltalarmıza 
balık bekliyordunuz. 
Şu hudutsuz mavi sulann albn .. 

daki balıkların en irisinden en kii
çüğüne kadar avlamak için, fennin: 
terakkilerinden siz de hissenizi al· 
dınız, fenni usullerle denizin d"bini 
boşaltmanın sırlannı siz de öğrendi
niz. Fennin bütiin harikaları, yeni 
icatlar, medeniyetin bütiin ilerle. 
meleri, kültür hazineleri, fobr

0

knlar, 
kıtalan biribirine lıağlıyan münakn.. 
le vasıtaları, gökleri yararak zaman 
ve mesafeyi kısaltan tayyareler, a
sırlardan asırlara devredilen biitün 
bu tekamül hep sizin saadetinizi te.. 
m:n içindı. 

Mucit böyle dedi: "Luboratuvarcfa 
tükettiğim ömür, insan kardeşleri. 
min saadetini temin içindir.,, Alim, 
hayata karşı gösterdiğ"m feragnt, et. 
rafımı saran hnyatların bekası için
dir, dedi. Filozof, içtimai tekumiilii 
hızlandıran medeni ve külfiirel te. 
rakkilcrin gayesi, ipsan ccmiyet1cri. 
ne refah, huzur, saadet getirmek oL 
duğunu söyledi. İdareci \'e diplomat, 
bütiin devlet mekanizmasının kütle
ler"n saadeti namına işlediğini söy. 
Icdi. 

Fakat sen, Skajerak Boğazın. 

da, denizin altını iistiine getiren Şi· 
mal ri.izgiirınm nefesini donduran 
şiddetine, çürük göğsiiniin tahtasını 

geriyor, ne mucidin, ne fılimin, ne 
d"plomahn, ne de medeniyet \'e kiiL 
türün sesini duymadan, Jiulakluında 
tın tın eden: 
"- Bugiin açız yine.;; 
Sadasını duyuyor, ve elındekl agın 

içine, balık bekliyordun. 
Taliin şu aksi cih•esinc hak ki, bü. 

tiin meden"yetin senin namına işle
diğini söyliycnler, bugün oltana ba. 
lık yer"ne insan naaşı bıraktılar. De. 
nizlerin yüz.iinü bulut gibi dolduran 
insan leşlerini toplamak gibi insani 
bir vazifeyi de senin omuzlarımı 
yüklediler. 

Bugün evine balık yerine. inc;an 
naaşı götiirürken, çocuklarına "size 
medeniyet ve insan"yctin nrtıklıırını 
getirdim,, de diyemiyeceksin. Çünkii, 
beşerin saadeti namına harikalar ya
ratan medeniyetin ve korkunç tah. 
rip vasıtalarının, kuliih<'ndcl-i çocuk. 
larını s;ığ bıraktıi:rına dnhi emin de.. 
ğilsin ..• 

Görüyorsun ya, tabiatle miicnde-

l le, insanla mücadeleden, cemiyetle 
miicadeleden ne kadar kolnymıs. 

giliz halkına şu cevabı verdiler: 
"Almanlar 1917 senesinin bir 

tek ayında 875,000 tonluk gemi 
batırmışlardı. Halbuki bu defa 
dört ayda ancak 800,000 ton batı. 
rahildiler.,, 

İngiliz refakat sistP.rr.inde teh.. 
like 500 de bir nisbetind~ idi. Üs
telik iktısadi abloltn del Almanyayı 
içinden kemirme~e idi. Kentra. 
band istasyonları ise mükemmel 
bir surette çalışmakta idi. 

İngiliz amiralliğı, bir çok tesirli 
tedbirler de almış ve lngilterenin 
şark sahilleri etrafında muazuım 

bir mayin tarlası vücudC' gctirmış.. 
ti Bu tarlaya 200 bin mayin ekıldi 
ki, her biri 200 -;ter hn kıymetin
dedir. Tonunun fiyatı jse 40 mil, 
yon sterlindir. 

Bu suretle Amiral Raeder. fn. 
giltereyi para sarfına mecbur et
miştir. Fakat İngiltere de zafcrdt:.n 
emin bulunmaktadır. 

İhtimal ki, Almctnya, büsbiitı1n 
mağlüp olmadan önce, lnJilterenın 
demir sanayii merkezlerini bir ke~ 
re daha bombardımıı"l edecektir. 
Fakat bunun da akamete uğnya
cağl muhakkaktır. tngiliz hava 
kuvvetleri ve tayyare harbi.. 
nt: karşı tedafüi tedbirlen Alman 
tehlikesini bertaraf edecek kuv
vettedir. 

Almanyanm bu k'şebbiisü de bo. 
şa giderse mesele kalmaz ve harp 
Almanyanın mağhlbıyeti ile neti. 
cclenir, yahut harp çıkmnzs SBpar 
ve iki taraf müzakere açmıya mcc. 
bur olurlar. 
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·· ttefikler Skajerak' a 
May·n Döktü er 

NORVEÇ 
Harbinin 

Ehemmiyeti 

Almanyanın Takviye 
Kıtalarını lsveçten 

Geçirmesi ihtimali Va Macar Kişpeşt futbol takımr Bel. 
gradda trene yetişememiş, bu yüzden 
dün gelememiştir. Bu sabah İs. 
tıınbulda bulunacaklardır. Macar ta. 
lmnı bugün Galatasarayla karşılaşa. 
caktır. San kırmızılılar Macarlar kar 
psına en kuvvetli kadrolarile çıka. 
caklardır. 

İkinci müsabaka yann Fenerbahçe 
ile Fener stadında yapılacaktır. Sarı 
lliclvertliler bu karşılaşmada Mısıra 
gidecek takımı tecrübe edeceklerdir. 

TAN Kupası l\Iaçları 
Tan kupası Mektepliler futbol şnm.. 

piyonasma lbugün yalnız Şeref sta. 
dında devam edilecektir. Günün en 
mühim karşılaşması kırmızı grup bi. 
rincisini meydana çıkaracak olan Hay 
darpaşa - Boğaziçi müsabakasıdır. Bu 
maç 16.20 de yapılacaktır. Saat 
15.10 da Vefa - San'at, 14 de Galata.. 
saray • İstiklal oyruyacaklardır. 

(Başı 1 incide) 
Alman zırhlısına bombalar atmışlar. 
dır. 

Stavenger, Norveçteki nltı ha,•a 
karargahının biridir. Buraya yapılan 
tnarruz neticesinde yerde bulunan 
üç Junkers tayyaresi tahrip olunmuş 
ve yirmi kadar Alman askeri mak. 
tul ve mecruh düşmüştür. Tayyare 
dafii toplar, müttefik tayyarelerinin 
geri döndükleri sırada faaliyete geç
mişlerdir. 

Bu taarruzu müteak1p, İngilterenin 
Vellington bombardıman tayyaresi 
gelerek tayyare karargahını bont~ar
dıman tayyareleri gelerek tayyare 
karargahını bombardıman etmişler, 
ve Alman avcılarile dövüşlüktcn son 
ra bir kayba uğramadan geri don. 
müşlerdir. 

leden sonra hafif İngiliz deniz kuv. 
vetleri Trontheim koyuna girmeğe 
beyhude yere çalışmışlardır. Ayni za 
manda İngiliz tayyareleri de tesirsiz 
kalan bir hücumda bulunmuşlardır. 
Trondheim yakınlarında yeni Norv<":Ç 
sahil bataryaları tarafımızdan işgal 
edilmiş ve müdafaa haline konulmuş 
tur. Bergen, Sevanger ve Chrietiand 
sand civarında işgal etmij olduğumuz 
mıntakalarda gün sükunetle geçmiş.. 
tir. Stavanger'e karşı bir İngiliz hava 
hücumu istisna edilirse düşman bu. 
ralarda taarruzda bulunmamıştır. 
Stavanger'de hava dafi bataryaları 
bir İngiliz tayyaresini düşürmüşler· 
d~r. Oslo civarında Alman işgal kıta· 
atı ellerindeki araziyi genişletmişler. 
dir. 

(Başı 1 incide) 
manda işgal edilmedikçe, sahile çı
karılan Alman kıtaları tecrit edilmiş 
bir halde kalacak ve tehlikeli bir va
ziyete düşecektir. 

2 - Norveç sahillerıne asker sev. 
kedebilmek için donanma cüzütam. 
!arının nakliye gemilerine refakat et. 
meleri lazımdır. Bu yüzden Alman 
donanmasının mühim bir kısmı At. 
laııtiğe çıkmıya ve İngiliz donanma. 
sile tutuşmıya mecbur olmuştur. Bu 
da Alınanların dört kruvazör, iki 
destroyer ve bir tahtelbahır kaybet. 
melerine sebep olmuştur. 

