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lngiliz Kıtaları Norveçte_ 
Birçok Limanlara Asker ihracına Başlandı, 
Narvik ehrinin istirdat Edildiği Bildiriliyor 

.lngilterenin 

.Bitaraflara 
Son ihtarı 

Müttefikler Geniş Olçüde 

U ~tlıan : M. Zekeriya SERTE~ 
Ö tedenberi bitaraflıklarına gfı.. 
~enerek istiklallerini koruya. 
~ zanneden, hatta bu sebeple 
~ b daya yapılacak yardıma da im. 
~ \> lraknuyan, bitaraflığı meske.. 
~ıta e cebanete kadar götüren iki 
)~~at. ~emleketin tecavüze uğra-
1.i~a ısti.klfillerini kaybetmeleri or. 
~d tekrar bitaraflar meselesini çı.. 

Yardıma Başladılar, 
Tam irtibat Tesis Edildi 

~ ı. 
hil' u son facia da, bitaraflığın kafi 
€eır:aran.ti olmadığını isbata kafi 
~ ek lazım gelirdi. 

\hd~~at bugün doğrudan doğruya 
'ı,;eç 1 \re tehlike altında bulunan f s
~Ve liolanda bile hala bitaraflık. 
bu 8.~:.~uhafazada ısrar etmekte ve 
~l'ı ~.~ ~le hayatlarını kurtaracak.. 
~~dıne düşmektedirler. 

lngiliz askerlerinin ihraç edildiği Narvik limanını gösterir harita: İsveçe giden 
deıniryolu ve demir madenlerinin bulunduğu nuntaka haritada i~et edilmiştir, 

Alman Kıta1arı Cenubi 
Norveçte Isveç Hridudu 

Boyunca ilerliyorlar 
Mukavemet Gitgide Artıyor, lsveç Hükumeti, 
Memleketin Cenup ve Garp Kısımlarında 

lııUh· çın vaziyeti bilhass:ı nazik ve 
Jer~lttdir. Norveç sahillerine, Ska
tlıt ~ Kategat boğazlarile Fal. 
~Zina müttefikler ve Almanlar 

!tıinl\'ı,pa~ı~~~~1~i~~~-'M??t~ •v • ~ele amcrnlara a sus Tecllairler Aldı 
İsveı;e<t~n bütün kapı.lar kapanmıştır. Londra, 15 (Hususi) - Norveçte mukavemet artmaktadır. <\Itn ~11'ndi mahsur bir vaziyettedir. 
q katı.Yadan vaki ola~ak bir taarru. Bilhassa müttefiklerin askeri kuvvetleri de yardıma koştuktan 
ce1t hrfı kendisini müdafaa edebüe.. sonra vaziyetin büsbütün değişeceği anlaşılıyor. Alınan tayya
ı-aıında de değildir ve müttefikler ta. relerinin Norveç Kralını mütemadiyen takip etmesi Norveç 
dıttı an doğrudan doğruya bir yar-
~şıı:apılmasına da im.kan kalma. hükfunetinin nazarı dikkatini celbetmiştir. Çünkü her nereye 
a . gittiyse Alınan tayyareleri de peşinden yetişerek orasını bom-

