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SURiYE FEVKALADE 

KOMiSERi GiTTi 
Türkiye. Suriye dostluk ve iyi komfulnk muahedesinin lmıam m6-

nasebetile Ankaraya gelen Suriyt- fevkallde komberi Puaux. dün 
sabah Toros ekspresile Adanaya hareket eUnit{ir. Oradan tay,şue ile 
Suriyeye gidecektir. 

Aşağıdaki resimde muahedenln lmu merasiminde hazır bulmıanla 
n görüyoruz: Soldan ııra ile Fransız Büyük Elçisi Massigli, Suriye 
Fevkalade Komiseri Puaus, $llkrii Saracoil~ Menemencioilu. 

Diler resimbr, üçilncii sayfamızdadır. 

İtalya, D8rtler ~sakı~1 ~~~~~~~~• 

Esasına Dayanan Bir 
SuJh Plinı Hazırlamış! 
Almanlar, Memleketimizden Norveçe Krom 
Götüren Bir Vapuru Torpilliyerek Bahrdılar 

Londra, 31 (Husust) - Başvekil Mister Chamberlain, salı 
günü Avam Kamarasında mühim beyanatta bulunacaktır. Baş
vekil, bu beyanatında, Harp Konseyinin son kararlanna dair 
izahat verecek ve harbin daha enerjik bir surette sevk ve idare 
edilmesi meselesine de temas edecektir. Fransız Başvekili Paul 
Reynaud'nun da yann gece radyoda mühim bir nutuk söyle
------------,mesi bekleniyor. 

Molotofun 
Son Nutku 

Müffefikler de 
Balkanlarda 
MukabD Taarruza 

Geçiyorlar 
V.a-• M .,24 L..,.:_ O.~~-M üttefikler, Balkanlarda muka.. 

bil taarruza hazırlamyorlar. 
Fin - Sovyet harbinin sulhle neu

~lenmesinden ~ diplomasi ve 
•konomi harbi Balkanlara intikal t t
tl. Almanya, derhal Balkanlarda ve 
'l'unada bir diplomasi ve ekonomi ta
~ yaptL Brenner miılikatı, Clo
diua'ün riyaseti altında Bii!treşe bir 
Alman iktısat heyetinin gönderilme
at, Macar Başvekilinin Romayı ziya
rett, bu taarruzun rnuhtelıf safhala.. 
:ruu gösteriyordu. Bu taarruz, Alınan. 
larul ipa ettikleri gibi, bir Roma • 
Berlln _ Moskova birliğine müncer 
almadı. Hatti bu üç devletin Balkan. 
lar hakkında müşterek bir beyanna· 
nıe neşretmeleri bile mümkün olma
dı. Yalnız Almanya ve Rusyanm Bal. 
bnıarda sulbü ihW edecek bir ha
l'elcete tetebbüs etmeruekto! birle~ik
leri hakkında Romaya teminat ver
inekle iktifa edildi 

ltal.ganın su/Jı plônı 

Paris, 31 (A.A.) - Ordre gazete. 
sınde Emile Bure şöyle yazıyor: 

"Son zamanlarda ortada dolaıan 
sulh planlan arasında faşist hüku
metine atfedilen bir pl!n vardır. 
Gayda tarafından neşredilen maka
leler de bu iddiayı teyit eder t('bl IÖ
rünmektedir. Bu plinın başlıca mad. 
deleri tunlardırı 

Etrafında 

ımluınr ifflıiataiJna,~ 
"2 - tngUtere, Fransa, A1manya Memnun Görünmüyor 

ve İtalya arasında dörtler mi..akı u. 
sulüne avdet. Bu devletler M•lletler Londra, 31 (A.A.) - Londra ıiya
Cemiyetinln yerini tutacu 0 1an bir st mahflllerdekl kanaat. göre, Molo. 
dırektuar te§kil edecekler, A\'rupayı tof nutkunda Sovyet siyasetinin her 
dört nüfuz mıntakasına ayıracakhır, hangi bir deli§iklilinden b:ıhsetme
ve icap ederse bolşevi.kliğe karşı bir diğinden bu nutuk İngllterede hiçbir 
ehli salip vilcude getireceklc~dir. .. . 

••3 - Dinler, serbest olacal..hr. in- aksulimel tevlit etmiyecektir. Bu 
giltere, Alman yahudilerinin FiliatL nutkun Alma~.yayı da pek !'1~~~erih 
ne, İtalya prk1 Afrikaya, F:-ansa da kılmadığı mutaliaaı yürütuluyor. 
Madagaskara hicret etmeleri~ yar. Berlin. Moskova arasında bir elbir
dıın edeceklerdir. ltği fikri, kati surette terkedl!miş g5-

"4 -Ticaret serbest olacak ve her rilnmektedir. ~ fikir ne &omada, 
kes istediği kadar iptidai m.l.fde ala- ne de Berlinde hoşa gitmemiştir. 
bilecektir. lktısadJ sahada teş-ıki me. Molotof, müttefikleri, f'ınlanda· 
sal edilmek üzere Amerika ile sıkı ya yardım ettiklerinden dola~ mu
temas halinde bulunulacaktır. Al- ahaze ederken, Mannerheim hattının 
manlann ve f taıyanlann hicretler; Sovyetler için daimt bir tehdt• oldu.. 
kolaylaştırılacaktır. ğunu söylemiştir. Bundan dolayı bu 

u:s - Almanyaya yirmi sene sonra hattın pllnını yapan ve inşaatını ida. 
müstemlekeleri iade edilecek veya re eden, ıilihlannı veren Aimanları 
müstemlekeleri tazmin edilecek, ya.. muahaze etmesi lazım geliyordu. 

(Sonu Sa: 6 Sil: 1) (Sonu 3 ünciide) 

BUGUNKU MERASiM Su işlerinde 
Yolsuzluklar 

Olmuş! 
• 
in önü Zaferinin 

1 iDi uncu 
Kutluy~ruz 

Müteffiı err 
:Tahkikata Baıladılar 
Liman lşletme:lnln su tflerinde 

bur yolsuzluklar vuku buld~ğu ih
bar ediliniı ıve Münakaüt Veületl 
müfettişlerinden ikisi, tahkikat yap
ır.ak üzere şehrimize gelmişlerdir. 

Bugün büyük ve tarihi bir günün yıldönümüdür: Türlt mil- Oirendiğimize göre. şimdılik su 
Jetinin mak' " talihi' 19 yıl l b .. nilm' tir ın- .. servisi memurlarından birine işten el 

us , evve ugun ye ış · onu za- ~tirilmiştlr. Bu memurun Büyü. 
feri İstiklal muharebeleriınizden sonra, Lozan sulh yolunu açan kaçla ve Burgazda bulunan ikı kişiye 
ve Türkiyenin istiklalini temin eden muazzam eserdir. Galatada da bir acenteye verilPn su. 

İkinci İnönü muharebesi Ankara - İstanbul demıry· olu üze, yun ~ası?ı muhasebeye yaarmadı. 
• ' ğJ lddıa edıliyor. 

rinde, lnönü istasyonu iie Bozöyük arasında cereyan etmiştir. · Birtakım ihbar yapıldı 
19 sene önce, dün akşam, düşman son kuvvetlerini sarfederek 80 hidise, limanın su ifleri servf
İn()nü mevzilerine yaptığı hücumlarda, manen çok kuvvetli olan sın'de seneterdenberi bazı yo•su7Ju.1t
kahraman alaylarıınızın mukabil hücuınlarile karşılaşmış ve l11r yapılmakta olduğu etrafoıda ye.. 
zafer, Oluklu sırtlarında bataryalanmızın sürekli ateşleri ile bi- ni-ihbarlara ~ol ~" m~fettişler 
· taraf d- ·· .. t~ikatı d~rinleftırmek luzumunu 
zım a onmüştür. hissetmiılerdir. 

Milli Şef Büyük İnönü, 19 sene evvel bugün, milletin mu- Limanın su ağızlıklannda bulunarı 
kadderatını tayin etmiş, o müthiş imtihanı vererek Türkiyenin su. ölçme saatlerinin kasten bozuL 

. .. .. rr.uş olduğu. yüz tonda 35 ton suyun 
Bu suretle Romanın Balkanlar Ü· 

~dett alikası tasdik edilmiı ve 
ltaaıyanuı yardımı '.>lrruıksızın Tuna 
~ Balkan~a hiçbir hareket yapıt.. 
Slllyacağı kabul edilmif oluyordu. 

-ı ebe~ıyen bur ve mus~l~ vasamak sui4stimali yapanlara bir gelı temın 

G S F: B lı 11 B b 1 azmmde bulunduğunu but!lll bir hu. ettitl, yolsuzluğun epey amandan.p 

ara.,., a çe era ere sumet .. cihanına anla~mışt~r t:ıeri devam etmekte bulundugu iddia 
• ~ • • • Bugun yaratılan bır istıkballn yıl~ edilmektedir. 

Almanyanın hedefi şimdiye kadar 
Balkanlardan t.min ettiği ham mad
de ve gıda maddelerini sigorta et
lbekti. Diplomasi taarruzundıı is
tediği muvaffakıyeti temin edeme. 
dtyse bile, Balkanlardaki iktrsadi tis
'tUnlüğünü muhafazaya muvaffak ol
lbU§tu. ~ 

J ngiliz - Fransız yüksek askeri 
f'll'uı, efkln umumiyerıln 

tazyiki altında. katı bir harekete 'eç
:ı:re ve Almanyaya ıerl ve kati bir 
~~ vurmıya karar v~rdi. Bu dar
--n nerede ve naaıl vurabilirlerdi? 
tı AJaıısiann ve matbuatı!'! neşriy&
L~ bakılırsa, İngiliz ve Fransız as
~rt f(lrası Almanyllya Balkanlarda !: nuıkabil taarruz yaomağr muva-

ıonnüftiir. Lord Amiral Chur· 
~tll'~ son beyanatına göre. fngil. 
f:le, ltaıyaya kalll cephe almak ni-
1~e değildir, Sovyetlerle de harp 
!,~lYecektir. Yegine dütman, hali 
~•nyadır. Almanvaya vurulaCKk 
911 IOrı darbeyi de Balkanlard:.ı vur
Zlıa71 tercih etmiflerdir. 

~ 
(Sona: Sa: 1: SU: 3) 

•n··~ 

Çocuk SaTiası ..... , ..... ~ 

a. · dönümü, benliğine, istiklll ve ya· Filhakika. 938 senesi mavmnın 00 
~a ~.akkma. sahip bulurıan .~1!.d. ü~-üncü günü yapılan ihbarla tahki
retli Turkiyenın en mutlu gunudur kata girişilmif. ıu ölçme saatleri kal-

Milli küme m&çlanna düır bqlanm'lttır. Fe
nerbahçe - Galatasaray brfıl8flllJllı 1 - 1 bera
berlikle neticelenmfıtit. Befiktq - Vefa 2 - 2 

Büyük bir sevinç içinde hulundu. dınlmış, ve Fransadan getırıılPn son 
ğumuz bu mesut yıldönü:nür.de can. sıstem saatlerle bu ıuiistimalin önü. 
lannı, kanlannı feda ederek milli ta- ne geçilmştir. Fakat o ser.elcrde ıu 
nhe eşsiz ve liyemut zafer kaydeden tevziat ordinolarının kurşun ltalem.. 
azit şehitlerin hatıralannı saygıy1s lerle doldurulduğu ve bazı oazı silin. 
anıyor, Milll Şef İnönün!! derin ve tiler yapıldıAı da ihbarlar ara•ındadır. 
sonsuz minnet ve bağlıltğuı ızı tek. Talıldkat genifletiligor 
rar lıyoruz. 

e· Öğrenildiğine göre. bu voısıazluğu 
bundan bir sene evvelisine kadar 

Bugün gapılaeak merasim muhtelif tarihlerde ve ayrı ayrı '1 _ 
İkinci İnönü uferinin ntdönUmn. fs müfettiı tahkik etmıf ve ~!lporlıar 

münuebetile busfln meml•k'ltin her muhtelif umum müdür veya vekil
tarafında merasim yapılHak bu bU. lt-r1ne, ve yahut muavinlerin,. veriL 

' mittir. Buna. deniz işlerı id.m•sinin 
'•ük. cün tezahilratla ku~lutanacaktır 0 sıralarda muhtelif istibaleleT ge. 
Bütün halkevleri meruım proıram çirmcai sebep olmuştur Sövtendi1ti.. 
lamıı bazırlam1şlardır. r.e göre, bu 7 - 8 rapordan valruz ö ı-

Bu meyanda EminönO hal1c:evlnde- kisi. limanda bir su suılstlnut h mev. 
ki toplantı akşam saat 20..30 da J •· cut olmadıjını bildinnıştir [;p,~ ~z İ.f-

ts . lerl erklnı arasında tfo~d•illt bL 
~ılacaktır. Merasime tikW ~nı rib\rini takip ettiği için yotsuL!u.k hl-
ı e baflanacak, mfltealubea uıiinB dıseleri etrafında nihai tat.k?.kat Y•
muharebesi ve zaferin •hel"".miyeti oılmasına imkan bulunamaa. ''· bir 
hakkmda bir konferans vertlerektb tddlaya göre. meıuller de bu ıı.ıretle 
Bir keman resitali ile meruhn niha tak'ip edllememiıth hin tçvuzünü bu 
yer bulacaktır. Kadıkly ftatlıtevlnde. de(a, Münakalit Vekilett mlf~ttışle. 

Gençlerblrlttfnl 5 - 3 yenmlıtlr. lzmlrde Al- ki müsamere de aaat 18 de ba1la7a. nnin bu ihbar~!& .~kalı olarak 
c1&ktır. yaptıkları tahkikat ıostereceıctir. 

tınordu - Alancak takımları arasındaki maç ====-----~....,,,,_,,.."""""" __ ,.,,,,,,.,;,=""'~-~===~-~~ 
da 2 • z berabere bitmiftir. Dünkü spor hareket-.. 
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ilHAI CA~USlADI 
'JJad:----

Tefrika No. 15 Yazan : Theodore Felstead 

Japon Ajanları Mutlaka 
Istihkimlara Girecekti 

Burada hava kar::ı.-gahları inşa o.,, 

tunuyor ve İngiltereclc:ı gelen yüz
lerce zabit burada yerleşiyordu. 
Büyük tayyareler lim&nın üzer~ 
:ie uçmakta ve İngilterenin buraya 
ıo milyon sterlin sarfetmekten çe .. 
kinmiyeceği göze çarpmakta idi. 

Singapurenin en meşhur oteli 
Raffles'ti ve Yoşito'nun burada 
sık sık ziyafetler verdiği göze çar .. 
pıyordu. Maksadı bu ziyafetlerden 
istifade ederek bir şeyler öğren .. 
mekti. Fakat buna da imkan bula., 
mıyordu. 

Çünkü her gün zabitlere, me.. 
murlara ve askerler~, dillerini tut
mak için dikkat etmeleri ve üste 
yapılan işlerden bahsetmemeleri i· 
çin sıkı sıkı tenbih edlliyordu. 

Üssün inşaatı devam ettiği halde 
Japon denizcisi bir şeyler öğren..ı 
miye imkan bulamamakta, halhu. 
ki, Tokyo her şeyi öğreamek için 
ısrar etmekte idi. Arada bir Sin .. 
gapureye uğrayan z:lbitler, vaziye
tin ehemmiyetini anlattyor ve da: 
ha fazla çalışması lazım geldiğinı 
izah ediyorlardı. Çünkü Japcınya, 
Mancuriyi istila etmiş olmakl:l be .. 
raber Cenubi Çine karşı plsn.~ar 
hazırlamakla meşguldü ve bu yuz ... 
den Singapurede 0 Jup bit~ni anla-
mıya lüzum görmekte · di. . 