3 - Skajerak Boğazına mayin 
dökmekte geç kaldıkları için f ngiJiz 
donanmasına, bura~an geçerek içer. 
deki Alman donanmasiıe harbe tu. 
tuşmak imkanını vermişlerdir. 

İsveç Başvekili Hala 
Bitaraflıktan Bahsediyor 

tBaşı 1 incide) 
Askeri nakliyat yapılması ihtima. 

line karşı bütün nakil vasıtalnrı mü
sadere edilmiştir. 

Bugün Gotenbergte ve daha başka 
yerlerde hava' tehlikesi işareti veril. 
mijtir. 

sveçin bitaraf lığı meselesi 
Almanların Norveçle irtibatını te

sis için İsveçten yol istemeleri ihtL 
maline karşı bugün İsveç Başvekili 
Hanson beyanatta bulunmuş ve şu 
sözleri söylemiştir: 

--<>--

Holanda ve BelçikadB 
Endişe Arttı 

(Başı ! incide) 

dırmış olması pek tabiidir. 
"Holandanın merkezi vaziyt 

çifte mahiyetli şayialara yol açıtıl 
tır. Bu şayiaların bir kısmının JJl 
şei. hadiseleri evvelden keşfedel 
mek arzusundan doğmo.ktadıt· 
arzu, pek tabiidir. Fakat ayni d 
manda da manasızdır. Şayiaların. 
ğcr bir kısmı ise Holanda millctı 
1eyhtarı unsurlar tarafından fc~ tı' 
yetlerle ve hatta bazan herhnngı 
esosa istinat etmeden çıkarılan Şii) 
alardır. 

l\fısıra Giden Atletler 
Mısırda Kızılay menfaatine yapıla. 

cak olan atletizm müsabakalarına 
iştirak: edecek atletizm kafilesi dün 
İskenderiyeye hareket etmiştir. 
Takım Muzaffer, Rıza Mak.. 

sut, Hüseyin, Mustafa, Ateş İbrahim, 
Jerfi,_ Adnan Gören, Arat, Süreyya, 
Cezmı, Kemal ve Faikten mürekkep
tir. 

Spor Eğitmenleri 
Kuleli beden terbiyesi eğitmen 

!kursunun açılmaması üzerine bu kur. 
sa memur edilmiş olan 4 eğitmenin 
Anadolu bölgelerine tevziinin tekar. 
rür etmiş olduğunu evvelce yazmış. 
tık. Bundan bir hafta evvel beden 
terbiyesi genel direktörlüğünde çe
kilen kura neticesinde bu dört eğit. 
menden Ziya Atlet Elazığa, Reşat 
Malatyaya, Yusuf Urlaya ve Naci 
Teblise düşmüşler, keyfiyet te kendi 
lerine tebliğ edilmiştir. 

İngilizler Vaziyeti 

Nasıl Görüyorlar? 
(Başı 1 ıncide) 

yaklaştırmak için Holandaya karşı 
hareket etmesi ihtimali hesap dnfıi. 
linde tutulmak icap eder. 

4 - Fakat cenubu şarki sahasının 
da emniyet içinde olmadığı gö::e 
çarpmaktadır. 

Mister Churchill'in son nutkunda 
§lmaldeki deniz hareketlerinden brıh. 
sederken "Akdenizdeki emniyeti te
min için liızım gelen tedbirlerin n. 
lmdığını da söylemiş olması iki şa. 
yinnın ortaya çıkmasına sebep ol
muştur: 

Birincisi: Almanyanın ',1.'una neh
rinde hiıkimiyeti ele almak isteme. 
sine muhalefet edecek Baikan dev. 
!etlerine karşı muhasemata girış. 
mesi, 

İkincisi: Sovyetlerin Besnrabyayı 
fstirdat için harekete geçmeleri. 

Bu ihtimaller tahakkuk ettiği tak
dirde vaziyet kamilen değişir ve har. 
bin Cenubu Şarki Avrupaya yayıl. 
ması dolayısiyle müttefikler burada 
da faaliyete geçerler. 

Velhasıl vaziyet mühimdir ve aza· 
mi dikkatle takip olunmaktadır. 

Müttefikler, bu yüzden, İtalyanın 
vaziyetini gözden uzak tutmamakta. 
dırlar. 

ANKARA RADYOSU 
Tilrkiyc Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P, 81.7 m. 946:1 Kes. 20 K~ 

1648 m. 182 Kes. 120 K\\ 

_.Cumartesi, 13. 4. 1940 

12.30 Proğram, ve memleket saat ayan 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 13,50 
Milz.lk Çalanlar: Fahire Fcrsan. 'Refik 
Fersan, Basri Uner, Fahri Kopuz, Oku
yan: Mustafa Çağlar, 
14,20 MOz!k: Halk Tilrkülerf Aziz Şenscs 
ve San Recep. 14,30 Müzik Rlyasctict:ım

hur Bandosu (Şef: İhs3n Kilncer) 15,15 
15,30 MQzlk: Cazband (Pl.) 

18,00 Proğram ve memleket saat ayan 
18,05 Mllzik: Radyo Caz Orkestrası 18,40 
Konuşma (Yurt bllgisl ve sevgisi) 18,55 
Serbest saat 10,10 Memleket ıaat ayarı, 

Ajans ve meteoroloji haberleri 19,30 Mü
zik fasıl heyeti 20,10 Konuşma (GUnUn 
meseleleri) 20,25 Milzik Çalanl:ır: Fahire 
Fersan. Refik" Fersan, Basri ttncr, Fahri 
Kopuz. 1 - Okuyanlar: Necını Rıza Ahu:
kan, 21,15 MQz.lk: Kilçilk orkestra (Şef: 

Müttefik tayyareleri, Şimale doğ
ru, Norveçe gitmek ıstediği anlaşılan 
bir Alman mühimmat gemisine ta. 
arruz etmişler ve ~eıni müthiş bir 
infilakı müteakıp nlevlcr içinde kal
mıştır. 

"Harp filomuz 11 nisan tarihinde 
de harekatına devam etmi~ ve Nar. 
vik önünde iki İngilz destroyer daha 
batırmıştır. Hava kuv?etlerimiz, Nor 
veçteki kıtaatımıza keşif ve himaye 
uçuşlarile müzaharet etmektedir. 
"Çarşamba günü öğledeııberi yeni 

deniz ve hava üslerinde bir çok hava 
dafi bataryaları hazır bulunmaktadır 
Keşif tayyarelerimiz bütün Norveç, 
sahilleri boyunca tarassut eylemek 
üzere Şimal denizinin yukarı kısım
larına, uzaklara kadar gitmişlerdir. 
Bu keşif uçuşları neticesinde diin ak
şam bir harp hava filomuz Domthe. 
im'in 200 kilometre şimah garbisinde 
düşman harp gemilerine taarruz ey
lemiştir.Bir tayyare gemisine ağır bir 
bomba isabet etmiş ve bu kruvazör, 
hareketsiz bırakılmıştır. Garpte yt"ni 
hiçbir şey yoktur. Fransanm şimal ve 
merkezinde yaptığımız keşü uçuş1a
n Parise kadar götürülmüştür. lki 
t&yyaremiz dönmemiştir." 

Müttefik tayyareler, Baltık deni. 
zindeki bir Alman deniz hava üssüne 
taarruz etmişler ve 5000 tonluk bir 
levazım gemisini bombardıman et
miş ve bu gemiyi tahrip etmişlerdir. 
Bir Alman gemisi daha bombardı. 
man edilmişse de karanlık yüzünden 
netice anlaşılmamıştır. 

Müttefikler tarafından vücude ge. 
tirilen mayin mıntakalarının bir kaç 
Alman gemisini imha ettiği ha bcr a
lınmıştır. İsveç sahilinden müşaha
de edildiğine göre, bir Alman gemi. 
si bir infilakı müteakıp batmıştır. 

İsveçten daha başka infilaklar işi. 
tildiği haber veriliyorsa da bunların 
dip bombası atmak yüzünden ileri 
geldiği anlaşılıyor. 