le ~~ndan ınaada, mayin tarlalan i- bardıman ve tahrip etmişlerdir. 
~~~~~~~~ 1 
~ahs rna.nyanın İsveç limanlarında ................ Alman tayyarelerinin Kralı bu şc.. ':r ~~r halde kalan Alman kıta. kilde takip etmelerinin sebebi Kralın 
~it~ l'nuhimmat ve erzak yetişt;r. Vaziye+ı·n Osloda Alınan sefiri ile şah.Sen müza· 
?'oas

1 
~e1: denizlerden sevkıya! yap- kereler açmıya razı ol.mamasıdır. 

ılnltan ~kansız bir hale gelmiştir. Bu Kral bugün nerede bulunduğunu 
!tıUra sıılık karşısında Almanyanın Hu 1 a" sa s 1 ifşa etmiyerek Norveç milletine 
~İti ~aat edebileceği ilı:i yol vardır: radyo ile hıtap etmiş ve Alman tay-
tlıına a\ra nakliyatı ile bunlara yar- _ , yarelerinin takibi yüzün.den yerini 
~al ko§:rnak, diğeri tsveçi işgal edip 1 Müttefiklerin bir ordusu 1 Tiizli ~tdtudğunulafakat kendis~iıı mil-
1.a. (!t lllenılekeUerini tamamen ist.i- : . • mu a erat meşgul oldugunu ve 

1 ngilizlerin asker ihracına başladıldan 
diğer Norveç limanları da çok kuv

vetli bir ihtimalle Bergen, Stavanger ve 
Egersund'dur. Norveçin cenubu garbisin
deki bu limanların mevkileri haritada 
gösterilrni~tir. 

lngilizler, Stavanger 
Ussünü Yedinci Defa . 

Bombardıırian Ettiler 
Londra, 15 (Hususi) - İn

giliz Amiralliğinin bugün neş
rettiği dokuz on kelimelik bir 
tebliğ, büyük bir tarihi hadiseyi 
haber vermiştir: 

"NORVEÇİN MUHTELİF 
YERLERİNE İNGİLİZ 
KUVVETLERİ BUGÜN 
İHRAÇ EDİLMİŞ BULU
NUYOR,,r 

Bu kısa tebliğ yalnız İngilteredc 
değil, bütün Britanya imparatorla. 
ğunda, Fransa ile bı.itün Fransız ül.. 
k~lerinde, bitaraf ve gayri muharip 
biitün memleketlerde çok derin bir 
teessür uyandırmıştır. 

Alman İstilasına Mukabele 

Tebliğ son derece kısa olmakla be. 
raber çok geniş manalara delalet et. 
tiği ve müttefiklerin azmine tercü. 
man olduğu için halk tarafından tak. 
dir ve tasvip ile karşılanmıştır. 

Polonyaya yardım edememek, Fin.. 

landaya yetişememek yüzünden müt. 
tefik .devletlerin nüfuzu, her imkan. 
sızlığa rağmen, bitarafl:ır nezdinde 
sarsıntıya uğramış; bunlar da müt
tefiklerin yardımından adeta ümidi 
keserek Almanyaya boyun eğmek 
mecburiyetini hissetmişlerdı. 

Norvcçin uğradığı istilaya karşı 
müttefiklerin hareketi ve azimkara. 
ne faaliyeti vaziyeti büsbütün değ1~
tirmiştir. Artık herkesin a"llndığı ka
ti hakikat, müttefikle.Pin imkan bu
lur bulmaz, yardıma koşmakta te
reddüt etmiyecekleridir. 
Al.manyanın Norveç ve Danimar .. 

kayı istilası bilhassa İngiltereye kar
şı büyük bir meydan okuma teşkil ~ 
diyordu. Bu meydan oırnroa karşısın. 
da hareketsiz kalmak, harbin mütte.. 
fikler aleyhinde bir isti.kamet alma.. 
sına sebep olabilirdi 

Bu yüzden de müttefiklerin kati 
bir harekete geçmeleri zaruri idi, 

İşgal Olunan Yerler 

Bugün neşrolunan resmi tebliğ, 
gerçi İngiliz askeri kuvvetlerinin ne-

(Sonu. Sa: 6; Sü: 4) 
~.tnek. .. Norveçe gırmış. b1:11unuyor. milli mukadderatı selamete bağla-

~alt tiı·tt.efikJeıfo Norveçe asker çıkar. Boylece Almanlarla müttefıkler ara. yıncaya kadar meşgul olacağını söy. 
.\htı çın hazırlandıkl:ı.rına bakıhrsa, sında garp ceph~inden başka bir şi. lem.iştir. 
l '11.ya . . ma~ cephesi de teşekkül etmiştir. Bu Norve,. hududunda muhar beler a% k ıçın Norveçte~i ihraç kıta. vazıyet, Almanların Norveçtc yap. ır e 
tal ~ Urtarmak maksadilc İsvc-çi iş- rnak istedikleri yıldırım harbinin if- Norveçin cenup şarkında vuku bu.. 
etıtıekec~uriyetinde kalacağını kabul tası demektir. lan bir muharebeden sonra 300 Nor-
~ lbı:rn gelir. e veçlinin İsveç hududunu geçtikleri 

~al:ı~~ rağmen İsve,.. hala bitaral -ag 'lr 2 • Şimal cephesinin vazifeleri ve tevkif edildikleri bildiriliyor. ,.. ını söylemekte musıı·dır. 
• şunlardır: A - Almanyaya Diğer taraftan Almanların İsveç 

Ll olandanm ! vaz~"<Teti aynidir. karşı ik!ısadi ablokayı şiddetlendir. hududuna vardıklarına dair muhte-

Trakyada Birçokl"ltalga da 

Nehirler Taştı Fır~at 
- ' Beklıgor,, r) J mek. B - Almanyayı şimalde uzun lif haberler vardır. 

"""-.. Alnıanya, Danimarka ve Nor. l"Ç" y ln bir harbe mecbur etmek, C - Al. A:ften Bladet gazetesinin Kongs. 
el'itu a 12 şiınaldeki demir maqen. manyanın İngiltereye yakın Norveç vingerdeki muhabirine göre, Alman
Çi~ d ~.Alınanyaya nak:lbi temfo i... üslerini kullanmasına imkan ver. ların, Kongsveingerc altı mil rnesafc
~i .. d ee;.ıl, ayni zamanda s. imal derıL 

" 1 e ti memek, D - Almanyayı demirsiz ye yaklaştıkları zannedilmektedir. 
~l'e . Norveçin şimalinden İngil. bırakmak, E - Almanyayı ~ok ya. Alman kıtaları Stokholm - Oslo de.. 
ti&ıer~ıllerine kadar hava ve deniz kın üslerden bombardıman etmek, miryoluna ulaşmaya çalışmaktadır. 

Sular Kabarıyor Arm~~~~teıeri 
lıı~~i~ tesis .. etmek maksadile işgal. ~t- F - İsve~ ile irtibatı temin etmek. lar. Kongsvingerin 12 mil garbinde 
lioJan~u Uslerin tamamlanması ıçm • Skarnes noktasında da Alınan kıtaa· 
~Ya ;ın da işgali zaruridir. AL. 3 • Norveç ile müttefikler ara- tı bulunduğu söyleniyor. Elverun ya. 
eşit> b ~rveç ve Danimarkada yer. • sındaki i rtibat tamamile tc. kininde muharebeler devam ediyor. 

u Usleri takviye ettikten son. essüs etmiştir. Söylenildiğine göre, Almanlar dün 
(Sonu; Sa: 6; Sü 3) e tb<ınu ~a. b ~Ll. o ı 

BALKAN '"\ 
Sefirlerinin Londra 

Toplantısı Bitti 
tofl1ir 

Ue ~ 8
• 15 (Hususi) - Lord Halifax 

4 • Isvcç, Almanya tarafından 
• bir tecaviiz ihtimaline karsı 

hazırlıklannı tamamlıyor ve " harbe 
hazırlık,, devresini ilan ediyor. 

• 5 • Bolanda ile Ilclçikada gergin. 

Yugoslavyada Alman 

Casusları Yakalandı 

ele b:aa etmek ve 1ikir müb3delain
l.tıc~llnı.ak tiıere burada Balkan ve 
.4.ıılctra tan elçilerlle Roma. Moskovjl, 
~ı.,. 1etlrlerinin yaptı.klan kon1e• 
tflerııı b~ nihayet bulmuetur. El· 
bir "&zifelı:t! b(lsına gitmeleri için 

• lik devam ediyor ve iki 
memleket hükftmetleri azami dik
katle hadiseleri takip ediyor. Fakat 
müttefikler in Norveçe bir seferi kuv
vet çıkarmalJll'I bitarafların bitaraf. 
lıklarını müdafaa gayretini hızlan.. 
dırnuıır. 

Londra, 15 (Hususi) - Yugoslav 
hükumeti, memleketin şimalinde ça. 
lşan bir Alınan casus şebekesini ele 
geçirmiştir. Çoğu mütehassıs olarak 
memlekete gelen ve sözde jeolojik ·"' 
tetkikat yapmak, petrol aramak gibi 
işlerle meşgul olan bu Almanların, 
bilhassa askeri mevkilerle meşgul ol. 
dukları göze çarpm.rştı:r. Yapılan tah.. 
~ikat sonunda bunlardan . çojupun 
Alınan ordusunda zabit oldukları an. 
!aşılmıştır. 

Edirnede sularin istUdsına maruz kalan bir malıallı 

!?\Anı 
reket kalınadılından bunlar da ha-

tl'lfiııe:trn.ek üzeredirler. Kr~~ bugün 

listan en~ Belgrad elç~r~Ie.,.a-
elcısıni kabul ıs 

• 
6 • Müttefiklerin Norveçe gön-

• derdikleri seferi kuvvetin 
kıymet ve mahiyeti bugün, yarın an. 
l~~laca.ktır. Yugoslavya hükumeti, bütün bu 

mütehassısları memleketlerine iade.. 
ye karar vermiştir. 

Edirneden bildirildiğine göre, Me
riç, Tunca, Arda, Ergene yeniden 
taşmıştır. Dün akşama kadar bu ne
hirlerin 5 metreden fazla yükst?ldiğı 
görülmüştür. Bir çok köyler sular al. 
br.dadır. Zarar miktarı henüz belli 

değildir. Diğer taraftan Erzincanda 
Fırat nehri taşmış, Çanakkalede de 
sular bazı köyleri kaplamıştır. Bu 
hususta Edirne ve Ankara muhabir. 
!erimizin verdiği tafsilatı üçüncü 
sayfamızda bulacaksınız. ı.- __._ 

Böyle Söylüyorlar 
Londra, l5 (Hususi) - İtalyanın 

bir gün gözünü açıp k2ndini Norve
çir: vaziyetinde görmemek için bf'l.ki 
dl! zannedildiğinden daha çok yakın 
bir zamanda harbe g•..ceceğine daır, 
Kont Cianoya bağlıı1ğı malum olan 
Ansa.idonun nutku burada alaka ile 
okunmuştur. 

Bu nutuk Alman gazeteleri tara
fmdan ehemmiyetle ve geniş bir öL 
çi.ide iktibas olunmuş, ve bir tak~m 

mütalaaların yürütülmesine sebep ol
muştur. Angrif gazetesi bu nutuk 
d.oıayısile "İtalya, müsait fırsatı be.ıt
liyor" demektedir. 

Bugün de Jurnale Oitalyanın baş.. 
muharriri Sinyor Gayda, yazdığı bir 
makale ile Fransayı, İtalyan düşma~ 
lığile itham ediyor. F11kat bunıı isbat 
ecıecek vakalar göstermiyor Fransız. 
ca Le Temps'ın Roma muhabiri bu. 
gün gazetesine gönderdigi mektupta 
İtalyan gazetelerinin müttefikleri 
mağlup vaziyette göstermiye gayret 

<Sonu Sa. 6 Sü: 5) 
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İşin Şakası: 

Almanyada .Yıkılan Heykeller 

A lman Propaıanda Nazın Göbeli, vak
tlle: 

"- Biz, )'af )'ernedfk, et ,.emedlk. bu
na mukabil, top, Ulfek, tayyare ;yaptık!" 
dem.lştl. 

İtalyada, bir mQddet evvel, evU. nlşan
ih kadınların, kızlann parmaklarından yU
zültleri alınmış, ve bunların parasile, top, 
;tQ!ek, tayyare yapılmıştı. 

Belli ki, top, tnfek yapmaktan, sulh 
"8pınıya vakit bulamıyan inanlar, tıpkı 
~ &lbl birbirlerini ,-emlye ha
zırlanıyorlar. Bakalım, Habeşi.standa, İs
panyada, Polonyada, Çeıw.lovakyada, Ar
navutlukta, Norveçte, Danlınarkada kah-
1raltı eden ihtiraslar, k.aruılarııu ne zaman, 
tlerede doyuracaklar? 
Şimdi de Almanyada, aanatkAr, kA,if, 

lllhl, Allın ve kumandan heykelleri yıkı
lacak ve bunların demirile top, tüfek ya
pılacakmiJ. Bu hesapça, Almanya, kendi 
larih1nl, kendi elile yıkıyor demektir. 

Yazan : Naci Sadullah 

bir aulh kaldeal doOmcaktır: lnunlıllı do· 
luran ena oldulu gibi, ıulh ve uadet ge. 
tlrecek de, yine ana gllnUllarl olıcıktırl" 

Eter bu .Ozler, muhterem profesöriln 
not defterinden aynen alınmış olmasaydı, 
talebelerin, dinlediklerini yanlış zaptettik
leri kanaatine varacaktım( CünkQ dünya- ! 
Y1 harbe ıOrükleyen lktısadl muvazencslz-1 
liklerln ve zaruretlerin ana şefkati veya 
kadın rikkati ile ortadan kalkabileceğine ' 
inanmak, kanserin OfilrOkçQ nefesile veya 1 
Mtız mU1kaslle tedavi olunabileceğine 1 
inanmaktan daha kolay değildir. Kaldı ki, 1 
bugüniln dünyasuıda harp, bir "moda" 
haline glrirılştir. Ve kadınlar, "moda" ya 
tlbl olmakta, erkeklerden çok daha bu
kındırlar. 

Profesöriln dersi, bana bir de fıkra ha
tırlattı. Vaktile kızcağwn birisi, anasından 
IU suali sormuş: 
"- Anne ... Erkekler dörder tane kadın 

alabildikleri halde, biz, neden dörder ta
ne koca alamıyoruz?" Alman aana~nnın, Alman ldfffinln, 

Alman dAhtsfnfn, Alman kumandamnın 
71

_ 

lalan hatırasındaki demirden yapılmış top
lann gQrU,.eceği ıün, bütün dOnyanın, pek 
lıaklı olarak verecelf hükOm 111dur: 

,._ Alman tarihi topu attı!" 

• 

Kadıncatız, içini çekerek cevap vennlı: 
"- Ne yapalım kızım? Peygamberler 

onlardan, padişahlar onlardan, reisicilm
hurlar onlardan üten, bizim elimizden ne 
gelir?" 

Halbuki, bugQn, ekseriyetle peygamber
ler, padlphlar, relslcQmhurlar hAIA bizden 
olduklan halde, dörder, hattA sekizer ko
caya varmanın yolunu bulabilen kadınlar 
var. Maamaflh, ben, profesöriln yanıldığını 
Lsbat edeyim derken, Bayanlan gücendir
mek ni,.eUnde delilim. Yalnız, kanaatim
ce, harbi ortadan kaldırmanın çarelerini 
anyacaturuz yer, "kadın kalbi" değildir. 
Fakat, sayın profesör, sulh ve sük~nu. hu
zur ve saadeti mutlaka kadın kalbinde a
ramak niyetindeyse, ben ne diyeyim? Ma
demki mar ediyor: Bırakalım, arasın, ve 
bulsun! ÇünkQ maltlm ya: "Ara;ran bu
lur!" derler! .. 

Evvelki akşam Ankaraya dönen Maarıt VekUtmız Haan 
Ali Yücel /stanbul~ ziyaretleri sıraaında YükBek lktısat ve Ti
caret Mektebi 939 Benesi mezunlan ,eref ine verUen baloda ha· 

zır bulunmUflur. Yukarıdaki resim, tezahüratla kar 
Btı8tlll Ali Yüceli, Yübek lktıaat ve TicaretlUer baloıuntl' 
lebe ve mektep tetlria Mgetile birlikte göatermektedir. 

Harbin Sebebi Ne İmiş? 
• 

H ukuk !'akOJteııi Dekanı, ve Esas Teş-
JdlAt Hukuku Ordlnar,.Qs Profea6ril 

AJ1 J'uat BaRil. btrk:ac li1n nvel, talebe
lerine ders verirken, su sözleri söylemia: 
•- DDnyayı, lnunlyetJ yDzlerce ... r er· 

~kler idare etti. Bu idareden, lnaanlar ıcın 
plnız tu kaide çıktı: Harpı_ 

Halbuki, kadınlık devlet lflerlne lca"· 
•"ca. bu itlerde ana glnlD rol oynamıya 
baılıyacak ve bu uyede, bu ezell kaide 
..... ine dinecek. bir harp kaldeel d•Oll, 

llHAI ClSUllADI 
'l)ıuJ __ .~ .. 

!'efrika No. 29 Yazan : Theodore Felstead 

lngiliz Hava işlerini 

öğrenmek için Faaliyet 
Amerikada çalıpn Almanca

au5lan ,ebekesini idare e. 
den yilzbap Pfeiffer'in en büyük 
Wuı, İngilterede bilhassa hava iş. 
lerile meıgul olacak bir adam bul. 
maktı. Bu adamın miitehass!S' oL 
ması llzımc:lı. Çünkü mütehassıs 
olmıy~ muvaffak olamıyordu. 
Nitekım Doktor Goertz de bu vazi.. 
yette idi 

Bu yüzden Hüyük Harp sır11sın.. 
da tayyarecilik eden ve İngiltere. 
de şüphe uyanciıqnadan harekete.. 
debilecek olan bir adam aranıyor. 
du. Nihayet Oscan Schılffman na.. 
mında biri bulundu. Tehlikeden 
Jılmamakla maruf cSlan bu adam, 
Berlinin bütün eğlence yerlerhıde 
tanınmış bir sima idL 

Oscan harpten sonra Amerikay:ı 
gitmiş, Detroid'dekl bir otomobil 
müessesesinin acentehğini alarak 
dönmüştü. Fakat nazistlerin iş ba. 
pna geçmelerile onun da ifi alt. 
Ült oldu. Sahte çekler yürüterek 
barlan dolaştığı için zabıtanın e
line düşmesine ramak kalmıştı. 

Oscar günün birinde Hava Ne. 
ıaretine davet oluaarak casusluk 
De tavzif olundu. İngiltereye gi. 
decek ve otomobil acentelijlnden 
istifade ederek İngiliz ~va kuv. 
vetlerini kontrol edecekti. 

Oscar itiraz etti ve bu ite aklı-
11111 ermedilini aöyledl 

Buna mukabil kendisine tu söz. 
.Jeri söylediler: 

- Bu ciheti merak etme! Lon
drada bir kadın var ki, sana her 
§eyi öğretebilir. Bize çok kıymetll 
hizmetler yapmıştır. Vazifesi genç 
tayyare zabitlerile düşüp kalkmak 
ve bunlardan malfunat aızdınnak.. 
tır. 

Yüz};ap Pfiefler btmlan anlat. 
tıktan sonra kadının adını verdi. 
Adı Marie Oppen Heımer'di ve 
birinci sınıf bir casus olduktan 
başka gayet mükemmel bir arka. 
dafb. . 

0scar: . 
- Tanıyorum: dedi, çünkü bJı 

aralık buradaki gazinolarda da ça. 
lıpyordu: 

Yüzbap illve etti: 
- Fakat tayyarecilik JıaklaDda '* f81 bilmedili için ona güvene.. 

aıiyoruz. Sen de ona iltihak ed~ 
eetsinl 

=-Pek ala! 
Oscar'ın haJ"eketi için her şey 

hazırdL Ona sahte bir Amerikan 
pasaportu ile, otom.o'?illere ait bir 
yığın neşriyat verdiler. -:.tstelik e. 
line 250 İngiliz lirası sundular ve 
bunun her ay kendisine verilece. 
ğini ilave ettiler. Yalnız Marinib 
ücreti de bu paradan ayrılacaktı. 

Oscar hareket etti ve Londrnya 
vararak Bloombur41'da kendisine 
t4vsiye olunan bir otele indi. Ve 
her §eyden evvel Mariye bir mek
tup yazarak kendislle ı;örüşmek is
tediğini bildirdi. Mari de ayni ak
§8111 onu kabul ettL 
Kadın hakikaten güzel ve cazSp. 

tL O da Oscar'ı baftan aşağı süz.. 
dft. Ve onun Amerikan muk:ıllitlL 
ğini beğenmedi. Amerikan mukat. 
!itliği, İngilterede sökmezdi. 
Kadın daha sonra kendisine kaç 

para verdiklerini sordu: Ve cevap 
alınca: 

- Verdikleri para gayet cüzi! 
Bir hafta bile yetişmez. Bizim bu
rada brplaftıjmıız tehlikenin !ar. 
landa dejlller. Allah huam İngiliz
lerin eline dÜ§ilrmesin! dedi. 

İşe başlamak için pek gönüllü 
dellldller. Evvell 250 ıtet'liru ele 
geçirmeıı!n zeıvkint sürmek utedL 
ler. Ve yediler, içtiler, ellendıler. 
Daha sonra Mari l!lliltvenin prk 
sahillerinde bir otomobil seyaha. 
tine çıkb. Hedefi bu seyaba~ ııra
sında tayyare zabitlerini avlamak 
ve İngilterenin bazırlıklan hakkın.. 
da maltimat almaktı. 

O acar ile-Londracla kalmıştı. 
Mari ona mektup yazacak. o 

da bu mektuplardan istifade ede. 
rek raporlannı verecektı. On:.uı 
Judı1dan doğru Is-., bu kadının 
milthif bir casus oldu~ına h~:zıet.. 
mek llzımdı. Çünkü şarıt sahılınin 
en belllbqlı merkezlerini ziyartt 
etmlf ve tncnterenin hava tes!~a. 
b hakkında bir sürü ve mühım 
mal<imat vermişti. 

1 Oscar geceleri odasına çekiliyor, 
kap111nı kilitliyor, ve mektuplarını 
JlZl10rda. Mektuplar, lonun Ber. 
ltndeki otomobil acenteliline hitap 
edi7ar ve aı.ıac1e lflerde• bahsedi
yordu. Fakat utırlann arası açütı 
'" uı1 7azı bu utırlarm arasında 
i~ 

O>evamı varı 

Denizlerde 
Fırtına Yar 

Evvelki gün öğleden sonra baıııyan 1 
yağmur dün de kısa fasılalarla dt!vam ı 
etmiştir. Havanın -;oğuır.asile bcra. 
beı denizlerde fırtına başlamış, ufak 
tefek kazalar olmuştur. Kat'adeniz- ı 
deki fırtınanın şiddetlendiği bildiril. 
mektedir. Dün sabah liman reisliği 

1 

bütün denizcileri fırtınadan haberdar 1 

etmişt'r. Büyük vapurlar yollarına 
devam ediyorlar. 

Bir motör battı 
Ali kaptanın idaresinde· 20 tonluk 

Tayyar motörü Sultan çiftliğinden 
yüklediği kumu limanımıza getirir. 
ken Marmarada fırtınaya tutulmuş, ı 
makinesi bozularak batmıştır. Şid
detli dalgalar ve rüzgar motörün ar. 
masını ve direklerini kırmıştır. Bir 
ltalyan vapuru kaptanla tayfaluuı 
imdadına yetişmiştir. 

Şehir yolları tamir edilecek İ 
Son yağmurlar yüzünden ıehır. 

deki yolların bir ço~u bozulmu§tur. 
Bunların tamiri için evelden aynlmış 
tahsisat yoktur. Belediye bu noktayı 
göz önünde bulundurarak gazino ve 
otel inşası için evvelden ayrılmış o. 
lar; paradan kalmış bulunan -O bin 
liranın bu işe sarf edilmesine kar~ 
vermiştir. Para, dün kazalara taksim 
edilmi§tir. 

Demir Stokları 

Tesbil Edildi 
Demir mevcudu hakkında bcyanna 

me verme müddet dün akşam bitmiş. 
tir. Dün saat altıya kadar alakad3r. 
latdan 310 beyanname alınmııtır. 
Verilen beyannameler ancak bugün 
tunif edilebilecektir. 

Piyasamızda ve lıusust ellerde bir 
hayli demir çubuk ve lame demir bu.. 
lunduğu anlaşılmaktadır. Ellerinde 
demir olduğu halde beyanname ver
miyenler cezalandırılacaktır. 

Ticaret ,Vekaleti teşkilatı yannden 
itibaren faaliyete geçerek ellerinde 
demir bulundurup ta gizllyenler hak. 
kında zabıta ile birlikte takibata bat
lıyacaktır. 

Zaruri ihtiyaç maddelerinin 
figatlan 

Dün geç vakit ticaret mıntnıta nıı.ı
dürlüğünde bir toplanu yapılml§tır. 
Toplantıya vali ve belediye reisi Lut. 
fi Kırdar riyaset etmı~tir. Mıntaka 
ticaret müdürü Avni, Ticaret oda~ 
umumt katibi, mıntaka iktısat müdü.. 
rü ve belediye iktısat müdürü toplan 
bela hazır bulunmuşlard1r. Geçen top 
lantıda et meselesi üzerinde görüşme 
ler yapılmıftL Dünkü toplantıda za_ 
ruri ihtiyaç maddeleri üzerinde ayn 
ayn g6rüşülmüftür. 

Türk • İsviçre Ticaret 
Müzakereleri Başlıyor 

İsviçre ile memleketimiz arasında 
yapılacak olan yeni ticaret anlaşma. 
sı için İsviçrede batlaınt§ olan mü.. 
zakerelere şehrimizde devam edile. 
cektir. İsviçreden gelea ticaret heye
ti ile Türkiye heyeti. dün MerkeL 
Bankasında ilk teması yapmışlardır. 
Türk heyeine hariciyeden .Bedri Ta.. 
h1r riyaaet etmektedir. Görüşmelerin 
iki hafta kadar devam edeceği anla. 
sılı.Yor. 

.._ BELE.DiYE KOOPERATiF 1 
Tashih ve Tavzih Ediyor 

Belediye Kooperatifi geni idare Myeti, Uk içtimaını dün 
yapmıttır. Heyet, evvela, kongre dolagısile gazetelerde aon 
günler içinde 11apılan neırigat meaeleBini baJıi.8 mevzuu gap
mlf, bu neırlyata saik olan sebeplerden dolayı flf'lğulaki ka
ran ittihaz eylemiştir: 
"- İstanbul Belediyesi MemUI'. 

lar Kooperatifinin ız Niaan 1940 
ta yaptıp umumi heyet içtimaı 
münasebetiyle gazetelerde muhte
lif neşriyata tesadüf edilmiştir. Ko. 
operatifimizin tarihi teessüsünden 
bugüne kadar bütün toplantılann.. 
da, mutat olduğu üzere gazeteci 
arkadaşlarımız da hazır bulunu· 
yorlardı. Bu içtimada ise VeUlet 
Komiseri tarafından kongre açıl. 
mudan evvel ortaklardan gayrisL 
nln bulunmaması teblii edilditin· 
den ......... -L• f g1:w .a.. ••'• ıw 
terketmiş]erdir. İdare meclisimiz 
kongre açılmadan evvel yapılan bu 
teblit karşısmda mfldahaleye tm. 
kin bulamadıiı için cidden mtlte.. 
euirdlr. Binaenaleyh duyduğumuz 
teessürü alenen izhar eder ve ıa· 
7.eteci arkadaşlann senelerden~. 

ri kooperatifin inkişafı için yap. 
tıklan fay dalı neşriyattan dolayı 

da kendilerine tetekkürii vecibe 
biliriz. I 

Kongre münasebetiyle vaki neş. 
riyata ıelinee; mevzuubahis olan 
rapor, bundan lkJ sene evvelki, ya
ni 1938 senesi vaziyetini tetkike a. 
ittir. Bu rapor konıre tarafından 

Uç kişilik bir heyete tevdi edilmlf, 
15 Temmuz 1940 tarihinde miiza
keresi karar altına alınmıştır ki, bu 
müzakere neticesinde alakadarlar 
~ e.hrn 'l'l1tt1tarTPf11hn 
ittihaz edilecetı muhakkaktır. Bi. 