Çünkü cenubi Çin meselesı, Jn-1 
giltere ile Japonya arasınd~ .bi~ ta
kım hadiselere sebep olabılırdı ve 
bu hadiseleri karşılamak gerekti. 
Bu da ancak Singapuredeki İngiliz 
kuvvetinin miktarını öğrenmeıde 
mümkündü. 

Bu yüzden Yoşitonun elinden ge"' 
leni yapması isteniyordu. ~ 

Fakat onun emri altında çalışan 
ajanların hepsi de vaziyetin gliçlcş.. 
tiğinden bahsediyordu. Çünkü, ~er. 
best hareket imkanı kalkmıştı. İn.. 
giliz zabıtası azami takayyüdi.! gö~
teriyor ve mukabil casus1.uk .eşkı
l.Atı faaliyetine devam e>dıyordu. 

Fak t y "to'nun dikkati celb~ a , oşı f 
1
. . 

decek hiçbir hareket ve aa ıyetı 
~ö~mekte idi. 

1 934 senesinin yaz mevsimin.. 
de Yoşito'ya yeni talimat 

geldl Ona güvenilebilecek iki aJan 
geliyordu. Bunlar icap ederse can
larını dahi feda etmiye hazırdılar .. 
Singapureye bir an evvel muvasa
latları için her tedbir alınmıştı. Fa, 
kat ona bu adamların isimleri da
hi bildirilmemişti. Yalnız bu a. 
damlar Amiral Togo'nun resmini 
taşıyan bir madalya taşıyacaklard.L 

Yoşito'ya verilen talimat şu mcr .. 
kezde idi: 

Kendisi bu adamlara her çe,it 
kolaylığı gösterecekti. Bu adamla!' 
ne yapacaklarını biliyorlardı. Ya
pılacak iş, onlara yardım etmektE>n 
ve istihbaratı nereden alacaklarını 
göstermekti. 

Yoşito, bu vaziyetten hiç mern.. 
nun olmadı. Fakat vazife vazife i.. 
eli. o da sükunet içinde bekledi. 

Yoşito, Singapurede çalışan bir 
Japon gazetecisile istişare etmiş ve 
Tokyoya dönmek için bir çare ara. 
mıştı. Çünkü gelen adamları fedru 
olduklarına göre geri dönmeleı·!ne 
imkan yoktu. 

Üç hafta sonra bir sabah, büyük 

b. Alman vapuru limana uğrıyaralı 
ır b' k 

bir kaç yolcu çıkardı. "."e .. ır. ~ç 
kişıyi alıp götürdü. Aynı P,unun att· 

Yoşitonun kapısı çalındı. Ken 
şamı, ml L. 
di kendine beklene.? ada ... arın ~e 

. olduklarına hukmet.ı ve bız-
ınış tk· h t kalkarak kapıyı açtı. .: em-
zah .. kapının önünde beklıyorlar· 
şe rısı 

dı. ld tk' 
Y •t ı'kisini de içeri a ı. ı-oşı o G .. 

si de otuzuna yakın adamdılar o.-
rünüşleri zararsız~ı. Belki de denız 
subayları idiler. 

İçeri girdikten ve lturduktan 
sonra Yoşito sordu: 

S .. tanımak için lazım olan. - ızı 
i areti taşıyor musunuz? 
ş Misafirlerin biri cebinden madal .. 
yayı çıkardı. Yoşito rı:a~al!.ayı ala
rak baktı ve iade ettı. Üçu de ko. 

l .. saat sonra ayrıldılar. nu tu ar ve uç .. .. .. . . 

Ve şüphe yok ki, onların istih.
kamlara girmeleri bir takım hadi. 
selere sebebiyet verecekti. 

Bu fedai casusların muva!f~ 
olmasına mani olacak bın

de bir ihtimal vardı. Çünkü c::ı. 
suslann en zeki ve en cesurların
dan idiler. 

Alman vapurunun Si~~apureye 
uğramasından bir kaç gun sonra, 
bir İngiliz topçu zabitınin .~arısı, 
kocasile birlikte kalabalık bır cad
dede gidiyordu. Kadın, İngiltere_ 
den yeni gelmiş ve kocasınn iltihak 
etmişti. Birdenbire kocasının ko
luna yapışarak: 

_ Bunlar ne tuhaf adamlar! de-
di. 

- Tuhaf olanlar kim? 
- Şu Japonlar. 
- Neleri tuhaf? 
- Vapurda beratt:ı·dik. Konu~ 

muştuk ta .. Bana rlosrloğru Yoko
hamaya gideceklerini söylemi~ler, 
Singapureye uğrayacaklarınd.an 
bahsetmemiş1erdi. tlstelik Berlın. 
de eleltrik tahsil ettiklerini anlat. 
tılar. 

_ Olur a .. Belki düştincelerini 
değiştirmiş ve buraya çıkmışlardJr. 
Beliti de burada işleri vardır. 

- Fakat bana kalır3a l:>u adamlar 
casusturlar. Bunları takip ederek 
nereye gittiklerini öğrenmek isti. 
yorum. 

Kadın, Japonların peşine düştü 
ve kocasını dinlemedı. Japonlar, 
Yoşito'nun mağazasına girerek a
lışverişle meşgul oldular. 

Bunları takip eden kadın, iki J a.. 
ponun en nihayet. mağazıı sahibi
nin dairesine doğru ilerlediklerini 
gördü. 
Kadın, mağaza sahıbinl·n c~no.ren

giz adamlarla münasebetinin. ne 
olacağını hayretle düşündü. F-vve
la mağazanın içind~. sonra dışın
da do1aşmıya devam ettı. Çok geç. 
meden adamlardan bıri çıkmış, bir 
müddet sonra ikincisi de çıkarak 
kalabalık içinde kayb•)ımuştu. 

Beklemekte hiçbir mana kalma.. 
mıştı. O da kocasına iltihak etti. 

• S ingapure, son derece kala-
balık ohnakıa beraber ya

bancıların kolaylıkla gizlenebile
cekleri bir yer de~ildir. Bu yüzden 
ilci Japon, oturduk~ı otele kad.ır 
takip olunmuş ve hiç farkına var
madan tarassut altına altnmı~lar .. 
dı. 

Bunların biri, bir gün kalenin 
t f ında koşa koşa dolaşmış, fo.. 

e ı_:a f almak için bir rnakine çı-
togra d" 

Ve kimseye sez ırmedt.n 
karmış, _ t F k 

. 1 ıya ugraşm1ş t. a at o.. 
resım a m 1 • k 

b ··t ·· bu hareket.en ontrol nun u un 
altında idi. . 

. _ . . deniz üssü ile meş -
Dıgerı ıse .. b t iye söz 
ld .. B·r defa bir no 'e ç .. .. 

gu u. ı d'' muştu. 
söylemiş sonra şehre on • . 

' b. ' adıse-Bütün bu hareketler ır n r 
nin vuku bulmak üzer~ oldugunu 
gösteriyordu. 

Casuslar iki gece Yoşito'nun e
vinde toplanmışlar, Japon gazt:t~
cisi bunlara iltihak etmiş. gczleyı
cilerin teşhis edemedikleri daha 
başkaları da ayni şekilcJ.? bunlara 
katılmışlardı. 

İhtimal ki kalenin içine girmek 
için çare aranmakta, yahut tayya.. 
re kararglhına sokulmanın inıkan. 
ları tetkik edilmekte ldl. 

Bir kaç gün sonra Yokohamaya 
giden bir vapur uğrayacaktı. Bel
ki casuslar o zamana kadar işlerini 
bitirecek ve bu vapurla gidecek.. 
lcrdi. Fakat zabıtanın elinde bun.. 
!arın aleyhinde kullanılacak kili 
derecede malumat bulunuyordu. 

5 İlkkanun günü, erkenden za
bıta memurlarile dolu iki araba, 
Yoşito'nn evine yakla~t 

Yoşito, kapıyı açarak sordu: 
- Emriniz? 
:..._Sizi rahatsız ettik Bay Yoşito: 

Fakat komiser kendisini görmeni.. 
zi rica ediyor. Sizi de alakadar e.. 

k'" ük bir mesele var da. .. 

TAN 

Şehir Meclisi Bugün Nisan 
lçtimalarına Başlıyor 

BİR AMPul1 

Fabrikası 

Kuruluyor 

ihtiltlrla Mücadele 
Komisyon, Çay ve Kahve Piyasasını Tetkik 

Ederek Bazı İddialar Üzerinde T a~kikat Yapacak 
Şehir Meclisi, Nisan içtimalarına b~~~ başlı~~caktır. Yeni 

Zabıtai Belediye Nizamnamesinin tetkik ışı Meclısın bu devre
sinde bitirilecek ve tatbikine başlanacaktır. 

Bir komisyon tarafından Avrupa- ,--------------

da tatbik edilen usuller gözönünde KARADENIZDE 
tutularak hazırlanan yeni seyrüsefor 
talimatnamesi de, şehir meclisinin bu 
toplantılarında tetkik adileccktir. ~e
ni talimatnameye göre otomobiller fırtına Var! 
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Sorabilir miyiz? 
---(')o-

Kimdir Bunf ar1 
İşittik ki, bazı mahalle mnmes .. 

sillerİ yo] mükellefiyeti tahakkuk. 
larından hisselerine çalışma payı 
çıkarmak için evlerdeki kedi, k~ 
pek ve diğer süs hayvanlarının Lı 
simlerini de vergi listelerine yaz .. 
mıı-lar ... 

Öç buçuk kuruşluk bir menfaat 
yolunda alakadar bir devlet daire .. 
sini günlerce, hatta aylarca uğra~ 
tırarak onu tahsilat yapamıyor. 

muş gibi bir mevkie düşürmek ve 
üstelik devlet hazinesi kayıtlarını 
altüst etmek, kelimenin en hakiki 
manası ile, laülabiliktir. 

Buna cüret etmiş olan adamıd 
hareketi ile adalet cihazını Ul'dur .. 
ma musanna v.e mürettep isnat~ 
Jarİa uğraştıran müfterinin işledi. 
fi suç arasında hiç bir fark yok. 
tur. 

Kimdir bunlar? Baklannda ta. 
kibat yapılıyor mu? 

~ .1 seneler içerisinde mem.leketjn 
bir çok şehirlerinde de elektr.ık t;si.. 
satı yapıldıktan sonra elektrık lam
bası ithalatımız her sene ar~mak stt
retile, büyük bir kıymet yekununa 
baliğ olmaktadır: Hükti~~:, ~liring 
ve takas listelerınde ınuhım bır yer 
tutan elektrik lambası ithalatını tah
dit etmek için bir ampul fabrikssı 
tesisi üzerinde tetkL'dere başla;n1~ 
bulunmaktadır. Fabr1ka ilk zaman
larda bütün ihtiyaca tE'kabül edecek 
miktarda ampul yapamasa dahi, za. 
manla istihsalatını arttırması ve bu 
suret1e elektrik Iam1'ası ithalatına 
büsbütün nihayet verilmesi mümkün 
olscaktır. 

.Sorabilir miyiz? 
şehir içinde azami 40, k:lmyonlar 10- Güneşli ve güzel geçen havalardan 
20 kilometre süratle gidebilece!dcr- sonra evvelki gün öğleden sonra baş. 
dir. Ayrıca büyük

1 
cadde ve mdeyda~- lıyan yağmur bir kaç saat devam ~t- • • 

0 
-...-....-....w 1 

larda nakil vasıta arının ne ka ar su- miş, soğuk artmıştır. Geceki soğukla 
ratle gidecekleri tesbit edilmiştir · beraber Karadenizde fırtma başla. l B •• k 
Gece saat 24 ten sonra otomobiller mış, yolda bulunan ki.ı.çük deniz na. nniliz üyu 
korna çalmıyacaklar, seyrüseferi ı- kii vasıtaları yine limanlara sığm- ":I 

Ampul fabrikası, .Beledfyeler Bttn
kası tarafından kurulacaktır ve sa
tıs işleri de belediyeler tarafından i
dare olunacaktır. 

şıkla idare edeceklerdir. mışlardır. Fırtına dün devam ettiğin- Ell!!.. ··s·ı Bugün 
Heyelii.n tetkikatı den küçük merakip Karadenize çıka- ~ 

. .. .. mamışlar, denizin sükunçt bulması-
Modada ve Kilyos yolunda gorulen nı bekliyerek Büyükdere önlerinde Bekleniyor 

Fabrikanın kurulmasına kadar am· 
pul ithalatı işinin de esa., itibarıle 
belediyelerin inhisarı altına verilın~
si fikri üzerinde de teti\:ikat yapıldıgı 
bildirilmektedir. 

hc.~elan _had~seleri etrafınd~ ~lediye demirlemişlerdir. 
muhendıslerınden ba.~ka oır unıver. j Büyük vapurlar yollanna devam t il b" .. k 

1 
·~· Sir K Ru .. 

site heyeti de tetkikat yapmaktadır . ngı tere uyu e ç1'31 • • 
B h l . 1 etmektedırler. gesseh'in bugün Ankaradan şehrJll'UM u hususta azır anacaK o an rapor- D . .. d ı . ··k ı · bil 
!arın tetkikinden sonra heyelan ~cı- enızde musa eme ze gelmesi bekleniyor. Buyu e çı ve 

İki seneye yakın bir zamandanberi 
tetkikatı yapılan bu işın neticeye var_ 
ma.k üzere olduğu anlaş.lmaktadır. 

halarında alınacak tedbirler teslıit e. Çengelköy iskelesıne bağlı 4253 akşam Londraya ~areket ede_cek k.. 
numaralı Zühtünün idaresindeki ka. seyahati on beş gun kadar surece 
yık sebze yüklü olarak köprüye dö- tir. 

dilecek tir. 

Fransız Mütehassısı 

Bugün Tetkiklerine 
Başllyor 

1 hlikô.r komisyonu da 
bugün toplanıyor 

İhtikar komisyonu :ia bugün topla
nıyor. Bu içtimada mühım bazı ka· 
rarlar verileceği zannedilmektetl'r. 
Şimdiye kadar alınan tedbırleı· iyi 
neticeler vermiştir. 

nerken Sarayburnuna düşmüş ve bu Dün de yazdığımız gibı Fra~~ız 
esnada oradan geçmekte olan Hızır büyük elçisi M. Massig~ de bugun
reısin motörile çarpışmıştrr. Kayık lerde Fransaya gidecektir. i... 
batmış içindekiler kurtarılmıştır. Üç gün ~vvel Ankaradan şehrim 

' ------0--- - ze gelen Yunan büyük elç-isi M . .Ra-
KOM EDt FRANSEZ fa.el Yunanistana gitmiştir. 

FranSlz pasif korunma mütehassı. 
sı Amiral Muren tetkikleriM bugün 
başlıyacaktır. Şehir içınc.1.e ve dışın
daki sığınak olabilecek yerler, mah
zen ve dehlizler, şehir civarındaki a
ğaçlık mıntakalar gezilecek. bilhassa 
ahşap binalarla dolu mıntakalarda 
tE::.tkikat yapılacaktır. Amirale, bu 
tetkiklerinde, Dahiliye Vekaleti se
f erber lik umum müdi.irü Hüsamettin, 
vali muavini Ekrem refakat edecek
tir. Amiralin tetkiklerinden sonra h:ı 
zırlıyacağı rapora göre şehriı;ı pas~f 
müdafaa tedbirlerine kati şekıl ven. 
lec(,ktir. 