Bir kafileye taarruz edildi 
Strantstad, 12 (A.A.) - Norveç 

hududu civarı - Burada zannedildi
ğine göre, İngiliz filosuna mensup 
gemiler, bugün sahile yakın bir nok. 
tada, bir Alman gemi kafilesine taar. 
ruz etmişlerdir. Dün gece yarısından 
az sonra, Oslo halici methalinde, İs· 
veç sahil kasabalarında, denizden ge. 
len şiddetli top sesleri işitilmiştir. 
Şafak so'kerken, Kostar adası gece 
bekçileri nrka arkaya inffüı.k sesleri 
duymuşlar, az sonra bir Alınan gem i 
sinin berhava olduğunu görmüşler. 
dir. Bu geminin asker nakletmekte 
olduğu znnnediliyor. Taar::-uz esnasm 
da, mühimmat yüklü bir Alman ge. 
misinin daha battığı söylenilmekte. 
dir. 

Norveçteki Harp 

Londra, 12 (Hususi) - Norveçten 
gelen harp hnberleri Norveç kuvvet. 
)erinin Christiandsanti, Trondheim 
Bergen, Narvik cıvarmda ve Oslo şi. 
malinde mukavemetlerini arttırdık
larını anlatıyor. Almanların, Frede. 
rik Statı bugün de bombardıman et. 
melcri Oslo Fiyorduna hakim olama. 
dıklannı gösteriyor. 

Norveç bayrağı hala bu şehrin u. 
fuklarında dalgalanmaktadır. Oslo. 
nun Şimalinde, bir Norveç müdafaa 
hattının teşekkül ettiği anlaşılıyor. 
Norveç kuvvetleri Başkumandanlığı 
nın bugünkü tebliğine göre, "Alman 
taarruz hattının önüne mayinler kon 
muştur. Alman işgal sahasına giden 
bütün telgraf ve telefon hatlan ke. 
silmiştir. Oslo'yu aydınlatmakta olan 
kudret merkezlerinden birinin tnhri
bi yüzünden Oslo bir saat kadnr ka
ranlıkta kalmıştır.,, 

Norve~ kumandanlığının 

tebliği 
Norveç Başkumand:ınhğını.ı StoK

holm radyosu tarafındaa neşredilen 
tebliği şudur: 

"Almanlar Oslo ve civarını işgal 
etmişlerdir. Norveç kıtalan Oslo'
nun Şimal ve Şimali Şarkisindeki 
mevzilerini muhafaza etmektedirler. 
Nazi kuvvetleri Chrtstiansunu, Sta. 
vanger, Bergen, Trondheim'dC'r. baş. 
ka Norveç cenubunun diğer sahil 
bölgelerini kontrolleri altında bulun. 
durmaktadırlar. Norveç cenubunun 
diğer kısımları Norveçlilerin elindl>
dır. Almanlar tarafından işgal cciiL 
mi~ olan Narvik hariç olmak üzere 
Norveç kıtalan şimaldeki bütün 
mevzilerini muhafaza ediyorlar. Al
man motörlü kuvvetlerinin Narvik
ter. ilerlemek üzere yaptıkları son 
teşebbüsler akim bıraktırılmıştır." 

Alman tebliğine göre 
Alman tebliğine göre, Danimarka. 

da hiç bir hadise vuku bulmamıştır. 
Norveçteki vaziyet şu kekilde anla. 
tılıyor: 

Norveç kaynaklarınnan gelen ha. 
berlere göre, Almnnların Narvikten 
çıkmak için yaptıkları hareketler bo
şa gitmiştir. Narvik'in demir yolu 
Norveçliler tarafından tahrip olun. 
muştur. 

Knraya oturan İngiliz destroyeri 
Hardie'nin mürettebatı siüıhlarile 
karaya çıkmışlar ve Norveçlilere il
tihak etmişlerdir. 

Alman tayyare filoları, muhtelif 
şehirleri bombardıman e~ektedir. 
Bir habere göre, Norveçte bulunan 
Alman askerlerinin sayısı yirmi bin. 
den fazla değildir. Alınanların Trond 
heim sahillerine mayin döktükleri 
biJdiriliyor. 

Stokholmden bildirildiğine göre, 
Alman taiYareleri Nyvergsund'da 
bı:lunan Norveç ordusu umumi ka. 
r~rguhınuı merkezini bombardıman 
ve knmilen tahrip etmişlerdir. 

Norveç kralı ile Prens Olaf ve Baş. 
vekil Nyvergsund'da yemek yemek
teler iken, Alman tayyarelcrı hücum 
ederek 30 bomba atmışlar ve mevl:ii 
mitralyöz ateşi altına almışlardır. 
Her üçü Be kaçmıya teşebbüs etmiş 
ler ise de bindikleri otomobil blrn.z 
sonra Alman bombardıman tayynre
lerinin hücumuna uğramış olduğun
dan ormana iltica mecburiyetinde kal 
mıştır. Kral ile Prens ve Başvekil, 
neticede salimen Nyvergsund'&. C!on. 
müşlerdir. 

Derhal idamlar başladı 
Oslodaki Alman kumandanlığı, 

neşrettiği bir beyannamede bazı N<..r. 
veçlilerin (Sabotaj) suçundan idam 
edildiklerini bildirmekte ve bundan 
boyle, Almanyanın himayesindeki 
Norveç hükumetine karşı hareket e
decek olanların ayni akıbete duçar 
olacaklarını ihtaı- ~tmektedir. 

• Londra, 12 (A.A.) -= Stokhoım. 
den haber verildiğine göre torpido 
muhrlpleri refakatinde beş Alman 
nakliye gemisi dün sabah Osloya de. 
mir atmışlar ve karaya 10 bin asker 
çıkarmışlardır. 

Grei8enan batınlmışl 
Londra, 12 (A. A.) - Stokholm 

radyosu tarafın~an n:şredilen Nor. 
veç resmi tcbliğıne gore, Almanlann 
Gneimau zırhlısı, Oslo halicinde bat_ 
mıştır. Gneisenau 26000 tonluk olup 
Scharnhorst sınıfından bir gemi idi. 
1936 da denize indirilmişti ve 1461 
den fazln tayfası vardı. 

* Stokholm, 12 (A. A.) - Norveç res 
mi tebliğinde deniliyor ki: 

"Osloda kurulan kukla hükumetin 
Hariciye Nazırlığına tayin edilen bin. 
başı Hvosleff mevkiini terkederek 
bugün buraya gelmiş ve Norveç kuv. 
vetleri başkumandanının emrine ta
mamen Amade bulunduğunu söyle. 
mlştlr. Hvoslef! buradan tayyare ile 
İsveçe gitmiştir.,. Necip Aşkın) 22,15 Memleket saat ayan, 

Ajans haberleri; Ziraat Esham - Tahvl
lAt, - Knmbiyo • Nukut borsası (Fiyat). 
22,30 Konu~ma (Ecnebi dillerde - Yalnız 
kısa dalga po Uı .le) 22,30 Muzlk: Caz
b:ınt (Pl ) (S t 23.00 e kadar yalnız u
zun d 1 a postaslle 23,25 23,30 Yarınki 
proğrnm, ve kapanış. 

"Alman kıtaatı Narvik civannda 
icgnl ettikelri mıntakayı genişletmiş. 
l~r ve muharebesiz almışlardır. 

Trondheim mıntakasında İnglliz· 
!erin yapmış oldukları bir havn tn
arruzunu kolaylıkla defttlk. Dün. öl!. 

Almanların kontrolü altında bulu. 
nan Oslo radyosu, }lalkın son iki gün 
zarfında muhtaç oldukları miktarda 
fazla para çekmiş olduklarına bina. 
en bütün Oslo bankalarının bir ihti
yat tedbiri olmak üzere bu hafta so. 
nuna kadar kapalı kalacal!ını bildir-

4 - Sovyetlerin, Finlandada um. 
dukları gibi, Almanlar da İsveç,Jle
rin mukavemet etmeksizin teslim o
lacaklarını zannetmişler ve aldan
mışlardır. 

"İs\·eç bitaraflığını muhafaza et. 
tiği i~in bu yolda bir talep beklenmi. 
yor ve böyle bir talep vuku bulma. 
mıştır. Vukuu takdirinde ancak rcd 
ile knrştlanrr . ., 

"Holandn halkı için en büyii1' 
hemmiyeti haiz olan cihet, bugün b 
kfımetin azami müteyakkız puıuııd 
ğunu ve memleketin emniyetini ~ 
ranti için lüzumlu te<lbirlerı \f~ 
kaybetmeden aldığını nazarı iliblll ... 
tutmaktır. 

5 - Müttefiklerin, Finlandaya ol
duğu gibi Norveçe de yardım edemi
ycceklerini tahmin etmişler ve bun. 
da da aldanmışlardır. 

Bütün bu yanlı§ hesaplar ve tah. 
minler neticesi, Alman donanması 
fena vaziyete düştüğü gibi, Norveç 
işgali de Almanlar için tehlikeli bir 
safhaya girmiştir. 