enaleyh içtimaın ortaklara hasri 
suretiyle gizlenmiş veya örtbas e. 
dilmit bir tarafı yoktur. Son bir 
senelik muamelltı muJıtevi olan 
939 bilançosu ise kongrece kabul 
ve idare meclisi de ibra edilmistir ... 

Bono Sahlel<Arlıgı 
Dün Dört Kişi Daha 

Taklit iki Yüz Yirmi 
Tevkif Edildi, 

Bono Bulundu 
Sahte mübadil bonoları tahkikatı mühim bir safha arzet

nıiye başlamıştır. Dün zabıtaya yapılan bir ihbar üzerine Enıi
nönjinde sarraflık yapan Marhas oğlu ile ayni yerde sarraflık 
yapan Vasilin Kadıköyündeki evinde aramalar yapılmıştır. 

Bunlardan Marhas oğlunun evinde 1 
200, Vasilin evinde aae 22 adet mü
badil bonosu bulunmuş, musadere e
dilmiştir. 

Dün bulunan bonolarda şimdiki 
Maliye Vekili Fuat Ağralının imza
sının taklit edildiği gôrtitmüştür. Bo. 
noların üzerinde şebeke ele başıl&:"lll
dan Nihat Özkoyuncu ile hem§iresi
nin imzalan vardır. 

Bugüne kadar devam eden tahki.. 
kat daha bet kitinin tevkifini icap 
ettirmiştir. Bonolann satılmasında 
ve ciro muamelltında rol oynadıkları 
anlaşılan Ahmet Hikmet, llüseyın 
Hüsnü, Halit Kırmaz ve Hüseyin Av. 
ni dün dördüncü sorgu bakimaği..'lce 

80 , 000 Lira 
Milli Piyangonun 1 inci çekiliş bi

letleri satılığa çıkanlmıştır. Biletle
rinizi bugünden alınız. 80 bin lirayı 
kazanacak olan bilet belki yarına ka
dar satılmış olur. 

Kartal İlkınektebinde 
Kızıl Görüldü 

Kartal ilk mektebinde talebeler a. 
rasında kızıl hastalığı zıtllur etmiştir. 
Hasta talebeler evlerine gönd~rilerek 
tecrit edilmişlerdir. 

tevkif edilmişlerdir. TralQ'a Umumi Müfetti§inin 
Şebekenin içinde bazı mühim şah- • • · 

siyetlerin de bulundı.ığu zannedilmek ' Zıyareti 
tedir. Bugün yann yeni sahte bono- Trakya umumi müfettişi General 
lar bulunması ve daha bir çok kim- Kazım Dirik, dün beledıyeye giderek 
selerin tevkif edilmesi beklenmek- vali ve belediye reisi Lıitfi Kırdan 
tedir. zıyaret etmiştir. 

= 

SUAL CEVAP 
a - Huıuıl muhaHbeden maaı alan 

bir ilkokul aırıtmenl, orta tıdrlaat em• 
rlne, yani mDvanezıl umumlyeye ııet•r• 
ee, mHf, kıdem ve tekaUtlUk durumu• 
n. halel gelir ml7 

C - 1702 numaralı kanun hOldlmle-
rine '6re. hiçbir dellılkllk mevzuubaıı. 
delildir. • 

8 - Artt.t M. Kemal KDçOIDft tıayatl 
ve eMrlerl hakkında malOmat verir m.I• 
llnld 

C - Bunun f~ln S.hir Tl)'lttrolu tnll-

dilrlUgüne müracaat ediniz. 

• 1 - Kıaa hizmete tabi olmıyaft ve 
aakerlillnl bitiren memurlardan bulu· 
nan bir ihtiyat nefer bir iki aylık aı· 
kerf talim devrHlnı lftlrak ede,... ma· 
aıını alablllr ml7 

c - Alamaz. • • - MDtekalt bir sabiti• •tlklhlan· 
dım. Biraz eonra aevolm vefat etti. Ba· 
na maaı ballanaoak mıdırT 

C - Niklhlı karısı oldutunuz tein al
• ma81 batlanacaktır. 

Sabıkalınıll 

M~rifetlerf 
1 

'V'niversitenin muhtelif fakiil 

l 
rinden 45 palto çalan Hüsnü Al 
çaldığı paltoları satarken :' 

1 
mıştı. Dün evrakı ile ikinci .. 

1 ceza hi.kimliğine tevdi oo.ilen ll 
nün bir talebenin tramvay pa 
tahrif ve bir kızın da izdivaç ,_,,___ 
le bikrini izale ettiği anlaşı •. 1r 

Hüsnünün hırsızlık ve sahtekar.,. 
ırza tasallut suçlarından mu.hak 

1 

g:~ıec;:~~nın Muhak.-f. 
Sabıkalı karmanyolrıcılardaJI ..-!' 

mal Tekol, dün ikinci ağır ceza -~ 
kemesine verilmiştir. Kemal 'l'~ 
Pazar gecesi Galatada eski 'l'orll'":. 
sokağından geçmekte o.an Dinıi ta'. 

1 cebinden 5 lirasını almış ve pal $iıJ' 
nu da soyarken polia memurU ?d!.,. 
ve İbrahtın tarafından .ıca........-:• 

1 

tır. 

Sabahleyin karakolda bef . 
kağıt parayı ağzına atan Keın~ 
zını açan polisler, paranın yut 
sına mlııi olmuşlardır. _,t{Jfl 

1 Kemal mahkemede, parayı ~~ 
dığı."lı, Dimitrinin kendisine fena~ 
liflerde bulunduğunu, bu )'~ 
kendisini duvara ittiği:ıi söY 't 
polise verdiği ifadenin dayakı. ~ 
lendiğini izah ederek mahkı:ı 
pantalonunu soyarak sopa 
göstermek istemiştir. Kemal &I 
edilmlştir. 

Karadeniz Y ot 
Tarifesi Baııadı 
Denizyollan işletmesi Kar=:; 

hatb yaz tarifesinin tatb:kine I!' 
başlayacaktır. Vapurlar eskisi _-ı.;.ıt> 
lstanbuldan sah ve perşembe ~ 
n 12 ve pazar günü 16 d.l k~~~ 
fakat buraya bir gün evvel don~ 
lerdir. Yaz tarlfesinın ilk Po'~ 
bugün Galata nhtımından ka 
olan Güneysu vapuru yapacaktıl• 

Esnaf Hastanesi Yeni Bit 
Binaya Naklediliyor ' 

Esnaf hastahanesi, Aiemdar ~ 
sindeki Alemdar sıhhat yurdu , ~ 
na nakledilecektir. Hastahan~ 
tak adedi, yeni binada 49 a Ç 

caktır. ~' 
Terkedilen binada partlıı~eC' 

dımile bir esnaf yurdu tesis ~ 
tir. Bu yurt bekar esnııfm b 
sına tahaia olunacaktı'r. 

Kömü~Tarifdl ~..t.. 
_ı ... ft'l P"'" 

Yeni kömür navlun tarifesw--~· 
bikine dünden itibaren başls11~ 
Bu tarife eskisine nazaran te tJ'
olduğu için kömür.. fivetlal'~· 
miktar ucuzlamuı icap e~ıııta ~ 
AlAkaclar makamlar bu bıP .... --
k~ata bqlamıpardır. 
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f azan: Ömer Rıza DOGRUL 

A lnıanyanın niyeti Norveç te hir 
!'ç Yıldırım harbi yapmak, Nor
~!eki en mühim üsleri işgal ederek 
~:iter.eye ka.rşı hava harbini şid
~endırınektı. Alman hava filola.-ı,r 
~:ı:. tic~ret gemilerinin ve Skapıı 
~ ~.aki Ingiliz donanmasının başı. 
4Jın lnutemadiyen ateş yağdıracak ve 
... anya zafere doğru en siiratli ve 1 
~ s "l ., ag anı adımları atacaktı. , 
llatdakat evdeki pazarlık çarşıya uy. 
rtt ~· 1\füttefiklC'r siiratle harekete 
~r. l\lüttefiklerin donanma<;ı, 1 
~ donanmasını çok ağır zayiata ı 
tt k ttıktan sonra miittefiklerin sefc
~ uvvetleri de Norveç limanlarını 
'iti.~ ettiler. Ve bu suretle Şimal cep. 

a·k';U'uldu. 
tllı.k~_ıse, son derece mühimdir. 
~ u nıfütefikler ilk defa olarak 'ar •vüze uğrıyan küçük bir milletin 
,

11 
~nıına koşuyor ve bu milleti te

di \tii:ı:.e karşı müdafaa ediyorlar. Ha. 
4ıt&eııın büyük ehemmiyeti aşikar. 
tıı. ·Ve bütün dünyanın bahis mev-

ll ettiği en mühim mesele bıtıl-"'1' 
~· . 
~ların Vaziyeti 

M ütteiikler Norveçi - miidafaaya 

'ilı" Yardım edecek ''e Alman tecn
he ttnü bertaraf edecek bir seferi 
~Ye~ göndermekle, herşeyden evvel 
ııı.·lldılerini de korumağa hizmet et. 
~e~§ oluy~rlar. Çünkü ancak bu hare
l'et ;.8Yesınde ticaret yollarını, tica. 
lıllid ılolarmı, ve Norveçe yakın olan 
~ afaa mevkilerini korumağa im. 

11 Vardır. 
~~.~kat ayni hadise, bitarafları ,.e 
:te un küçük ıniJletleri kuvvetlendi. 
~~-e~, bitaraflı.klarmı müdafaa gay
~li ıı:u hızlandıracak mahiyettedir. Bu 
l'ıkden bütün bitaraflar, hadiseyi la~ 
lard olduğu ehemmiyetle karşılamış. 

ır. 

la~eni cephenin temin ettiği imkan. 
illa~ en birincisi miittefiklerle Alil\: a.rın dövüşmelerini temin et
\te t•dır. Müttefiklerin orduları Nor. 
9'ı~ e Yerleştiği takdirde Almanya. 
""" lbuhtelif sahalarına kola:ylıkla 
Ya h taarruzları yapacak ve Alman-
ttiı.~ına harbi daha şiddetle his. 
llTrftaektir. 

kahrı nyanın emirden mahrum 
•ras •sı ise yeni cephenin imkanları 

1nda mühim bir mevkii haizdir. 

ıS\> . • 
~ 
Ş İ~al harbinin fsyeçe sirayeti 

Jı:.d' ıse, her lıih7.a beklenilecek bir 
'" lStd" tert"b ır: Fakat İs\·eç te müdafaa 

ıunıanyanın cep kruvazörlerıncı en olan Admıral Scheer 1934 de 
vazifeye başlamıştır. Deutschland ile Amiral Graf Spee onun arkadaş. 
larıdır. Ve Graf Spee, Cenubi Atlantikte "Plata'' harbinde intihar et. 
miş, Deutschland'ın ise, meçhul sebebler yüzünden adı değiştirilmiştir. 

AdrniraJ ~chcer'ın son günlerde torp illendiği rsrar ile bildiriliyor. Hu 
zırblının battığı, batmadıysa bile bir müddet işe yııramıyacak hale geL 

diği anlaşılıyor. Cep zırhlıları 11 pusluk altı \'e altı pusluk sekiz top 
taşımaktadır. 

Felemenk Tral<ya Sular Altında 
Hindistanı 

Meselesi 
Japonya ı Buranm 
Akıbeti İle Yakından 

Alakadar Oluyor 
·tokyo, 15 (A.A.) - Reuter Ajansı 

ve Meriç, Tunca, Ergene 
Arda Tekrar Taştı, 

Sular Beş Metre Yükseldi 
bildiriyor: Holnndanın harbe sürük. İ 
lenmesi ihtimali karşısında relemenk Edirne, 15 (Tan Muhabirinden) - ı mir edildiğinden stanbul postası bu 1 duvarları ~atlamıştır. Tarlalar su al. 

Normal seviyesine yakl&şmıs bulu- giın vaktinde gelebilmi5t:•. tındadır. 
Hindistanının akıbeti, Japonyayı 
son derece meşgul etmektedir. Ga. nan. Tın:ca, Meriç, Ar~a ve . Erg~ne Fırat da taştı Erzincanda Fırat taşmış, merkı?z 
zeteciler, Japon Hariciye Nazırı Aıi.. nehırleı ı, havanm yagışlı gıtmeı.ın- Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)- nahiyesinin tamamını ve Canhıke 
taya bu hususta sual sormuşlardır. den dolayı tekrar taşmıştır. Şu an.a Buraya gelen haberlere göre, Çanak- nahiyesinin de mühim bir kısm.nı 
Nazır, Şarktaki bu Holanda toprak- k~dar taşkınlık beş me~re beş santı- kalenin Eceabad kazasının Bulgarde- sular istila etmiştir .. Mahalli tedbir. 
larının mukadderatını Japonya hü. mı b~lmuştur:. 

1 
re v.e :alova köylerini su basmış, bir lerle halkın kurtarılmasına çalıŞJl-

kfımetinin hiç bir Avrupalı devlet e. Edırne - Luleburgaz ovası su.ar ev, ikı ahır yıkılmış, bun evlerin de maktadır. 
ıme OlraRmıvacagını soy!emiştır. altındadır. Alpullucİaki hava rasat iS-

Arita1 bilahare, Holanda elçisini tasyonunu da su basmı':itır. Sular, 

dav~~ -~de~~k kcndisile üç çeyrek sa- yeniden bir çok köyled tehdit et
at goru~uş ve ~a~nyanın noktai mektedir. Zarar henüz tcsbit edile. 
nazarını ızah etmıştır. 

Japon Times gazetesi diyor ki: memiştir. 
Felemenk Hindistanının küçük bir Bosna köyü sular altuıda 
Avrupalı devlet tarafından idare e. Diğer taraftan Bosna köyündeki 
dilmesi başkadır, Japon noktai na- su bendinin yıkılması üzerine köyü 
zarlan üzerinde münakaşa yapabile. 

lsveie Kaçırılan 

T ayyare!er 
Brüksel, 15 (A.A.) - Bir takım 

kimseler, Almanların Danimarbwı 
istilaları esnasındaSchl~svig'in şim~li 
şarkisindeki Danimarka kıtaatm•n 

Almanlann Yeni 

Tecavüz Planları 

R"ırı 1
1 a~~ ıle meşı:uldür ve bitaraflı. 

dir, llıudafaaya azmetmiş bir Jıaltle. 

1 1ttiittef'k k • ıırı ı uvvetlerın Norveçte bu· 
bii8~8.~ ise İsveçin müdafaa azmini 
illan . tun kuvvetlendirecek ve Al. 
tiiçı S a~ın bu memlekete tecaviizüııii 
tlıiih~Ştır~cektir. Hulasa harp yeni ı·e 
~rn hır safhaya girmiştir. 

cek kudretli bir devletin hakimiveti sı.:lar istila etmiş ve k öylülerin bu. 
altında bulunması büsbi.itü:1 bask~dır radan gönderilen kayıklarla kurta
Bitaraf memleketlerin Uzak ş~rkta. rılarak köyün yüksek bir yerine na!;.. 
ki topraklarının statüsünde yapıla kdildikleri ekmeğe ve hayvanları i
cak herhangi değişiklik, Japonyanı~ ç~~ ota ih.tiyaçları olduğu, Bo~n~ ~ı::ö
muvafakatile ve onun arzusuna göre ~~nde~. ~ır s.aat. e:rvel gelen ~ır z._uy-
müzakere edilmek iktiza eder. l luden ogrenılınıştır. Bunun uzerme 

müstevlilere ateş açm1ş olduklatını 

söylemektedirler. 

Amsterdam, 15 (A.A.) - Rcuter 
ajansı bildiriyor: Berlin siyasi ma. 
hafilinde, bitaraflar hakkında muha
vereler gitgide daha enı:lişeli mahiyet 
almaktadır. Berlindel{i bitarnf gaze. 
te muhabirleri, müttefiklerde. bita
raflara karşı en ufak bir tecavüz fik
ri mevcut ise, nazil<>rin mlittefikl"'r
den daha evvel davranacaklannı söy
lemektedirler. 

Diğer taraftan iyi malumat almak. 
ta olan mahafil, Danımarkanın 25 
askeri tayyaresinin İsveçe kaçmış ol. 
duğunu beyan etmektedirler. 

Kopenhagdan bildlrıldiğinc göre, Şimdilik, Alman c;iyasi mahfilleri, 

BekCirbk Vergisi 
ihdası Meselesi 

Be~~kara, 15 (Tan l\foh9.birlnden)-
[e~.:lık vergisi ihdası hakkında s:ı. 
ll'lln an Sırrı (Yozgat) ın yapt gı ka-

teklifl · · · itin o·ı erının muzakcrcsinrl lıu-
ıı.llld g.eden sonra Dahiliye Er cume. 
~ere~e deva~. olunmuştur. Bu miiz::ı. 
ele h Dahılıye ve Sıhhat Vckıllçri 
J\l~z~ bulunmuşlal'dır. 

&~al ıgım malumata göre, encümen 
"ası~rı memlekette bir bekarlık da. 
su ço~n mevcut bulunmadığını nüfu. 
li.ı d galtma meselesinin daha şıinıul. 
eeıe evıct tedbirlerile ittihazı lazım. 
hn n mevzuattan bulunduğunu be. 
~lar~dere.]{ teklif aleylıincle mulilha. 

bi ~ a bulunmuşlardır. 
bir vger t.araftan bu meselenin yeni 
8üıJıa~rgi tarhı ve ayni zamanda bir 
tatbik meselesi olduğu ileri sürülm:.iş 
alınma ka.?iliyeti hakkında fik"rleri 
lıat E ~. uzere teklif MalJye 'e Sıh-

ncumenlerine havale edilmi§tir. 
it' -0--

.\~kalade Tahsisat Lal;bası 
detaa a~~· J5 (TAN) - Milli l\Iü. 
janda butçesine 9 milyon 100 bm, 
~on 1:nıaya 400 bin, Nııfrnya 1,5 mH
lh"si ~alık fevkalade tahsisat veril
Ctitnenı akkındaki kanun layihası en. 
lıl'lını ~:rden geçerek ruznameye a-

§ı..ır. 

};' • ---0-

~ ab~ıka ve Matbaaların 
.\!:1'1 Mükellefiyet Nisbetlen 

l\e;yi kara, 15 (TAN) - Teşviki Sa. 
baaıarıanununa göre fabrika ve mat
Oldukl 11 1939 mali yılı içinde tabi 
lerını arı asgari mükellefiyet nisbet
tatbikn 940 mali yılı içinde de aynen 
buna 

1 
edilınest karnrlaştırılmıs ve 

liııce kat kararname Vekiller Heye. 
abuı 

B . "l"k t veli, ekmek ve ot için lazım gelen c-
ır mu a a . 1 · t' ş· Ji b 1 t mır er vermış ır. ım un arın e. 

Londra, 15 (A.A.) - Holanda el. minine çalışılmaktadır. Yine bu ka
çisi bu sabah Lord Halifaks tarafın. 
dan kabul edilmiştir. 

Belçikada istişareleı 
Brüksel, 15 (A.A.) - Kral, Baş. 

vekil Pierlot'yu Hariciye Nazırı Spa
ak'ı ve Milli Müdafaa Naz;.n General 
Denis'i kabul etmiştir. 

yıkçının getirdiği malfımata göre b;r 
çok evler yıkılmıştır ve hayvanlar. 
dan da bazıları kurhnlamamı~tır. 

Köyün vaziyeti ciddidir, İnsan zayi. 
atı yoktur. 

Geçen seylı:ipta bozuian raylar ta-

Almanlara karşı harp ederken ölen 
ve Alman matbuatı, Büyü!t Britanya. 
nın Holand" ile Bell"İk"ya \'e Balkan. 

Danimarka askerlerinin istfr3haU "' ::. " 
lara taarruz için bir plan hazırladığı 

ruhları için dün büyük bir d~ni ayin 
fikrini gitgide daha fazla telkine ç::ı. 

yepılmıştır. 
Iışmaktadırlar. 

Paristen bildirildi~ine göre, Da-
nimarkanın Fransız koioııisı ile Fran. Diğer taraftan Lüksemburgda na 
sanın Kopenhag sefiri dün akşam Pa_ ihtiyati tedbirler alınara..lt, hükumet 
rise gelmişlerdir. Danimarkadan ge- dc.ireleri muhafaza altına alınmış, so
lcr. Fransızlar 150 ki§İdir. ı kaklarda toplantılar yasak edilmiştir. 

HADİSELERiN IÇYUZU 
• 

• 

• 

Jngiliz donanmasının Skajerak ve Kategat bo· 
ğazları ile Baltık denizinin ağzını mayinle ka· 
pamış olması Sovuet Rusuada endişe uyandır. 
mıştu. 

Çünkü Leningrat limanında dünden itibaren ye
ni vapur seferleri başlamıştır. Bu vapurlar 
Stokholm ile Almanların bilhassa Hamburg li· 
manları arasında işlemektedir. Ve son anlcışma
dan sonra Rusyadan Almanyaya gidecek oları 
malzemeyi nakledeceklerdir. 
Baltık ağzının kapanmış olması bu vapurların 
seyrüseferini müşkülleştirecek ve Sovyet gemi
lerinin Şimal denizine açılmalarına mfini ola· 
caktır 

İngilizlerin NoM'eç cephesinde Almanlara karşı hare . 
kete geçmesi de Moskovada iyi karşılanmamıştır. Şi 

nıalde ha~hyacak bir harbin İsveçe, Baltık denizine v• 
do1ayısiyle Sovylero de sirayetinden endişe edilmek 
tcdir. 

lf. 
Müttefiklerin, Bal,tık denizini kapadıkları gibl 
cenupta da ablokayı teşdit ederek Sovyet vapur .. 
Zarının Akdenizde serbestçe iş yapmalarına im
kan bırakmıyacakları ve bu suretle Sovyetlerin 
hariç dünya ile temaslarını temin eden Avrupa 

I 

( 

• 

yollarını kendisine kapayacakları yolundaki 
tahminler bf oskovada birtakım endişelere yol 
açmıştır. 

.-. 
Alınanlar Danimarkayı işgal etmekle Danimarkanın 
hava ve deniz kuvvetlerine de sahip olmuşlardır. Da_ 
nimarkanın 100 harp tayyaresi vardı. Donanması da 
şundan ibaretti: 

3800 ve 3500 ton hacminde iki sahil muhafaza torpl. 
dllsu. 17 torpidobot, 14 denizaltı gemisi, 6 balık~ı mu
hafız gemisi ve 3 mayin tarama gemisi. 

• lngiliz donanmasınm Skaje,.ak'a girebilmesi, 
Hitlerde müthiş bir asabiyet uyandırmıştır. 
Bitler, bu haberi duyar duymaz, derhal, Görin~ 
gi telefon başına çağırtmış, ve büyük bir hiddet 
içinde kendisine şu sözleri söylemiştir: 
''-Amiral Reader'e söyle: Düşmanı Skajerak
tan atmadan geri dönecek olan hiçbir Alman 
bahriyelisi sağ bırakılmıyacaktır ! ,, 
Söylenildiğine göre, deniz harbinde, 'Almanla
rın bütün dünyada "deüce,, sayılan, ve kendile. 
rine çok pahalıya patlıyan hesapsız atılganlık-

lar göstermelerinin sebebi. bilhassa. bu emrin 
uyandırdığı korkudur. 

Bir Alman 
Profesörünün 

Mektubu 
Yazan: n. tı 'i!J'L/!JK 

Emile Ludwig'in dün bu sütun. 
larda bahsettiğim kitabından 

terciime ettiğim ikinci mektubu da 
bugün neşrediyorum . Bu mektup 
Silez~·ah bir profesörün Paristen Al. 
manyadaki karısına yazdığı namedir. 
Mektubun kitapta basılı olduğu say .. 
fanın başında yine meşhur Alman 
filozofu Goethe'nin şu sözü yazılı: 

"Romaya kadar kaçsa, sathilik ve ya. 
vanlık Almanın peşinden gelir. Çay ib., 
riği İngilizin peşinden ayrılmadığı gibi." 

İşte mektup: 
"Luvr müzesi muazzam bir ~ey. Şimdiye 

kadar burayı üç defa altışar saat ziyaret 
ı ettim. T<1bii iyice tetkik etmek için "sa
nat tarihi" elimde olarak. 

Hatırına bir şey gelmesin: Açık saçık: 

tabloL-ırın önünde gözlerimi çevirdim ve 
seni düşündüm. 

Karnavale müzesinde ise düşmanlarımı .. 
zı tarihlcrile birlikte daha iyi tanımak 

mümkün oluyor. 
İhtllfılden evvel, her halde büyük blı 

millet imişler. Şimdi ise bunu ancak geç· 
mis zamanların Abideleri gösteriyor. 
Konkurd meydanı cidden ulusal. Yal-~ 
nız Strazburg heykelinin müşahedesi be
ni müteellim etti. Bu da geçer ve yakın
da yeniden bu heykel de siyahlara bürü
nür elbette! 

Ha: Yemekleri hakikaten ulvi şeyler, 
(Sublime). 

Burada yirmi frankla, yani bizim para 
ile iki marka mukabil neler alınabilecc
gini tasavvur edemezsin. Hepsi de gayet 
nefis surette pişirilmiş, hele salçalannı 

sorma! Lokantada bana bir alabalık geti
ren garson yemeği o kadar itina ile hazır
ladı ki; sonunda benim hesııbıma 'balığı 

yemediğine hayret ettim. Bu va
dide Fransızlar çok yüksektirler. Za
ten her şeyleri \"ar. Memleketlerinde her 
~ey yetişiyor. Hcle yemek yemek için sar
fettikleri zamanı tahmin edemezsin. Öğle 
ile saat iki arasında hemen bütun büro
lar ve ek•eri mağazalar kapalı. Bu saatte 
kimse telefon etmez. (0 da fena isliyor 
ya!) HattA bir milli Abide olan "Takıza
fer" de bile sizi binanın damına çıkaracak 
olan bekçi öğ.leyin karnını doyurmak içln 
kapayıp gidiyor. 

Yemek için, haitfı işçiler bile bir saatten 
fazla so!rnda oturuyorlar. 

Bir sokak süpürucünün yediğini g15rsen 
şaşarsın. bizde bir miralayın yediğinden 

:fazla! Buna mukabil apartımanları var ve 
eski, asam:örler küçiicük. Klm~enln kapı
sında adı yazılı plakası yok. Burada her 
şey gizli gibi. Apartımanlar bile. Bir şey 
öğrenmek için kapıcılara sormak lAzım. 

Onlar da daima kabaca cevap veriyor. Hal
buki sokakta geçenler çok daha nazik. Ek
seri evlerde hiçbir işe yaramıyan bir ta
kım kediler vnr da köpek pek az. 

Taliınli ·polis köpeklerine burada hiç te
sadüf edilmiyor. 

Radyoda da lüzumsuz yere zaman kay
bediyorlar. Geçende elimde saat saydım. 
Tam otuz saniye hiçbir :ieY söylenmeden 
geçti. 

Sokaklarda hemen hemen hiç askere te
sadüf etmedim. Bir dostumun verdiği iZı.\
hata nazaran ısulh zamanı zabitler ünifor
ma ile sokağa çıkmaktan çekinirlemıls. 

Şaştım kaldım doğrusu. Ne memleket! 
Po~tıı memurları da llniforma giymiyor

lar. )"a po~talar! Bir stirü eski püskü bi
nalar. Ekseri~inde bes ııltı kadının bir mn
sa başında oturduğunu görürsUn. Halk da 
intizamsız. Birbirinin üstünden kolunu u
zatıp gişeden alış veriş ediyorlar. 

Akademi azasının kılıç taktıklarını bir 
reslmdc gordUm. Bak, bu pek hoşuma git
ti! 

Mebusan meclisine de gittim, Mebuıılar
dan biri nutuk s!lylerken bir başkası sözü
nü kesiyor ve aralarında bir nevi muha
vere başlıyor. Reis de, bizde olduğu gibi 
sert bir tavırla müdahale edecek yerde bi
Uıkls işe karışmıyor. HattA bir ara güldil 
bile. Tasavvur et: Gillen bir rcls görUimllş 
şey midir? 

Cel«e sonlarına doğru Harbiye Nazırı 
söz aldı. Nasıl gıylnmişti biliyor musun? 
Söylersem inanmazsın! Sivil giyinmişU. 

Sivil bir Harbiye Nazırı! Ve bu memleket 
bizimle mücadeleye giri~mek istiyor ha!. 

Operada güzel bir temsil vardı. "Tals" in 
müzikası ne kadar hüzünAvcr. Fransada 
her şeyde olduğu gibi tabii temsll de geç 