Kanlı Boğuşma 
Evvelki gece Beşikta1t.:ı dört ki~i 

arasında kanlı bir boğuşma olmuş, 
neticede bunlardan bfrı·ii ölmüş, di
ğeri ağır yaralanmıştır. 
Beşiktaş iskelesinde, sandal;ılık 

yapan Rasim ile ark:ı1aşı Hakkı ttt-n. 
dilerini bilmiyecek derecerle sarhoş 
oldukları halde vapur iskeles~ ya~ı:
da Rizeli Mehmet ile kardeşı Arıfın 
kahvesine gelmişler, birer kahve ıs
marlarnışlardır. Fakat bu sırada baş
ka müşterilerle meşgul olan M~h:ne.. 
din kahveyi geciktirmesine smırle
nen ıarhoılar ona küfretmiye başl11. 

Bazı maddeler üzerinde ihtikar ya
pıldığı yolunda iddio.l ::u·d.ı Lu! ........ ı ... -
yor, Bir gazete, piyasada kahve btı1 

mak imkanı olmadığını, çay fiyat~~
rının kiloda 15 - 20 kuru~ yi.iksı>ldı
ğinı yazmıştır. İhtikar komisyon~ ~u 
gün çay ve kahve piyasasını teikık e
decektir. 

Kiralar palıalı mıi 
Diğer taraftan ev kiralarının yı.ilt

seldiği etrafındaki ~ıkayetler de faz_ 
lalaşmıştır. Belediye tetkikata giriş
miştir. Milli korunma kanunu her 
türlü ihtikann önlenmesini amir cl
duğundan ev kiralarını yükseltenler 
hakkında da takibat yapılacaktır. 
Bu hususta bir de kararname hazır
landığı bildiriliyor. 

Hava Postaları 
Memleket dahilinde hava yoluyla 

posta ve bagaj nakliyatma bugün v.e 
yolcu nakliyatına da 15 nisandan ı
tiharen başlanacaktır. Tayyare ~n
karaya bu sabah saat 8.10 da, İz :rıı:re 
de 8.15 te hareket edecektir. YeşiL 
köy ile şehir arasında nakliyatı te
min edecek olan otobüs saat 7 de 't'd'k 
simden, 7,25 te Karaköyden Yeşilkö-
y~ hareket edecektir. 

Boğularak Öldürüldü 

Artistleri Bu Aksam 
Ankaraya Gidiyorlar 
Komedi Fransez artistleri dün sa. 

at 16 da bir matine ve 21 de de sua
re olmak üzere son temsillerini ver
mişlerdir. Artist1er şerefine Fransız 

Başkonsolosu Binet, :arafı?dan. Pa:k 
otelde dün bir öğle zıya!et1 verılmış
tir. Bugün de şehir namına vali ta
rafından bir ziyafet verilecek ve ar
tistler akşama Ankaraya hareket e
deceklerdir. Orada üç gün kaldıktan 
sonra Suriyeye gidecek olan sanatk~r 
lar 14 nisanda Pariste bulunmak u. 
zere 11 nisan sabahı Toros ekspresı-
1.: Suriyeden şehrimize gelmiş ola
caklar ve ayni akşam Fransaya ha. 
rE:-ket edeceklerdir. 

Şehir Tiyatrosunun son temsili 
Şehir tiyatrosu mevsimin son tem

silini dün akşam komedi kısmın~a 
vermiştir. Artistlerden mürekk~p bır 
grup 4 nisanda Anadolu turnesıne çı.. 
kacak ve evvela Kays~riye gidecektır 
Turne iki ay sürecektir. 

- ·---<>--

Bir Bekçi Kazaen 
Katil Oldu 

Bayındır, <TAN) - Çıplak köyü. 
nün kır bekçisi Ali oğlu Sadık Uy
gun, konuşurken, birden bire . P~~~
yan çiftesile, muhatabı Kadrıyı ol. 
dürmüştür. 

Hadisenin bir kaza eseri olduğu ta
hakkuk etmiştir. 

mışlardır. Mehmet te mukabele edin- Çanakkale (TAN) - Ezinenin Ça .. 
ce hemen bıçaklarını ı;ekiR kahveci- nksız köyünden Hasan Koyun, ge. 
nin üzerine saldırmışlardır. Bunu gö. celeyin uyurken boğulmuş, sonra 
ren Mehmedin kardeşi Arif te mey. beş dakika uzaktaki Derekuyu mev. 
dana atılmıştır. Neticede her iki kar- kiine götürülüp, bir ağaca asılmıştır. 
deş kanlar içinde yere dilşmü·'er, Hasan Koyunun, kayın birıaderi Ann • • Öldur·· du·· k i' ., Kazaen esını sarhoşlar da . açıp ortadan kaybol.. Ahmet Yıldırımla bir hudut mesele-
muşlardır. Bıraz sonra hldiseye va. sinden ihtilafı vardı, bu yüzden ka- .Diga (TAN) - Asmalı köyünden 
zıved eden zabıta yaralılan ıııhht im- nsı Zeliha ile de arası açılmıştı. Ah- Ali oğlu. 13 yaşında Osman, tabanc.a 
d ~t otomobili ile Beyoğlu hastahane. met Yıldırım ve Zeliha, Hasan Ko- ile oynarken, yatmakta olan annes~-
_a kaldırmışlarsa da Mehmet yolda Y'U!lu boğmak suçile tevkü edilmiş· ni kazaen öldürmüştür. Çocuk tevkif 

:ı;e··ştür Katillerden İlvas, va~a a.. ler ve hadiseyi itiraf etmişlerdir. edilmiştir. 
om~ 'Rı ·m~d~~~m~mi=====~=======~~~=~~~===~~~~== kabınde, as 
yakalanmıştır· 

--=--~,_--

Yapak İhracatın~ 
Mürakabesine Ait 

Nizamname 
Yapak ihracatının murakebesine 

dair olan nizamname bugün merlye
te girecektir. Yıkanmış yapakları~ 
randımanının ne suretl~ ölçülece~ı 
hakkında Ticaret Veklleti tarafından 
hazırlanan teblli dün resmi gazetede 
neşrolunmuştur. 

Gönüllü Hastaoakıcı . 

SUAL CEVAP 
8 - Zonguldak maden mektebine 

girme ıartları nedir? Kayıt ve kabul 
için nereye mUracaat edllmelldlr! 

c - Zonguldak maden mektebine ilk .. 
mektep mezunları alınır, maden ustaba
şısı olarak mektepten çıkarlar. Kayıt 

ve kabul için mektebe müracaat olun
malıdır. 

• 
8 _ Lisenin onuncu aınıfındı bir ıe.ı 

tılebe ıeyU meocanf han· 

talebeler için her sene imtihanlar açı· 
lır. Sınıfta kalan bir talebe bu imtlha-
na ilremez. 

• 8 - "Ceıur kaptanlar" adlı bir kitap 
'var mıdır? Varu hangi kitap evinde 
utılmaktadır 

C - Bu adla bir kitap vardır. Babı
!ll kitapçılarında arayınız. 

8 - Veni talimatnameye tlbl tutu. 
lan 939 • 940 aeneııl llae aon eınıf tale · 

Dün gelenler 
Dün Yugoslavyadan 15 kişilik bir 

ia~~·;h;;~;i~~ ;eni masl~hutgÜzarı 
M Tiberg bazı Alman ve Isviçre ga.. . , ı tft1 u zetelerinin şark muhabiri o due, .. n 
söyliyen Eugelmann isminde bir gıı
zeteci, ve İngiliz Daily Mail'in t:ının; 
mış muharrirlerinden Vord .Prıc d 
şehrimize gelmiştir. Vord Prıc bura
dan Ankaraya gidecek ve oradan da 
Suriyeye geçecektir. 

Svan Hunter ile 
y apllan Müzakereler 
Devlet Denizyolları İşletmesi u .. 

mum Müdürü İbrahim Kemal, İn· 
giltereye ısmarlanan yem vapurlar 
içın Svan Hunter firmasile Ankara.. 
da cereyan eden müz::ı.iterelerde bu. 
lunmak üzere dün ııkşam Ankaraya 
gıtmiştir. Umum müdür, bir haita 
sonra dönecektir. O zamana kadar 
müzakereler de intaç edilmiş buluna• 
caktır. 

Karadeniz lıattı tarifesi 
Denizyolları idaresinitı K~~deniJ 

hı;ttı yaz tarifesi bugü~den. ıtıbare~ 
tatbik edilecektir. Yem tarıfey~ go. 
re vapurlar Karadeniz iskelelerındcn 
eski tarif eden bir gün evvel hareket 
edecek ve limanımıza da bir gün. e~
vel muvasalat edece:.derdir. Gıdı~ 
seferlerinde değişiklik yapılmamıştır. 

, 79,5 Liralık İhtilas 
Beyoğlu belediye tahsildarlarından 

Rıza Ankara nümune çütliği na~ına. 
satılan 20 ineği dipkoçanında bır ve 
para miktarını da seksen lira yerı.~e 
elli kuruş göstermiş ve 79 buçuk liı:a 
ıhtııas etmiştir. 

Ali Rıza !kinci ağır ceza ma~-
' A ' bit kemesinde suçunu inıtar €•.m~ş ve ... 

yanlışlık olduğunu sövle~ışt.~. Mı.ı 
hakeme. bu paranın ödenıp ~denme
diğinin tahkiki icin baska JlUile kal
mıştır. 

TAK V 1 M l 
1 Nisan 1940 

PAZARTESİ 
4 ünclt ay 
Arabi: 1358 
Safer: 22 

Gün: 30 

Güneş: 15.43 - File: 

Kasım: 146 
Rumt: 1358 

J.IQrt: 19 
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re·LiGTf Nl : ..................... ~! 
Canla Bir 
Harbe Doğru 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Müttefiklerin Londrada yaptıkla
rı son toplantıda verdikleri 

kararların biri, h:ırbi azanıi enerji 
ile idare etmektir. Bunun macerayn 
atılmak, tehlikelere sürüklenmek 
nıanasında olmadığı tasrih ediliyor. 
Mister Churchill de, dünkü nutkile 
bilhassa bu noktalara temas etmek 
istemiş, ve nutku İngiliz mahfilleri 
tarafından harbin yeni bir mahiyet 
ve şiddet alacağına delil sayılmıştır. 

Harbi şiddetlendirmeğe karar ver
ınek, şiddetlendirileceğini söylemek 
başka, işe girişmek te başkadır. 

İşe girişileceği muhakkak ise, aca_ 
ba nereden ve nasıl girişilecek? 

Günün meselesi budur ve en çok 
merak edilen nokta, harbin nasıl şitl
detleneceğidir. 

Deniz Harbi mi? 

Acaba harp, denizde mı canlana.. 
cak? Fakat müttefikler de de

niz tarafından perl'a etmediklerini 
açıkça söylüyorlar. Almanlar, her ne 
pkarırlarsa çıkarsınlar, müttefikler 
onu kat kat mislile karşılamıya hazır 
olduklarmı anlatıyorlar. Nitekim 
ıimdiye kadar vukubulan bütün ha. 
diseler de bunu ispat etmiştir. Al
blaDlar şimdiye kada'l', tahtelbahir ve 
tnayin harbi yapmışlar, fakat bu si. 
lahlann önü alınmış ve bunların te. 
siri de asgari hadde indirilmiştir. 

Almanya, deniz harbi yapmayı ta. 
ııavvur ediyorsa, müttefiklerin bu 
harbi, azami kuvetle karşıbyacakla
rma şimdiden bfikmolunabilir. 

Yoksa Hava Harbi mi? 

Şayet düşünülen şey, harbi hava. 
da kazanmaksa, müttefiklerin 

hava faik1yetini, günden güne ilcr. 
(etmekte oldukları göze çarpıyor. 

Fakat hava kuvveti ile ne yapıla
bilir? 

Müttefikler, Almanyamn sanayi 
merkezlerini mi bombardıman ede
cekler? 

Bütün Almanyaya dehşet salmnk 
için, umumi taarruzlar mı yapacak
lar" .! -- _____ ,.,....__.. auuaau.a.uı.a~ ~131.f:?IDI• 

ni felce uğratmakla mı iktifa ede. 
cekler? 

Mütehassısların anlatışına göre, en 
kuv\'etli ihtimal, bu sonuncusudur. 
Çünkü tayyare kuv\'etleri, Alman 
ınünakalatını tahrip etmekle Garp 
cephesinde müttefiklerin ileri hare
ketler yapmalarına imkan verirler. 

Fakat bu neticeye varmak için de 
ınüttcfiklere ait hava kuvvetlerinin 
hasım kuvvetlerine kat k:ıt faik ol
ınası icap eder. 

Müttefiklere bu yolda hizıpet eden 
bir amil, mahrukat bolluğudur. Al. 
ınanlar ise, ayni imilden, hiç olmaz_ 
8a ayni derecede istifade edemh·or-
1ar. Ve hu nmi1den istifade ede.me. 
dikleri için, \'aziyete müttefikler de
l'ecesinde hakim olamıyorlar. 

Önümüzdeki giinler bize, harbin 
'hasıl canlandınlacağmı daha esaslı 
hi~ surette gösterecektir. 

Nafıa Vekili 
Tetkiklerini 
Tamamladı 

T A tJ 
a 

Bir Yardım 

Yazan: B. FELEK 

H ükümetin, eski kanuna göre 
tekaüt olmuş, veya dul, yetim 

maaşı tahsis edilmiş olanların maaş
larına asli miktarlar üzerinden yüzde 
yirmi beş zam yapmıya karar verdi
ğini gazetelerde okumuşsunuzdur. 

Sırf tabi oldukları kanunlanu ne
şir tarihleri ve zat maaşlarının bağ .. 
!anması daha e\'el ve sonra oluşu yü .. 
zünden birbirinden ayrı iki nevi ma
aş alan tekaüt, yetim ve dulların es. 
kilerine böyle bir zam yapmak, bele 
bütçemizin sıkışık olduğu bir sırada, 
hiikumetin de bu müsnl'atsızlığa 
karşı teessür duyup, çaresôz olmak 
istediğini gösteren en canlı delildir. 

Iürkige - Suriye dostluk ve iyi komşuluk muahedesinin imza merasimine ait iki miılıtelif intıba · 

Her biri bu vatana hizmet etmiş,. 
hizmetteyken öltrek, dul ve yetim 
bırakmış olan Türk vatandaşını 
miimkün olduğu kadar ikdar etmek 
Şeflerimizin ve idare adamlarımızın 
en büyiik kaygularından biri oldu
ğuna şüphe yoktur. Hele hayat p::ıha. 
bhğının kendini bissettirmeğe başla.~ 
dığı bu sıralarda, bu zammın yapılı
şı, cidden pek yerinde olmuştur. Bil· 
hassa şu noktaya işaret etmek iste .. 
rim ki; yapılacak bu zammın mikta. 
nndan ziyade yukarıda da yazdığım 
gibi, masraf bütçesinden yüzde on 
tenkis edildiği ve masraf bütçesinde 
bir hayli tasarrufat yapılarak, biitçe 
açığının kapatılmasına çalışıldığı bir 
sırada bu zammı yapmak, hiikıln1e~ 

Okyanustaki 
Manevralar 
Amerika Bahriye Nazırı 

Japonlarm Tehdit 

Edilmediğini Söylüyor 
Londra, 31 (Hususi) - Amerika 

Bahriye Nazın Edison, Büyük Okya. 
nusta yapılacak deniz manevraları.. 
nın, Japon matbuatının iddiası vec
hile, J aponyaya karşı bir tehdit ma. 
hiyetinde olmadığını katiye!le söyle. 
miştir. 

l sabetli siyaset 
Mumaileyh, deniz seykülceyş u. 

sulleri mucibince Büyük Okyanusta 
bir tek filo bulundurulması lazım 

geldiğini söyliyerek demiştir ki: 
"- Sevkülceyşi vaziyetimiz ve 

Panama kanalının mevcudiyet_i siya.. 
setimizin isabetli olduğunu göster
mektedir. Biz donanmamızı tehdit 
edilecek olan her iki Okyanusun bir 
mıntakasına sevkedile'hilecek s1.11<l_lrle - - .,,. -·- ... ~r't ... " culylll i.r.L~ 
Donanmanın şimdiki tahşit noktası. 
nın değiştirilmesini icap ettirecek bir 
sebep görmüyoruz." 