* 
yalnız şimdilik müttefikler Nor. 

veçte henüz bir cephe kur
mamışlardır. Müttefik donanmaları 
hfıla Alman donanmasını i!llha ile 
meşguldür. Alman donanması imha 
edilir. İngiliz donanması Skajerak 
Boğazına ve Kategııt yollarına ha
kim olursa Almanların Norveçle ofon 
muvasalasını kesmiye muvaffak ola. 
cak ve bu suretle N qrveçte karadan 
bir cephe açmıya lüz!.lm görmeden 
bu harbi bitirmiye muvaffak olacak
lardır. Üç gün içinde, Alman donan. 
masının onda bir kuvvetinin ımha 

edilmiş olması da ou ihtimalin kuv. 
vetli olduğunu göstermektedir. 

Norveç teşebbüsünün ademi mu
vaffakıyetle neticelenmesi ve Al
man donanmasının büyük zayiata 
uğraması, evvela Almanyada büyük 
akisler yapabilir. Şimdiye kadar Hit. 
leci daima muı•:ıff:ık görm iyP .Rh c::m ıs 
olan Alman milletinin bu hadise göı
lerini açabilir, ve zaten dahilde mev. 
cut olan hoşnutsuzluk yarım bir is
yana müncer olabilir. 

Yahut Şimalde muvaffar: olamıyan 
Hitler, bu mağlllbiyetin acısını çıkar. 
mak için diğer bir ~phede taarruza 
ge\ • lir. Nitekim, Fransa hükumeti 
Garp cephesinde mühim hazırlıklar 
olduğunu haber vermekte ve burada 
Mozel ile Ren arasınd.ı büyük bir ta
arruz beklenebileceğini bildirmekte
dir. 

Her halde Almanlar Şimalde ister 
muvaffak olsunlar, ister olmasınlar, 
ikı taraf ta ilkbahar ile beraber har
be başlamış bulunuyorlar. Norveç 
harbi artık mahalli kalama7ff Bu harp 
diğer cephelere de sirayet edecE:k 
ve Fransızların dedikleri gibi kati bir 
yıldırım harbine müncer olacaktır. 

Onun içindir ki, Norveç harbi, Avru
panın ve harbin mukadderatı üzerin
de mühim rol oynıyacaktır. 

Yeni Erzincanın Yeri 

Tesbit Ediliyor 
Erzincan, 12 (A.A.) - Rasathane 

Müdilrü Fatin Hoca, Üniversite jeo· 
Joji Profesörü Hfımld Nafiz, Nafıa 
Vekaleti şehircilik mütehassısı Ce
lal, Sıhhat Vekaleti müfettişlerinden 
Hikmet Fırat, maden mühendisi Si. 
verskl ve üç muavininden mürekkep 
heyet Erzincana gelmiştir. Heyet dün 
Vali Vekili Hilmi Balcı ile tamamen 
harap olan Yalnızbağ, Haşhaşı, Çu. 
kurkuyu, Sangöl köylerile yüzde 25 
zayiat gösteren Geçitköyü ve mfis. 
takbel Erzincan şehri hakkında tet
kikatta bulunmuşlardır. Heyet bu
gün müstakbel şehirle, mezkur köy. 
lerin yeni yerlerini t~sbit edecektir. 

miştir. 

Bankalar, gelecek hafta açrlacnk 
ve müŞteriierin çekebilecekleri para. 
nın a"Zruni miktarı tcsbit edilecek
tir 

* Londra, 12 (A. A.) - Norveç sahil 
muhafaza gemilerinin denizden 3000 
den fazla Alman cesedi çıkardıkları 
Stokholmden bildiriliyor. 

* Moskova, 12 (A. A.) - 'ı:as ajansı 
Narwik'i işgal eden Alman kuvvet. 
lerlnin ekseriyetinin oraya Lenin
gmddan Murmansk demiryolu vasıta 
sile gittiği hakkında Amerikan kay
naklarından verilen haberleri yalan. 
lamaktn ve bu haberlerin tahripkar 
mahivette oldui!unu bildirmektedir. 

Norveç hükumeti, İngiliz radyosu. 
nu. Norveç neşriyatı yapmıya me. 
mur etmiştir. İngiliz radyosu bu neş. 
rıyatr hem Norveç dili ile, hem de 
İngilizce ile yapmıya başlamıştır. 

9706 tonluk Sveaborg İsveç petrol 
gemisi, bugün f skocya sahilleri a~ık_ 
1annda batmıştır. Bu geminin müret
tebatından 34 kişi bir İskoçya lima
nına çıkmıştır. 

Sveaborg iweçin en büyük petrol 
gemilerinden birisi idi. Bu gemi pet. 
rol yüklü olarak Amerikadan İsveçe 
dönmekte idi. 
ıU acaristan vaziyetin inkişafını 

dikkatle takip ediyor 
Budapeşte, 12 (A. A.) - MacariS

tan, Şimali Avrupadaki vaziyetin in. 
kişafrnı büyük bir alaka ile takibet. 
mektedir. Başvekil, dün sabık Hari. 
ciye Nazırı Kanyayı ve halen HarL 
ciye Nazın bulunan Kont Csaky'yi 
kabul etmiştir. Macar Başvekili ayni 
zamanda ayan azasından bir~ok kişi 
ile ve Dahiliye Nazın ile de görüş. 
melerde bulunmuştur. 

Alman Sefiri, JJlolotofla 
yeni bir görüşme yaptı 

Kaunas, 12 (A. A.) - Berlinden 
Ll.ı. l"[cu • .ı.u ..... 6""'--""""..,ı..." ..... ı.auı.,,-• .. "'"' uua-
ğine göre, Almanyanın Moskova el
çisi salı günü Molotofla görüşmüştür. 
Mülakatın mevzuu, Şimalde bulunan 
Alman harp gemilerinin Murmansk 
deniz üssünden istüade edebilmele. 
rinin teminidir. 
A merika, lz(andanın vaziyeti 

ile alakadar oluyor 
Vaşington, 12 (A.A.) - Bir çok si. 

yasi müşahitler, İskandinavya hadi. 
selerinin Roosevelt'in üçüncü defa 
olarak intihabı lehindeki hareketi 
kuvvetlendirdiğini beyan etmekte. 
dirler. Bunlar, şöyle demektedirler: 
"- Muhasematın başlangıcından 

beri ilk defa olarak bütün partiler A· 
merikan harici siyasetinin intihabat 
mücadelesinin esaslı unsurunu teşkil 
etmesi zaruri olduğu kanaatini izhar 
etmektedirler.,. 

Amerika Mebusan Meclisi harici· 
ye encümeni aııalan, Danimarka ve 
Norveç'in işgali meselesile uğra!5m:ık 
tadırlar. Amerikan hariciye enciimc 
ni azalanna göre, Groen1and ve İzlan 
danıq vaziyeti ve akıbeti Amerika 
Birleşik devletleri için hayati bir e. 
hemmiyeti haizdir. Groenland ve İz · 
landanın muharipler tarafından iş 
gali takdirinde Monroe kaidesinin 
tntbik edilmesi icap edecektir. 

I zvestia'nın makalesi 

"Holandn, ayni zamnnda A vrı.ıP" 
mn karışmış bir noktasır.da buld 
maktadır. Bundan dolayı, Holı.ı.Il et• 
durmadan, lüzumu görülen en eıı eO' 
jik emniyet tedbirlerini almak JJldO
buriyetindedir. Holanda, vaziye!i.e9' 
layısile herhangi bir Risk tehlı1' ;,. 
ni üzerine nlamaz. Hfikfımet, bU '~ı 
ziyeti tamamile müdriktir ve bU' 
göre hareket etmektedir. 
"Şu cihetten emin olunmak lfi~ 

gelir ki, bahis mevzuu olan Y~ ~ 
harici emniyet değil, fakat ayn•.:o
manda da dahili emnıyettir. ,!i~ed
met bittabi, bu hususta alacagı • il' 
birleri bildiremez. Fukat emin oll.I ıı. 
malıdır ki, hükumet, gerek barl?te e
gerek dahilden Holanclayı tehdıt .. 
dcbilecek tehlikeleri tamanıile :rııı.ı 
riktir . -0-

"Bu kararsız günlerde yalnız 11 

kiımet için değil, fakat ayni zaınııll J8.
halk için de kuvvetli bulunmalc .