başladı. Birinci perde esnasında kapılar 

muttasıl açılıp kapanıyordu. Burada halk 
ne zaman isterse o zaman tiyatroya geli
yor. Bu müşahedemden deruni bir mem
nuniyet hissettim. Zira bu haleti ruhiye 
harpte bizim için faydalı olacaktır. Bu 
bahse dair düşündüklerim! sana yazamı
yacağım. Yalnız su kadarını söyliyeyim 
ÜmlUerim dehşetli arttı. Anlarsın yal 

Gelelim operaya: Hoşlarına gidince se
yirciler piyesin orta yerinde alkışlamıya 

başlıyorlar. Biltün bunlara rağmen heyetı 
mecmuası güzeldi. Bina da çok güzel. La
kin bu binayı bu kavruk C'{imhurlyet de
ğil. Üçüncü Napolyon bina ettirmiştir. 
İşte diktatörlüğün faydası. Ah biz de ıı 
mertebeye varabilseydik! (Mektup HiUcr
den evvel yazılmıştır.) 

Benim otel hakkında da birkaç kelime 
yazayım: Zili çaldığım zaman kimse gel
miyor. Dun de mektuplarımı kapıcının 

yanında kötil bir kutunun içinde buldum. 
L1'ıkln yataklar! Şu kadar s6yllyeyim: Ya
taklar fevkalılde geniş, yumuşak ve nefis. 

(LQtfen savfavı ceviriniz) 



r=======::::=================================== ~AN 16.4-940 ' 
Serbest -Sütun: 

Üniversite Konferansları 
Münasebetiyle ••• 

İstanbul Üniversitesinin bir kaç lardı. Fakat ~nraları süratle çalışı
yıldır serbest konferanslar tertip et- larak 1915 te ortopedi ilminin kur. 
tiği malümdur. Konferansları veren. duğu prensipler dahilinde ameliyat
lerin bir çoğu kendilerinden feyiz al- la veya hususi cihazlarla ve mihani.. 
dığımız kıymetli hocalnrımızdır. Bu ki tedaviler sayesinde bir çok ankL 
konferansların gün geçtikçe çok isti- loz, raideur, kontra.ktürJer, muhte1if 
Cadeli bir şekil aldığını görüyoruz. suieşkal, ve sonsuz vazifevi tegav-

Doktorlann halle arasında sıhhat- yürat gibi ağır mahiliyeUerin önii
ten başka bir de sosyal vazifesi var. ne geçildi. 
:iır. 

Bunu mudrik olan her meslektaş, taba
betin sosyal meselelerle munasebetl olan 
bahııılerlnl aldka ile yakınd3n takip eder. 
Vazifem dolayısile, ancak fırsat bulduk
ça dinlediğim serbest konferanslardan ge
çen ay içinde Tıp Fakültesi çocuk cerraht-

ı ve Ortopedi kliniği Ordinaryüs profe-
5uru .Akif Şakir Şakar tarafından ve
rılen (malul çocuklarda beden terbiyesi) 
konferansını da bu milnascbeUe a!Aka ile 
lakip ettım. Gerek bundaJ ewelki kon
Ceranslarda, bilhassa memleket gençliği

ne verllen ehemmiyet sebebile Tıp Fa
kUltesl birinci dahiliye kllnlgl ordlnaryü
su Neşet Ömer Hocamızın (mektep hıf
r.ıssıhhası) konferansında ve gerek AkJf 
Sakar hocamızın konferansında hatiple
r n seçtikleri mühım mevzular sebebile 
Oniversitenin dinleyiciler Ozerinde yap
masını arzuladığı :faydalı tesirleri lfa et
hkleri™? ve mesleşdaşlar için de kıymeW 
~·e istifadeli saailer geçtiğine bizzat şahit 
oldum. 11 

Filhakika bu hususa dair yazılmış 
~serlcr rnütalıia edilirse görülür ki 
lJmumi Harpten evvel ortopedi il
ınine dair bilgilerimiz müphem bir 
fCkilde idi. Harp başlangıcında mem 
~ketlerin bu şubeye ait tesisatı mü
kemmel olmadığından harp yaralıl3-
n ağır maluliyctlere düçar olmuş.. 

N 1 ŞAN 
Aynncık Zingal Şirketinin devlet 

komiseri orman başrnühendislerln. 
den Tevfik Kaganın kerimesi İhsan 
Kagan Diyanbakırda eczacı üsttcğ
men Muammer ile nişanlanmışlar. 
dır. Tarafeyne saadetler temenni e
deriz. 

Ne ynzık ki; benimle beraber değilsini Ge
lecek sefere inşallah birlikte gellriı.. Bııyle 
yut.aklar zevkine dilşkOn bir miİletin tered
di a~meUeridlr. Bütün günlerini 7cmelı: 
ve sevişmek ile geçiriyorlar. Tabii i§ bun
dan zarar görOyor. 

Tüvileri bnhtesinde bir de'llkanlının bir 
kızı güp~ndüz öptüğünü gördüm. Gerçi 
manzara hoş bir şeydi. Uıkln kimse dönOp 
bakmadı bile. Demek ki; bu her gün ola
ı:an şeylerden. Acaba civarda bir polis var 
mı diye bnkındun. Oralarda bir polis gör
dum. Llikin hadiseyi görmemezlikten gel
dı ve mildahale etmedi. 

i:;te bu milletin sürdüğü öm!lr. Daha be
ter olsunlar. Bizim için nlmelmaUOpl 

Böylece dennebnir ki ortopedinin ehem
miyetini Umum) Harpteki tecrübeler gös
terdi, ve lleri memlekeUerde harp yaralı
larının tedavisi için seferde açılan ortop~ 
eli hastaneleri gerek villidl ve gerek bir
çok hastalıklann blıdi olduğu ımleşkAlln ve 
muharrik sistemler tegayyUratınm teda
vileri için sulh umnnında da ipka edile
rek devam ettirildi. Hlısılı bug(ln bu eube 
normal sulh uımanlanndn memleket genç
liğinin kültOr flz.lğinde ehemmiyetli bir 
mevki lhraı. etmiş olduğu gibi, sefer uıma
nında da harp ya.ralılannı ma!Oliyetten 
ktırtaracak bir tıp şubesi olarak tanınmak
tadır. Bu sebeple, m0t6akki memleket
lerdeki ilim adamlarının (harp yaralılarını 
malüliyetten koruyacak ve kurtancak bir 
tıp şubesi olması itibarile, harp zamanla
rında, ortopedfk hastanelerin tesisi harp 
malzemesi tedariki kadar mühimdir) SÖ7.Ü 
çok yerinde olsa gerektir. 

Hulasa, memleketimiz için entel"C. 
san ve orijinal bir mevzu sayılan bu 
meseleyi, her sınıf halkın alikastnı 
calip tarzda, Üniversitemizin kon_ 
ferans şeklinde hazırlaması, Ttirk 
gençliğinin, sağlamlannın olduğu 
kadar malullerinin de beden terbiyP.. 
sine verilmesi lazım gelen ehemmi
yeti tebarüz ettirmektedir. 

Dr. Sad1k BİLGISEVEN 

SPOR~ 

Macar Takımı 

Bugün Beşiktaş 

ile Karşılaşıyor 
Galatasaraya 6 • 1 yenildikten 

sonra, Fenerbahçeyi 1 • O mağll.ıp 
ederek hakiki kıymetini ortaya k0-
yan Macnr Kişpeşt takımı, bugün 
snat 16.45 te Taksim stadında İstan. 
bul şampiyonu Beşiktaş!a kar~ılaşa. 
cakbr. Macarların yorgunlukların 
aldıktan sonra yapaca!dan bugü:1ltü 
oyunda İstanbul futbol meraklılan
nn daha güzel bir oyun göstermelPri 
beklenebilir. Beşiktaşlılar da Ma
carlar karşısında yeni bir kadro tcc. 
rübe edeceklerdir. Müsabakayı Ta.. 
rık. idare edecektir. 

Mıaıra gidecek lutboküler 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 

Kazananlar 
2S Mart tarihli ÇOCUK Sayfamızdaki 

bilmeceyi doiru halledenlerden bcdJye 
kazananların isimlerini yazıyoruz: 

Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

AY snınemasa 
Amerikanm en büyiik adamlnrını göreceğiniz büyük bir film 

il 

• VATAN 
ADAM 

'I R -A ·DYO ' . 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Rndyodifüzyon Postılatf 
Radyosu Ankara Radyos\1 
Dalga Uzunluğu 

DOLMA KURŞUN KALEM ( F 
KAZANANLAR ransızca Sözlü) 

31.7 m. 
1648 ın. 

9465 Kes. !O tt., 
182 Kes. 120 Jt'ff 

Salı, 16. 4. 1940 Beyoğlu 44 üncü ilk okul sınıf 2-A dan 
Nilgün İlhami Örnekol, Ketenciler 7 No.da Gençlik .•. Mücadeleleri. •. İlk Zaferleri ... Yegane büyük Aşkı ... 
Suzi Niyego, 15 incl ilkmcktep talebesin- Baş RolJerde : - lZ.30 Program ve memleket saat ayarı. 
den Ayten Aydın. H E R y F O A i 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, ı2.&C 
MÜREKKEPLİ KALEM KAZANANLAR · N DA • L C E B R AD Y Müzik. Çalanlar: Cevdet Kozan, RU~ 

Samatya 52 nci ilkmcktep sınıf 5, 150 Kam, Reşat Erer, Vecihe. Okuyanlar: !ofu· 
No.lı Hikmet Yünüok. Kadıköy Cevizlik znffer İlkar, Safiye Tokay; 13.30 - 14.~ 
Sokullu sokak No. 35 NeclA, Üsküdar Su- ~--•••mıMM•m•i-.••••••••••••••••••ıııı.. Müzik: Karışık hafif mUzik (Pl.). 
suzbağ Dolap sokak No. 4f Orhan İmer. W ' 18.00 Program ve memleket saat syıl11• 

ALBÜM KAZANANLAR Yarın mntinelerden itibaren 18.05 Müzik: DEBUSSY - Kuartet (Pi·)· 

Gemlik ortaokul sınıf 2-A da Muza!fer '7 I L D iZ 18.40 Konuşma (Çiftçinin saaU), lS.55 

Taran, Mudanya Halltpaşa mahallesi, l\I. Jl Serbest saat, 19.10 Memleket saat syıırı. 
Kemalpaşa caddesi 143 Semih. Edirne or- ajans ve meteoroloji haberleri, 19.30 Mil• 
taokul ı-A sınıfında 1026 Aron. Sineması, Türkiyede ilk defa UFA zik: Turk musikisi ve Yahya Kemal. tn· 

RESiM MODELi KAZANANLAR film şirketinin şimdiye kadnr çe- şat: Necmettin Hıılil, l\Tilsiki: Koro ve kfl• 
EyOp ortaokul 137 No.lı Orhan Ustan, · d·~· ·· 1 f"l l . d b' . me saz heyeti. İdare eden: Mesut cernfl; 

Eskişehir lnön!l okulu birinci sınıfta 268 vır ıgı en guze ı m erın en ırı 20.15 Konuşma (İktısat ve hukuk saati)• 
No.lı Yılmaz Acarbay, Salıpazarı npnrtı- CAPRı· ccı· o 20.30 Müzik: Fasıl heyeti, 21.15 Mııın:: 
manında 18 No.da Neriman. Küçlik orkestra (Şef: Necip Aşkın), 2ı.t5 

SULU BOYA KAZANANLAR Memleket saat ayarı, ajans haberleri, z1rs• 
Ankara ticaret lisesi 168 No.lı AlfietUn "KAP R İÇİ Ü,, at, esham - tahviUıt, kambiyo - nukut 

Pancaroğlu, Heybcliada Sanatoryom yeni borsnsı (Fiyat). 22.35 Milzik· RA VEL - sol 

bina üÇ{lncü kat Orhan Özer. Bulvadin Ak Baş Rolde: L ,., L ı• A N H AR y Ey el için piyano konçertosu (Pi.), 22.50 r.fO-
çeşme ilkokul talebesinden sınıf 4 de 120 zik: Cazband (Pi.), 23.25 - 23.30 yarın1t1 

No.Iı Osman Gökçe. Mevsimin en güzel aşk ve ihtiras filmi. Tel. 42847 program ve kapanış. 
KALEM BOYASI KAZANANLAR 1 &, ,, ----o--=. K -1 lirn "l N •-----ırımıı+• .. l!ll•Bımm-~-------- E t aramurse an memurunun 06 u e- .... 'cnebi stasyonlar1nda 

dim Akkaya, Kadıköy Hasırcıba~ı caddesi ~-•••••••• • ••m•••••••••••••••-' Tiirkçe Neşriyat 
No. 33 de İrfan Özoğuz. Konya lisesi ~ınıf 18 Nisan perşembe günü akşamı Belgrad: Saat IP da kısa dalga 48: Par!J: 
4-A talebesinden 87 No.lı Hayat Çağlayan. saat tam 20.30 dn r Saat 19,45 de kısn dalga 40. orta daJıS 

KART KAZANANLAR 255: Tiran: Saat 20.15 de kısa dal,ra !'0.55 
Ankara birinci orta okul 838 No.tı Ce- Kadıköy O de: Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250. 

malettln Ülker, Ayvalık ortaokul talebe- Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20. sı.S: 
sinden 507 Mahmut Tuna, Denlül Nafia 
fen mPmuru Adil oğlu GUndfıı Gllngör, 
Konya Şerefşlrln mahallesi 22 No.da Hils
nfi oğlu Üstiln Engür. 

PERGEL KAZANANLA!'\ 
Fener Tevldicaler mahallesi Cerrah Ke

rim ııolı:n.k No. 2 Atan11s Papakostanoğlu, 
Slıli Terakki ortaokulu talebesinden 627 
Muıalter Güngör, B~iktaş Ihlamur cad
detrl lsrnail Uygur. 

SARAV 
MELEK 

iPEK 

1 

TAt<81._, 
LALE 

llK 

IAt<AfltVA 
ALKAZAr 

SUMER 

Al<IN 

MARMAA-' 

ALEMDAR 

Bugün 

SİNEl\IALAR 
"Beyaz Hemşire" 

o "Serenad" 
"Kraliçenin Elmasları" 

t 
"Palavracı silfıhşorlar" 
"YILMAZ ALİ" 

o "ATLAS EKSPRESİ" 
cTatlı Bel~ıı ve •Cit· 
te Avcılarıı 

; "TUZAK" 
t "Cıısus ııvcıları" 

c "Aşk çocukları" 

•S«!Yh Ahmeb 
cPastırmacıyanıı 

ı "ALEV ŞARKISI" 
"Zafer dönüs!l" ve 

ve 

1 "Yaea ve sev" 
•Memio> TURAN 

ÇtM8ERLITA$: 
•AYŞE" \•e 

"O'mit şarkısı" 
"Zafer dönOşü .. ve 

MILLf 1 "Yaoa ve sev" 

FERAH 

Sinemasında büyük sanatkar 

SA Fi 
KONSERi 

Zengin programa ilaveten: 
Ayrıca: Sahnede Macar ÇİGAN 
Orkestrası. Biletler şimdiden gı.. 

şelerimizde satılmaktadır. 

Telefon: 60821 
1 

Ankara Konserinde büyük bir 
muvaffakıyet kazanmış olnn 

Meşhur Viyolonist 

ALEX. VEGH 

fi 

ASf(ERLIK iŞLER!: 

İiıtiyat Yoldamasına Davet 
Fatih Aıkerllk Şubeılnden: 

1 - Her sene mOtııd olan ihtiyat yotclıı
masına devam edilmektedir. 

2 - Yoklamalar yine doğum, doğum ya· 
pılacak \'C her mUkellcf bizzat yoklnmııJ!

, nı kendisi yaptıracaktır. ••••••a. j 3 - Yoklama Cumartesi hariç olmak 6-
1 G 1 t zere hafüının her gün saat 9 dan 12 re 
1 r...... a a asaray i kadar devam edecektir. 

: S K : 4 - Öğleden sonra şube kendi ısıertte i por lübünün y illik i meşgul olacaktır. Hiçbir suretle mQracBllt 

İ : knbul edilemez. 
1 İ Aile Ziyafeti i 5 - Şubede izdihama meydan vermernelC 

1

1 
ve mükellefleri U7.un müddet lşlerlndCfl 

Ankaradan avdetinde ve Umu· j Senenin en neşeli, en muvnf_ alıkoymamak için vuku bulacak müraea· 
mi talep üzerine Yann Akşam İ fak olmuş toplantısı hu sene 27 i otlar gazetelerdeki lliına göre yapılaca• 
Sant 21 de müntehap ve zengin ·: : 1 ğından her mukclle! doğum ilirunı not 

bi ~-ıa->;:>-"---~f'H-'1-~Nisan Cumnrtesi nk_şnını Tnk. e mrlfrlır 

SARAY SinemasınCMa 
ikinci ve son konserini verecek. 
tir. Piyanoda: Boyan ERİKA 
VOSKO iştirak edecektir. 
Fiyatlar: 50 - 70 - 100 - 150 
kuruştur. Biletler evvelden Sa
rny Gişesinden alınabilir 

Tel: 41656 

nn BeTeil(~" aı:nıosuutıa uç 6 - lıdn olunan doğumlardan başka!l-

1 l
i muhtelif cazın iştirnkiylc ya. nın mürac:ıati kabı,.ıl edllmiyecektir. 

pılncaktır. Yemek Menusu Lö. 7 - Bu yıl askerlik çağına giren 336 d<>" 

1 
hon Müesseseleri tarafından de. ğumluların ilk yoklaması haziran 040 so-l. ruhte edilmiştir. Davetiz,·elerin nuna kndar de\·am edecektir. Bu doğUrn-

• ! Beyoğlunda klüp lokaliı\de \'e !ular yoklamaları için yalnız haftanın ccu-
Löbon Pastahnnesinden tedarik mn) günleri öğleden sonra şubeye müra-
edilebileccği öğrenilmiştir. En caat ederek yoklamalarını yaptıracaktır• 
eski ve kıymetli kliibümüziin 317 dol)umlular: 
bu seneki aile ziynfotinin de 24 Nisan 940 Çnrşambn, 25 Nisan 940 

mm•affak olacağına şüphemiz Perşembe, 26 Nisan 940 Cuma. 
yoktur. 818 doi:iumlulcr: 

........................................ _.... ............ . Sevgili Adolf'un 

Hümiş A. - Burada biltün umumi sa
aUer ya yan~, ya durmuştur. 

Hfımiş B. - Ellz.e sarayının önünde nö
bet değiştiren bir askerin selam vaziye
tinde gülUmsediğini gördüm. 

.. Ayşe", "KOç!lk gan
i gsterler" ve "Posil 

Korunma" 
cCebclltank Casusu• 

MıSlra gidecek futbol ~e gürc1 ka.. 
filesi bu ayın yirmi altısı veya gE>le- ı BEŞ1KTAI : 

cek_ ayın üçünde hareket edecek ve Beılktaf Suat
kafıleye futbol ajanı Hasan Kamil park 

Sporel riyaset edecektir. Kadıkh OPERA: 

«Çılgın BAkireıı 

«Sehvet Kurbanı• 
cBüyük Ca:ııı ve cMis
ter Moto Katiller 
Klilbilndet 

Kadın Hekimleri 

Aylık Toplantısı 

Tun: Glnckologi Cemiyeti, bu ayın top
lantısını Dr. Ahmet Asım Onur'un baş
kanlığı altında yaptı. 

Türk .Mikrobiyoloji 

Cemiyetinden : 

29 Nisan 940 Pazartesi, 30 Nisan 940 
Salı, 2 Mayıs 940 Per5embe. 

319 doaumlutar: 
3 Mayıs 940 Cumn, 6 Mayıs 940 pazarte

si, 7 Mayıs 940 Salı. 

llimiş C. - Bu en milhimml: Burada 
hemen herkes Yahudlye benziyor. Biz.im 
için daha iyi." 

Şehirler araaı miUabakaaı lzmtr Kartıyaka: 

320 do!jumlu1ar: 
8 Mayıs 940 Çarşamba, 9 Mayıs 940 P-1"" 

sembe, 10 Mayıs 940 Cuma. 

• 
Bu iki mektup kadar Alman ~ihni_ 

yetini İ)i anlatan ''esikaya hiç tesıı. 
diif etmedim ve onun için tercümesi. 
ni faydalı buldum. Günahı vebilli 
Müverrih Emile Ludwig'in boynunn. 

İstanbuldan Şişli, Pera, Kurtulu~. j 
ve Ankaradan Demh'spor ve Ankara. 11: M 1 R t<OL· 
gücünün iştirakile ikinci bir şehirler 1 

TÜRPARK : 
arası müsabakalan tertip eciilmh•tir. lzMIR Yeni sı: 

ır nema • 

cŞanzclize ve ıGün 
Batarken• 
cTarzan Maymun a
damıı 

Ev"·elll başkan tarafından, cemiyetin A
zası ve fahri reisi Profesör Bcsltn Ömer 
Akalının ölümü münasebetıle bir hitabe 
lrad edilmiş ve merhumun mezayasile 
memlekete yaptığı buyük hızmeUcr zikro
lunarak aziz ruhu tebcil edilmlşUr. Ruzna
medekl meselC'ler görlişUldukten sonra iç
timaa nihayet verilmi.tir. 

18-4-940 Perşembe günU saat 18 30 da 
Etibba Odası konferans salonunda yapıla
cak aylık toplantıda "Köpekte Menenjit 

lenfositer vak'nsı" Dr. İhsan Şükrü Aksel 
tarafından ve "Knnın klinikte ehemmiye
ti ve bozuklukları ve tedavisi" hakkında 
altı kısımlık bir sinema filmi gösterilece
ğinden mcslekdaşlnrın teşrifleri. 

Emlnilnll Yerli Askerlik Şubeslnde": 

Şubemizin 6/2353 sıra kaydında yed~ 
tabip teğmen Mehmet Esat oğlu 1318 do
ğumlu Mehmet Muzaffer Köchan'm W 
olarak şubeye mürae<ıaU. 

Bu organizasyon tamamen hususi o. 
lup teşkilatla hiçbir a!ıikası yoktur. lzMIR ilhamra: 

cLorel Hardlnin Za
fer Dönüşü• 

- Oy:<: ıken, bu dünyada bir erke!<: yoktur ki 
henim sevgilim oiduğunu söyliyebilsiıı; hir tane bilt?': 

Ressam &caip bir teessür duy1u. Ona, bu kaclı:ı 
doğruyu sö~ iüyor gibi geliyordu. Nitekim, ilk ı&. 
manlarda, bira?. birine, biraz başkasına ondan bah. 
setmişti, Hepsi ona, bir bulanık ve fırtınalı maz~ at
fctmi~ler~i. Am:ı sevgilileri kimlerdi? Yahut kimler 
bir zaman ı::cvgiiisi idiler? Bunu kimseler bilmiyorda. 

E ALI 
Sonra o, zayıf elleri ile delikanımın saçlaum 

okşayarak mırw.ıandı: 
- Sen oeni sevdikten sonra da ynş::ıyamıyacsk-

sm! 
Ress:.m, or n fazlsı iddialı gibi gelen !Ju romantik 

sözlerden tekrar mütessir oldu. 

Vanye, yine yüzünde düşüncesini okumu~ gıbi, 
O:\r! doğru c~ileı·ek mırıldandı: 

- Fclb: de Courey: ölmüştür. Gi!bert Net.son 
ölmüştür. Walt~r Schmidt ... 

Ansızın sözünü kesti ve yüzünü elleri ile kapadı. 
Hanri Piyer, mcşum listeyi hayretle dinleını~ti. 

Gülümsemek arzusu olmakla beraber, bir küçıik tıt.. 
:rcmenin kan damarlannda yılanlandığını d'1yuycrdu. 
- Nihayet hafü pir istihza ile sordu: 

-- Hepsi kuyuda mı? ""' 
Otcki c.:evap vermedi. Solgundu: Iki sert çh:gi 

~anaklarmda derin iz bırakıyordu. Hanri Piyere b.r. · 
aenbire cirkin fibi göründu: Çirkin, ayni zamanda 
manc.sı;. V(> Korkunç. 

- J<açıyo!"lım, dedi, siz insana dehşet veren bir 
kadınsınız. 

G.ı<,,erişı;i bir kibarlıkla elini öpmeK için eğildi. 

t 
Ancak, yolda. halkın şen gidiş gelı§l P.rasmda~ 

o gülünç kndııü, tekrar düşünerek gülümsedi. 
Denizin tnze rüzgarını saçlarında duymak için 

şapkasının geniş kenarını kaldırarak: 
- Yeter' tltdi, yeter! Bu kadın bır iat.r.iktir, bır 

ksçıktır. Bir dahu ona gitmemem iyi olaC'l1'1 

... c- - · vııı 
Bu nkıllıcn kararında üç gün ::Iurdu. Sonra ~k. 

rar goruşmeleri için ona yazdı 
')tcıtı C'evap vermedi. 

1 AR 
Yazan: Annie Vivanti No. 

O zam&n, ertesi akşam evine gittL Hizmetçi: 
. - B.nyanın misa!irleri var, dedi. 

Vanya Valesky'nln etrafını, tanınmış, tanınma~ 
nnş erkekler, sosyete ve :sanat kadınları, birçok kim. 
seler almış·aroı. Burada, sakin, nazik tam bir ev sa-
hibi halinde göıc çarpıyordu. . 

Hanri Piyer şaşa kalmıştı. Kendi kc"'ldine sordu: 
''0 ilanın sahlbi kadın bu mu acaba? Olınüş se\•gıli. 
lcr fütesinin Messalina'sı bu mu?" 

"Acaba nt? suretle?" diye düşüniiyo:-du; bir yan
dan da, bir cJindt: çay fincanı, öbür c1ind~ bır sandö
viç, kalabalık salonda gözlerini etrafınd~ gezdiriyor. 
du: "Acaba ne suretle ölmüşlerdi?" 

De Courey kendi kendini öldürmüş olacaktı. 1 a 
Gllbeırt Nelson? Hanrl Piyer, onun bir ııhhat Y'.lr. 
dunda -ansızın cldüğilnü hatırlıyordu. Bu ölüm bir. 
kaç yıl önce, dillerde hayli dolaşmıştı. Obürle.~ntn 
o günden C.nce adlannı bile işitmiş değildi. 

••. Davctmc gittikleri zaman o kaldı. 
ikisi yamız kalır kalmaz kadın tavrı~ı dcğişfacli: 

Delikanliya gövdesinin hatlan ıekil değıştirmiş gibi 
geldi. Artık n önceki kibar, sakin khdın değildi. 
f c:Sl eözler! müselles nlnvPrmi.w1f!rdi: ihtilfıda ısır-

7 Çeviren: SINANOGLU 
makta old1.ıfu dudakları kızıldı; etere bula!lmış men. 
diUrJ burun deliklerine bastırıyordu. 

Dcliknnlı muztnnp, önünde diz çöıdü VP nteşlen

miş yüzunu cınun serin kolu üstüne cğdı. Titriycrck 
nıırıldandı · 

- Vanya, sev beni! Sev beni! 
Kadın hıçkırdı: 

. - Seviyorum, seviyorum. Sevdiğimi anlnıruycr 

musun? 
Ve sık sık. nefes alarak ihtiraslı bakışını deli

kanlının goz ~oeklerine sapladı. 
O zaman aelikanlıya, bir andn kavrulmu§, kör. 

lenmiş, bayatlamıli göründü. 
Çok ince bir seziş kuvveti ile kad.m de!ikanlın:n 

yüzünde sank: bu düşünceyi okudu, ve tıemen o sa. 
kin cidc:'iliğioe dönerek kendini topladı. Gülümsedi; 
iki eli ile delikanlının yüzünü kaldırdı: 

- Söyle bıma. şimdi ... Benden korkuyor musun? 
:.... l-lnYJr? Korkum yok . 
Bu sefer ihbras delikanlıyı sarmıştı. 

• - Seni sevmek ölümdür, demiştin! Ama ben sc." 
ni sevmeden önce yaşamadım ki... 

Vanya bir nn sustu. 

Bir SP.vimli gönül eğlencesini, bir hoj macerayı; 
büyük bir facianın kara mantosu ile ortmc:.ı:t ıstem:al::, 
ne acaıp bır ıptHa iai... 

Hanıi l~iyer düşündü: Eğer bu kadın, ne pah~ 
sına olursa clsun. korkunç ve ölümlü bir aşk i~tiyor
sa kendisini nıtmnun etmek lazımdı. Chtirasım daha 
hafif bır dcn·eceye indirecek ve arzusunun aJevıeı:Di 
ölüm gölgeleri ile örtecekti. 

Evet. öyle olacaktı. Çünkü kadınlar acaip ynra
tıhşlurdır. Onl&.rı oldukları gibi almak gerektir~ 

Ve onu olduğu gibi aldı. 

ıx 
Nasıldı? 
He:n vahşi, hem tatlı, hem değersiz, hem enf e~ 

tı. Aşkın, onda karışık, şiddetli, yırtıcı bir şeyleri 
vardı. B~~la11gıçta bu aşk dol uiptiladan sersemle::rıi~ 
olan Hanr. P.iyerse, kendi kendine, 

- Bu kac:Wıdan çabuk yorulacağım1 dedi. 