Edison, Büyük Okyanusta.ki ha
vuzların inşa edilecek otan en büyük 
zırhlıları içine almağa kafi geleceği. 
ni lliıve etmiştir. 

Macaristanda Sular 

Altında Kalan Arazi 
Budapeşte, 31 (A.A.) - Tuğyan

larla mücadele komiserliğinin bir 
raporuna nazaran şimdiye ~tadar 100 
bin dönümden fazla arazi sular altın
da kalmıştır. Macaristanın az çok 
bütün mıntakalan sular altında kal
mıştır. Yüzlerce ev yıkılmıştır. As
keri mıntakalarda amele ekipleri 
bent inşası ve kurtarma işle:dnde ça. 
lışmaktadır. 

İsviçre Fuarı Açıl<h 
Berne, 31 (A.A.) - Yirmi dör. 

düncü İsviçre fuan dün açılmıştır. 
Fuarda 1100 kişi eşya teşhir etmiş. 
!erdir. 

Yeni Çin Hükiimeti 
Meşru Sayılmıyor 

Paris, Lon-dra 1 Brüksel ve Vaşingtonda Bulunan 

Bütün Çin Diplomatik Heyetleri, Mareşal 

Şan -Kay- Şek' e Bağl.lık Telgrafı Çektıler 
Paris, 31 (Hususi) - Çin sefareti, dün Çun King'de neşre

dilen beyannamenin metnini bildiriyor. Bu beyannamede yeni 
Çin hükumetinin meşru olmadığı tebarüz ettirilmektedir. 

Londra. Brüksel. Berlin ve Va~ mukaddes davaya karşı beslemekte 
şingtonda bulunan başlıca Çin diplo. oldukları merbutiyet hakkında te
matik heyetleri, bu hükumetin meş- minat vermişlerdir. 
ru olmadığını bildirerek icraat ve Vaşingtonda 
tarafdarlarile vatana ihanet ettiğine 
·dair Mareşal Şan - Kay - Şek'e tel
graflar çekmişlerdir. 

Çin cemaatlerinin telgrafları 
Komintang'ın Avrupadaki merke. 

zi komitesi ile Fransa ve Avrupanın 
diğer memleketlerindeki Çin cema
atlerinin muhtelü grupları Mareşal 

Wan cliin w~Nn. '-,;; ia~af<ları~n 
ihanetini takbih etmişler ve Mare~ale 
Chingking milli hükumetine ve bu 
hükumetin müdafaa etmekte olduğu 

Sovyet Birliği Bükreıe 

Tekrar Teminat Verdi 
Bükreş, 31 (A.A.) - Bükreşte bu

lunan Sovyet heyeti azası Sovyetler 
Birliğinin Romanyaya taarruz etmi
yeceğini temin etmektedir. 

Havas muhabirinin haber aldığına 
göre, Sovyet heyeti azası hatta, "bJr 
gün Ukranyaya doğru dönerek aley~ 
himize hareket edebilecek olan Al
manlann işini kolaylaştırm3k niye
tinde değiliz" cümlesini dahi ilave 
etmişlerdir. 

-o----t 

Kilidülbahirle Eceabat 
Arasında Heyelan 

Çanakkale, (TAN) - Çanakkalf' 
karşısında Kilidülbahir ile EceSbad 
arasındaki tepeler yağmurların fazla 
yağmasından dolayı kaymıştır. Yol-
larda çatlaklar hasıl olmuştur. • 

Vaşington, 31 (A.A.) - Çin sefiri, 
hariciye nezaretine Paris hükılmetL 
ne ve diğer hükumetlere veriler:. be
yannamelerin ayni olan Çunking'clcn 
yazılmış bir beyanname tevdi etmiş. 
tir. Bunda merkezi Çin hükumetinin 
meşru olmadığı kaydedilroekted;r. 

Hariciye Nazın Hull, bu mesele ile 
-------..- v.1;Q..&~• 5c:u:oe-.. ~-'-\..ı-u:aC" ytt.fJLlgl 
beyanatta Amerika Birlesik Devlet
lerinin Çung - King hükÔmetini ye. 
gane Çin milli hükumeti olarak tanı. 
makta devam edeceğini bi!dirmiştir. 

Gedikli Talebeler Dün 

Eskişehire Vardllar 
Eskişehir, 31 (A.A.) - F:skişehir 

hava okuluna iltihak etmek üzere 
Ankaradan gelen hava gedikli tale. 
heleri dün gece Eskişeh!re varm1ş ve 
istasyonda merasim ile karşılanmış
lardır. Önler.inde bando mızıka oldu
ğu halde şehir caddelerinden geçen 
yarının bu kahraman tayyarecilerini 
Eskişehir halkı sevgi ve takdir tt?za. 
hüratile selamlamıştır. Yeniden ilti
hak eden genç talebelerin muvpsala. 
tı günü şehir için bir bayram ifadesi 
taşımaktadır. 

CebeJitank'ın Yeni 
Askeri Valisi 

Cebelitarık, 31 (A.A.) - Yeni :ıs. 

keri vali General Clive Liddell, bir 
harp gemisi ile buraya gebrek vazi
fesine başlamıştır. 

K. Telekinin 
Seyahati 

-<>--

Peşte ile Belgrat 

Arasında Büyük Bir 
Yakınlık Bekleniyor 

...... ondra, 31 (Hususi) - Budapeşte. 
den alınan haberlere göre 30 Mart 
akşamı avdet etmesi beklenen Kont 
Teleki, ailesi ile birlikte Triestede 
ikametini temdit ettiği için ancak 31 
mart akşamı Budapeşteye dönmüş
tür. 

tin bu işe ne kadar ehemmiyet \'Cr
diğini gösterir bir işarettir. 

İyi haber al:ın mahfillerde söy1en. 
diğine göre, mumaileyhin seyahati, 
İtalyan • Macar dostluğunu sağlam~ 
laştırmağa yardım etmiştir. Her iki 
memleket de Budapeşte ile Belgrad 
arasında daha büyük bir yakınlık 
husulüne çalışmaktadırlar. 

Halkevlerinde Açılan 
rutograf ~ergneri 

Ankara, 31 (A.A.) - Aldığımız 
haberlere göre, mart ayı içinde 45 
Halkevinde fotoğraf, 36 Halkevinde 
resim sergisi açılmıştır. Şi§li, Zan. 
guldak Halkevlerinde de ayrıca ufak 
birer heykel sergisi açılmıştır. 

Bu sergilerde mükafat alan eserler 
den mürekkep olmak üzere Ankara 
Halkevinde mayıs içinde açılacak 
Halkevleri resim ve fotoğraf sergi. 
slnde jiirice takdir edilecek eserlere 
Cümhuriyet Halk Partisi mükafatı 

verilecektir. 

-<>-"----

Afyonda Ağaç Bayramı 
Afyon, 31 (A.A.) - Vilayet fidan

lığında ağaç bayramı yapılmıştır. 

Törende vali, kolordu kumandanı, 

daireler müdürleri, mektep talebesi 
ve civar köylüler bulunmuşhrdır. 

Bu münasebetle Vali Durmuş Ev
rendilek orman ve ağaç yetiştirme

nin faydalarından, vilayet dahilinde 
tesis edilmiş fidanlıklardan bahse. 
den bir nutuk söylemiştir. Dün vilıl. 
yetin her tarafında ve kövler~e a
ğaç bayramları yapılmış, binlerce 
yeni fidan dikilmiştir. 

Bu zam, za\'al1ı tekaüt, yetim ,.c 
dullara yalnız maddi bir )·ardım ol. 
mnkla kalmryacak, onların unutul. 
madığını ve fırsat düşünce; zat mn. 
aşlan arasındaki eski ,.e yeni tahsis 
farklarının ortadan kaldırılması, hü
kumetin başlıca emeli olduğunu da 
gösterecek bir müjde olacaktır. 

Allah razı olsun, bu zammı düşü. 
nen ve yapanlardan. 

Molotofun Son 

Nutku Etrafında 
(Başı 1 incide) 

Londrada, nutkun en mühim k1s
m1, Almanya ile Romanya arası.nda 
ki ticaretten bahseden fıkralan oldu. 
ğu söylenmektedir. 

Molotof, Sovyetlerle Almanlar a
rasındaki dostluktan hiç bahsetme
miştir. Fakat bundan, So\ryetleri.."1. 
siyaseti değişeceği manasım çıkar

mamalıdır. Nutuktan çıkarılacak hü. 
küm, Sovyetlerin her şeyden evvel, 
kendi menfaatlerini korum::ık iste
dikleridir. 

Berfin hayretler içinde 
Amsterdam, 31 (A.A.) - l\foloto

fun nutku, Alman sivası mahfilleri.. 
nin gösterdikleri memnuniyete rağ_ 
men, ihtirazla, hatta hayret1e karşı. 
lanmiştır. Gazeteler, yalnız kısa 1'ir 
hulasa neşretmektc ve tefsirden te. 
vakki etmektedirler. Nutkun İtalya
dan bahis olan fıkraları, hiç hır ta. 
rafta intişar etmemiştir. 

Şimal ittifakı meselesi 
Stokholm, 31 (A.A.) - Molototun 

nutku matbuatın tefsirleritıe mevzu 
teşkil etmektedir. Social Deınokraten 
gazetesi Molotofun muhalif bulun
duğu şimal tedafüi ittifakı mesele
sinden bahsederek diyor ki: 

"Molotof, şimal devletlerınden 
bahsederken, sanki bu memleketler 

Bursa, 31 (TAN Muhabirinden) - Sovyetler emrinde imiş gibi konuşu-
~afıa Vekili General Ali Fuat Cebe. • Londra gazetelerine göre, Nisamn başından iti. İngiliz it.sihbarutı, hu heyetin Atlantik yolile hareket yor. Tedafüi ittifak akdinin müşkü. 
soy, Ankaraya dönmek üzere buızün ~ · · lı b latla karşılaşması mümkündür. Fa-

h 
~ baren Lo1ıdra Bagvdat demı'ryolu hattı ış· lı'ye• cdecegını n er nlmıs, bu '··ilzden vapuru araştırnu,·a 

§e rimizden ayrılmış ve merasimle • • "' kat muhakkak olan bir nokta vardır 
lığurlanmıştır. cektir. Londradan hareket eden bir yolcu beş karar vermişti. Daha sonra heyetin, Sovyet Birliği ve ki, o da, şimal memle..~etlerinin, bu 

l 

General Ali Fuat Cebesoy dün ö~- gün içinde Bağdada varabilecektir. Bu tren
1 

Vladivostok yoJile hareket ettiği anlaşılmıştır. muahedeyi akdetmek hakkına sahip 
e.den sonra kadın, erkek bın' lerce ı..ı. J J ~. olduklarıd1r." "" Fransa, sviçre, talya, Yugoslavya, Romanya. "T' R Şıden ibaret halkın ve köyltinün al- O Her Bitlerin lıususı tabibi olan Doktor Sauer omanya matbuatına göre 
kışlan arasında Gölbaşı mevkilndeki Bulgaristan ve Türkiye topraklarından geçerelı Bükreş, 31 (A.A.) _ Butün Ro-:rn ı k k d B ... d d l ~ Bruck, geçenlerde H olandaua oitmis ve söuledi-

uazzam su tesisatile barajını me- ra a varaca ve ora an ag a a muvasa aı manya gazeteleri, Molotofun nutku-
rasiınıe açmıştır. edecektir. /ngiltere Ue Fransa ve lstanbul ile ği bir nutukta: nu neşretmekte ve Sovyetler Birliği-
n Vali, Komutan, da1re müdürleri Haydarpaşa arasında feribot münakalatı temin "- Harp cinnettir. insanlar birbirlerine yar- nin sulh ve bitaraflık a!'zusunu ifade 

d
e Parti erk!nının da hazır bulun- d t · ·· v 1. eden fıkrayı tebarüz ettirmektcdir-

k~kları merasime başlanırken, bir olunduktan sonra Londradan hareket eden bir ım e meyı ogrenme ı, rünkü zarardan başka ler. Bununla beraber ayni gazeteler, 
n?Ylü vatandaş Cümhuriyet idaresi. yolcu hiçbir yerde inmeden Bağdada gidecektir. bir şeye uğramazlar!,, demişti. Sovyet hariciye komiserinin, Sov-
b~? .~aşancı elile meydana getirilen Bir zamanlar Almanya, Berlin - Bağdat hattını Doktor Sauer Bruck, bu sözleri söyledikten son- yetler birliği ile Romanya ara<1ında 
duyuk işleri minnet ve şükranla üa- bir ademi tecavüz paktı mevcut ;:ıL 
be etnıış ve vali Refik ~Koraltan da kurmayı umuyordu. Bu ümitler boşa gitmi~ ise ra Almanyaya dönmüş, fakat eskiden hep hür- madığı hakkındaki sözlerini hayret. 
eyecanıı bir hitabede bulunmuştur. de Londra - Bağdat lw.ttı tahakkuk etmiştir, met gördüğü kimselerin asık suratile karşılaş- le karşılıyorlar. Timpul gazetesine 

Jt.. mıştır. Bizzat Göbel8, doktoru hezeyan ettiği göre, mevkie konulan Briand - Kel. 

BModrumda Su .. nger Satıc::lan Amerika Ciimhurreisinin Avrupaya gönderdiği hususi logg paktı ve mütearr1zın tarifine ~ i"in tekdir etmiR. ve bu gibi hadiselerin tekerru··r d ir l Lo d · uğl 3 ( ) murahhası l\'Jist.4lr \Vetles'in Am.erikaya dönmek i.rin :ı Y a 
0 

an n ra mukavelesi, 1ki M a, 1 A.A. - Bodrum ve ~ etmemesi laı" zm geldi ~ · · 'ht t · t · cepheli bir mahiyet ta-.ıunamakla b,,. 
ar.rnariste sünger satışları normal bindii'i vopur, müttefikler tarafmdan tefti• olunmn.: gını ı ar e mış ır.. ~ ~ gitnı ~ ;$ raber, ademi tecavüz taahhütleri teş... 