1 
y 

zımdır. Halk, bilhassa gerek d~.bi ııı· 
çin, gerek hariç için alınan ınuteııe• 
mun tedbirlerde, birer endişe. se~·' 
\.. · a··- _, • " • .,. ,. ~. O 

birler, ancak memleketi mümkuII o"/' 
duğu kadar kuvvetli bir hale 1' d~ 
mak için her şeyin yapıldığının 
lilidir." 

Daily Express gazetesi AtrnaJl~ 
nın Belçika ve Holanda nezdin il' 
diplomatik mümessillerin Berııne ıı:J 
reket ettiklerini öğrenmişse de 
haberin ~sh olmadığı söyleniyorberB 

Amsterdamdan verilen bir ha ıırı· 
göre, Fransa ve İngiltcrenin }J~ııd' 
da topraklarından geçmek taleb ııeı 
bulunduklarına dair verilen h.8 B' 
salahiyettar bir membadan tekZlP 
dilmektedir. et 

Holanda makamlarının Nyın~ 
ve Arnhem şehirlerinin tahliY dl 
emrettiklerine dair verilen hnbef 
katiyctle tekzip edilmektedir 

* t-Ostande, 12 (A.A.) - Escant ~--
halini gösteren W ıındelaar fener 1,c 
puru istikametinden geldiği ~arı~tl~ 
top sesleri diin gece işitilmesi uze e)el 
bir Belçika devriye gemisi har .,,t. 
etmiş ve o civarda bir vapurun ~ 
mış olduğunu bildirmiştir. Batan dİb 
minin milliyeti tesbit edileme rt' 
gibi mürettebattan da kimse :su 
nlamamıştır. 

Doktor Rıza Nur 
Moskova, 12 (A.A.) - İzvestiya AL S 

manlann Norveçteki harekatını mev_ Hakkında Kararnarıt 
zuubnhseden bir yazısında diyor ki: / 

Harbin, kendine mahsus bir man- Ankara, 12 (Tan muhabirinde?l~ııt 
tığı vardır ki, diğer her hangi man. Eski Sıhhat Vekili Doktor Rıza tetfe 
tıktan daha kuvvetlidir. Muharip ta. hakkında bugünkü resmi gazeJ1le~ 
raflardan biri, diğer tarafı bozmağa Maliye Vekaletinin şu kararna 
matuf tedbirler ittihaz ederse, bu ted intişar etmiştir: ttl 
birlere maruz olan taraf eğer intihar "Doktor Rıza Nur tarafındatl iJle 
etmek niyetinde değilse, kollar bağ. kaüt kanununun 61 inci nıadde~iİ' 
lı oturamaz. Bu hüküm muharip bil- tevfikan mütevali yoklamalara retl 
yük devletlerin yakınında veya hare. racaat etmemesi sE:!bebinin rnaı~et
kat yollan üstünde bulunan küçük meşruaya müstenit bulunduğu c ıdıı1 
memleketlerin mutlak biaraflıkları le mazeretinin tesbiti ve müterııc o.
hakkında varittir. Tecrübe göstermiş aylıklarının tahsili talebile ikaıı:ıe1' 
tir ki, mutlak bitaraflık, onu idame e- ıunan dava neticesinde murnıı;eti!J 
decek hakikati, kuvvet mevcut olma. hin ademi müracaatındaki ınnze rıfllll 
dıkça hır hayalden ibarettir. kabulüne ve müterakim moaşlaindetJ 

Bu kuvvet te küçük milletlerd<' tahsili talebinin vazüe cihet terıl' 
yoktur. Büyük devletler, kendi ara. reddine dair sadir olan kararın 
larında, kıyasıya bir muharebe ya. yizinden sarfınazar olunmuştur· ~ 
par ve küçük devletler, 'bitaraflrk ~, 

bayrağının gölgesinde, bu harp yü· . . t"h . tinden bDşl' 
xiinden zengin olurlarken, bitaraf ?'"~etme~ ın 1 nr sıyasc 
bir vaziyetin ilanihaye devam edebi- ısım verılemez.,,v • • atl(lf 
leceğine inanmak akıl kari değtıdir l talyada çagırılan ılıtı~ etli f• 
Şurasını kabul etmek laZlmdır ki, bu 

1 

Roma, 12 (A.A.) - Salahı~ nh 111' 
harp, bitaraf ve müstakil kalmak iı: talyan mahfilleri beş sınıfın sil e~i· 
tiyen küçük milletlerin bu husustnk: tına çağrıldığı haberini tekzip 1905 
mu'\!affakıyeti ihtimallerini asgari yorlar. Bununla berrrber halk.atı"'), 
hadde indirmektedir. Bu itibarla, ha. ten 1909 a kadar olan sınıfın ç 
zı küçilk memleketlerin bitaraflık sL nıiTın.:3 P-mfnr1h• 



ıs.c.ın TAM 7. 

~--- Saf ve Normal Gıda --.. ~-ARTiSTiK BiR SATIŞ--.. Askeri Liselere Talebe Alınıyor 

ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
k Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

En büyük Alman üstadlarırun imzalarını havi yağlı boya tablolar, 
tekmil imzalı bronz heykeller, oyulmuş fildi§l, asarıatika, litlf ve 
zarif biblolar ... Bunlara Iayık (ve zamanımızda misline ender tesadüf 
edWr hakiki Viyana mamulitı) modem mobilyalar. 

Güzel mobilya meraklıların:n bu artistik satıp kaçırmamalan için 
behemehal yarınki pazar günü saat 10 da Taksimde La:nartin cadde
sinde 14 No. h binanın dahıli 3 numaralı dairesinde bulunmaları 

li.zımdır. __________________________ .. , 
Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılfıniarı 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 12500 tabaka 7etU. 12500 tabaka k1nnızı ve 
100000 tabaka beyaz zamklı kAltt 18-4-1940 Sah S(lnQ saat (10.3~) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon trafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu ııe girmek isteyenlerin 225 lJralık m uvakJı:at teminat ve kanunun tayin ettflf 
vesalkle blrllkte eksiltme gilnü saatine kadar komisyona milracaatlan llzımdır. 

Bu işe ait ııartnameler komısyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. (243!1) 

DAVETiYE 
ŞEN ŞAPKA mües~f'S«-si, Par:sten ve ltalyadan ıetlrdlll 7enl 7az.. 

lık ve mevs:mlik ŞAPKA l\10DELLEBİNİ 15 lll 19 Nisan lHO 
akşamına kadar her eün saat 15 118 19 arasmda matazasında yapıla· 
cak GÖSTERİŞ ~Jt;RttiSiNE sayın müşterilerini davet eder. 

~F.N SAPKı\. 8lTLTANffAMAM. "' Nn. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekıllitf köy öğretmen okullan için asatıda cins, miktar ve tlyatlan ya

zılı kız talebe entari ve haslığı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edılen bedeli 
2256 lira ve teminatı 338 lira 40 kuru;ıtur. İstekliler bu entari ve baılıla alt ıart
name ve nQmunelerl Maarif MildilrlUğQ Yardirektörlilğünde görebilirler. Pazarlı

tın 16 - Nisan - 1940 Salı günü saat 14 de Maarif Müdürlillünde toplanacak ko-
misyon marlfetile yapılacaiı ilAn olunur. (2845) 
l!ıyanın cinai Miktarı Beher takımın flyatı YekOn 

Kız talebe en
tari ve baslılı 

1200 takım 

Lira Kr. 

88 

Lira 

2256 

1 - JCulell, Maltepe, Buna 118Jı:ed llMlerlnlD ber tlo antfmı da önOmQzdekl 
bazlran lçtnde bqlanacak olan 1140 • Ml d_.. :rıh için talebe alınacaktır. 

2 - Ahnacak talebelerin as TQrk ırkmdan olması kendisinin ve ailesinin köttı 
hal ve flSbret sahibi olmaması, lll1ıhl muayenede sağlam çıkması ve )'Bpılacak seç
me aınavmda da kazanmaaı ..,.ıtır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler ~ı bQyQtmQf ve kQçaıtmo, olanlar kendi 
okullarının muf geçme sınavında ipka veya bütonlemQ"e kalanlar )'atlan boyları 
ve alırlıldan talimattaki hadlen U7IUtı olmayanlar askeri okullara alınmadar. 

4 - ı.teklilerln lfmdi okumakta olduklan mekteplerdeki tahslllerine devam et
mekle beraber 10 Nlaandan iUbaren bultmduklan yerlerdeki askerllk 1t1belerlnden 
diler ka7dilkabul IU'tlarlle mGracaat :rollarını ıstrenmelerl ve buna ıöre de kQ'• 
dllkabul kAJıilannı en ıeç 30 Ma:ru HO a kadar tamamlam11 olmaları lAzımdır. 