I 

::: Ama yorulmadı. 
Çünkü Vanya, hayran kalınacak bir sevgili. de

rln ve harı:rnlade sezişli bir sevgili, hassasiyeti yük
sek bir sevg:lı Çlktı. Oyle sürpriz dolu idi ki. de!Lo 
kanlıya. onda dünyanın bütün kadınllklarını bulu
yormui' gibi nE:liyordu. o bin kadındı; bütün ksdın
lardı. Kadm'dı. 

Sevgilisine kah bir küçük kız kadar sııf. kAh ~.ır 
düşkün gibı morali çürümüş görünüyordu. Busun 

(De\•am1 v;ırl 



•• 
~ 
~ bir ıpor mecmuan •ar. 
~ 1a&ınak u*emedijimiz bu 
~~ bir kifeai de "spor mi. 
~ ı.a~ tahsis olanm11f. Fakat biz, 
~ ~,. 7azıbmt yuılarclan buı

OkQrken, bUyiik bir' teeuilf 
lr .... _~ kendimizi alamadık. 
'~ bu meyanda bir biki>:e 
~Pot ınerakbaı bir Bayan, bır 
~ 11_ •neı, Hvdiii t•k•mda oym
~ ... ~ .. birisinin kulajı.. 
" ~· diyor, bir ıol atabilinen, 
~1.&ı~nim' Bu anama yerine 
~--~ takdirde, Hnl oyundan 
L.~ ~ UUa ininde, otomobilimle 

... '" ... . 
~ ~i alan delibnh, o 1018 at
~~her pyreü ıösterlyor. Mu. 
'~ianuyor. Fakat oyunun S4»nU. 
'- ·~ hakem, kup taraf aleyhi. 
ıltı~ _"ıtenaıb" caası veriyor. Ve 
~ bu peaaltı sayesinde, ken. 
,...._ lllnarlaaaa ıolü atarak, Ba
~. lP .._labna nail olae-tını uma. 
~ akat 011111dan sonra, kadının 
' ~ sicllnee, onun, oyunu l. 
'- llıt& hakemle beraber olduiu-

" 1or. Kadın, dellkaahya: 
~ 8ea, diyor, ltu ıece hakemin 
• ~~ Çtlnldl plU ıb atnuqnız, 

~"_.~thanumm is\at için, 1m.. 
~ ~rek de olaa • maalaef 
~ ,:-k mecltariyetlnde kaldı. 
~ fakra, mektepll ıençler ta.. 
-._ ......._.okunaıa bir ıpor mecmusı. 
~ ............. uypn dejlldlr. Fak. 
!\ ~tlkteat, onu oku7aeak olanla. S t •e teınb bir spor tellkldıl 
~ ~hilnıekten çok .... br. Ve 
~~ulan eberi7etle mektep 
'~ miltefekldl bulanan 
~ llıecmauuma bu h•mta çok 
~ ~tU davrlomaımı temenni 
S ttlnku uyantbrablleeeii çok 
~ .. ~ Ye tesirleri diiştblenler 
tl tm.b. ~lll1Wml o kabil nilktele
~arQctl deliJ, olsa olaa ailatı. 

\1 ali Yal Gitti" l'IJI ovaya 
.._ -~~e Teis1 L\\Ui Kırdar, 
~l~~ tetkikat y.ıpmak ü. 
~ ~~ ~. LOtfi Kırd&r 
~ ~~ Çuıarcıla pierek 
~.;aba lhtiyaclarmı telbit et. 
S ~ IOJl ~ dolayıal1e, 
~ ~ P ettiil Çınarcık koprü.. 
llm-~• edllnwtni ve nahiyenln 
~ ._ aezbıti yeri haline ge. 
~. 

•• 

- GEÇEMEZSiNiZ! 

--
. - ··-

lngiliz Karikatürü) 

Belki Y ann, Belid .1 h. l,. 40 

Yanndan ela Yakm 
Yazan: Sabllıa Zekeriya Sertel 

Politika, ıaJon muhavenlerlne 
in.ince, ne m~emmel ltir orta 

OJ'UDU manzarasını alıyor. Salonun 
muhtelif tipleri Tardır. Hadiseleri, 
fırtmab bir denbde sersem olup ta 
SUJllll ilatilne çıkan balıkları aTlar 
sfbi satıhta mlltalia edenler, fırtına. 
nın hangi rüzglra tibi olduiuna bil
meden nikbin bir görüıle harbin 
kenclilerinden uzaklaıtığını, bitaraf 
veya harp harici kalmanın ihtimal· 
terini büyük bir emniyetle mütalia 
ediyorlar. Dalma şüphe içinde olan 
bir kısım bedbinler de, harbi kUı o. 
rada kih burada patlatıyor, bir falcı 
cfbi ne prip neticeler çıkarıyorlar. 
HWileleri makabllnde, teklmiilün 
ve içtimai zaruretlerin cetirdiii .._ 
yir içinde mütalaa edenler, nik\in. 
terden, ve bulaaık bedbinlerdea ay
rılıyor, harbin niçin patladığım ve 
mnlıtemel neticelerini daha ilmi gö • 
rilılere ballamak istiyorlar ... 

Salon konuşadunan. Hadiseler, ne 
dlplomatlann, ne gazetecilerin, ne 
de sokak polltikacılannm kavraya. 
mıyacaklan bir ıilratle inkişaf edi. 
yor. Bu lıa:rlti HU harbi gibi teWdd 

NORVE .TEKi HARP NE 
edenler, harbin sonunda kimin ıalip, , 
kimin mailip çıluıcajmı, Te plip ve 
IDltliba söre dünyanın alacalı 
manzaraya Jıesapbya dunUDlar
Hldiseler o kadar silratle Te o kadar 
tahminlerin fevkinde bir cereyan 
içinde kalıptan kalıba dökillilyor iri, 
banlan :&ahiri manzarası içinde mil· 
talla edenler, ilk sebep ve vlkıllan 
lnıcüne pamuk ipliii ile bailamıya 
çalıpnlar aldanmıya mahkikmdur. 
lar. Bu hakikati Kont Ciano'nun ga
zetesi olan Telırafm Bapnuharriri 
Aasaldo radyoda vatandaılanna ver. 
diii bir hıtabede gayet doinı olarak 
ifade ediyor: 

NETiCE VEREBiliR? 
A lmanlarm, Danimarka

yı ve Cenubi Norveçi 
j,şgal ile yaptıklan emrivaki, 
önüne geçilemiyecek bir ha
diseydi. Çünkü bu iş, çok iyi 
organize edilmiş mükemmel 
bir plan dairesinde hazırlan
mıştır. Bu iki memleketin 
müdafii b81iıqna&n iiif& 
ve coğrafi vaziyetin temin et; .. 

tiği kolaylık, işgalin süratle 
wk:uuna yardım etmiştir .. 

İşgalin uzun hazırlıklardan aon. 
ra vukuuna rağmen onu müthiş 
tehlikelerle karşılaştıran en mü
him imil, Almanlann denize ha. 
kim olmam.alandır. 

Hedef, Norveçln Cenup ve Garp 
kısımlarını zaptederek İngiltereye 
taarruz için Bergen'den istifade 
etmektir. Çünkü Almanlar, Berge. 
ni işgal etmekle Scapa Flow ile a
ralanndaki mesafe 300 mile, ve 
Schetland ile arasındaki mesafe 
250 mile inmiş olur. 

Bergen ile diğer Norveç liman. 
lan son derece mahfuz olduğu için 
Almanlar buradan İngiliz donan. 
masına ve ticaret filosuna ·kolay
lıkla ve en sürekli surette taarruz 
etmek emelindedirler. Fakat Al. 
manya bu hareketle İngiltereye 
yaklaştığı gibi, İngiltere de AL 
manyaya yaklaşmış ve İngiltere
nin Şimal denizini kimilen ablo. 
ka etmesine imkAn hisıl olınuştur. 

Nazan dikkate alınacak diğer 
bir nokta Alınanlann Bergende 
nasıl tutunacaklandır. Çünkü bu.. 
rası açık deniz yoluyla Stetünden 
575, ve Hamburgtan 487 mil uzak· 
lıktadır. 

Newcastle ise Bergen'den 410 
mil mesafededir. Yani İngilizler 
Norveçe Almanlardan daha yakın. 
dırlar ve üstelik denize h8:kimdir. 
ler. 

Almanlann yeni deniz yollarını 
emniyet içinde tutabilmeleri için 
gemilerini karanlıkta mayin tarla
tan içinden geçirmeleri icap eder. 
Devriye gemileri ile hava devriye. 
leri de bunlan mütemadiyen ta. 
rassut edecektir. Sonra Alınan ge
mileri, en gayrimüsait ~lar içinde 
hareket ıztıranndadır. 

Norveç dailannın milmatmiyeti 
ise pualalan şqırtır. Bu da Alman. 
lann deniz yolundan kolay kolay 
istifade edemiYeceklerini 1ıösteri. 
yor. 

Kara yollanna ıellnce, Oslo ile 
Bergen arumda ancak bir 

yol vardır. Bu yol ile dembyolu 
4,500 bdem yübekliJindeki Bin
se yay~ geçer. Bu aıra lae 
buralarda kayakçWk D)evsimidir. 

Yollar, Almanlarm motörize kı. 
talanna tahammül edecek vaziyet. 
te delilc:liı: 

1 Yazan: Liddell Hart 1 

Bütün bunlara Norveçlilerin mu
kavemetini ilave etmek llzımdır. 
Gerçi Norveç nüfusu 3 milyondan 
ibarettir. Ve Norveçlilerin donan. 

ası kabili ihmaldir. Fakat Nor
~ at&ttrnddlt ldll1Q;ti 
yapacaklatl atsll mtklafaa ~ 
ehemmiyeti haizdir. Sonra 50,000 

lik kuvvetlerini (300,000) e çıkar. 
malan kuvvetle muhtemeldir. Bu 
kuvvetlerin yapacağı gerilla harbi 
son derec ehemmiyeti haizdir. 

Ve bu yüzden müttefiklerin ilk .... ,,,_ ~ ........... .. 
her ç41fllı :top gö.-..mektlr. Çlln 

kil, motörize kıtalann Norveçte 

faydalı bir if bqarmuma imun 
yoktur. 

Bu suretle Norveç halla kendi 
arazilerine uygun blr müdafaa ya. 
pacaklar ve bu müdafaada dallar, 
.köyler ve ormanlar mühim bir rol 
oynıyacaktır. 

Müttefiklerin Norveçte hava üs.. 
l eri vücude getirecekleri de şüphe 
götürmez. Çünkü Norveç körfez. 
leritıde vücude ıetlrileçe'k bava üs
lett .............. ...........,,.. 
AlıMnlarin.·~a-nllMtıl 
bombardıman etmek mümkündür. 

"Geçen haftanın hldlse1erlnden aaııra 
hiçbir Avrupa devleti harpten uzak aıa .. 
mu. Bu, harbe en uzak olduldannı zan• 
nedenler leln bile her an patlı)'&bllecek 
olan müthlJ bir harptir. VatanunWD ..ıu
na kadar harp haricinde kalabilecelinl 
zanneden her İtalyan hata eder, hayale 
kapılır. Harp Norveçte paUadı, harp ltaı
yada da paUıyabllir. Bundan bir ay evvel 
çok uz.ak addedilecek olan bu ihtimal bel .. 
ki de çok 7akın, ve hattA unnedebllece• 
jimizden de daha yakındır." 

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 1 Müttefiklerin Norveçe gönde. 
recekleri askeri kuvvetlere 

........................ ıa
c..... HD .......... ttalyaa 4hil1; 
h• millete m .. up insan ve dnlet 
bu ihtimale inandıjı dakika hata e. 
der ve hayale kapılır. Çünldl ba 
''mflthJt,, dedikleri harp, 19U harbi 
cfbi yalnız toprak hudutlarını tasfL 
ye veya taksim harbi delil, 1914 har
binin neticelendiremediii iktuadi 
buhranların-, iktuadl sistemlerin pr
PlflDUI harbidir. tktısadl bir seyrin 
içbıde zincir halblan gibi biriblrL 
ne ltaih olu her devlet, bu harbin 
iflnde bir evvel veya bir sonra ko. 
.,.eak halkalardan birktir. 

SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR? 
Saçlar -kadın olsun erkek ol. 

sun- ceaçlijin :dyneü olduğu 
için, okuyuculardan ıelen mek
tuplann en çoiu aaçlaruı dökül. 
mesi üzerinedir. Bu mektaplann 
hepsine ayn ayn cevap vermiye 
imkin yoktur. Fakat bu aralık aa~ .. 
lara dair okuyucu mektuplan hay. 
lice birikti. Daha dyade beklet. 
mek ayıp olacatuu dilfibıerek hep.. 
ıine birden cevap vermek utiyo. 
rum ... 

Saçlar, bir kere, kendi kendile
rine, tabii olarak dtiktUürler: Bir 
ıaç telinin ömril iki, nihayet dört 
senedir. Ömriintl tamam eden her 
tel düter, yerine bafkuı belirir, o. 
ar, sonra o da .... Çocuklarda bile 
pnde vasati olarak 90 tel saç dö.. 
külür. bıtiyarhkta düa çok, pek 
çok vasati olarak ıtınde 108 teL 
Çocuklukla ihtiyarlık aruuula da 
herlr.eaia btlnyesine söre, ıünde 38 
dea 108 tele kadar ... Bayıuılarm o 
cünlerinde, saçlanm taradıldan 
vakit fulaca saç dikiildiiiiiailn 
farkına vanlıklaruu herkes bilir. 

Böyle, ıünde yib tele kadar saç 
dökülmesi merak ellllecek bir teY 
delildir. Yüzden d1ade dökillilne 
o zaman neden dökilldflitlnfl dii
fiimnek 1'nmdır. Bir silnde kaç ta 
ne tel döküldilitlnl saymak -4ll 

ziyade meraklı olanlar için hile
cüç bir it olmakla beraber tahmin 
edilebilir ... Zaten uıl merak edile .. 
cek f8Y dökillen saçların yerine 
yenileri ıelmemesidlr. Onu da saç
lamı yeri bot kalmuı belli eder. 

DO"klllea saçlann ywlne bqkalae' 
çıkmadıjı vakitte de dikkat edile. 
cek bir nokta vantır: Saçlar bapn 
ıuruıadan burasından dölriilür de, 
umumi heyeti seyrek kalır. Yahut 
başın bir kısmında, bir kaf kıs.. 
JlllDda dikllliir de, bafDI berinde 
yer yer beyu botlaklar kalD: Kel 
kafa sihl ama bu hal her vakit kel 
hutabinıclen ileri plma... Satla
n dfltlrm sa'hepler de, 'bayle, dit.. 
kUl.menln pkllne lire çok delltlr· 

Saçlarm, toptan ve lt8sbtltfba de. 
iibe de, bquı blyllk bir launı•da 
döldilınalne ve neticede ~ 
seyrek yahut •tıytlk 1rir kısmını• 

bomboş kalmasına sebep olan hal
ler: 

Mikroplu hasalıklann bir çoğu, 
en başta tifo butabp olmak üze. 
re, pip, yılancık, kabakulak, kı. 
zı1 lautahldan saçlann aı çok 
miktarda dökülmesine sebep olur· 
lar. En çok saç dilıtlren tifo hasta. 
hiıdır. Hastalık içinde hararet 39. 
39,S dereceden yüksek olunca, iki 
buçuk, ilç ay i_çincle saçlar dökül. 
mele başlar. Uçüncü hafta içinde 
dölr.Wen saçlar pek çoialır... Fa
kat ne kadar dökülse ;,erlerine ye. 
nileri gelir, baı eski halini yeniden 
alır. 
Adı bile bize yabancı o çirkin 

hastalılm da saçlann dökiilmesine 
sebep oldupnu belki işitmipiolz.. 
dir. Bereket versin ki ha hastalığa 
tutulanlar onu daha iptidasında 
tedavi ettirdiklerinden, ikinci dev
resinin alametlerinden biri olan, 
ıaç dökülmesi timdi pek nadir o. 
larak ltitilmektedir. 

Fakat o hutalıiı tedavi için 
kullanılan lliçlann da bazılannda 
saç dökülmesine sebep olduğa var. 
dır. Onun gibi, cilt üzerinde fazla 
kıllan dütürmek için kullanılan 
lliçlar da kendilerinden beklenilen 
hassayı fazluiyle ıöstererek saç
tan da dilşiirilverirler. 

Gebelikte, çocuk doi.duktan son. 
ra ona meme verirken saçların dö. 
lr.fildtiiü çoktur. Fakat sonra h~p
ıinln yerine yenileri ıellr ... Karın 
iizeriııde ameliyattan iki, iki buc;uk 
ay ıonra da saçlar dökülebilir. Bir 
de pek derin bir teessürden sonra._ 

Bunlardan başka hormonlann 
bozuklufundaıı da saçlar dökülür. 
Bllbusa tiroit pddesile kadınlık 
711Dlurtalıiuun bozulduğundan ... 

Gençlerde saçlann dökülmesi de 
sene hormonların iti sayılırsa da 
AÇ döldllmelerinin en nıilhimmi 
w olrayueulanmın sordulr.lan bu 
oldafalMlaa, bu tiirlüsll anıca ta. 
:rif edilml,e dejer. 

• L. B. A harfleriyle ima eden 
bayan okuyucumuzun Tıp Fakül
tesi dahili hastabklar profesörle. 
rlnden birlne müracaat etmesi iyi 
olur zannederim. 

gelince, bir kere Finlandaya gön. 
derilınek üzere hazırlanan yüz bin 
kişilik ordu mevcuttur. Bu kuv. 
vet Norveçin müdafaasına iştirak 
etmekle kalmıyarak üstelik Al
man gemilerine k&r§I da taarruza 
geçecektir. 

Müttefiklerln Norveç! müdafaa. 
ya i§tirak etmeleri ise herhalde 
Norveçlilerin maneviyatını kat kat 
yükseltecektir. 

Düne kadar Balkanlarda bir harp 
çıkAusa harp harici kalacağnu siy. 
liyen İtalyan ricaline, "belki yann, 
belki yarından da yakın,, hükmUnil 
verdiren de, ha harbin &irayetinden 
hiç hir devletin muun kalamıyaea
juıı, harbin her an için yanıınuda 
ve içimizde pathyacağını söyleten 
de, bütün devletlerin ayni zincirha 
halkalan oluıadur. 

Bitaraflar, bitaraf diplomatlar 'beya 
Fakat müttefikler böyle bir ta. nat Terirkell' ''komıularumda müna. 

arruzu katplanıak için llyıkı ile sebetlerlmb iyidir, ortada milleti en. 
hazırlanmıflardır.. dlte1e diltfirecek hiç bir teY yoktur,, 

Almanlarm İngilizleri Norveçle 
meşgul ederek onlann burada 
meıgul olınalanndan istifade et. 
mek ve Sachen'den yapacaklan 
bir taarruzla Mamur ve Mau. 
beuge'u zaptetmek ve böylece 
Garp cephesini Jkiye bölmek iste
dikleri de iddia edilebilir. 

Almanların. Maubeuge'a taarruz dtyedanunlar... Salon politimıla
etmeyi kurduktan harbin bafla.. n koauşadunanlar- hWiseler on. 
masından evvel de hiuolunmuş.. lantan çok daha ıllratle, daha kati 
tu. Bu yüzden müttefiklerin bu ve daha mllsbet konutuyer: 
taraftan iafil avlanmalarına imklıı Belki )-ann, belki yanndan da 7a. 
yoktur. lan ... 

Vaziyetin tavazzuh etmesi için Amma, milletleri "heyecana venne-
b~ ka~ gün geçmesi lazım geliyor. mek lbun. Hakikatleri sakı.,.., mil-

Muhakkak olan bir nokta Al- Jetleri uyUflumıak daha faydalı bir 
manlarm İsveç demirine 80n derece siyasetse, çok m ... Dilpnan da bunu 
muhtaç olduldan ve bunu ele ge. ister. Bitaraflann, avcıdan kendile. 
çirmek içln he!'§eyi yapacakları. rlnl kormnak için bqlanm karın l~i
dır. ae sokup, ayaklarım meydanda hı. 

Fakat Almanlar, §imdiye kadar, rakan kutlar ,U,i, başlarım muayyen 
bu demirden '9garl derecede 7 mil bir dmrenln menfaat dalgalan içi
yon ton kaybetmişlerdir. Onun ye- ne sokup, ayaklarını meydanda bı. 
rine yeni<len damir bulmalan için ralgnuı, dfifınana ne kolay stratejik 
İngiliz donanmasını mağlup etme. manffaluyetler temin diyor. 
leri lhımdır. Halbuki vaziyet tam 
minasiyle bunun aksinedir. Çün. 
kü Alınan donanması daha timdL 
den zedelenmiştir. 

Felsefe :'tursu 
Maarif V eklletl, felsefe muallim .. 

lerlnln yenl felaeft cereyanlardan ha
berdar edilmesi için bu sene bir kurs 
açmıya karar vermiştir. Kurs tatil 
aylan zarfında açılacaktır. 

Almanlar İngiliz donanmasını 
bertaraf edemiyecelderlne göre Şi
maldeld kuvvetlerini besliyebil. 
mek için bapa bir yerde taarruza 
geçmek mecburiyetindedirler. Y•DIJn Zmnetmiflerl 

~ lfletmnınin İltlnye 
Kuyuya Dilfell Ku: Boiuldu tamir uvmlanııda dün sabah zift 

kaynatılırkesı fazla dwuıı " aln 
Beylerbeyinde !akele caddestncle çıktılı 16rillmflf. c:lvarda bulwwılar 

o~an }1alıkhane kltiplerinden O.. tamir edilmekte olan Buraa vapuru.. 
manın kızı 20 yaşında Sabiha, evin nu yanıyor zamıetmi§Iercllr. Verilen 
b_ahçesinde dolaprten kuacn kuyuya haber üzerine itfaiye plml§ l8e de 
clüterek bojulmu§tur. Kızın cesed1, yapılacak 1f olmadılmdan dönm~. 
itfaiye tarafından çıkanl~ır. tar. 
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;!·fa~.ı. 1 iı·cicle) 

Yazan: ULUNAY r~ Hoiandaya dönecek v~ İngiltere. 

Ingiliz Kıtaları 
Norveçte 

"' .1 nın karşısına düşen bu sahilleri de 
işgale teşebbüs edecel{tir. füı suretle. 

Zabitler Bir Ağızdan 
Hay kırdılar: ''Zafere~, 

(Başı, 1 incide) 
reye çıktığını bildirmiyordu. Belki 
bu ihraç noktalarını anlamak ıçın 
Mister Chamberlain'in yarın lbugü:ı) 
Avam kamarasında söyliyeceği nut. 
ku beklemek icap edecektir. 

Almanya Şimal denizi:ıe hakim ola~ 
bütün sahillere yerleşmiş olacak ve 
İngiltereyi Şimal deni.zinde ehemmi
yetli bir surette rahatsız edebilecek
tir. Bu sebeple Holandanın işgali de 
Almanyanın tnkip etmekte bulun
duğu stratejinin zaruri bir neticesi. 

Hiç kimse şefaat için ağzını açama-\' (Azid) İn S d ' dir. 
~. Ş~kohu? şidd.eti herkooçe ~alum ,...,. arayın a Fakat Holanda bu tehlikeyi bildi.. 
ı~ı. .BU: kellin~ soyle~elcr bel~1 mile- _, avcr, ~Iısır ordusunun maı;ıü- ği ve hissettiği halde hala bitarafö-
rımı bızzat elıle tcdıp ederdı. Sa. ~ biyetıni Azid'den saklayama- ğını muhafaza edeceğini H5nda ısrar 

Fakat işgal olunan noktaları tah. 
mm etmek mümkündür. Son günler
de müttefiklerin deniz ve hava yolu 
ile yaptıkları harekata en çok sahne 
olan yerler, Narvik, Bergen, Stodoıı
ger ve Oslo havalisi idi. Askeri Hıra. 
cm bu noktalara kar~ı yapıldığı tah
min olunabilir. 

liıhaddin bile kendisinin sebebiyet dı. İbn Zerik'in bütün taraftarlarının etmekteair. Yani İsveç gibi o da, 
v.~diği b~ v~ada aıncasın:ı ~ir şty halifenin et~afmdan uzaklaştırılmış Almanya tarafından işgnl edilmek i
soy~emedı. Şırk~?· k~r~ur.~ bır ma- ?lmasına ragmen kalanların içinde çin sırasını beklemektedir. 
n& üade eden gozlerını dığerlcrinc lŞkence!erle idam edilen vezır· 1·n u N D · k 

Bu sırada hatırda tutulması icap 
eden bir nokta Mister Churchill'in 
şu sözleridir: "Norveçin sahillerin
den, şimdilik, ancak ablokamızı ş!d. 
detlendirecek noktal<ın işgal ile ~k
tif& edeceğiz." 

- orv.eç v .. e anımar. a. nın işga.1i. dikerek: ... zaktan lıitfunu görenter eksik değıl t 
- İçinizde başka fj.kir beyan et- dL Şavere merbutiyet göstcrmekJ; nı muteakıp ngıliz Haricıye 

~ek istiyen var mı? Dinliyorum! de. b~raber el altından vezirin aleyhine Nazırı Lord Halifaks irat ettiği bir 
di hıç olmazsa dedikodudan hali kal nutukta bitaraf devletlere hitap ede. 

- rek şu ihtarda bulunmuştu: 
m 7yorlar, bir kolayını bulup Azidc, "Bitaraf devletler v'lzıyetlerini ta-

Halihazırda müttefikler N"orveçe 
kara, deniz ve bavad:ın yardım tde
rek İngiltere kral ve hükumetinin 
Norveç kral ve hükumetine karşı.ta. 
ahhüdünü yerine getirmektedir. İngi 
liz, Norveç amele sendikaları bugün 
bütün Norveç halkını İngiliz kuv
vetlerine her yardımı göstermiye, 
düşman harekatı hakkında aldıkları 

her haberi derhal onlara bildirrniye 
davet etmişlerdir. 

Kimse sesini çıkarmadı. Kuman. 
danın sesi bir daha gürledi; 

- Söyleyiniz! 
Emirlerden biri: 
- Bütün ordu muırnaaeratını E .. 

mir Esedüddin Şirkoha bırakmıştır. 
Onun kumandanımız olduğunu hiç
bir zaman unutmayız. Daima onunl:ı 
beraber yürüyoruz. Bizi istediği ye. 
re sevketsin. İster zafere! İster ölü. 
me! 

Zabitler bir ağızdan haykırdılat: 
- Zafere ... 
Esedüddinin hiddetten arslan 

gibi dikilen bıyıkları yatıştı. Tunç 
bir heykel kadar sert çehresi yumu. 
şadı. Müşfik bir baba tnvrile: 

- Allah cümlenizden razı olsun! 
dedi. Allahın izni, ile, peygamberin 
ruhaniyetinden istimdat ederek F.~c
düddin sizi zafere doğru götün:;cek. 
Ur. f 

Hepsi birden tekrnr ettiler: 
:- İnşallah! 

H Mise bununla kapnndı. Fakat 
Salahaddin kendisini istirkap 

.edenlerin ancak Şirkohtan korkarek 
sükut ettiklerini anlamı~-u. Zabitler 
derhal vazifelerinin b:ışına koştular. 
Kasırganın tahribatı mümkün mer
tebe telafi edildi; derhal yola çıkıl
dı. 

Çölde tesadüf ettikleri diğer müş.. 
külatın kasırga fırtınasının yanında 
ehemmiyeti yoktu. Bunları kolnyca 
iktiham ettiler. Bu yürüyüşte ordu, 
azami sürat sarf ediyordu. Şirkoh ile 
Salfıhaddin bilhassa düşmanlara bek_ 
lemedikleri bir yerden ve ummadık
lan bir zamanda hücum etmeği ta. 
sarlamışlardL 

Tahminleri doğru ~ıktı. Suriye or. 
dusunun birdenbire Nil sahilinde 
görünmesi, Mısır ordusunu da, A
morinin gönderdiği Kudüs haçlılan. 
nı da şaşırtmıştı. Müttefikler dağıldı. 
lar. Şirkoh ayağının tozile, askere 
istirahat vermeden harb~ baŞladı. Bu 
mecburiyet karşısında Kudüs ~r~su 