M ektedir. Bodrumda 20 bin İngiliz "e o zaman \•apurda doktor Şahtm arandığı söylen. lf kil etmektedir. 
gc~r:~r~e 30 bin Türk liralık sün- 1ni~ti. Londra gazetelerinin verdiği maldmata göre, n- • Mütteliklerin Romanya ile yaptıkları müzakereler ne- Butenko hakkında da aynı hayret 
kal 1 ıştır. Elde pek az sünger rannn kimseler bambatka idiler ve nazlstlerden müte. 1icesinde, Uomanyııdan 200.000 ton mahrukat alnım<ıst gösterilmekte ve Butenkonun orta .. 
lan~şsa d~ bunlar kalitesi di:ışük 0 - şekkil bir Jıcyet.ti. Bu heyetin Amerikaya gitm~kteo temin olunacaktll'. Bu mahrukat, Almanyanın en çok da iz bırakmadan kaybolmadığı. beL 
İdi Öd~.r.F.~atlar 9 - 12 lira arasında ınoksadı, Almanya lehinde "büyük işler,, le meşgul ol. muhtaç olduğu madde olduğu için, müttefiklerin bu işi ki, hariç memlekete gitmek üzere ge; ı_n:ımuzdeki sünger yılında sün- aktı mevkiini terkettigwi, gittiği yerde de 

ll!tihsalatının az olacağı tahmin m · basarma1ar. Almnnyada derin bir infial uyandıracaktır . 
....ı..____..__:::x.ıı.uJı:... _______ _:; ___ __; _____ .....,._.:___.=:-==::=:=:======::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.~rnatbuata beyanatta bulunduğu söy-lenmektedir. ________ ~ 
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~ » 1l ___ T_i _Y _A_T_R_o ___ I 
Milli Küme Maçlarına Dün 
3 Şehirde Birden Başlandı 

Komedi f ransez'in ikinci Tem sili 
Yolcu ve Aşk • Aşk ile Oynanmaz 

P ariste Pale Rovayalde Teatr mizant~dıtki sağlaml1ğ~ iti~a~ın'I 
Fanse'nin hemen önünde A!. var. Guzel bulmadığım bır şeyt surii 

fred dö Müse'nin mermer bir heyke. adabına uyarak, güzel bulmuş gibi 
1i vardır. Şair, bir sıra üzerine yor- görünemem. 
gun, mahzun, boynu bükük oturmuş. Romantizmin en bOyQk resim ilsta<b o
Arkasından (Geceler) inde muhatabı lan Öjen Dölakruva'nın gayet al.Aka ile 
olan bir ilha · · -·ı k 'ri okunmağa ldyık hatıratı vardır. Operada 

11
. . m perısı eg~ ere şaı. Vagner'i dinlemeğe gltrni~: " 

M illl küme maçları, dün Taksim 
stadında iki ezeli rakip, Fe

:nerbahçe _ Galatasaray ile, Beşiktaş 
... Vefayı karşılaştırarak başladı. Sa
hada senelerin hasılat rökorunu te
min eden 5300 liralık bir yekünla on 
bini aşan bir seyirci kütlesi toplan. 
mış bulunuyordu. 

Günün en mühim maçı otuz <sene_ 
lik bir rekabetle Türk sporunda bir 
heyecan doğuran Fencrbahçe _ Ga.. 
latasaray arasında oldu. 

G. Saray Fener bahçe 
ile, Beşiktaş da Vefa · 
ile Berabere Kaldılar 

lanna dün devam edilmiş, Anndolu
hisarı kümenin başında giden Perayı 
3 _ 2 mağlüp etmiştir. Şişli, Kurtulu. 
şa 5 _ 2 galip gelmiştir. 

Kara Ali Habeşliyi, 
Tekirdağlı da Almanı Yendi 
Nazilli, (TAN) - Kızılay kurumu. 

nun tertip ettiği büyük güreşler çok 
rağbet görmüş, hususi trenler, at ve 
arabalar uzaktan, yakından beş bin 
kişiyi taşımıştıF. 

tese ı edıyor, yahut ona ılham verı_ .. Hl b' nl dı dl 0 Jı: daı 
F ı . d b" . b - ç ır şey a ama m.. yor. a 

yor. ransız gaze~e erın en ırı, u anlamadım ki hazım galebe çaldı. (Yani 
(Rokoko) heykel ıle alay ederken: uyumuş.) Operadan çıkarken herkes blr• 

"Sokakta başı dönen bir adama, birine: "Aman ne şfı.heser! İnceliklere dik• 
genç bir kadın: "Kalk seni bir ecza- kat ettiniz mi?" diyorlnrdı. Yalan! Dinle-
haneye götüreyim!,, diyor, gibidir,. yenlerin büyilk bir ekseriyeti de benirrı 
demişti. Heykeli bilmem. Fakat mü. gibi arılnmndılar. Fakat anlamRdıkl3rınJ 
sede piyes yoktur, şiir vardır. söylemekten korkuyorlar. Snobizm biçare• 

Bu yazımı okuyanların içinde bir lerl bağlamı:sl" 
itiraz tufanı koparacaklar çok var. M üse'nin piyesleri de yukands 

- Nasıl? Bu da olur mu ya? Ar- dediğim gibi, seyredilmekten 
tık uzun ediyorsun. Komedi Fram:e. ziyade dinlenir ve piyes yoktur, oy. 
z.i de mi tenkit edeceks.n? Belki tiyat nıyan artist vardır. Komedi Franseı 
ro bahsinde pek salahiyet sahibı ol. Rasin'in yüksek trajedisinden sonra 
duğunu gazetelerden birine fotoğra. bir romantizm havası yaratmak iste. 
fı ile beraber dört sütun mül5.kat ve. di. Bunu ise, Muse'nin eserleri temin 
rerek, ilan eden Emprezario mösyö ederdi. Mevzuu, eserin serlevhası hu. 
Arditi bile mütearnzlara karışarak: lass ediyor: 

Halkı heyecandan bunaltan bu 
!karşılaşmaya takımlar şu kadrolarla 
çıktılar: 

Fenerbahçe: Cihat - Ali Rıza. Or_ 
han - Ömer - Esat, Reşat - K. Fikret 
Taci, Melih, Basri, Fikret. ' 

Galatasaray takımı ise Fenerbah
çe karşısında hiç beklenmiyen bir 
kadro ~~e ~.er aldı. Oynıyacağı söyle. 
nen Gunduz ?astalığı dolayısile oy
namamış, Celal de muavin hattında 
oynatılmıştı: 

Osman • Adnan, Faruk • Musa. 
En,. er, Salim - Süleyman Salahattin 
Cemil, Boduri, Sarafim. ' ' 

Ahmet Ademin idaresindeki oyu
n.a, Fenerbahçeliler rüzgarı aleyhle
rıne alarak başladılar ve muhakkak 
kazanmak azmile oynıyarak rü;ıo;gara 
r~ğmen Galatasaray kalesini bir taz
yik çemberine aldılar. Birbirini ta. 
kip eden bu hücumların birisinde Fe. 
nerin sağ açığı çok müsait vaziyette 
yakaladığı topu avuta gönderdi. Bu 
suretle Fenerliler muhakkak dene. 
cek bir golü kaçırm1ş oldular. Oyun 
ibundan sonra Fenerbahçcnin haki
miyeti altına girdi. Hücumlar birbi
rini takip etti. Muavin hattının yar. 
dımı ile Fener muhacim hattı Gala_ 
tasaray müdafaasını müşkül va .. iyet. 
lere sokuyordu. Bilhassa Fenerlilerin 
iki açıklarla tutturduğu oyun Gala-
tasaraya her an için gol teh~esi ya. 
ratıyordu. 

Bir başka hücumda da san laci
vertlilerin muhakkak denecek bir 
gol fırsatını daha kaçırdıklan gC\rüL 
dil. Birbirini takip eden Fe.ner hü. 
cumlan Galatasaray müdafaasını 
müşkül vaziyetlere sokuyordu. 

22 ncl dakikadan sonra Fenerbah
çenin hakimiyeti nihayet semerf'sini 
verdi. Soldan Galatasaray kalE'.sine 
inen Fenerliler, topu ortaya geçir-
diler. Topa, ceza sahasının haricin
de yetişen Küçük Fikret, çok güzel 
bir şiltle takımına yegane golü ka
zandı~dı. 1 • o galip vaziyete gf'çen 
san lacivertliler, hücumlannı arttır
dılar. Bu arada sağ açık Fikret, mu
hakkak denecek bir gol fırsatı daha 
kaçırdı. Ve birinci devre Fenerlile
rin baskılı oyunu altında ı . O olara.lt 
neticelendi. 

I kinci devrede 

İkinci devrede rüzgAn aleyhlerine 
alan Galatasaraylılar, oyunda bir ha.. 
kimiyet kurmağa muvaffak oldular. 
Fenerlilerin rüzgan lehlerine almala-

nna rağmen bu vaziyete düşmeleri, 
tarafdarlannı çok korkuttu. Dakika
lar ilerledikçe, Fenerlilerde yor. 
gunluk aliımetleri görülüyordu. F,ğer 
sarı lacivert müdafaasında Ömer ile 
Esat olmasaydı, Fener kalesini mü
dafaa çok güç olurdu. Fenerlilerin 
durgun oyunundan istifade ednek 
birbirini takip eden Galatasaray hü. 
cumlan. Ömer ve Esadın yerinde 
müdahaleleri ile güçlükle · bertara! 
ediliyordu. 

31 inci dakikada sağdan açılan bir 
Galatasaray hücumunda Cihat ha
talı bir hareketle kaleden avnldı ve 
bir vuruş. Galatasaraya b~raberlik 
golünü kazandırdı. Bu suretle maç, 
1 - l beraberlikle neticelendi. 

Fenerliler hiç değilse GalatasMay 
takımının yanlış teşkil edilmesinden 
istüade ederek daha çok farklı bir 
netice alabilirlerdi. Fakat bu mühim 
fırsatı kaçırdılar. 

Dünkü oyunda Fenerliler birinci 
devrede güzel bir oyun oynadılar. 
Fakat ellerine geçen muhakkak gol. 
lük fırsatları kullanamadılar. Hücum 
hattında Melih bütün ~nerjısini sar. 
fetti, küçük Fikret şanssız, büyük 
Fikret nedense durgundu. Muavin 
hattında Ömer ile Esat yirmi tki o. 
yuncu arasında klas oyunu gösterdi· 
ler. Melih hücum hattının en çok ~a
lı?Jl: oyuncusu idi. Müdafaada ~li 
Rıza, Orhan vazifelerini yaptılar. Ci. 
hat, yediği golde kabahatli olma&ına 
rağmen muvaffakiyetli bir ovun cı
kardı. 

Galatasaray takımında müdafaa, 
bilhassa birinci devrede çok güzel 
oynadı. Muhacim hattında da Cemil 
ve Boduri, Esat ve Ömerin güzel o. 
yunu ile felce uğradılar. 

Hakeme gelince: Bazı kararlPrda 
hataya düştü. Bilhassa ofsaydlerde 
çok Yanlış kararlar verdi. Oyunu fa.~ 
la durdurdu. Maamafih Asabın mu
hlm rol oynadığı bir oyunda da d:ıha 
fazla bir şey yapamazdı. . 

BeşiktaŞ • Vefa 
Taksim •tadında Galatasaray • Fe

ner maçından evvel Beşiktaş • Vefa 
karşılaştılar. Tankın idaresindeki bu 
maç çok sert başladı. tlk dakikalar
da hücwnlar karplılth oluyordu. Fa
kat çok geçmeden oyuıı normal bir 
şekil aldı. 7 inci dakikada Şeref Be· 
c;iktaşa ilk golü kazandırdı. ' 
') 27 inci dakikada Vefa rnerkeı: mu
hac.im.i güzel bir ~~ynlııla beraberli. 
ği temin eden golu kaydetti ve dev 
re ı . ı beraberlikle neticelendL • 

Bugün de işte sözünde durmadı .•• Kızcağızı na:file 
yere hazırlatarak bekletiyor, böyle rezalet mi olur? 

Ayşe dayısının alayını anlamıştı ama, bekle
mek sabırsı~ğı ve telaşı, onu bu sözlere cevap ver
mekten ve ışı şakaya bozmaktan menediyordu. 

Kaşlarını çatarak, bir iki dakika bahçede do
laştıktan sonra, tekrar kapıya gittl Uzun yol tenha 
jdi. 

Yazan: 

İkinci de\7e, çok canlı ve seri ol· Yağlı güreşte Nazillili pehlivan Yu. 
dıt. Karşılıklı hücumlarla devam e- suf ile Babaeskili Pomak Ahmet be
den oyunda Beşiktaşlılar 16 ıncı da rabere kalmışlardır. San Hamdi Ma-
1<ıkada Bedii vasıtasile bir gol daha nisalı Halile mağIUp olmuştur. 
kazandılar. Serbest güreşte Habeşli Tafari: 

Bu gol Ve!ahlan daha ziyade r.an. Kara Aliye mağlüp olmuştur. Ha. 
landırdı. Bütün enerjilerini sarfed~- beşli buna sinirlenmiş ve itiraz et
rek Beşiktaş kalesini sardılar ve ni- misse de haksı;ıo; görülmüştür. 
hayet 34 üncü dakikada Vefa lehine I Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hfı 
bi:- penaltı oldu. Fakat Vefalılar bu seyin, kendisine göre dev cüsseli g3 
fırsatı kaçırd~lar .. 37 inci dakikada rülen Alınan Villimark'r yenmiş-
Necip vasıtasıle hır gol . daha yapan . .. . . 
Vefalılar bu maçı 2 _ 2 beraberliklr ~.ır Halk, Huseyını kucaklıyar~·k·· el 
!'leticelendirmiye muvaffak oldular. ustünde sahadan barakaya gotur. 

Atletizm Müsabakaları müştür. 

----=~~-Mevsimin ilk atletizm karc:1la~ma 
sı dün Fener stadında yapıldı. -ÇoJ.
muntazam geçen bu yarışlar su ne. 
ticeleri verdi: • 

100 metrede rakipsiz koşan Fe
r.erbahçeli Balkan şampiyonu Mu
za!f er birinci oldu. 400 metrede be~ 
atlet arasında Balkan ,şampiyonu Gö. 
ren birinci geldi, Zara ikinci, Kemal 
ü~üncü oldular. 800 metrede Ziya 
birinci. Abdullah ikinci geldiler. 

İzmir ve Ankarada 
Ankarada yapılan milli küme ma. 

ı;ında Muhafızgücü • Gençlerbtrliği 
karşılaşmışlar ve çok sıkı cere>yan c 
den bir müsabakadan sonra Muhaf17 
güc~ G.ençlcrblrliğlnl 5 • 3 m:ı~H:p 

etmiştir. 
. İzmirdeki Altınordu - Alc;nncnk 
müsabakası da 2 • 2 beraberlikle ne. 
ticelenmiştir. 

ikinci Küme Maçları 
Tehire uğrayan ikinci küme maç. 

ÖLÜM HABERLERt 

ÖL ÜM 
Kıymetli bahriye ümerasından 

(meslekdaşları arasında Hacı Eyüp 
bey namile maruf), çocuk hekimi ve 
polis mektebi sağlık bilgisi mualllmi 
doktor Niyazi Alinin eniştesi Deniz 
Emekli Albay1 H. Eyüp Yardım tah. 
tı tedavide bulunduğu Teşvikiye Sağ. 
lık evinde dün vefat etmiştir. Cena. 
zesi bugün öğle namazını müteak1p 
Teşvikiye camilnden kaldırılıp med
feni mahsusu olan Edimekapı Şehit. 
liğine defnedilecektir 

Eyüp Kızılay Kongresi 
!yUp Kızılay kaza ıubealnden: 
31 Mart 1940 Pazar günü yapılması mu

karrer olan umumt heyet toplantısı, 3 Ni
san 1940 çarpmba g\loü saat 19.30 a tehir 
edilmiştir. Azanın mezk6r gün ve saatte 
Eyilp Halkevi binasında bulunmaları, 

............................... 
~u K ~;~a;~ M IE lb E IK Sinemasında 

- Mülakatımda, bizde tivRtrodm.., "Maşukasını yumuşatmak için bir 
anlıyan yok. Bizde münckktt yok? köylü kızını baştan çıkaran genç a
dememiş miydim? Nasıl dediğim çık. silzade, planında muvaffak oluyor, 
tı mı? Şu adamın cüretine b.lkın ... fakat masum köylü kız da asilzadeyi 
Diyecek.. sevmiş ve bu sevda, onun ölümüne 

Buna ehemmiyet vermem. Çünkü sebep olmuştur. O zaman yumuşa. 
tiyatro alemi bir eseri veya bir artis. yan maşuka, bir daha sertlenerek: 
ti mukaddes ve gayri mesul) addet- "adiyö! diyor. Sizi artık sevmiyo. 
mez. rum!,, 

Komedi Fransezde oynanan Rober dlS İşte O kadar: 
Flcr gibi bir mUelllfln Primroz p!y~! nıü- (Ask ile oynanmaz) ın diğer plves-
nasebeUle münekkit, bir artist hnkkında ler gibi oynanmadığını kaydetmek 
şöyle yazıyor: mecburiyetindeyim. 