S - İsteklilerin sınıf geçme vesikalan haziranda bulunduklan okullardan aske
ri llRlerce celbedllecek ve bQtilııleme:re kalmadan aıiuf ıeçenler seçme sınavına ç&• 

tınlacaktır. 
Aakert ıı.e n ve m mutıara llrmele nıuvattalı: olanlarm 940 :rıh kamplan ile

ride ukert okullarda :rapılacaktır. 
e - ~kert orta okullarla Mu.iki sanat ve karaıedlkll erbq hazırlama orta o-

Jrullannı!l kaydQJı:abul şartlan ve nmanlan ayrıca flAn edilecek Ur. (2521 > 

Açık Arttırma İle Gayrimenkul Satış İlim 
İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUÖUNDAN: 
Ahmet Ali oğlu Aliye (4000) Ura mukabilinde birinci dereceae ıpo. 

tekli olup paraya çevrilmtsine katar verilen ve tamamına (11168) lira 
kıymet takdir edilen Büyük Adada Camii mahallesinde Güzeller soka. 
ğında eski 7 yeni 3 ve halen 1 ve 1/1 No. lu 1188 metre murabbaı mesahat 
sathiyesinde bir bap kagir hanenin yansı açık arttırmaya konulmuştur. 

Evsah: 
Zemin Kat: Zemini çimento bir taılık il.zerine ild oda, bir malta tat

lık üzerine bir mutfak, çimeLto zeminli bir oda duılu bir b~yo ma. 
halli, birinci kata çıkılır bir merdiven, bahçe duvar ve kapı ve pencere. 
leri Demirlidir. 

Birinci Kat: Cstü örtülü zemini Karasiman çift Mermer merdivenli 
bir taraıadan girilir, camekanla bölilnmüt bir salon üzerine bet oda v. 
bir heli. 

İkinci Kat: Birinoi katm ayni olup yalnız bir oda fazladır. Aynca bl?'1 
balkonu vardır. 

Tavan arasında çatı kah: Müteaddit balkon ve çatı aran, dolap Tel 
odalarda su deposu vardır. Binada elektrik ve kuyu suyu tevzi tesisatı var
dır. Bina kullanışlı ve mütehammil ve iyi kira getirir. 

Bahçesi: Bahçede iki tulumbalı kuyuau, müteaddit çam, pa1mid ve
meyva ağaçlan ve havuzu vardır. Etrafı duvarlı ve cephesi demir par. 
maklıklıdır. Bahçede aynca çamafll'lık, kömürlük ve mutfak mevcuttur. 

Hududu: Tapu kaydı gibı olup Büyükada Parsel 54 ada 85 ve Pafta 
18 numaralıdır. 

Merzifon Kasabası Halihazır Haritalannın l - İşbu gayrimenkuıun arttırma şartnamesi 19 4 1940 tarlhln· 
Alımı i .. inin Eksiltmesi den itibaren 934 - 1530 No. He İstanbul Dördüncü icra dairesinin muay-

lıııııııııır~ ÖSKtiDAR İCRA MEMURLU- ~ yen numarasında herkesin görebilmesi lçln açıktır. İllnda yazılı olanlar. 
~ ÖUNDAN: Merzifon Belediyesinden : dan fazla malumat almak istiyenler, ifbu prtnameye ve 34 - 1530 dOIY• 

Ş i F A numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
Bir borçtan dolayı haczedilip sa· Merzifon kasabasının 255 hektarlık mesldln ve ıam meııldln sahıtınna alt hall-

tılmasına karar verilen tortusuz hazır harltalarile bunu cevreleyen 80 hektarla 335 hektara varan 1 - 4000 lik umu- 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yilzde 7,5 n!L 
Dört Yüz kilo Zeytinyağın 18141940 mı münhanill haritasının ahını tst eksiltmeye çıkarılmııtır. betinde pey veya milli bir bankanın teıninat mektubu tevdi edilecektir. 

Bulmuş 

AGRI 

tarihine müsadif Perşembe günü sa· İsin maktu bedeli 7000 liradır. (Madde 124) 
at 13 ten 15 e kadar Yakacık Çarp. Muvakkat teminat 525 liradır. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diler alAkadarlann ve irtifak hakkı 
sında açık arttırmaya çıkarılacaktır. Eksiltme 2. Mayıs. 940 tarihine mOsadlf perşembe gDnQ saat 15 de Merzifon be- sahiplerinin gayri menkul Ouırlndeld haklarını huauaile faiz ve murafa 

ledJyeslnde eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Kıymeti muhammenesini bulmadığı Ekılltmeye iıtirak edeceklerin eksiltme tarihinden ~kaili iki ıon evvel beledi- dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde nrala 
takdirde on beş gün sonra yani 2 '5/ yeler imar heyetinden eksiltmeye iştirak vesikası almalan ve bunu teklif mek- müsbitelerllc birlikte mcmur!yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi lialde 
940 tarıhine tesadüf eden Perşembe tuplanna koymalan ıAzımdır. hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylapnasmdan ha· 

n Bay J. O. C. Yazıyor: günü saat 13 ten 15 e kadar yine ay- Şartname ve mukavelenameler Merzifon belediyesinden ve Ankarada belediye- ric; kalırlar. 
lçı- ~- -;-;~~~~i1tı=i:~~a1ft~~~~~~~~~:;.;;;;;.;;;';:;:';:h;"':tiii;'"i'."it:::";:.r-::;~:ıı:;:r.::r~:T.~~~;.;.;.;;-.IMll ............... ~ .. .,.lllll ... ..::4Cll' tarmış fakat, ALLCOCK ya· T'ekUf mektuplannın taJı1n edile ı. Jlla7Ja. MO pel"feln aet e a __... lldınW 8l1tUma tartname-

~<ftıı bahsedilince, kat'iyen mü. belediyeye verilmesi veya bu saate kadar gönderllm.lş bulunması lhundır. sini okumuı ve lüzumlu malQmat limıt ve bunlan tamamen kabul etm.lf 
ef.tJ.'a değildir. Bir zat akşam tatbik nur. • ... • lıl-•••- ad ve itibar olunurlar. 

ee bir ALLCOCK yakısı. bir ge- Devlet Orman İşletmesi Aband • Keremali 5 - Gayri menkul 16-5-1940 tarihinde Per19J11be güna saat 14 ten 
d...... ~tııda tesirini göstererek ve l&TANBUL ASLiYE MAHKEMESi ı un· 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurltalunda üç defa bağırıldıktan 
h;lllbb sıcaklık tevlit ederek ağrı. cu HUKUK HAKIMLIGINDEN: Revir Amirliğinden: sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
~i teskin etmiştir. Ayşe Zerar tarafından Samsunda klllse Hendek kazasının Dikmen kö:yO cfvannda Dereyurt ormanında kesllmil ve kıymetin yüzde 75 ini bulmftz veya satış istiyenin alacajına rüçhanı olan 

h 8 OCK. Romatizma. Lumba. caddesinde dört çeşme sokak 25 No. lu ölç{ilmilf 776.831 MS köknar ve 13,714 MJ kayın tomruğunun knt<JIO dibinden diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin 
J .. _'. iYatik delikli ALLCOCK yakı hanede Hasanın nezdinde mukim kocal\) Hendek civarında Çakallık köyündeki sa t1I depomuza nakli açık eksiltme Ue ma- ed"l 
~ ı ' N edd' ı mi• alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın :t e §ifayap olmuşlardır. ur ın Zerer aleyhine mahkemenin teahhlde verllecekUr. ~ 
:ıı. .\Lı.CoCK 940 - 371 No. su ile acınış olduğu bopn- Tomnıklann muhammen nakil Ocretl bir metre mikAbı 6,5 lira hesabı ile b~ taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
u ~ yakılannm tevlit etti· ma davasının yapılan muhakemesinde bin yüz otuz sekiz lira 54 kuruatur. 31--5-1940 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 18 ya kadar İstanbul Dör. 
~.& .. sıcaklık, OTOMATİK BİR milddelaleyhe ıo gQn :zarfında cevap ve- •- düncü İcra Memurluıh· odumda arttırma bedeli satıı btiyenin alaca._a 
et..,.,;Qol gibi hemen ağrıyan yerir. rilmek üzere gönderilen dava arzuhali bi- Şartnameler Bolu ve utanbul orman çevirıe mOdOrlllklerf De Ankara Or- sw auı 
~~ kaplar. ALLCOCK yakıla. ıA tebliğ iade edildiğinden UAnen tebllıat man Umum mildürlutünde ve Düzcede Revir Amlrlllimlı.de ıörülebillr. Talip olan- ruçhanı olan diğer alacakWann bu gayri menkul ile temin edilmiı alacak.. 
~ kırmızı daire ve Kartal re. yapılmasına ve esas dava karaı 20 gün larm vesaiki lAzıma ve % '7,5 muvakkat ternınaUan ile blrllkte ihale gQnO olan lan mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüme 75 ini 
::'"ll11 -· k 1 d 1 17 Nisan HO saat H de DOzcede Revir Amlrliğlmlzde miltqekkll komlayonda t t k rı· ı k artt ih 1 edil" Bö" 1 laet...... .-r asına dikkat ediniz. Ecza. zar ın a cevap vermes ne ve taranann u ma fil ıy e en ço ırana a e ır. y e bir bedel elde ediL 