ile Mısır ordusu mümkün olabildiği 
kndar vaziyetlerini düzelterek davan 
mak istediler. Evvela Mısırlılar "bo
zuldu. Şaverin en itimat ettiği ku
mandanlardan Ebu Cafer inhizam 
halinde kaçan askerin arkasına ta. 
kıldı. 

Salahaddin, Amorinln gönderdiği 
.oıduya kumanda eden Sir Adcmar 
dö Montan'm hatasından istifade et. 
mişti. Haçlılar, Mısır ordusile bir 
kuvet halinde harbe girişme isteme. 
mi.şlerdi. Şirkoh karşılarındakı !-ı:uv
veti ikiye ayrılmış bulclu. Evvela Mı. 
sır ordusunu bozdu. Ondan sonra 
haçlılara yüklendi. Dö Montan'ı boz. 
mak :Mısırlıları bozmak kadar k.>lay 
olmadL 

vezir aleyhinde her haberi yetiştiri- yinde tereddüt ederek bitaraflığın 
yorlardı. Şaver huzura girdiği zaman k d 
hı.:life sordu: en ilerini kurartacağıı11 sanı:yorlar. 

Kalben bizimle olmakla beraber, fiL - Ebu Şüca! Mısır ordusunun Şir 1 · en bizden yardım istem:yı~ cesaret kohun önünden firar ettikleri doğru 
mu? edemiyorlar. Sonra ~a işgal bir emrj-
-Ordularıruz hiçbir zaman firar :t vaki olunca bizim yardıma koşma. 

medi. Harp planında bize ait olmıyan mız için zaman geçmiş oluyor. Liiıım 
bir kusurdan dolayı ricat ettik. olduğu gibi yardım yapamıyoruz. Ne_ 

_Ne gibi? ticede hem istiklallerini kaybediyo .. , 
Şaver, memleket işl~ri kadar as- hem bizim davamıza zarar veriyorlar. 

Onun için bitaraf mem'i.eketlere tavkerlikten de behresi olmıyan halüe.. 

N onreç Hükumetinin Tebliği 
Yapılan ihraç harekatının ehem. 

miyetini arttıran bir knç amil v.ar
dır. Birincisi: İşgal olunacak limanla
rın hasım elinde bulunınası ve has. 
mın mukavemet göstermesi. 

yi içinden çıkılmaz vaziyetler izah siyem şudur: Kararınzı vaktinde ve. 
ederek ikna edeceğini biliyordu. riniz, ve bizden yardım isteyecekse-

- Efendimiz! dedi. Mülkümüzün niz bunu vaktinde yapınız. Biz bütün 
dahili işlerine müdahale etmek isti. ki.ıçük ve bitaraf dev!etlcri."l istfülal
yen Suriyelileri Mısıra sokmamak L leri için harp ediyoruz." İkincisi, Almanlann, hem Alman

yadan, hem Norveçte işgal ettikleri 
yerlerden hava akınları yapmak lrnd
retinde bulunmaları. 

çin Kudüs kralının ordusu ile !Jirlik
te hareket ediyorduk. Ebu Cafe:- ile 
De Montnn, evvelemirdc Mısır ordu
sunu geri çekerek Suriyelileri çevır. 
mek istediler. ~ 

Kudüs kuvvetleri v:ıktile hareket 
edip Şirkohun ricat hattını keseme. 
yince planın tatbikinde muvaffak o
lunamadı. 

(Devamı var) 

Roosevelt'in Yeni 
Bir "utku 

Vaşington, 15 (A.A.) - Cümhur
reisi Roosevelt, Panameriknn birliğin 
deki hitabesinde demiştir ki: 

''Yeni dünya, her milletin, öteki 
milletlerin tamamiyetine ve istiklali
ne hürmet etmesi prensipini kabul 
ettiğinden harbi bertaraf etmiştir. 

Biz, fikrimce, devamlı bir sulhün İs
tir.at edebileceği prensipleri temsil 
eden vasıtalarla, Amerika millctlCii 
arasında sulhü tesis ve muhafazaya 
muvaffak olduk. 

Bizler, bu nısıf ~i:::-c sakinleri, ye
ni bir beynelmilel nizam aramak ih
tiyacında değiliz. Zira, bu nizamı 
bulduk ve mistik haykırışlnrla şid
detli harekat yaparak değiL. Biz, mil
letler ezmedik, hükumetler esir et. 
medik, günahsız insanları, kurduk
ları yuvalardan zorla çekip çıkarma
dık. İrk üstünlüğü nevinden manrsız 
doktrinler icat etmedik. Amerika. 
memleketler arnsında nizam, kin ve 
tedhiş yolu ile tesis edılmiŞ değildir. 
Bu nizam, hüsnüniyf!t sahibi insan
ların nihayetsiz ve iiili eseridir. Bu. 
gün hiçbir hayale kapılamayız. Bi
liyoruz ki, eski düny:ıda cereyan e
den her şeyin, yeni dünyanın sulhü 
ve refahı üzerinde büyük bir tesiri 
vardır. Bundan dolayıdır ki, her ih
timale karşı koymak üzere tedbirler 
aldık.'~ 

Şeker Şirketlerinin 

Umumi Toplantısı 

J ngiliz Hariciye Nazırının bu 

Fakat resmi makamahn hadiseler 
hakkında henüz tafsilat vermemele. 

ihtarına ehemmiyet veren bi. 
taraf devlet çıkmadı. Yine bütün bi
taraflar, korku içinde tirtir titriyor, 
fakat karar veremiyorlar. 

Onları bu tereddüt ve kararsızlığa rıne rağmen, ihraç harekatının ıızami 
sevkeden sebepler bir kenara atıla. dikkat ve itina ile yapıldığı muhak
cak kadar ehemmiyetsiz değildir. Ka- kaktır. Norveç hükumeti ise bugün 
rıır vermekle, tehlikeyi tacil edecek- neşrettiği bir tebliğ ile Narvikin is
lerinden korkuyor, müttefiklerin tirdat edildiğini haber veriyor. Res. 
de kafi süratle yardıma yetişemiye. mi tebliğde deniliyor ki: 
ceklerinden endişe ediyorlar. "Dugün Narvik ile civan Almanlar 

Fakat devlet adamlarma yakışan dan ilitirdat olunmuş ve mütte!ikle
harcket yarını görerek bugünden teu. rin Norveçe gösterdıklcri yardım, 
bir almak, yarının büyük tehlikesini çok geniş ölçüyü bulm~tur. Norveç 
onleyebilmek için bugünün küçük il.:' müttefikler arasında irtioatfi>eS
tehlikelerJni göze kestirmektir. icia- süs etmiştir. Norveçli bir çok pilotlar, 
rel maslahat siyaseti cleğil, büyük müttefiklerin hizmetine girmiş, Nor. 
dç.vlet adamına yakışan kati hareket veç zabitanından müteşekkil bir he
zamanıdır. yet Londraya giderek İngmz askPri 

Fakat bitaraf devletleriıı fel:ıketi, makamlarile temas tesis etmişlerdır. 
bu mühim kararı verebilecek biıyük Bundan böyle İngiliz ~arası ve evrakı 
devlet adamlarından mahrum olusla- nakdiyesi Norveçte geçecek ve meşru 
rıdır. .. bir tedavül vasıtası sayılacaktır." 

__ _ Bundan başka Norveç hükumeti, 
Belediyelerd; Çalışanların bütün askeri ve mülki makamıara 

bir tamim göndererek İngiliz ve Fran 
Tekaü1lük Haklan sızlarla azami irtibatı tesis etmelerini 

Ankara, 15 (Tan ~'luhablrindcn)- emretmiştir. 
İstanbul ve Ankara belediyeleri ha-
riç olduğu halde diğer belediyelerde Narvik'te Son Vaziyet 
çalışan memurl:ırın ve Beledıyeler Narvikte vuku bulan muharebe 
Bankası memurlarının tekaüt hakla- hakkında Stokholmdcn verilen ma
rı olmadığından bu müesseselerde lı'.imata göre, bu muharebt? yüzünden 
çalışmış ve çalışan memurların da buradaki Almanlar gerilem(-k mec
teknüt haklarından istifade etmek buriyetinde kalmışlar ve şehir harj
suretile istikballerinin temini karar- cindeki Norveç kıtaatile karşılaşarak 
laştınlmıştır. Bu maksotla Dahtıiye darma dağınık bir hald~ kaçmı~lar
Vekaletince hazırlanan kanun layi- dır. 
hası bugünlerde Meclise verileceıttir. ~ Bunların bir kısmı İsveç hududu
Bu lfıyiha esaslarına göre, belediye nu geçtikleri için İsveç makamları 
memurlarile, Belediye Bankast me. tarafından tevkü edilmi~lerdir. 
murları kendi maaş veya aylıkların- · Stavanger Bombalandı 
dan her ay % 5 tevkifata tabi tutula. Diğer taraftan müttefiklerin de. 
caklar, ayni zamanda belecliyeler de niz, hava kuvvetleri de mütemadi 
bütçelerindeki memur ücret ve m:.ı. faaliyet halindedir. Norveç'in istila· 
aşları yekCınlarına göre yüzde beş ya uğramasından itibaren bugün ye
tahsisat ayıracaklardır. Bu aidatın dinci defa Stavanger füsii bombar
nümasından ve diğer bazı kaynaklar- dıman edilmiştir. Bugün İngiliz tay. 
dan belediyeler tekaüt sandığının ser yarelcri buraya taarruz etmişler ve 
mayesi teşekkül edecek ve belediye iki Alman deniz tayyaresini .düşür 
memurlan devlet memurlarının tabi dükten başka tayyare karargfıhlna da 
oldukları maaş ve tekaüt derecele:::-i ağır bombalar atmışlardır. 
nisbetinde tekaüt edileceklerdir. Dün de, evvelki gün de bu bom-

Amori'nin kumandanı, c!endisinin 
Mısır hakkındaki emellerine viı.kı! oL 
duğu için Suriye ordusu karşısında 
mağllıbiyetin bilhassa Mısırlılar nez
dinde haçWarın kuvvetini küçük dü- Türkiye şeker fabrikaları anonım 
şü.recek bir amil olacağıru anlıyor ve şirketinin senelik toplantısı O.ün An. 
ona göre uğraşıyordu. • karada yapılmıştır. Şirketin hazırla-

Bütün gayreti bir şeye yaramadı. dığı rapor aynen kabul edilmiştir 

Her nev'i 

Makina Kayışları 
imal eden bir İngiliz Milessesesl, 
Fabrikalarla mnnascbeti bulunan 

tercih edilmek ilz.ere Türkiyedc 

bardımanlar tekerrür etmiştir. Han
garlar ve meydanda bulunan bir çok 
tayyareler düşen bombalarla hasara 
uğramıştır. Alman hava dafi topları 
mukabele etmiş ise de İngiliz tayya. 
releri yollarına devam ederek Halsf. 
jorda tekrar taarruz etmişler ve kör
fezde bulunan deniz tayyarelerini 
mitralyöz ateşi altına almışlardır. Bu 
rada bulunan düşman mitralyöz mev 
kii susturulmuştur. 

1939 senesi bilançosuna göre şirketin 
Şirkoh ordusunun eğri kılıçlnrı~a aktif ve pasif muvazenesi 49,985,873 

BEr Acenta Arıyor. 
Mufassal tcklificrln şu adrese gönde
rilmesi: Box No. 56; T. e. BROwNE'S 
ADVERTISING OFEICE; 163 Quee,, 
Vlctorl• Street, LONDON E. C. 4 

haçlıların ağır zırhlan daynnsmadı, lira ve 82 kuruştur. Şirketin 1939 se· 
onlnr da bozuldular. Arnori, müte- nesindeki safi kin 1,712,166 liradan 
madiyen ihtiyat kuvvetle:i gönderi- ibarettir. Ayni senede şirketin ser
yordu. Buna rağmen yine tutunama- mayesi 22 milyon lira olarak göstcriL 
dılar. Ademar inhizamdan kurtara. miştir. Fabrikaların küp ve kristal 
bildiği kuvvetleri bin müşkülfıtıa şeker olarak kıymeti 17 ,460, 746 lira 
toplayarak perişan bir halde Gazze.. 95 kuruş ve ham şeker farkı olarak 
ye ricat edebildi. 13 015 lira 95 kuruş ki ceman D 1 

Şlrkoh, bu mevsimde sular az ol- 17:447,731 liralık istihsalatı olmuş- ı r. SUPH ŞENSES 1 
duğu cihetle eski Menfis istikame- tur. İdrar yollan hastalİklan mOtehas-
tinden Nili geçti. Nehrin garp sah ilmi Safi kArdan yüzde onu adi ihtiyat sısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 
takip ederek bir çok gün bataklıklar akçesi olarak tefrik edileceği gibi tramvay dura~ı Lekler apartımanı 

1 De h ~ Tel : 4392 • , katetmek sureti e men ura, ora. bakiyesinin yüzde beşinin memrulıi· -
dan da İskenderiyeye vasıl oldu. ra ikramiye olarak tevziine ve artn 

Bugünkü bombardıman, kar fırtı.. 
nası içinde yapılmıştır. Bombaların 
hedefe isabeti çıkan yangınlardan ve 
işitilen infilaklardan anlaştlıyor. 

İngiliz tayyareleri salimen dön· 
müşlerdir. 

Denizlerdeki Harekat 
İngiliz tahtelbahirlerinin iki Al

man nakliye gemisini daha batırdık
ları bildiriliyor. 

relerine taarruz etmişıerdir. HedeJe 
bazı isabetler kaydedilmiştir. Bu a. 
rada iki Alman nakliye vapuru batı· 
nlmış ve mitralyöz ateşi altına alı
nan bir Alman tayyaresi de alevler 
içinde düşmüştür. Bir İngiliz tayya. 
resi üssüne dönmemiştir. Skajerak 
isminde 6044 tonluk bir Alman pet· 
rol vapuru bir İngiliz kruvazörünün 
dur emrini dinlememiş ve kendi 
kendini batırmıştır. Bir Norveç des. 
troyerinin taarruzuna uğrıyan Maine 
isminde 7624 tonluk bir Alman vapu 
ru da kendi kendini batırmıştır. 

Cep zırhlısı "Admiral Scheer" i 
torpilliyen, Spearfish adlı İngil~ 
tahtelbahiridir. Hüküm süren kan at 
ate göre, "Admiral Scheer,, batmıJ 
dıysa, aylarca işe yaramıyacak bale; 
getirilmiştir. 

Truant ismindeki İngiliz tahtelba 
hiri de geçen Salı günü bir Alman 
kruvazörünü torpillemiştir. Bu kru. 
vazörün Karlsruhe olduğu zannedil· 
mektedir. 

Bu Alman kruvazörünün battığını 
Almanlar da itiraf etmişlerdir. 

İngilizler tarafından batınlan AL 
man nakliye, iaşe ve cephane gemi. 
leri şunlardır: 

Poso ismindeki petrol gemisi. --
3911 tonluk Posidomla petrol gemisi, 

2593 tonluk August Leonhardt vapuru, 
2309 tonluk Kreta vapuru, 5261 tonluk 
Rio-de-Jrınelro vapuru, 3102 tonluk ionin 
vapuru, 2593 tonluk Antares vapuru, 321 
tonluk Moorsund vapuru, 4000 tonluk hil
vlyetf tesblt edilemiyen bir vapur. 
Diğer cihetten söylendiğine göre Kate

gat ismindeki petrol gemisi Skajerak'da 
Norveçliler tarafından batınlınıştır. Bun
dan başka isimleri tesblt edJlemiyen iki 
Alınan vapuru daha batırılmış ve kafile 
halinde seyreden 4 vapura torpil isabet et
miştir. 8544 tonluk Alster vapuru zaptedil
miş, Friesland, Nordland ve Blankensbcrg 
isimlerindeki Alman balıkçı gemileri de 
bir İngiliz limanına getirilmiştir. Bu lis
teye gecen ~arşamba günQ Narvik açıkla
rında batırılan cephane yüklQ altı vapur 
ile Rauenlcls ismindeki vapuru da Jltıve 

etmek laz.ımdır. 

ita/ya da 
Fırsat Bekliyor 

CBa!O t lnrlde) 
ettiklerini, fakat Yüksek İtalyan m3h. 
fiJlerinin bu tarzı hareketi pek te 
tasvip etmediklerini anlatıyor. 

İtalyan gazeteleri, Alrnanyamn 
Norveç istilasını Almanya hesabına 
bi;- zafer olarak kaydetmly:: devam 
et~ekte iseler de bugti!ı bu işga'in 
kati mahiyette olmadı~ ilave et.. 
mektedirler. 

Gayda'nın makalesi 
Bugün "Giornale d'İtalia,, da çı

kan makalede Sinyor Gayda diyor 
ki: 

"Fransa, Korsiknnın, yani hCıl!s İtalyan 
nn'anesi taşıyan bir adanın lşgalile, aske
ri ve siyası hegemonya maksadı gütmek
tedir. 

"Fransamn genişlemesi bahsinde hiçbir 
tabii ihtiyaca tekabOI etmeyen, Tunusun 
işgali, bu sebeple, senelcrdenberi iki mem
leketin arasını açmış ve her iki memleket 
arrunnda, halledilmeyen meselelerden bi
ri olmustur. 
"Fransanın İtalyaya karşı tatbik ettiği 

siyaset, Avrupada ve Akdenlzde hege
monya muhafazasına matuf bir plAna göre 
devam etmektedir. Fransa, dalma İtalyanın 
tabll ve ml11t menııfil aleyhine hareket e
diyor. Bugilnkil lhtililfta, İtalyanın açık ve 
tabit hakkı Fransanın emperyal ve askeri 
siyaseti ile çiğnenmektedir. Fransanın Ak
denlzdeki vaziyeti hayaU ve milll değil, 

empcryal bir menfaat icabıdır." 

ltalya / ngiliz kömürü alıyor 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
İtalya şimdi, ayda 25 ton İngiliz 

kömürü almaktadır. Bu kömürlerin 
büyük bir kısmı İtaly:.ın vapurlarına 
yiikletiliyor. İtalyanın İngiltereden 
istediği kömür ayda takriben 400 bin 
ton olup senede beş milyon tona ya. 
kındır. 

İngilterenin şark limanlarında 40 
kadar İtalyan vapuru vardır ve 20 
İtalyan vapuru da kömür yüklemek 
üzere Galles'de yaklaşmaktadır. 

Fransa bu sene 20 milyon ton !n. 
giliz kömürü ithal edecektir. 

iHTiRA ILANI 

16 - 4 - 940 

Alman KıtalCI 
Cenubi Norve~ 

l lerliyorla~ c1• 
; (Başı 1 ııı 

işgal ettikleri, Norveçin uzak J{ 
şarkisindeki hudut şehri ol.sn e( 
djayı tahliye etmişler ve No~ 
rin bu mıntakalarda baskın 5 

taarruzlar yapmalarından kor 
Haldene çekilmişlerdir. 

Norveçliler, seferberliği 
mıya ehemmiyet verdikten 0 Norveçin elinde kalan hava "le. 
kuvvetlerini de faaliyete geÇ 
lerdir. Daha şimdiden No~~ 
ları üç Alman tayyaresi dUŞ 
lerdir. Drang ismindeki NorVeÇ 
troyeri de bir Alman vapurunıı 
kü etmiştir. Fakat bu vapur, ~. 
çin garp sahilinde kendi kendiJll 
tırmıştır. Norveç donanmasınıtl 
nı harbiye heyeti de üç AlınaJl, · 
yaresinin düşürüldüğünü ve . ~ 
bulunanların esir edildiğin1 

vermektedir. 
Harekata dair son mallı 
Reuter Ajansı harp vaziyetine 

ir şu malumatı veriyor: 
Son alınan haberlere göre, P.; 

lar, Norveç cenubu şarki ceP 
de büyük muvaffakıyetler elde 
mektedirler. Almanlar, liinle~~ 
veçliyi ordunun kısmı külltS 
ayırmıya muvaffak olmuşlardıt·,' 
!aşıldığına göre, Alman tabiyeSl~ 
malde bir gedik açmayı ve :N"0 

lileri dağlık araziye çekilrniye·t 
bur bırakmayı istihdaf eylerrıe1' 
Kongsvinger'de vaziyet nazik tef 
ki ediliyor. Sosyal Deınokraterı 
tesi, bu mıntnkada, harekat ?'9 

Alman askerinin sayısını 16 bıfl ~ 
min etmetke ve şehrin NorVeÇ fil 
ları tarafından gösterilen kahl'8 . 

ca mukavemete rağmen her arı~ 
edilmek ihtimali karşısında b 
duğunu söylemektedir. "' 

Bununla beraber, askeri rrıa.b 
ler, Almanların takviye aımatst1 
li müstesna olmak üzere bu rrııJ~" 
fakiyetlerin büyük bir eherrıfl11• 
arzettiği mütalaasındadırlar. p.tııı, • 
ların, ellerinde bulunan ağır ~f, 
ve diğer silahlar tayyare ile nıılc ~ 
lemiyecck şeyler olduğu belirtillf." 
tedir. 

lsveçte , 
ti 

Londra, 15 (Husus·) - lsveç :ı 
kumeti müdafaa tedbırlcri _al~ 
devam ediyor. Hükume:, büturı 
rolleri musaoere için salahiyet 1 

mıştır. İcabında memlekette b~r 
madenler de musadcre edilccckt~ . 

.Memleketin bütün cenup ve 
S<ıhalarında yarınd:ın itibafC 11 

"hazırlık" hali ilan olı.ınacn.ktır ıfı 
Bugün Geneburk şehdnde on " 
infilak olmuştur. İnfilak içlerırıdCd ı 
ğınaklar vücude getirmek malc5~~r ~ 
50 metre yüksekliğindeki kaY:ec·r· 
patlatılmasından ileri gclınckı ıc"' 
İyı bir kaynaktan alınan hal.ti.'~$ 
göre, hali hazırdaki vaziyet old et-. 
gergindir. Oslonun şarkında ,•e ,J(ell 
nubu şarkisinde Alman ileri har~,. 
devam ediyor. Alman kıtalnrı oit'• 
dar; otobüsler vasıtasile geımel<t~t!' 
İşgal edilmiş şehirlerde kalan 8 1' t' 
de nbir kısmı da Osloya dönıtıC 
~~ ~ 

N orveçte Gneisnau zırh 1ısınt!1 ıııtll 
tırıldığı ve içinde 1500 kişinin bı.l 
duğu teyit edilmektedir. cfl' 

Oslodan verilen maIUmata.f eli 
kukla hükumet reisi bugün istı ' 
mlştir. ~1' 

İsveç topraklan üzerinde uçaıı ııd" 
man tayyaresinin, Lykesil aÇ

1f ~0,ıı 
İsveç hava dfıfi bataryası tara. pli 
düşürüldüğü teyit edilmekted1~ iJY 
ğer bil\tayyare, Marutadda yc•şidctl 
meğe mecbur edilmiştir. Beş It\111w 
ibaret olan mürettebatı haps1~iğiJl~ 
tir. Diğer taraftan haber ':erı f rit.' 
göre, iki Alman yük gemisı, l\ ;35şf' 
açığında mayine çarpmış ve 
uğramıştır. f 

Taaruz hazırlığı yapılmıl; ,, 
Paris, 15 (A.A.) - İyi ıns.ıurrı;0re, 

lan mahafilin kati istihbarına geCvi 
İsveç hükumeti, 11 • 12 nisaı\ tıııf• 
naziler tarafından yapılac~ bıraft'ıi 
ruza intizar etmiştir. Nazı ta Je1'e' 
olan muhtelif teşekküller, nı~ıtlsl' 
tin mukavemetini tesirsiz bır~e gtJ 
için birçok hayati noktaları ~at r.8' 
çirmeğe hazırlanıyorlardı. fa. de 8~ 
bita, icap eden tedbirleri va1<111;n1 sıJ• 
mış ve tahrikatçıların planlar 
ya düşürmüştür. iJ'lsill" 

İsveç Başvekili, bu ayın on 
deki nutkunda: çslıt 

"Ecnebi bir devlet hesabın~ rırıde 
··zol'l" )... makla maznun Almanları go • tı ıe 

tutmalıyız" diyerek bu hareka 
mih etmiştir. . '"' Müteaddit çarpı§'mada, uzun müd.. kalacak kar !kısmından vergiler ten

det yan bellerine kadar bataklıklar. zil edildikten sonra tediye olunmuş 
da yürümüı, günlerce istirahat et. sermayenin yüzde 6,50 sine tekabül 
memiş olan orduda yorgunluktan e- eden miktarın hissedarlara temettü 
ser yoktu. Kazandıklan muvaffakı- hissesi olarak tevzi edilmesi ve ba· 
yetlerle bütün yoreunluklarını unu. kiyesinin de gelecek seneye devrcdil-
tuyorlardı. ~ muvafık Jilirülmüstür. 

KAYIP - İstanbul Aksaray nü- Bunlardan başka bir düşman nak-
fus memurluğundan aldığım nüfus liye kafilesine Skajerak'ta taarruz 
hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yeni- edilmiş ve atılan torpillerden dördii 
sini alacağımdan eskisinin hükmü hedefe isabet etmiştir. 
yoktur. Aksaray Cellat Çeşmesi Bos· Diğer cihetten dün Bergende İngL 
tancıbaşı Abdullah Ağa mahallesi 6 liz donanmasına mensup 15 tayyare 
numarada Ali oi!lu Malunut Turker Alınan nnklive vaoıırlnrın::ı v~ tııvv:ı 

''Nakil şebekeleri üzerinden geçi
rilen Yüksek tekerrürlü hamil daL 
galar vasıtasiyle nakledilen muhahe· 
ratın ahzına ait tertip ("Drahtfunk,, 
Sistemi) hakkındaki 20.5.1938 günlü 
ve 6204 sayılı ihtira müracaati bu 
defa mevkii fiile korunak üzere ahıı. 
re devrüferağ veya icar edileceğin
de11 talip olanların Galatada İktısat 
Hanında Robert Ferriye müracaat
hırı ilim olunur 

Brüksel, 15 (A.A.) .::: J(open~ssJY 
bulunan ecnebi müşahit~er 9 ~lıtl,ıı 
danberi Danimarkaya yıgılall ts•~~ 
kuvvetlerinin yakmda !sveçe tJf1l"tıı1 

edeceklerinden emindirler. "eıtlc~ 
kanaat İsveçin şiddetle multa 
cdeceM merkezindedir. 
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ikagoda Dünyanın 
En Büyük Müessese 
~e Binaları Görülüyor 
O Ç buçuk milyon nüfusi1e, A. 

~ . merikanın ikinci ve dünyanın 
~ b~ınci büyük şehri ola•.1 Şıkago, 
re erıkanizmin en beliğ ve en eııte. 
d~scı.n ~imsa~erinden birini teşkıl e. 
I\~· ~ikagonun bünyesinde, bütün 
tn :rikan inkişafının tarihini ve A
Se etikan karakterinin esaslı hatlarını 
~ebiliriz. 

s.}ikago. bi~ harikal_ar ~iyarıdtr. Ona 
bu l>erlatıve ler şehn dıyorLır. Yani 
~tada her şey ''Dı.inyanm en büyü. 
la tavsifle ölçülebiliyor . O, a;1calt 
~4 senesinde tesis edilmiş olduğu 
~ d'.:, dünyanın en çabuK bir şekil. 
~~~usu artan bir şehri olarak bu. 
bu .. u mevkiine çıkmıştır. 1871 cie 
tıı Yuk bir yangu}a uğr:ıyıp haıap oL 
a uş, fakat, budandıkça büyüyen bır 
:aç gibi yeniden şahlanarak hız al. 
ltı~rır. 1900 seneslnd~ nüfusu bir 
d 