"Hiçbir şey ifade etmtyen bu plyc-;te A n d r o m a k t a gördüğüm 
zaten oynama tarzı hatalarla dolu olan 1 tefevvuksuz muvaffakıyeti bu-
Marl T.ökorıt'u hiç beğenmedim. Bu rolde, d ·· d' M ı· : 
türkillerlnl gcllşlgUzet söyliyen bir kafe r:ı a gort;me ım. ese.~ Brıden rO· 
şantan mugannlyeslne benziyordu. Sanki lunde L'.ıı Senye'.. ~~nel ı fersah fer .. 
beğenirseniz Allı, beğcnmezsenl:r. o da u- sah geçtı. Şambroy u çoy rogun t.ul
murumda değil! diyor gibi idi." dum. Madam Fontene bana dediği 

Bundan dolayı hiç kimse hayret gibi Madam Löpik rolünden sonra 
etmedi. Ben de eğer Komedi Franse- en çok sevdiği Dam Plüş'ü seve seve 
zi tenkit edeceksem, bunu yapabili. oynadığını her hali ile anlatıyordu 
rim. Bahusus tiyatro bahsinde biz. ~an Sully kadar köylü kızını o;af'y~1 
de, münekkit olmadığını iddia ede- ıle oynayacak ikinci bir artistin vu 
cek kadar kendisine yüksek hakem cudünden şüphem var. 
süsü verenlere tenkidin mali bir me. Diğer piyese gelince: Yolrı· VP fto;k 
sele olmadığını anlatmak isterim. piyes değildir. Mükaleme tarz.ın.:J 
Onlann tiyatroyu münekkıt ".lazari. bir hikayedir. işte mevzu: 
lt: t;U.&.~&.11.u.u.,;.;n;..J. a. J.'6.u.t, .uo...wu.a. .._ .. ..._. .. "' ..... .,.. 'r.' • • 11-- ,....,, ... ı..ı ..ıL.ı ----"" · " , ı 

. . adrun var. O )tadar gczmeğl se' v:vı 
sı.lat glşcsınde~ ~ıyade ~ah~eye çe- buna aşkı bile mdnl olamıyor. Ayni uınııın
vırmelerl, çevırebılmelerı laumdır. da seyahatten hoşlanmıyan bir !kine· :ınt 
Ben, "mevcutlar daima namevcut. da genç kadına fışıktır. Kadına yalrıır.hk~ 
tur!,, prensibine dayanarak, diyorum tan arbk sinir gelmiştir. Diğeri bu!lctan 
ki: lstlfnde edecek olan raklbfnin bos !<nlan 

On beş sene içincle bütün mania. yerine geçecek genç kadını yemeğe d:a,•et 
lan altüst ederek, inkişaf eden mem- ediyor. Kadın mantosunu giyerken tele· 
leketimizde tivatro muharrir res- ron çalıyor. Yolcu vapurdan telefonla ına· 
~am, aktör velhasıl her şey ~lduğu şuknsını arıyor. Kadın artık çıkmıyor, yol
gibi münekkit te var, tiyatrodan an. cu, telefonla tA oradan aralarına girerek 
1 d mevcudiyetini r.nln tıyir. 
ıyan a var. , Madam Jermen Rue ile Senve fe"• 

Bu halk evvelce Sarabemar ları . k l"d .d.l B'lh b··t·· - ıı r 
K kl •ı ı n- F od"'l · d 11 a a e ı ı er. ı assa u un ro e • k k o en er , o er ı erı e a ttş. . 1 Halkımızın pe ço acvdlğJ 2 büvü.k Yıldız 1 ştı U ğ 't ğ h t k de ayn ayn şahsıyet er yaşayan, se.. 

L O R E T T A D O N 
amı ·• za a ~ı me e a~e. . yo. · sine kadar her şeyi değişen bu bU. 

VE Komedı Fransezın beş temsılınm bı- .. k t• t• t kdi i . k ı· bul1-

ı 
1 · f" ı f k 1• d ·· k yu ar 1s ı a r çın e ıme • 

Y O U N G A M E C H E 
let erı - ıyat arın ev a ~ e !.u - mıyorum. Zaten Müse'nin piyesinde 
sek olmasına rağmen - bır gunde . 
saltıdı, bitti. Bunlan kim aldı? de Komedi Fransezin ananesini yaşa. 

tarafından harllrulAde bir tarzda yaratılan Tepe başı tiyatrosunun koltuklan. t~n o. ~a.vayı yara~an .. an~a~ o_ oldu 

ŞEREF YOL U 
nı, Komedi Fransez, fransızcasını dıyebılırım. Senye yi gorduğumuz. za 

. 

dinledikten sonra, kulağınızı tahriş ma!' ycrleı;n,e k~nmı~an eski artist. 
eden kötü fransızcalılarile Fuvaye'de ler1n .. h~valı ıle tıtredım. _ ~ 
koşuşan tatlı su Jigolo'lan mı doldur. Muse d~n sonra Molyeri ~?ı:ceği 

F So··zıu·· du? Ben temsillerde İstanbulun en Fransız tıyatro dehasının buyük ru-
ransızca §Gheserinde uzak mahallerinden gelen yüzlerce hu yalnız şimdi Şehir Tiyatrosunda 

• adam tanıdım. oynayan kuvvetli neslini değil, hat-
Aşk ve Ilmin; nasıl ... Ne vakit. .. Ve niçin .. , 1 Tenkit hakkına gelince; ben Snob ta bizi bile şimdiden sardı. 

'•••• Şeref yolunu ibda etmek istediklerini bileceksiniz. ••••" değilim. Görgümle, muhakememin ULUN AY 
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- Y. cya'i:!annı gbrmiıyor musun? 
- Sahi, beyaz eldiven giymiş gibi.. Ne şeker 

şey Yarabl•il Ya şu gözler? Bakınız, ne kndı:.r tath ve 
yumuşak! Ban .. hemen alıştı, elimi y::ıı.amıya l.ıaşla~ 
Karr.mı cioyurrnnı daha çabuk dost olu~u~ 

- Kopeğe l!~ isım koyacaksın Ay .,e? 
- So.hi yenge, bu çok mühim bır mesele •• Uzun 

uzun dlışiınerek bır isim seçmeliyım. 
Mehmet ı!en~ kıza yakla§tı. Geı.ç kız şimdi otomobili filan unutmu1, oıı:.ın 

gelmeyişini!, sozünde durmayışuıa ve bu saate kadar 
bir baba- gônC:ı:ırmeyişine öfkeleniyor, birbirini tut.. 
nuyan düşunceler içinde çırpınıyordu. 

~Ya, t'emek bugün sürprlzl geUrdıni-ı. ~ Ay, ı.rtık şakayı bırakın da sepettekin!. göre
liffi kuzuııı. 

- Geç- cıldlJ artık, karanlık basarı;;ı otomoDUI 
kullanamazsın. Şımdi yürü de köpege y:>lda nır ısim 
buluruz. Ak:;.a.·rut c.a merasimini ya{>cır, §ekerl~r. tat
lı!ar yer. şa~par.yalar içeriz. Birdenbire ta uzaktan onu gördü, fakat sabır

sızlandığıru, .hiddetlendiğini belli etmemek için, a. 
kayt bir tavı-: Uı}.marak, çiçeklerle meşgul göründü. 

- Bize bugıin iltifat yok mu Ayşecik? 
- ..... 
- Den."<' sana vaadettiğim sürprizi mutlaka ge

tirmek iÇIL lstnııbula kadar gittim. 
_ 'l<·ğen 'nin cevap vermediğini gören A!if ~ 

knrdan seıılf ndi: 
- Nafile kendini yorma Mehmet, Ay~ una 

miıthiş darg.n .. Bir saattir şoförlüğe hazırlandığı 
hıılde .senirı gelmediğini görmek onu ıcna .ıalde hid. 

defa;ndırdi . 
.Mehme' Ayşenin göz ucu ile kend!•'n1 bakarak 

gulüm.sed ğini görmemezlikten gelerek ArUe baktı: 
_ Ne yapahm birader, kinayeden, sltemd~n 

kurtulmak içJn bı..gün bllh~ssa lsta?bu~. kad3~ gıt
karar verdim. MağlCıbıyet hediyesını bugun de 

mıye · d'li d l dı 
ti ,,.z~em artık Ay~ ı ne ayı:una ty m. iC rm - :. • 

Seniha :HDr ım balkonun kenarına dayanarak a-

;cağı taktı. 

- Evet ... 
Kan koca sahte bir telaşla merdlv~.lerl inerek 

Mehnıede yaJC.faştılar •• 
__ Göste;- bakalım şu hediyeyi. 
:__ Ayşe benimle barışmadan dilnyatln g~ster; 

meın 

- Hediyeyi görünce o barışır •. Değil mi Ayşe? 
Genç kız bu darılma oyununu daha !azla uzat.. 

rnak istemiycrt:k onlara doğru bir adı:n attı ve şaka. 
cı bir sesle dayısına cevap verdi: 

- Hediyesme göre dayı, bakalım fedakihlığa 
değ:t :;ni? 

Bu söz henslnl ıüldürmüştü.·Mehmet ağır, iti. 
nalı adımlarla bahçe kapısına yakın duran bir ma. 
saya doğrıJ yünicfü. O dakikaya kadn:- kimse crada 
bir sepe• olduğunun farkına varm:ımıctı. DUll\; k;m a 
ve ne zaman geU:ip oraya koymUJtıı? 

- Acaba sepette ne var? 
Mehmet ylızi.ıne ciddi bir mlna vererek alır ağır 

yaklapnakt3 devam ediyor, bu suale cevap vermek 
lüzumunu bile hiuetmlyordu. 

.. Seniha Jhmm cidden merak ebı C 

-Ayşe bizzat barıştığını söylemezsa sepeti kahil 
değil ..• 

Sözü yorıda kaldı. Genç kız birdenbire yerinde!l 
fırlamış, sepeti yakalamıştı. 

- Kenarıntlan gö-düm. içinde bir y.ıvru köpek 
var. 

- Sahi mi? 
- l§te Dakır •.•• Arı ne gtızel hayv:ın! 't{aç zaman. 

<lır beninı cins bir köpek istediğimi bild;ği ıçin Ami
ra.ı bu sürpı izi hazırlamı~. 

. Sc~etı.n icapa..ğı arasından simsiyah hır başla, 
yeşıl hır çift gö~ görünmüştü. 

- lü:m bir Danua. .. Mersi Amiral •• Ne iyi a-
daınııruz · 

- Duı c.cele etme, evveli barıştı~ söylet 
:_ Tabii .. Bıı güzel köpeği görunce dargınlığımı 

filan he;p unuttum. 
Hayvanı kollan arasın8. almış, okşuyor, seviyor, 

öpüyord;.. 
- Bakır-4% aJnmda ve karnının üzerinde beyaz 

lekeler var. 

Ayşe hemen gitmiye hazırlandL Fa!tat birde~ 

b:re tereddüilf durarak köpeği göğsün~ bastı. 

- Ouu d : beraber götüreyim mi C 
HcJJ gi:ldüler. 

- Bu ne sevgi böyle canım; dur bakalım, dah 
.reni geldL Ne çabuk ayrılmaz dosthr oldunuz! He:ıı 

hayvan bugün yorulmu~ olacak, bırak ta biraz diıı 
lensin. 

- Hakkın \•ar yenge, onu sana emı:ı.net edece. 
i:im amc; kuzum ıyi bak. kaçmasın. Hem akşam. kö.. 
peğımın şerefine bize mükemmel !:nr zıyafet hazırla 
e mi? 

Birnz vürüdükten sonra tekrar cfö~da~ 
- Gö~lerıı:.ı benden ayırmıyor, IlQ zeki hayvuı.~ 

Cin gibi.. 
Birdenbir, yüzü ciddi bir mAna almıştı; 
- Buldum.. Onun adı ~Cin,. :.JlacaL Tam ona 

göre b!.r ad değil mi? . 
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MilleUerarası posta ltUhadına dahil 
olmıyan memlekeUer itin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap itin mektuplara 10 kW'U~luk 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Vekiller Heyeti Kararı 
ile Kapatdan 

Nazi Gazetesi 
B u sütunlarda, İstanbulda mün. 

teşir "Türkişe Post" gazete. 
sinden kim bilir kaç defa bahsetmiş 
\•e kim bilir kaç vesileyle, nazi pro. 
pagandası yapan bu gazetenin zarar. 
larını sayıp dökmüştük. Nihayet ev. 
~elki gün, Vekiller Heyetinin bu ga. 
zete hakkında verdiği ~ok isabetli 
karar, bizim hakkımızı bilfiil teyit 
etmiş oluyor. Çiinkü Ankaradan bil. 
dirildiğine göre, "Türkişe Post" isim. 
Ji almanca gazete, "memleketin siya. 
li menfaatlerine aykırı" görülen neş. 
riyatı yüzünden kapatılmıştır. 

Biz, "Türkişe Post" un bu hüviye. 
tini bundan ~ok zaman evvel ortaya 
koymuştuk. Hükfunetimizin, bu ga. 
zetenin bizden rok daha iyi tanıdığı 
aşikir hüviyetine karşı düne kadar 
müsamahakar davranışı, Türkiyede 
matbuat hürriyetinin genişliğini is. 
bat eden en kuvvetli delillerden bi. 
ridir. Fakat, çok uzun müddet göste. 
rilen bu müsamahanın, ısrarla, ve 
gittikçe artan bir cesaretle suiistimal 
'Ve istisman, artık verilmiş bulunan 
o isabetli karan zaruri bir hale sok
muştur. 

İngiltere, matbuat hlirriyetinin va. 
tanı sayılan memlekettir. Fakat ora. 
da bile, bir nazi gazetesinin çıkma. 
sına ve İngiliz devletinin siyasetine 
muhalif neşriyat yapmasına bu ka. 
dar uzun müddet müsamaha göste. 
rilmez. Bunun içindir ki, demokrat 
Türkiye Cünıhuriyeti hükumetinin 
"Ty•ı.; ... D-,.tt' - L-- ..ı.ı.- .;a:ı--
kaaar gösterdıği müsamaha, Türki-
yedekl matbuat hürriyetinin sonsuz. 
Juğuna, • bila mübalağa • İngilizleri 
bile imrendirebilecek mahiyettedir. 
Türkiye Cümhuriyeti hükumetinin 
matbuat hürriyetine karşı gösterdiği 
bu büyük hürmet, aydınlık, uyanık 
ve ileri zihniyetinin en şayanı tebcil 
prensibi ve pervasız kudretinin en 
emniyet verici delilidir. 

• 
Servetilünun 50 Yaşında 

"Servetifünun" mecmuası, 28 Mart 
1940 tarihli ve 2275 numaralı fevka. 
iade nü!i>hasile, neşriyat hayatının el. 
IJnci yılına bastı. Memleket edebiya. 
tına, bilifasıla tam yarım asır hiZ
met etmlş olan bu mecmuayı en de
ri"' takdir duygularile alkışlamamak, 
nankörlüğün ta kendisi sayılır. 