-.:rcıe 27 buc;uk kuruştur. 8 - li - 940 tarlhlnde saat 11,5 da mabke- bulunmaları. ~2740> mezse ihale yapılmaz ve satıı 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bı. 
meye davet edilmelerine ve iatlda sureU rakılır. 
ile daveUyenin mahkeme divanhanesine 
talik ve gazetelerle de UAnat icrasına ka- 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
rar verilmiş oldulundan ol baptaki karar S Ü M E R B A N K mühlet içinde parayı vermezse ihale karari fcslıolunarak kendisinden ev. 

Göz HEKiMi 
sureti tebliğ makamına kaim olmak üzere vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra· 

ııan olunur. YERLi MALLAR PAZARLARI zı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
NURi FBHMI AYBERK 

~ NOmune hastanesi ıöı 
.._~ lllıa İltanbul belediyesi kar
~ aut (3) ten sonra. 

Telefon: ?~21'-

"'""" ~.~'tıp~-ar---2-.5-.l-93_9_ta-rih_ind_e_u __ 

to~ Gümrük memurluğundan 
~"lal'a verilen döviz not listeyi 
~ Yenisini çıkaracağımdan 

\' hfikmü yoktur. 
..._de, Llmartln caddesinde; 

'-...., Abdurrahman MATt 

~· HAFIZ CEMAL 
le ~an maada saat {14.30 dan 
~ Baıı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
~ Dtvanyolu No. 104. 

KAYIP - İstanbul İthallt Güm. 
rüğünden aldığını 125764 No. 15.3. 
940 günlü makbuzu zayi ettim. Y~ 
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Y. l'· TEOLOÖOS 

------

~ 811ad17ecte Sallan Bakkalda Köseleci sokaimda 7en.1 açılan 7olwı fOH lnpat.ı 
~UJnaraıı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfikan pazarlıkla yaptın
~ ıa · Keaıı bedeli 985 lira 18 kurus ve ilk tenilnat.ı 147 lira 78 kuruftur. Şartna
"'1 bıt ve nıuamelAt müdürlüğü kaleminde ıörülec:ektir. İhale 111/4/HO Cumar
't~ IUrı.11 saat 12 de dalml encilmende yapılacaktır, Taliplerin ilk tem.hıat makbuz 
~ lllektuplan_ Fen isleri müdurl tüne müracaatla alacaklan fenni ebliyet ve 940 
ıı..t.-=:_ alt ticaret odası vesikalarile llıale ıQnO muanen saatte dalml encQmende 
~ ~ (287'1). 

~ T* 
~ ~· .. ne EyQp arasında işlemek o... IJd otobtlle Dıtb'at nrdır. Bet.
~ bQs lıntf7azuu iatlmal edinceye kadar devam etmek ve beled.l7e tebllıft 7a
l!Q; illldarı itibaren otobilsleri servisten çekmek kaydll prtlle mezldbo hatta oto
~ ~e talip olanlann 17/4/940 tarihine müsadif çarp.mba sQnQ akpmına Jı:a
~J' ves kalarile birlikte ve tidalanna Ocret ve hareket tarifesi nptederek 
.... 'te ~ ltiyaaeUne müracaat etmeleri gününde istida ile milracaat etml:yenlerin ta-

ddlaJaruun nazan ltibare aluunıyacalı 11.ln olunur.. .(21178! 

Müesseaesi Müdirlyetlnden: 
5 Mart 940 tarihli ilAnımız Ü7.erine müracaat edenlerin fmtihanla-

n 13 Nisan 940 tarihinde saat 14 te Birinci Vakıf hanında daireı mah. 
,_ susada yapılacaktır. Keyfiyet aJüadarlara ilin olunur. -~ 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vakillill kG7 Glrebnen okullan için qafıda mlktan :razılı cam ısabn 

abnacaktır. Tahmin edilen bedeli (8215) liradır. ve teminatı 48 lira '75 kuruştur. h
tekilier bu camlara ait prtnameyt Maarif MlldürlQl(l Yardirektörllllünde ıöreblllr. 
Pazarlıtm 17 - Ntaıı - 1940 Carsamba sQnil ıaat lli de Maarif MQdürUllllnde topla-
nacak kom1syon marlfetile 79pılacalı Dln -olunur. (2945) 

lıyanın oln~ Mlktal'f Beher tnetre murab .. VekOn 

• baının fiyatı 
. Lira Kr . 

Pencere camı ~o metre mu .. L. Kra. 

, • rabbaı 1 30 

Devlet Denizyolları lıletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Lağvedilen Ada Seferleri 

325 

' 
J!O,.Okadadm nat '7 de kalkıp Heybeliye utrayarak Köprn,.e gelen ve KöprQ· 

ten saat 18,25 de Adalara kalkan seferler 15 Nisan 940 tarihinden itibaren la'ar 
t,f,.. kadar mQlnchT. (2D4'7l 

Maarif Vekilliğinden: 
1S/llI/1MO tarihli ntllbam•zın ? tnd 9&7fuınm S - 1 sCltummda cskan "Btıro

lıml~ kltaplul hükmdaJd Dlnm 1 tnd madd..t &flllıdakl fekilde ıadll Ye 

4 tlncO maddedeki 2400 lira 1800 Ura olarak taablh edilm1ftir, 
Madde: 1 , 

W9 A7llı kanunun tatbikine dair olan talimatname,. IOr'8 Orta Ticaret okul
Janmn ı inci. fkind ve OçQncO muf1an için Oc ciltten mllı.,eJrkll bir "BOrokomeır-
117aJ.. kitabı 7""1ID')IS' müsabaka7a kmmlmıqtm. .(1851). (2851) 

arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar aynca hükme hacet kahnaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu· 
nur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedt:li haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermiye mec.. 
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telWlye resminden mü. 
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. tıbu gayri menkul yukanda gösterilen 
tarihte İstanbul Dördüncü icra memurluğu Masında ifbu ilin ve göste
rilen arttırma şartnamesi daıreslnde satılacağı ilin olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Cibali fabrikasında bir aene zarfında (4150 l1A 500) vuçal kadar cıkacaıı taboo 
ln1n edilen ince toz talq pazarlıkla satılacaktır. 
il - Pazarhlc 17-IV-140 Carlamba ,OnQ saat 18 da 1tabata§ta levazım ve nı~ 

ba7aat tubeal satıı komisyonunda )'Bpılacaktır. 
m - NQmune her S(ln l6zil ıeçen fabrikada ıörOlebntr. 
iV - htek1llertn pazarhk için tayin edilen cf1ıı ve saatte '5ı lD teıntnat parala& 

le birllkte J'Ukarda adı geçen kamlqona mOracaaUarL (2588) 

lst. Lv. Amirlili Satmal11111 Komisyonundan = 
Onlu lcln 7SPbnlacak olan le17'lll' mutbah nOmuu.I ıelmlftlr. Sirkecide ~ 

mir kapıda il. il. VekileU mUQ-ene komll:romandadır. Yapmata talip olanlarm 
ntımuneslnl 16rmek Gzere bergQn mezk6r komfl7on başkanlılına nıOracaatıan ve 
a7da kaç adet ve beberlnJ komple olarak kao kurul& 78Pablleceklerine dair telclU
lerfnl 1'1-4-HO akpımma kadar Tophanede levazım AmlrUll aatmalma komis:ro
nuna veıme1ert, abl halde bu tarihten •ma tekW kabul edllmt:recektir. (2880) 

Konya V"Jliyetl Daimi Encllmenlnden \. 
1 - 1300 lira muhammen bedell1 tıbbl Wt lli l(ln mflddetle açık ebfltmQ"e ,._ 

kanlmıetır. 
2 - Eksiltme 22 - 4 - HO Pazartesi ,OnO saat 1li de Ko~ vlll:ret dalmt m

cQmenlnde yapılacaktır. 
ı - Ahnacalc Wt lilted ne fQ'tnamıll h• IOn plıpna ••tlerln4e htanbul 

Sıhhat MQdOrlQünde, Xon7ada daimi •cilmeıı Jcalemi U. butane ButablDlllln
de 2&illeblllr. 
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ASAN DEPOS 

AS 
Tras 

1 

Bıçağı 

defa 

TRAS EDER 
Dünya çelik f ab
rikalarmı ve traş 
bıçakları müesse-

selerini hayran 
eden 

HAS 
TRA Ş 

BIÇAGI 
lnsanı zevk, hu
zur ve neş'e 

içinde bırakır. 