1 
Y?n yedi yüz binken 40 sene ıç:in. s: bır misli daha artmış ve şimdiki 
~Yı bulmuştur. ı 

hsşikago, büyük Mişigan gölünün kı
hC! 

1
nda kur.ulmuş olması itibarile, 

\' rn sudan. hem karad.m Amerika 
ı:ıa~anadanın her tarafıle kolay rabı. 
lıitı r t:sis etmiştir. Kanallar ve ne. 
Yel er ıle biribirine bağlı olan gölle.r 
d· undan Atlantik Oky<l!lusuna k.:ı. 
dUr: Çıkabilen Şikago, :ıyni zamanda, 
i<ı:Yanın en büyük demiryolu ilti. 
tık noktasıdır. Bundnn başka Ame. 
tıd~nın da tayyare seferleri merke. 
SJ.kır. Şikagonun Nevyork gibi toprak 
&e 

1 ~tı_s1 da yoktur. O istediği kadar 
Sc~ı§hyebilir. Eğer Şikagod.ı da bir 
~ g'tatsiyeller var.sa, bu sahasızlı.. 
Ç{ılllt~gil, cü.ret; ve servetin kabıdır. 
lıc u Amerikan med~niyetinin baş. 
ttı .~ Vasfı olan cüret ve gururun en 

~ll'ıbit zemini Şikagodur. 
ta evyork Amerikanın finans ve ih
lihcat merkezi ise, Şikago da onur. is.. 
Ve saı ~e ticaret merkezidir. Hayvan 
lın~t tıcareti Ş ikagon un in hisarı al
te t~dır. Zahire, demir, çelik, keres. 
t!U ıcareti bakımından da Şikagc, 
led~Yada birinci mevkıi işgal. etmc~
tcı- r. Bundan başka ziraat aletlerı, 
tu don, ?nobilya, musiki aletleri, S.'.1-

bcJn ~esaire gibi sanat ve ticaret şu
::.:·k erınde de ön safta bulunmaktadır. 
;~ a~.onun zahire borsası dünyanın 

bu yük borsasıdır. 

Ş ikagonun ciğerleri Mişigan gi)

rh lü kıyılarınd:ı ise, kalbi de 
:li:re ~oop denilen şehir mer.tezmde
~ı~ alnız bu kısımda iki yüze ya. 
ıtes Sratsiyel sokakların dydmlıgını 
Ba e~ek semalara doğru yükse)mistir. 
itıa~ alar ve büyük tıcarct evleri, 
~a fazalar burada yarım milyon ınsa
arı. ı temin etmekte ve mınLakayı bir 
solt ~~vanına çevirmektedir. Slate 
liktti:le .~adison sokağının teşkil et. 
s1 ~rı k?şe, dünyanın en işl·~k kö~e
~Uk t~esıni kazanmıştır. O kac1Rr bü. 
ğa2: bır hareket vardır. Etiyi.ık ma
hir alar~n her biri başlı başına kliçLik 

~ehır teşkil ediyorlar. 
dabunyanın en büyük po5ta binası 
gli~e;~in bu kısmındadır. Bur .. da her 
~uş. ort milyon mektup dağıtılıyor. 

~<ı."i~r. altından 125 posta treni bina. 
çuşgırıyormuş .. Biribirleri ile boy öl. 
Şav en gratsiyeller arasında temaşaya 
k~~n. olanları da vardır. Bunların bir 
ltu

111
1 bankalara bir kısmı ;'gorta 

lllaı Panyalanna ve büyuk ticaret fir. 
Siye~[ı~a .~ittir. Chicago Terrıple . grat 
Yer nın ust katlarında ibadet içm de 
"ile ayrılmış, ve meto<list bir klise 
Sab:e ~etirilmiştir. Duaların daha 
elan b goklere çıkabilmesi b'.lkımm. 
kanı unu da pratik bulmamanın im
Siyeı ·Yoktur. Merchandıse Mart grat. 
~en/d~ tenasübü ve mimarisinin gü. 
ffbi g~ ıle nazarı dikkati cclbettigi 
iş E; • aşında da dünyanın en buyi.ık 
t;:ışı~ olmak gibi bir rekor çelengi 
<ii.in aktadır. Yine ayııi gratsiyt>l, 
hUy~~nın en büyük lokantası ile en 
~er v radyo istasyonuna sinesinde 

erıniştir. 

Ş ika~onun temaşaya değer yer
"atıd lerınden biri de l\Iişiga 1 bul. 
~Hn b:r. Bu şehrin en gÇizel, en zen
l'lun eır caddesidir. Burada Ş kago
bar n Yüksek gratsiyelleri ve en kı-

:u::u ....... ....... ....... 
Uilli;I .. ,, .. .. .... 

Clıicago Tribune gazetesinin 
idarehanesi 

Dünyanın en büyük oteli olan Ste. 
vens oteli bu cadde üstündedir. He'r 
biri banyolu olmak ıartile otelin üç 
bin odası varmış. Bu otelin başlıha
şına küçük bir şehir teşkil ettiği şu 
malumattan sonra kolaylıkla anlaşı. 
lır. Bir insan bu otelde her gece oda 
değiştirerek sekiz sene oturabilit'U'iŞ. 
Otel müstahdemininin sayısı 1500 
kişi imiş. Otelin su, elektrik ve 
istim tertibat ve sarfiyatı altmıs beş 
bın nüfuslu bir şehre kifayet edecak 
derecede imiş.. Telefon tertibatı ve 
müstahdemin yirmi beş bin nüfuslu 
bir şehrin ihtiyacını karşılıyabı!lr. 
miş. Otelin üç bin odasın'I. teftiş et
mek için, her odaya h~ş dakıkalık bir 
müddet ayrılsa ve günde sekiz saat 
çalışılsa, otuz güne ihtiyaç varmış .. 
Büyük balo salonunda iki bin kişiye 
ayni zamanda ziyafet verilebilir ve 
her kişi için, yirmi beş parça gümüş, 
kristal ve porselen ye:nek takımı he. 
sabile, elli bin parça kullanılırmış. 
Diğer yemek salonlarını da kullan
mak şartile otel beş bin kişiye ayni 
zamanda yemek verebilirmi~. Balo 
salonu, dünyanın diğer otel balo sn
lonlarının en büyüğü olup dört bin 
kişi orada dans edebilirmiş... Yir.ni 
altı asansör, muhtelif katlar ara,,m
da durmadan insan taşırmış ... 

Daha neler .. Neler ... Otelde günde 
ne kadar yumurta, ne kadar tereyağ 
yenildiği, ne kadar ı;:ıy ve kahve i. 
çildiği de hesaplı .. Fakat artık bun. 
lara lüzum yok. Otelin büyüklüğünü 
görmiyenler, bu malumattan da an
lıyabilirler. Ancak bilmem, bu otelde 
oturmak hevesine kapılırlar mı? Ben 
kendi hesabıma bu otelde oturma. 
dım .. Yalnız üç bin odalı olmasa bile, 
sekiz yüz odalılarında oturduğum i.. 
çin, böyle otellerde ne kendim otur. 
rnak isterim, ne de başkalarına tav. 
siye ederim .. İnsan bu kervansaray. 
larda, bir numaradan başka bir şey 
değildir. Oda numarasJ.. Yolcu, bu o~ 
tellerin ne kapıcısını, ne garsonunu, 
ne de hizmetçisini tanır, ve tanıyabi. I 
lir. 

Ve kaç gün oturursa otursun ote~. 
de bir aşinalık tesis etmesinin imka
nı yoktur. Kimse adım biimez ve 
söylemez.. Kimse gülerek selam ve. 
riı· hatırını sormaz .. Kapıcı ile görüş.. 
mek ve bir şe.y sormak için kuyruga 
gırip beklemek lazımdır. Yalnız a.. 
sansörcü zenci, ara sıra eline sıkış. 
tırılan bahşişten sonra bey?z dişle
rini göstererek yaltaklanır. Ben ken. 
dimi bu modern kervansaraylardaki 
kadar, başka hiçbir yerele yalnız ve 
unutulmuş bulmadım ve Stevens o. 
telinde yalnıt bir gün öğ1e yemeği 
yiyerek turist snobizmini bununla 
tatmin etmeği ka!i gördüm 

M işigan bulvan üstünde aına-
ti çeken binalardan biri de 

bir milyon yedi yüz bin cilt kitabı 
ihtiva eden umumi kütüphanedir. TL 
carethanelerdeki faaliyet kadar, kü. 
tüphanelerde de hareket vardır. Za
ten iki şey biribirine zahiren zıt gö
rünmekle beraber hakikatte birlbiri. 