Bir meslekdaş, "Servetifünun" un 
ellinci yaşına basmasından bahseder. 
ken, ~u satırlan yazıyor: 
"- Edebiyatımız tarihinde, "Ser. 

\'etüünun nesli" denilen mühim hir 
devir vardır ki, Halit Ziya, Tevfik 
Fikret, Cenap Şahabettin ve Hüse~ in 
Cahit gibi kuvvetli şahsiyetler yeti~. 
tinniştir. • 

''Sonraki nesil de, "Fecriati" nami. 
le, "Servetifünun" etrafında toplan. 
dı: Ahmet Ha~m, Yaku!) Kadri, 
Hamdullah Suphi, Fuat Köprülü ve 
!.efik Ilalit, o mahfele mensuptur. 
lar. 

Ellinci yılına basan "Sf!rvetifU. 
bun'' hakkındaki duygularını, ve dii. 
şüncelerinf neşreden Halit Ziya U
Şaklıgil, llüscyin Cehit Yalçın, Fa:r.ıl 
Afımet Aykaç, Ali Canip, Selim Sır. 
l'l, Refik Halit, Hakkı Tank, Bür. 
han Cahit, Haydar Rıfat, Abidin Da. 
'\'er, Nizamettln Nazif, Necip Ali, 
Suat Derviş gibi birçok tanınmış e
diplerimiz, şairlerimiz de Ahmet İh. 
sandan ve kıymetli eserinden. ayni 
Samimi takdir cümlelerile bahset. 
btekte ve onun büyük hizmetini say. 
&ile anmaktadırlar. Sanmz ki, bila;ı.. 
tisna bütün Türk edip, şair ve mil. 
llevverlerinin saygısını, sevgisini Vf! 

takdirini kazanmakla, 0 Servetifii. 
!>.Un" ve onun bahti~'ar sahibi, yanm 
-ır sürmüş uzun bir yorgunluğun 
bütün acılannt unutmuşlardır. 

'Üç edebi nesle bayraklık etmiş o. 
lan bu mecmua, şerefli isminin mA. 
hasına bihakkın liyakat kazanmıştır. 
iliz, sonsuz bir samlmiyetle tebTik 
ettiğimiz bu hakiki duygu ve fikir 
lb.adenine ve onun yorulmayı unut. 
~~ sahibine, daha tok uzun ömür 

Peştede çıkan "Magyar 

müttefiklerin ne şekilde 

Nemzet 11 gazetesi, 

hareket etmeleri 

makale neşretmiştir. 

Almanyayı petrolsüz bırakmak için 

ihtimali 

Bu 
olduğunu tetkik eden 

yazıyı iktibas ediyoruz: 

dikkate 

deQer bir 

o o o 

Almanya, Karadeniz Y olti ile 
Giden Sovyet Petrolünden 
Nasıl Mahrum Edilebilir? 
Q n bin tonluk ilk Sovyet pet-

rol gemisinin Köstence?ye 
varması, Garp devletleri hükumet 
merkezlerinde derin bir aliika u
yandırmıştır. Bu hadisenin ehem. 
miyeti, Sovyet Rusya ile Almanva 
arasında yapılan iktısadi anlaş~a
nın bir kağıt parçasından ibaret 
olmayıp fiili bir safüaya dahil o;_ 
duğunu göstermek bakımından pek 
büyüktür. Sovyetler, bu hareket. 
lerile Almanyaya karşı giriştikleri 
iktısadi taahhütlerini ifa edecak
lerini İngiltere ve Fransaya iiilen 
isbat etmiş bulunmaktadırlar. 

Bir serçenin tek başın'i yazı ge
tirmiye muktedir olamıyacağı ne 
kadar tabii ise, on bin tonluk bir 
petrol gemisinin de Almanyanın 
harbe devam için petrole duyduğu 
fevkalade ihtiyacı tatmın etmesine 
imkan olmadığı o derece tabiidir. 
Zaten müttefiklerin siyasi ve as
keri mahafilinde heyecan ve ala
ka uyandıran hadise de bu b.i.r tek 
Sovyet petrol gemisinin Köstence. 
ye gelmesi değildir. Ala.Ka ve he. 
yecanın sebebini başka şekilde ızah 
etmek lazımdır. Müttefikler, bu 
ilk gemiyi diğer petrol gemilerinin 
takip edip etmiyeceğinı mf'rakla 
beklemektedirler. Bu ilk geminin 
arkasından petrol taşıyan gemile
rin Köstence veya diğer Rumen 
iskelelerine ve yahut Bulgarista
nın Varna iskelesine scf erleri de. 
vam edecekse, bu gemiier kaç g~n-
~ :I__... ~ 
ceklerdir? 

İşte meselenin alaka uyandt. 
ran noktası budur. Karade

nlzden Almanya için ne kadar faz_ 
la petrol nakliyatı y:ıpılırsa, Ka.. 
radenizin bir harp ~ahası olması 

ihtimali de o nisbette artacaktır. 
Müttefikler bir yandan Almanya
nın harp mukavemetini kırmak 
maksadile Almanyaya h:ım madde 
ve harp levazımının girmesine r.ııi. 
ni olmak için sıkı bir abloka siya.. 
seti takip ederlerken, beri yandan 
harbe devam bakımından en ehem
miyetli bir madde teşkil eden pet.. 
rolün Almanyaya serbestçe sevki. 
ne müsaade etmek ıstemiyecekleri 
&şikardır. "Petrol, harbin kanı
dır.,, Bu söz, Cihan harbi zama. 
nında Clemenceau tarafından söy. 
lenmiştir. Cihan Harbinde motô:-e 
verilen ehemmiy:?tle, bugünkü 
harpte motörün oynadığı rolün bü
yüklüğünü düşünecek olur~a.lc, l>o.f
günkü harpte petrolürı ne demek 
olduğunu daha kolayca takdir e
deriz. Petrol nakliyatının önüne 
geçildiği takdirde, petrol buhranı
na uğrayan devletin, harp taarruz 
ve mukavemeti mühim bir surette 
kırılmış olacaktır. Ve bunun o 
memleket için ne kadar feci iı.kı. 
betler doğuracağını da takdir et. 
memiye imkan yoktur. Böyle bır 
akıbetin, buna maruz kalan dev
lete, cephede dövüşerek mağlup 
olmktan bin kere da ha pahalıya 
mal olacağı şüphesizdir B inaenaleyh, bugünkü modern 

harpte, petrol nakliyatının 

önüne geçilmesine veya bu naklL 
yatın devamını güçle~tirmiye mu. 
vaffak olmanın ehemmıyeti, düş
man cephesini yarmaktan hiç te 
az değildir. Bu itibarladır ki, müt.. 
tefik.ler, Almanyaya sevkeıfüP.n 
ham maddeler ara,,;mda bilhassa 

Petrol nakliyatının önüne geç.. 

miye büyük bir gayret sarfetmek
te ve abloka siyasetinin başlıca he.. 
defi olarak bu noktayı ele almak. 
fa.dırlar. Ayni şekilde, Alman de
nizaltıları da, daha ziyade İngiliz 
petrol gemilerine hücum ederek 
bunları batırmayı tercih eylemek
tedirler. Çünkü, bugün bir petrol 
gemisinin imha edilmesi, !>ir harp 
gemısınm batırılmasından daha 
fazla bir kıymet ifade etmektedir 

Sulh zamanında Almanyarun pet 
rol ithallıtının yüzde yetmiş beşi 
Amerikadan yapılırdı. Deniz aşın 
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giltere tarafından ~atbik edilen ab
loka dolayısile hemen tamamen (i. 
nüne geçilmiş bulunmaktadır. Ba. 
zı bitaraf memleketler Vclsıtasile 
Amerikadan Almanyaya bir miktar 
petrol ithali bir derecey:? kadar 
mümkündür. Fakat, bunun Alman
yanın ihtiyacı yanında hiçbir e. 
hemmiyeti olmıyacağı pek tabiidır. 
Bundan başka, müttefikler bu me. 
seleyi de düşünmüşler ve Alınan
yaya bitaraf memlek<.>tler vasıtasi. 
le petrol ithaline mani olmak icin, 
bitaraf memleketlere sulh ıama

nında istihlak ettikleri petrol mik
tarından faz!a petrol girmesine 
mani olınıya karar \Termi~lerdir. B ütün bu tedbirlere rağmen, 

ablokanın Almanyaya pet. 
rol ithalatı bakımından esaslı bir 
şekilde nıüessir olamadığı muhak. 
kaktır. Çünkü, abloka sureti!e Al
manyamn ön kapıları tam mana. 
şile kapatılmış ise de, arka kapısı 
ağzına kadar açık kalmıştır. Bu ka
pıdan, Romanya ve Sovyetler bir
liğinin nakline imkan ve vasıta 
buldukları miktarda petrol, Al
manyaya serbestçe gir.?C~ktir. Ro. 
manya ile yapılan anlaı:;ma muci
bince Romanyanın Almanyaya bu 
sene zarfında bir buçuk milyon ton 
petrol vermesi icap etmektedir An. 
cax DU miktar petrolun sevkedile-
bilmesi için Tuna yolundan bu nak
liyatı temin edecek kadar petrol 
gemisini ve kara yolunda da kafi 
derecede petrol vago'lunu tahı ik 
edebilmek şarttır. Sovyetle.. ta. 
rafından Almanyaya verilmesi ta-

ahhüt olunan petrolün miktarı g!z
li tutu!maktadır. Faı<:at, Sovyetler 
tarafından verilecek petrolün, pek 
mühim bir miktara baliğ olamıya. 
cağı, nakliyat hususundııkı müşkü. 
lat göz önüne getirilince kolaylıkla 
tahmin olunabilir. Almanyay, se:v
kedilen petrol hakkında efkarı u. 
mumiyede hasıl olmuş bulunan ka
naat te pek yanlıştır. Alınanyanın 
Sovyet Rusyadan ~imdiye kadar 
yaptığı en yüksek petrol ithalatı 

1932 senesinde olmu~tur Sovyet
ler 1932 de Almanyaya 517 bin ton 
petrol sevketmişlerdir. Asgari :t.. 
halat ise1938 de 81 bin ton olarnk 
tesbit olunmuştur. Şu halde Sov. 
yetler tarafından Almanyaya gön
derilen petrolün azami miktarı, 

Romanyanın A!manya 'a verdi!;i 
petrolün asgari miktarını hiçbir z:ı. 
man geçememiştir. A lmanyanın harpten evvel 

senevi petrol istihlaki yedi 
milyon ton olduğu hald~ harbin 
başlamasile bu miktar, on, on ıki 
milyon tona fırlamıştır. Harbm 
şiddet kesbetmesile bu miktarın 
kolayca yirmi milyon tona kadar 
çıkacağı ümit edilebilir. Şu halde 
haı;p halinde bulunan Almijn ·anın 
senevi on sekiz ila yirmı mJlyun 
.ıon..oe.t.roJ 1h UYacı~ldub.ı.ı dıisilnii 
ıeceıt olursa. Sovyetler Bır1i~inin, 
Almanyaya verebileceği senevi üç 
yüz bin ton petrolün Almanyanın 
ihtiyacına ne dereceye kadar cevap 
vereceğini tahmin ctme..1< pek gtiç 
olmıyacaktır. Her halde Almanya
nın petrol bakımından SovyetJer 
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TAZE 
Pek eski zamanlarda baklanın 

şöhreti hiç te iyi değildi. Eski Mı
sırlıların iddialarına göre, insanın 
ruhu bedeninden ayrıldıktan son. 
ra, baklaya intikal ettiği için, bak
layı yemeğe değil, yüzünü görme. 
ğc tahammül edemezlerdi. 

Fisagor filozof, eski Mısırlılar. 
dan haylice şeyler öğrendiği vakit 
onların bu garip itikadına da inan. 
mış ve düşmanları arkasından ko
valarken yolu, bir bakla tarlasına 
tesadüf edince; baklalan çiğne~·ip 
geçmektense durup, kendi ruhu.. 
nun da bakla şekline geçmesine ra. 
zı olmuştu. Eski Yunanlılar da bu
na inanmış olacaklar ki, bakla ye
mekten hoşlanmazlar, fakat hn. 
kimlerini seçecekleri vakit, nam. 
zetlerden her birinin adına bir 
bakla tanesi tahsis ederek, sonra 
bir torba içerisinde bu tanelerden 
birini alarak, hangisinin adı çıkar. 
sa onu hakim yaparlardı. Bakla 
falı da eski Mısırlıların bu itikatla
rından kalmış olsa gerektir. 

Yalnız, eski İsrail oğullan - bel 
ki Mısırdan kovuldukları için -
Mısırlıların inadına bakladan un 
ve ekmek yapmayı karlı buldukla. 
rı için baklaya rağbet göstermi~
lerdi... Eski Romalılar, Mısırdan 

relen itikadı kabul etmekle bcra.. 
ber, İsrail oğullarının bakla unun
dan yaptıkları ekmeğin lezzetin. 
den de hoşlandıklanndan, bakla. 
ya hem fenalık isnat ederler, hem 
de bakla unundan ekmeği sena c. 
derlerdi ... 

Orta çağlarda, hıristiyanlığm te
sirile olacak, bakla büyük itibar 
bularak, türlü tilrlil dertlere deva 
diye tanınmıştı. O zamanların be
k.imleri baklayı illç olarak kuL 
)anmakta hirbirlerile Adeta reka
bet ederlerdi. Kimisi bar~ak bo. 
zuklukuna karşı bakla yedirir, ki. 
misi de bakla ununu şarapla kan,_ 
tırarak yapılan ekmeği ı;?Öz hasta· 

1 lıklanna karşt deva olarak kul. 
l ____ _.1_ T7"_, ___ ! __ ! -'-------- ----1-. 

BAKLA 
n çabuk kapatmak ıçın, bakla u. 
nundan tapalar bile yapılırdı. Meş
hur Razi hekim, mesane taşlarmı 
eritmek için bakla yedirdikten 
sonra, bizim büyiik İbni Sina he. 
kim de akciğerden kan gelmesine 
karşı baklayı tesirli bir deva diye 
kullanırdı... Şeker icat edildikten 
sonra, şekerle karışık bakla unu 
kadın haitalıklarmda ilaç olmuş. 
tu ... 
Şimdi baklayı - tazesi olsun, 

kurusu olsun - ilaç olarak tavsiye 
etmek şüphesiz kimsenin aklına 
gelmez. Taze baklanın vitaminle. 
rinden de henüz hayır çıkmadığı 
için, bu bakımdan, başka sebzele
rin yerini tutup tutmıyacağı da bi. 
!inmez .. 

Bununla beraber, taze bakla '.'·az 
sebzelerinin birincilerinden oldu. 
ğu için, taze sebze kıtlığı mevsi. 
minin geçtiğini haber \'eren miij. 
deci gibi sayılır. Bundan dolayı bir 
çok kimseler onun sağ yağlısını, 
taze yağlısını yemeyi severler. 

Midesi bozuk olanlara hile do. 
kunmryacağı ıçın, taze baklaya 
rağbet göstermekten kimseye za. 
rar gelmez. Şekerli hastalara do
kunacağı fikri bile - onlara za· 
rar şekerden ziyade, yağdan geldi. 
ği anlaşıldığındanberi - haylice 
değişmişir. 