10 Adedi 
40 Krş. 

Kolaylıkla, zevk
le traş olmak 

isterseniz 

HASAN 
TR AŞ 
KREMİ 

kullanmasını ih
mal etmeyiniz. 

• .ı:sançekapı, Beyoğluna giden 
• tramvay durağı karşısında. 

ENDINE HA RA 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

İDEALİNE KAVUSMUSTUR 

ı 1 

1 l 
/ 

--------.,,6m---------------., SEHHAR ve CAZiP 
1 yeni ç 1 kan TENi 'ni NASIL 

1 • GENÇLiK 
2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
işte ytlbelr btr lrremde aranan bu 
mezi:reUerln hepsini size 

temin edebilir 
1 - KREM PERTEV: Bir tua

let müstahzarıdır. İnce bır 
itina ve yapılışındakı hu
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluklann 

teşekkülüne ml'ınl olu r . 
Deriyi genç ve gergin tu
tar. 

2 - KREM P ERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş • 
lemiş mesamatı sıkıştıra . 
rak cilddeki pürtük ve 
kabarcıkları giderir Çil 
ve lekeleri izale eder . Te. 
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri gudde)e -
r inin ürazafını -düzeltir 
Sivilce ve siyah noktala
rın tezahürüne mani olur . 
Cild adalesini besliyerck 
kuvvetlendir ir . Kuru cilt· 
ler için yağlı. ve yağsız 

ciltler için yağsız hususi 
tiin 'l•P uı:ı-rnl.<>M ""''"~l'" 

SATILIK HANE 
Beyoğlunda Anadolu sokağında 4 

numaralı hane acele satılıktır. 
Talipler in 20 Nisana kadar Bakır ... 

köyünde İskele caddesinde 11 numa. 
rada Bay Dr. Peştemalcıya müraca.. 

atlan. 

EMİ~ÖNÜ TAPU SİCİL l\IUHA· 
FIZLIÔINDAN: 

i i 5 S. MUHAFAZA 
EDiYOR? 

PLAKLARI 
Senclcrdenberl memleketimizin yüksek ragoetinf muhafaza eden kıymetli 

mugannlyemlz Bııyan HAMİYET'in en son okuduğu plfıklan muhterem halkı

mıza tavsiye eder17-
Aynca Bayan SEYYAN, BİRSEN, ZEHRA BİLİR, NEVZAD SU.AK, SÜHEYLA 

BEDRİYE ve Diyarbakırlı CELAL'ln plfıklan inUşar etmiştir. 

HAMiYET YÜCESES: AX 2227 
D<'ll gönül (Allııhın Cenneti filminden) Beste Sadettin Kaynak 

Benim yarim gcll:iindcn bellidir. Beste Sadettin Kaynak 

AX 2232 
Hele hele bana bir yan bak. Beate Dramalı Haaan 

Cefnsı cok vefası yok. Beate: Dramalı Hasan 

SEYY AN: AX 2223 
Dudakların ne ince. Müzik: Zeki Duygulu 

Git artık seni istemem. Müzik Dramalı HaHn 

BiRSEN: AX 2222 
Gurbet Tango. Mllzik: Fehmi Eoe 

Ayşe Tango. Milzlk: Fehmi Eoe 

ZEHRA BiLiR: AX 2231 
Hop hop nanay. ttalk ıurıtusu 

Yeri dilber yeri töremlycsin. Halk türkfuO 

NEVZAT SUAK: AX 2230 
Ne hal oldu bana. Beste: Dramalı Haaan 

Bir baskasırun sevdiğini. Rnst neva gazel 

SÜHEYLA BEDRiYE: AX 2225 
TokaUı kız.. Beste: Kemınl Sıllh 

İsterim bir lahzacık. Rast gazel 

DİYARBAKIRLI Celal: AX 2224 
Deli gönül melıll olup aflnma. Halk türküsü 

Bu dere buz ba~lamıs. Halk tilrküsil 

~----------------' BiR KOTRA ALINACAKTIR. 
Yüksek Deniz Ticareti l\Iektcbi :Müdürlüğünden 

Mektebimiz gemicilik dersi tatbikntında kullanılmak üzere Güverteli ve motor
Jü 15 - 25 metre uzunluğunda hazır bir kotra alınacaktır. Bu kotranın arma, yel
ken motör ve sair techlzatının tamam ve iyi bir halde bulunması lfızımdır. Bu ev
safı' haiz satılacak kotrası olnnların eğer varsa inşa planı, mufassal teknik vazi
yeUerinl, hangi tarihte ve nerede yapıldığını ve nihayet kaç liraya verebilecekle
rini milbeyyln bir beyanname ile Ortaköyde mektep mildürlilğüne 20 - 4 - 940 ta-
rihine kadar müracaatları. (2814) 

Devlet Limanları İşletme Umum l\f üdiirlüğünden : 
İşletme ihtiyacı için muhtelif tipte "24 00" tane kömilr çuvalyesi pazarlıkla sa

bn alınacaktır. -
ıstekl!lerln 15-4-940 tarihine rnsUıyan p3zarlesi gQnCl saat onda Galata rıhtı

mındaki Umum MOdQrlük binasında toplanacak olan Satınalmn komisyonuna mü-
racaat etmeleri. (21101) 

r~ ............... E·s·KI .... v·e~Y~E~N~1İ~R~O~MA~~T~İZ~~~IA!llll ... ,, 
Siyatik - Lumbago - Omuz -
Arka - Bel - Diz • Kalça ve 
Soğuk algınlıklarından ileri 

ırelen siddet1i ai!nlanm 

10 Senelilc 
İzdivaçtan 

sonra 

Her kadın - hatta 40 tan yukafl 
olanlar bile - açık, taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızlarlll 
bile iftihar edebileceği nerrnlıl 
ve yumuşak bir cilde malik oJa. 
billrler. Bunu, T ok a lon Ue te-

0 aavı, • gunde ~ dakıka • 1 
günde garanti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki Tokalon kremini kullanı

nız. Terkibinde Viyana Üniver
sitesinin meşhur bir profesör! 
tarafından keşif ve "Bf OCEL" 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir· 
Buruşuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. St
yah benleri eritir ve açık rne. 
samcleri sıklaştırır ve cildi yu
muşatıp gençleştirir. 1 O giltı 
zarfında müsmir bir netice eld• 
edeceksiniz. 

Renksiz ve 
cansız saça 
elveda 

PETROL NIZAtA 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırıt• 

SahibJ ve Neşriyat 
----------------------~,,,,,,.,,,,. 

MUdürtl saJll 
LOtfi OÖROÜNC0 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
''·----~~~-T~, ~R~S~K~m~•v•e•. •'•Z•A•l•'•E-E•~•E•R-·---~ ~~ıd~ynT~ma~-

_;,~~----------~~~--____..-

Katlpkasım mahallesinin Yenikapı 
harici sokağında eski f3 numaralı 
arsa kaydında alacaklı ve borçlurn 
ve hangi makam tarafından ne mik
tar borç için konuld~ğu maJUm ol
nuyan 20.11.301 tarihile bir haciz 
şerçi mevcut olup matrıike::: hazine 
adına müseccel bulunan bu gayri 
menkulün tapu kütüğündeki bu ha.. 
ciz şerhinin terkini talep edildiği ci

, hetlc ilan tarihinden itibaren bir ay 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Ucretl fi~ llra olan ve Garp llsanlanndan birlnl b1ce bilen bir daktiloluk açık-

~. Arzu edenlerin Tıp 1'akilltes1 kalemine mO.racaat etmeleri (2956) 

içinde bu haciz ile ala.kası bulunanla. 
nn ellerindeki vesaıkle Sultanah. 
mette Eminönü tapu dcil muhnf1zlı
ğına müracaat etmeleri ilan olunur. 

(~6093) 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ağrıları ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer, lcabmda günde 1· - 3 lCate almır. 