. r sal ve kazancın 

esası, hürriyet ve demokrasi meml.e. 
kc·tlerinde bilgi ve tekniğe dayanır .. 
Onun için Amerikada umumi kütüp. 
haneler, okutma usullerinin kolaylı. 
ğı ve cazibesi ile, en canlı müessese
le;: halinde büyük hızmetler görtir. 
ler. 

Bulvarın biraz daha ilerisinde Si. 
kago Tribun gazetesinin kule şek. 
lindeki gratsiyeli vardır. Bu gazete 
dünyanın en çok satılan gazetesi ol. 
makla maruftur. Büroları, nıa:d.1e 

daireleri ile bütün bu muuzzam bi • 
nayı işgal. eden gazP.le idarehanesi 
sanki bir alemdir. Gazeteciliğin, mat- l 
baacılığm en son terakkilerini :;;ine • 
sinde toplamıştır. Ve omdan çıkaa 
günlük fikir ve kanaatler. milyonl:ır. 
ca insana ulaşmakta ve onlar ara. 
sında müşterek bağhr yaratmakta. 
dır. Hiç şüphesizdir ki, Şikago Tri. 
bun gazetesinin okuyucuları, kendi. 
lerini düşüncelerinde serbest sanır_ 
lar. Fakat onlar, serbestçe, Şikago 
Tribun mezhebine iltihak eden in. 
sanlardır. Taraftarlarının sayısı art. 
tıkça kuvvetlenen mezhepler gibi ŞL 
kago Tribun gazetesi de en kücük 
bir menfaatin fikirleri nasıl çeldi~ini 
iyice anlamış ve ona göre tedbir1cr 
alarak, idarehanesini bile, propagan. 
dasına yarayacak şekilde yaptırmış. 
tır. Sayı Amerikada ilk kıymet mev
zuudur. Amerikada muvaffak olmak 
iç:n, her şeyden evvel onu fethetme. 
lidlr. 

Gratsiyeller, biribirinden farklı oJ. 
mak, ve her biri bir hususiyet ile 
dikkat gözünü çekmek için, mimari. 
!erinde az çok orijinal bir karaktt'r 
arzetmiye çalışırlar. İşte Mişignn bul. 
varı üstündeki Medina"ı Club bild:n. 
gi denilen gratsiyel bunlar arasında 
en çok muvaffak olmuş .. Binanın te. 
pesi bir kubbe ile bir minare taşı
makta ve bilding adeta bir cami ma:ı. 
zarası göstermektedir. Ticaretin dini 

olmadığına göre, bir gratsiyel, ister. 
se bir katedral, isterse bir cami şek. 
line girebilir.. Orijinalliği ona rek
lam vazüesi görürse, gaye istihsal e. 
dilmiş demektir. 

Biraz ötedeki Palmolive , gratsiydi 
de tepesindeki feneri ile dikkatimizi 
tahrik ediyor. Palmolive .. Hep hştır
lı:" oruz. Şu meşhur sabıın, krı:-m ve. 
s:ıir tuvaİct levazımı firması.. Ona 
ben de bir aralık vergi verdim. Traş 
kremlerini kullanarak şu gratsiye!i 
yaptırmak için yardımda bulundur:ı.. 
Şimdi onun iki milyon mumluk, 
"Dünyanın en kuvvetli feneri" d~ni
Ien ışıldağını seyretrnekt-3 bir hak 
buluyorum ve o. gece karanlıkta. 7i
kagonun semasında, ışık oyunlarını, 
hiç şüphesiz bizim i~in yapıyor. Ta 
ki, biz de ona yeni bir gratsiyel dalı~ 
yapmak imkanını verelim .. 

Gayrime"kul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Kleantinin 25009 Hesap No.sile Sandığımız.dan aldığı ) 100) liraya karşı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üze
rine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesin in matutu 40 cı maddesine göre satılma
sı icabeden Kadıköyünde Caferağa mahal lesinin Duvardibl sokağında eski 24 yeni 
29 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açtk arttırmaya kon
muştur. 

Satış tapu sicp kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek isteyen (100) 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat Il\ektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve telUıllye rüsumu borçluya ait tir. Arttırma şartnamesi 2 • 5 - 940 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundunılacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan f(ayrimenkut hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 13 - 6 - 40 tarihine müsadıf Perşembe gunu Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcden gayrimenkul mükellefiyet
lerlle sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 28 - 6 - 40 tarihine müsadü Cuma günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sici!lerile sabit olmıyan arn
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri ldzımdır. Bu suretle haklrırmı bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar s::ıtış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 939/155 dosya No. sile sandığı

mız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu m.n olunur. 

* .... 
DİKK:AT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek iste
.Yenlere muhamminlerimizln koymuş old uğı.ı kıymetin ~ 40 nı tecavüz etme
mek fü;ere ihale bedelinin yarısına kadar borç \'ermek suretile kolaylık gö~ter-
mektedir. (3017) 

~ ~. 1 

. lstanbul . Bele~iyesi lıa~ıari 

. , ~ . 
Jfloryada sıra Kabinlerde yaptırılacak tcsısat ve müteferrik işler kapalı zarı usu

lile eksiltmeye konulmuştur. Keı;i! bedeli 21648 lira 43 kuru~ ve ilk teminatı 1623 
lira 63 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri umumi hususi ve fenni 
ııartnameleri, proje keşif huliısasile buna miıteferri diğer evrak 108 kuruş muka
bilinde Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 2-5-940 Perşembe günü saat 
15 de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdurlüğune müracaatla alacaktan fennt 
ehliyet ve 940 yılına alt ticaret odası vesi kalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gunU saat 14 de kadar daim! 
encümene vcrmelcrL (2826) 

* Belediye matbaası için lilzumtı olan k~ğıt mukavva, fuücellid oezl; merdane dut
kalı, mürekkep vesaire kapalı zarf usulile ek~iltmeye konulmuştur. Tahmin be~ 
deli 7295 lira ve ilk teminah 547 lira 13 kuruştur. Şartnameler Zabıt ve Muame
lat Müdürlüğü kaleminde iÖrülecektir. İhale 2-5-940 Per;;-embe günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 24 90 numaralı kanunun tarif atı ç:e\'resinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuolannı ihale günü saat 14 de kadar daimi encumrme 
vermeleri. (3039) 

HASAN 
DEPOSU 
Müstahzaratından 

Beynelmilel Şöhreti 

Haiz, 360 Madalya 
ve Mükafat Kazanan 

DIR. 
Fujer, Şipr, 5 Bahar Çiçeği, Leylak, Yasemin, 
Menel<şe, Suar Döpari, Origan, Pruver, Skan·, 

dal, Arpy, Krepdöşin losyon ve levantaları 
baş döndürücü ve çok ezici bir rakiptir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda miktarı yazılı beyaz masa 

muşambası satın alınacaktır. Muhammen bedeli 320 liradır. Teminatı 48 liradır. 

İstekliler şartname ve nümuneyi Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüğünde görebilir
ler. İhalenin İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında alıın satun komisyonu tarafın ... 
dan 20. Nisa n. 1940 Cumartesi saat 11 de yapılacağı ilfı.n olunur. .(3022) 
Eşyanın c:lnsi: Miktarı eeher .metresinin fiyatı :VekQrf 

Krı. Lira 

Beynz masa mu~ambası 
( 1.30 m. eninde) 

200 metro 160 

Kiralık Soğuk 

Depoları 

Hava 

1 - İdaremize ait soğuk hava depoları kiraya verilecektir. 

-32() 

II - Fazla tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Kabataşt:ı levazım ve 
mübayaat §Ubesi m üdüriyetine müracaatları mm olunur. (3029) 

* * Cinsi M ik. Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

% 7,5 teminat Eksiltme ıekll saati 

Lira Kr. 

Tanen Alkol 
Terden Filzü.var 
Jerntın 

900 Kr. 
100 .. 
600 il 

2250 -
148 -
840 -

169 -
11 10 
63 -

A. Eksiltme 14 
Pazarlık 14.30 
A. Eksiltme 15.-

Anidrit Sülfürü 1250 11 1000 - 75 - •• 
Parı,;ömen kl'ığıdı 40 top 320 - 24 - I!! 

59X92 eb'adında n 

15.30 
16.-

1 - Şartnameleri ve Parşömen kAğıdı n Omun esi mucibince yukarda cin3 ve mik
tarı ya1.ılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hlznlarında 
yazılıdır. 

III - Eksiltme 26-IV-940 cuma günü Kabataşta levazım ve mübayaat subesln
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saaüerae % 7,5 gQvenme 

pgralarile birlik te mez.kur komisyona müracaatları. (2727) 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 - Dairemizde mevcut resim nümunesi nin ayni olarak bir tarafı balta ve diğer 

tarafı damga olmak ve numaraları ayn ayrı bir numaradan dört yüz kırk numaraya 
kadar sapile beraber 440 adet ağaç damgası imali 12-4-940 tarihinden ıtibaren 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Damga beherinin muhammen kıymeti 7 lira ve muvakkat teminat 231 li
radır. 

3 - İhalesi 29-4-940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de İstanbul Vila
yeti konağında Ziraat Müdürlüğü odas.ın da müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Mezkur dam,ıı:aların resim ve şartnamesi her gun Vilayet Zirııat l\Iüdürlli-
ğü kaleminde görülebilir. (2902) 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve İstihlak 
Vergileri Merkez Tahsil Şefliği 

A • 

1 L 
Eyüp Bahariye Caddeı;inde Hamiyet Kontrplak Fabrikasında Muamele verglsı 

borcundan dolayı haciz edilen 1 adet "A. Roller Berlln" markalı yeşil boyalı bü
y(ik ve yeni ve gayet kullanışlı torna maki nesi 24-4-940 tarihine milsadif Pazar~ 
tesi günü saat 11 de mezkur Fabrikada açık al'ltırma ile satışı yapılacıığından talip 
olanların mezkô.r gün ve saatte mahallinde bulunacak olan Şube icra memuruna 
müracaatları i!An olunur. (3002) 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeı1 liselerinin her üç sınıfına da önümüzdeki 

haziran içinde ôaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe :ılınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkın dan olması kendisinin ve aileslnfn kötü 

hal ve §Öhret sahibi olmamaı:ı, ıııhhl muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç
me smaVlnda da kazanması ıarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenhır yaş1?11 bQyütmüş ve kilçilltmü:ı olanlar kendi 
okullarının sınıf geçme sınavında lpka veya bütünlemeye kalanlar yaşlan boyları 
ve ağırlıkları talimattaıd hadlere uygun olmayanlar asker! okullara alın:nazlar. 

4 - isteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahıı:illerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik ~belerlnden 
diğer kaydükabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kııy
dükabul kA!,tıtlannı en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları !Aıırndır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduktan okullardan aııke
rt liselerce celbedilecek ve büHinlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça
ğırılııcaktır. 

Askerı :ilse II ve III sınıflara girmı.-ğe muvaffak olanların 940 yılı kamplan ile· 
ride askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla Musiki sımııt ve kııragedlkll erbaş hazırlama orta o-
kullarının kaydükabul sartiarı ve zamanları ayrıca ilün edilecektir. (2521) 
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ile SABAH · öGLE . AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız . 

Sa bırsız;lı.kla Beklecllgirıl~ 

Dünya Radyo Krali~esi 
1 

/ngiliz Radyoları Gelmiştir 
1 9 4 O Modellerinin 
hem elektrik cereyanı ile hem de kuru 

pil ile çalışanları vardır. 
markası. radvo ahizesi için en büyük kıymet gar~n i i • 

~r. 

L"!.2 
UMUMi TÜRKİYE MÜMESSİLLİG İ: 

N. S T E F A N I D 1 S ve S. S 1 G A L A S Ş 1 R K E T İ 
/atanbul - Galata, Vogvods eaddeai No. 38 - Telefon: 19302 

Anadolu Vi1ayetleri için AcentQlık Verilir. < 

ÇiL vı; Ll;KE;L t;Oi iZALE: ~DE:Q 
T~NiNiZI; DAiMi BiO TClQQVET V~QiC 
VAZO~~ TOD. Ş~Kil-L~R i /A~DICL 

İst. Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ordu için yaptırılacak olnn seyyar mutbah nümune&I ıelml.Jttr. Sirkecide De

mir kapıda M. M. Vekı\leU muayene kom lsyonundadır. YapmaJ• talip olanların 
nilmuneslnl görmek Uzere hergün mezkOr komi, yon başkanlığına müracaatları ve 
ayda kaç adet ve beherini komple olarak kaç kuruşa yapabUeceklerlne dair teklif· 
lerlnl 17-4-940 akşamına kadar Tophanede }evazım Amlrllll aatınalma komlsyo- • 
nuna vermeleri, aksi halde bu tarihten sonra teklif kabul edilmlyecektlr. C2MO> 

BiR KOTRA ALINACAKTIR. 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 

Mektebımlz gemicilik dersi tatbikatında kUtlanılmak üzere GOvertelf ve motlSr· 
lU 15 • 25 metre uzunluğunda hazır bir kotra alınacaktır. Bu kotranın arma, y el
ken motör ve sair techlı.atının tamam ve bi bir halde bulunması lizımdır. Bu ev
safı1 haiz satılacak kotrası olanların eter varsa inp pllnı, mufUaal teknik vazı. 
yellerini, hangi tarihte ve nerede yapıldtluu ve nihayet kaç Unıya YerebUecekle
rınl mübeyyin bir beyanname ile OrtaklSyde mektep mQdOrlUIQne 20 • 4 - 940 ta• 
rihlne kadar maracaaUan. (2814) 

Devlet Demiryolları ve Limanla~ı işİetm~ u:···fd~~esi_~Hanl~r·i 
Türkiye dahilind e açılacak sergilere, Av rupn hattınd n gidecek yolculara \ c tc -

hir içın gönderilecek eşyaya dahı l-5-940 tıırlhlnden itıb ıren tcnzılıltlı sergi tarı

:tesl tatbik edilecektir. 
Fazla talsilAt için istasyonlara mOrncaat . edilebil r (1716) (3004) 

* * Muhammen bedeli 3350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'atta a'Tibal'ıj sicimi, 

soo yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtelif cb'atta in iliz sicimi ve 500 kilo kahtat 
ipi 20.4.1940 cumartesi gfinü saat (11) on birde Hııydarpaşada gar b n.ısı dahı
llndeJd komisyon taralından pazarlık usu \ile &Atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUyenlerln 502 lira 50 kuruşluk kati teminat ve kıınunun t.ı

yin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kodnr kom yona mUracantları 

lhımdır. 
Du ı,e alt şartnameler komisyondan parasız olarak d. ıtılmakt dır. (26:56) 

* * Muhammen bedelleri ile miktar ve usıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme 
her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 30-4-1040 Salı gunü hizalarında yazılı sa
aUercle Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kopalı zarf usu
llle aat.ın alınacaktır. 

Bu işe· girmek isteyenlerin hr.r grup hhıısında yazılı mU\ ki ııt lem nııt vc- ka
nWlun tayin ettiği vesaiklerlnl muhtevi kap:ılı zarflarını ek itme s :ıtlcrındcn b -
rer saat evveline kadar Komisyon Reisli ğıne vermeleri Uızımdır 

Du işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2920) 

M iktarı lımt Muhammen Mumavvat Eksiltme 
Bedeli teminatı saati 

1 - 47 Kalem Ecı.ayl tıbbiye 6723,50 Lir& 
JI 50 Kı. !o<" 1000 Lira 

504,27 Lr. 
75 Lr. 

15 
15.30 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
18- JV-940 perşembe gUnil saat 15 te BE:yoğlu 1 Uklfıl caddesi 349 numarada Li

seler Muhasebeciliğinde toplanan okul ek lltme Komisyonu oda ında 3465 lir:ı 48 

kuruş 'keşif bedelli İstanbul Kız Öğretmen okulundaki çatı tamiri açık el.siltmeye 
konmuştur. 

Mukavele; eksiltme bayındırlık isleri genel husus! ve fenni sartnamel<'rl kt'şif 
hu!Asaslle buna miltclcrri diğer evrak okuldan görülebilir. Muvakkat teminat 260 

liradır. 

t.teklilerln en az: bir taahhütte 3000 liralık bu ise benzer iş yaptığına dair idare
lerinden alın11 olduiu vesikalara istinaden İstanbul Vi~yetine mOracantla eksilt

me tarihinden 8 ıün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Od o;ı vesl-
kalan ve teminat makbuz:larile Kombyona ,gelmeleri (2576) 

.. . :,. .· . \ . ~ ... .. .• ' ... .. .. 

ihtira ilanı _ , 
"Mıtralyözlcr için Pervane şaftına 1 

merbut idııre tertıbatı" hakkında a
lınmış olan 29-12-931 gunlü ve 1309 

sayılı ihtira beratı bu de.fa mcvkll 

fiıle konmıık üzere 6here devrfüerağ 

veya kar edileceğinden talip olanla-

rın Galatada, İküsad hanında, Ro
bert Ferr,'ye miır cantL:ırı ıliin olu-

nur. , _______ , 
,_ MER' ,.... , 
~ Açıldı. 

Her NC'v'l Gıda mııddelcrinl mu\ a'ık 
lıatlarla muhterem müştcrılcrine ar

ZC'dcr. EminönU Bahçekapı Tramvay 

Cadde inde No. 23-25, Telefon: 21224 

M er'a Tereya!j MaQaza11 Sahibi 

IJI. Derdş Uğur rma 

~ANKARA İÇİN ' 

BİR SAATÇİ USTASI I' 
ARANIYOR 

Tekliflerin <Z) rumuziyle 176 
posta kutusuna gonderllmcsı. 

ISTANBt;L BEŞİXCİ iCRA l\lE-
1\IUltLU<" UNDAN: 

Jozef Afkerdcn temliken Galata 
Fcrmcnec.ıle.r lyadis Han 8 o. da 
oturan Kırkor Pembeye harç ve 
masraf harici -300- lira borçlu ve 
ikometgfıhı meçhul Yoyil kızı Judit 
Dresının DuyiıKada Yalı mahallesi 
Pervane sokak 36 ada, 7 parsel ve 
eski 51 kapı sayılı ve tamamı 94 
metre murabbaı olup 282 lira muham 
men kıymetli bir parça arsa ve kezo 
füıyuk Adanın Yalı mahallesi Kum
sal sokak 37 ada 6 parsel ve 14 eski 
1 yeni kapı sayılı ve tamamı 2718 li
ra değerlı ve 453 metre murabbalık 
arsalardaki 36 da 9 hisseleri açık art· 
tırmaya konulduğundan, 

1 - Arttırmasının 16 5/940 Per. 
şembe gunü saat 14 - 16 ya katlar 
doirede icrasile hisse itibarj}e mu. 
hammen değerlerinin '[. 75 şini bu. 
!ursa ihale edileceği ve bulmazsa en 
çok nrttıranın taahhudü baki kalmak 
artile 15 gün daha uzatılarak 3 t ı 5 

940 Cumo giımi ayni vakitte yapıla. 1 
cak arttırmada yine muhammen kıy. 
metinin 'o 75 şini bulmazsa 2280 sa. 
yılı kanuna tevfıkan satı geri bıra· 
kılarak borcunun tecil edileceği, 

Niçin 
y " 

Tokaf on Pudrasın 
kullanıyorum 
~~~~ 

~ 

~RENSES ALLA 
rROUBETSKOY diyor : 

Son Moda ve caaip bir eok. 
.. r enklen vardır. 

Tanıdı~ım butüo pudrala.da& '* daha hali! ve daha İncedir. 
Halcıki çıçeldenn nefia koku• 

• sunu perestı' edıyorum. 
Butün ııüo sabit lı.ııldıtın ı gör * düm Bu 11r . yani •Krema kö• 
pütü• hiç bir pudrada yoktur . 
Rüzııir ve yatmurda bile teni 

• taze. oermio •e gayet H• 
vimli muhafua eder. 
Bundan daha ıyl pudra olma· 

t, dıtına kat'ıyeo eminim. 

2 - Varsa ipotek sahibi alacaklı. 
larla diğer alakadarlar ve irtifak Renksiz ve 
hakkı sahiplerinın bu gayri menkul- cansız sac.a 
ler üzerindeki haklarını ve hususiyle elveda 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını 1 
ılfınından itibaren yirmi gün içınde 
evrakı mitsbiteleriyle icra dairesine 
müracaat etmeleri ve aksi halde hak. 
ları tapu sicili erile sabit olmad ıkı;:ı 
satış bedelinin paylaşmasından harıç 
kalacak lan, 

3 - Arttırma şartnamesinin tla· 
nından itibaren on beş gün sonra da. 
irede herkesin gcirebilmesi için açık 
bulundurulacağı, 

4 - Arttırmaya iştirak edecek O

lanların hisse itibariyle muhammen 
değerlerinin % 7 buçuğu nisbetinde 
pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankadan teminat mektubu getirmf'
lcri ve fazla bilgi edinmek istiycnle
rin 930 - 1500 dosya sayısı ile da'
reye muracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

J; __ o_·n_. __ a 
. SAC SABUNU 
Saçlarınıtı muhafaza için harlklllade 

tesirini ilk kullanıtta &6recekslnlz. 
!JO Kuruttur 

PETROL NIZAt.4 
saçlarınıza parla.klık ve güıel· 

tik verir, cazibenizi arttır_!:,.. 

K AYIP - Çatalca Askerlik şu~ 
sinden almış oldugum asker t~ 
remle nüfus cüzdanımı kaybett~ 
Yenisini alacağımdan eskiler inin Jıtlr 
mü yoktur. Büylikçekmece .4ıt9 • 

şa kih.•iindf! f k('nder oğ1u ReceP? = gt411 
Sal\lbl ve Netrlyat M OdDrO Hal li ı. • • 
DÖR00Nc 0. G azet eclllk ,,. Neet'1>' 

T. L. 8 e .. ıldıl! ı yer TAii' Matb••'' 

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

TEMIELLIGINDEa MiDE EKSiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE 
BARSAK 

KULLANILABILIR. 
Müferrih ve Mi devidir lWIDE ve BARSAKLARI temi7Jcr alıştırmaz ve yormaz. 'MAZON isim ve HOROS markasına <JikICat. 
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