Taze baklanın vitaminleri ~ibi. 
madenleri de henüz tahJil edilme-. 
miş olmakla beraber, yüzde 5,4 
albümin, yüzde 10 sulu karbonun. 
dan dolayı, taze ı;ebzelerin arasın
da, taze seb7elerden sonra, birinci 
derecede beslyici gıda olur. Hele 
kabuklarının hira7. acılı2'ından do. 
layı, biraz şeker Havı> edilirse. bes.. 
leme kudreti artar. Ü:r.erine yoğurt 
ilave edilince, vitaminler de ta. 
nıamlanmış olacağ'tndan. mükem· 
mel bir yemek olur. 1\laydanoz ga. 
yet bereketli vitamin kaynağı ol. 
duğu kin, taze baklanın sağ yağ. 
)ısına da, zeytin yağhsına da may-

Birliğinden ziyade Romanyadan is. 
tüade edeceği muhakkaktır. 

Bütün bunlara rağmen Garp müt 
tefikleri, Karadenizde başlıyan 
Sovyet petrol nakliyatını biiyük 
bir dikkatle takip t•tmektedirlcr 
Hatta, bir çok alametll!l''? nazaran 
bu nakliyatın devamına mani ol
mak için icap eden tertıbatı almı. 
ya başlamış bulunmaktadlt'lar. Bıı. 
nun sebebi ise açıktır. Geçe~erJe 
lngilterenin tanınmış bir iktı!":ıt 
mecmuasında neşredilen bir maka 
lede de tebarüz ettiri1diği gibi, Al
manyaya giren her damla petrol, 
Almanyanın harp kabil:yetinı nrt.. 
tırmaktadır. Binaenaleyh, kabil o. 
lursa, Almanyaya bir kaç yüz bin 
ton değil, bir kaç dam.la r~troH.in 
dahı girmesine mani olmak l~zım
dır. Bundan baska Garp mutte. 
fiklerini asıl endişeye düşüren ci
het, Alman mütehassıs'annın yar
dımile Sovyetler Birliğinı:ı petrol 
istihsalini fazlalaştırmak ve Al. 
manyaya, Rusyadan hakikaten e
hemmiyetli denilecek miktnrda 
petrol ihracını temin etmek çare ve 
imkanlarının bulunmasıdır. Bu tak· 
dirde Sovyet petrolle~·i Almanyaya 
damlamıyacak, akacaktır. Ve bu 
nakliyatın yapılması için de tabia_ 
tile Karadenizden istıfade edile. 
cektir. 

Karadenizden petrol nakliyatı
nın önüne geçecek yegiıne kuvvet 
te. hiç şüphesizdir ki. mütt .. .I.ıkle.. 
rın harp gemlleriaır. Ancak, Aı... 

manyanın Karadenizden de abloka 
altına alfntnasında iki cihetten 
müşkülat vardır. Evvela 1936 se
nesinde imzalanan Montro mua. 
hedesi mucibince Boğazlardan ge 
çecek harp gemileri hakkında ba
zı kayıtlar bulund·ı~u gibi, Türk 
hükumeti Boğazlar üz~rindeki bü. 
tün haklarına yeniden sahip QL 
muştur. Saniyen, mütte(iklerin ab
loka teşebbüsleri Sovyetleriıı Kıı
radenız filosile karşılaşacaktır Al. 
manyadan ve Sovyetler Birliğınden 
bildirildiğine göre, Sovyet filola
rının en mükemmeli Karadeniz fi. 
losudur. Sovyet Karadeniz filosu
nun üçte ikisini taml!mile yeni ve 
sbn sistem harp gemileri teşkil et
tiği gibi, bu filoya bir cok 
son sistem denizaltı gemisı Je ila
ve edilmiştir. 

Şu halde, Kara:lenizi de ab. 
loka altına almak kararını 

vermeden evvel müttefiklerin iki 
meseleyi düşünmeleri Lazımdır. Bi. 
rincisi, Boğazlardan Karadenıze 

harp gemilerini geçirmek çaresi, i· 
kincisı de Karadenizde Sovyet fi. 
losile karşılaşıldığı takdi:-de neti. 
cenin ne olacağı keyfiyetidır. 

Her gün işittiğimiz ve okuduğu
muz hadiselere bakılırsa, mütte
fikler ablokanın bır an evvel ve 
azami derecede şiddetlendirilmc-sL 
nı arzu etmektedirler. Çünkü, on· 
lar harbi bu suretle k:ızıınm:ya ka. 
rar vermişlerdir. Binaenaleyh, Al
manya, Karadenizden de abloka al· 
tına alınmadıkça, ham m~dde ve 
petrol bakımından lstenilcn mah. 
rumiyete mahkum edilemiyecektir 
Fakat, müttefiklerin harp gemil~ri. 
nin Çanakkaleden geçerek Kara· 
denize çıkmaları da Rusya tnrafın. 
dan kabul edilemiyecc~i ve böyle 
bir hadisenin müttefıklerle Sov. 
yetıer Birliğini harp haline getire
ceği şüphesizdir. 

Muhtemel bir Sovyet _ İngiliz • 
Fransız harbinde, bugünl! Kadar 
yapılan bütün tahminlere ra~men, 
harbin sıklet merkezi Kafkasya cep 
hesi olmıyacaktır. Harbin sıklet 
merkezini 1854 . 56 Kmm harbin. 
de olduğu gibi yine ..L{:ıradeniz teş. 
kil edecektir. 

Çünkü, bir defa. Kafkasya cep. 
besinde Sovyetlerin tahkimatı kuv
vetlidir ve arazi vazıyeti de hare
kata tam manasile müsntt değildir. 
Bu vaziyet karşısında Kafkasya 
cephesinden Sovyetler üzerine ta. 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A ldığnn mektuplar arasmda S. 
Safritch imzalı framıızca bir 

mektup var. Bu mektubun sahibi de 
diyor ki: 

"Siz serbest dilşOncelf kadınlar arasında 
hürmete şayan bir mevki sahibisiniz. Za
ten bunun f<;lndlr ki. snin patronu tara
fından işinden cıkarılmış kızın mektubu 
karşısında aldığınız vaziyete aklım ermJ,. 
yor. 
"Kadın oldu~nuz halde, bu gibi hAcll

selerl doğuran fizyolojik sebepleri unutmu= 
gibi görünüyorsunuz. Bugiln biltiln mem• 
leketlerde daktilolar, stenolar, satıcı kız· 
tar, patronile samimi münasebet tesis eder
ler. Bundan da anlaşılır ki, iki cinsin te· 
mam bu gibi cinsi ihtilaUan her uıman sa· 
kınılamıyacak bir hale getirir. Eğer bu sa
mimiyeti tesis eden patron değilse, mut
laka diğeri olacaktır. Bu her zaman böylı 
olmustur ve her zaman da böyle olacak· 
tır. 

"Bunun önilne ıeçmek için kadırıJarı. 
kızlan meslek dışına mı cıkaralım? Elbet· 
te ki hayır. Hiçbir memlekette erkek, eme
line varmak i<;in kadının gırtlağına bı<;a· 
ITTru dayamaz. (Yani cebir kull:ınmaz). 
Bunu yapanlar tababeti nıhlyenin (sadlı.t) 
J;tıydı!ı hastalardan ibarettir. 

"Fakat kadınla erkek arasındaki normal 
münasebetlerde bu cebir zaten \rull:ı.nıl· 
maz. CilnkU iki taraf da buna tozum kal
'lladan anlaşırlar. Nitekim etrafınıza ba· 
ltarsanız patronlle evlenmiş birçok kadın
lar görürsünOz. Dünyanın her tarafında hu 
münasebetler serbesttir. Hicblr ahllıkçı da 
!:>unu gayri tabU bulmaz. 

''Halbuki. zamanın yerli ahlAkcılnn ~er 
askın behemehal. imam, papaz, rahip veya 
belediye tarafından meşrulaştınlması:ıı 

isterler. fş hayatına gelince. orada bll:Okis 
hatayı, daha ziyade cinsi cazibelerini bir 
muvaffakiyet slllıhı olarak kullıınmıık is
teyen kadınlarda aramak !Azım Cünk1ı on
lar. iş sahasındaki kabiliyetsizliklerini gü
"elllklcrlle telafiye çalışırlar Ve bur.lor 
kadına zorla tesahOp etmek isteyen ma!i
riut erkek sadistlere nlsbeten, mnale! !l 
itiraf etmeliyiz kJ ekseriyet tcskll ed rler. 

"Bunun için bize dllşen iş, eenc kı:ılan
mızın kültürlerini arttırmak ve 01.lorı his 
me5elelerinde menfRat hesaplarınd"n rlC'· 
~il. zevklerinden mülhem olmıya alı~ıra

cak bir seviyeye krıvuşturmaktır." 

Bu mektup ve bundan evvel aldı. 
dığım mektuplar, yazdığım \'ak:ılar, 

bue-Un yaşamakta olduğumuz ahlaki 
bir huzursuzluk olduğunu, zihniyet. 
terin çarpışmakta oldğunu göster-

mektedir. Dava, kadrn • erkek davası 
değildir. Müteselsil inkılaplarla de. 
ğişmiş, Garp medeniyetine intibak 
etmiş bir cemiyette ümmet deVTinin 
moralile, yeni bir hayatın 21ddıyet. 

leri göze çarpmaktadır. Kızını çalış
tırmaktan korkan babanın kanaati 
ile, A vrupada okumuş gencin, ve bu 
mektup sahibinin düşünüşleri ne ka. 
dar birbirine zıd ise, facia ve felaket 
halinde sırıtan, zaman zaman mah'ke. 
melere düşen, hukuk sahasından is. 
timdat eden içtimai huzursuzluk ta 
bize hayatın ve ihtiyaçların değİ§ti• 

ğini, fakat zihniyetlerin değişmediği. 
ni göstermektedir. Her devrin ken. 
dine göre kültürel, teknik tekiımiiL 
leri olduğu gibi, bu ihtiyaçlann do
ğurduğu bir morali vardır. Bu moral, 
realite ile zıddiyet halinde olursa. iç. 
timai huzursuz)uk o nisbette artar. 
İşçi kız: miinasebetile münakaşa edi. 
len bu moral tekamülü, bu kiiçük 
sütunun içinde halledilecek bir dava 
değildir. İşçi kız vakasr, müshct hiç.. 
bir netice vermedi ise de, cehir ve 
zor lıarşısında kalan kadınlara. i~ 
hürosu gibi, adalet mekanizma<ıı gibi 
bir merci olduğunu anlatması ieiba· 
dle faydalı olmuştur. Bugiin herkesi 
alakadar eden bu mevzuu. bundnıı 
sonra TAN'da birkaç makelt> ile iza. 
ha ~ahc;acaihm. Cemivetlerde ahlnk 
tekamiilü. bueiinkü dünvadaki ahlôk 
buhranı. ve hizim l!ecirmeokte olclu. 
twnuz: ahliki istihale ancak ilim ve 
c;osvoloji cer~ev.-si icinde miitalaa e. 
ıiilebilir. Bu meokhtnlarrn ve mfitala· 
aların ('evaplarını bu yazılarda vermis 
olacaihm 

' •' •• 
Diller m .. ktup q8nderen kaPllere: 
''Bu meselelerin her birini ayrı ayrı bu 

c:iltunda izaha lmkAn olmııdı.l:ı kin. bun
dan o;onra gelen mcktuolarla beraher sizin 
mektuplannıza do vukarda s6yledıf(lm rdbt 
ıınC'ak bu makalelerle cevao vcrecclllrtı. 

M'.ektuolarmmiıın bahsetmedii!im. tein b~ 
n1 mazur görünüz. 

•• •• 
(:orlu CDmhurlyet okulu 8öretmenl Bay 

Hikmete: 
"Yeni Sabah sraıetest bana cııtma~ AdE>t 

edindi. Bu hakareUere sra7.E'te ı;Otunlaıın
da cevap vermek. sahst :!lı,ralarımın cl
'<in umumlyeye taho;is edilen ~atunlarda 
.,,Qnakasa •tmek. halkın hukukuna teca
v07:dür. Hele mOnakııs;ının ctrkin saho;tvat 
-itıvalan haline döküldO~nnn g6rdQk•l'n 
!<onra ... Bu sebeple Yeni Sabahın buli?OT\e 
lc:sdar hakkımda yaptıjtı tecavftdert mah
kemeye vet"eceğlm- SOktltumı.m sebebi •..... 
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Müttefikler de 
Balkanlarda 
Mukabil Taarruza 

Geçiyorlar 

T A N 
I. 4 . 940 

Almanya, Sovyet 

Petrolünden Nasll 

Mahrum Edilebilir? 

Şeyh Hamdan Şirkoha 
Mektup Getiriyor 

(Başı 1 indctt:-ı 
Müttefikler Balkanlarda ne yapa

bilirler? 

İlk hamlede düşündükleri tedbir, 
Romanyayı, Almanynnın elinden 
kurtarmaktır. Çünkü Balkan devlet
leri içinde Almanya için en ziyade 
ehemmiyeti haiz olan Romanyadır. 
Almanya, Rumen petrollerine şid
detle muhtaçtır. Almanyanın harbi 
ve harp sanayiini jdame edebilmesi 
için senede 20 milyon ton petrole ih
tiyacı olduğu tahmin edilmektedir. 
Evvelce Almanyaya ithal edilen pet
rolün dörtte üçü Amerikad:ın gelirdi. 
Deniz yolları kapanınca Almanya ı
çin üç petrol kaynağı kaldı. Biri da
hilde kömürden çıkardığı suni petrol. 
dür.Bu petrolden senede 2 milvon ton 
çıkanlmaktadır. İldnci !taynak Ro
manya, üçüncüsü Rusyadır, Şimdilik 
Almanyanın Romanyadan alabilıiiği 
petrol miktan bir buçuk milyon ton
dur. Bu miktarı üç milyona çıkarmnk 
içfo Romanyayı tazyik etmekted:r. 
Scvyet Rusyadan sened2 alabileceği 
petrol miktarı da 2 milyo::ı. ton tah
min edilmektedir. 

Vekiletlerde Tasarruf 
için Açık Bırakılacak 

Memuriyetler 
Ankara, 31 (Tan Muhabirinden) -

Yekunu her sene kabarmakta olan 
memur ve müstahdemler maaş ve 
ücretlerinde tasarruf temin etmek 
maksadile 1940 mali senesinde mev
kuf tutulacak memuriyetlerin adedi 
arttırılmıştır. 1940 mali yılı müvazc_ 
nef umumiye kanun projesine bağlı 
ve mevkuf tutulan memuriyetleri 
muhtevi "L" cetveline alınan memu. 
riyetlcrdcn bazılan halen münhal 
değildir. Yeni muvazenei umumiye 
kanununun meriyete gireceği tarih 
olan 1 Hazirandan itibaren bu me
muriyetleri işgal edenlerin vazifeleri 
kendiliğinden nihayet bulacaktır. 

1 muavin, SO lira maaşlı l tetkik Amiri, 
30 llrn maaşlı l tetkik memuru. 20 şer lira 
maaşlı 13 memur. 

Tıııra teşkllAtı: 70 er lira maaşlı 4 birinci 
sınıf mildilr, 60 ar lira maaşlı 3 .,irine! sınıf 
ve 40 lira maaşlı 1 OçüncO ~nıf mOdilr 
muavini, 35 lira maaşlı 1 baş memur, 30 ar 
lira maaşlı 14 birinci sınıf memur, 40 aı 
lira maaşlı 2 icra ve takip memuru. ~O ıır 
lira maaşlı 4, 40 ar lira ma'lşlı fi ve 20 ser 
lira maaşlı 18 muayene memuru, 40 ıır 
lira maaşlı 3, 35 lira maaşlı 1, 30 ar lira 
maaşlı 2 servis şefi, 20 şer lira maaşlı 12 
ve 15 er lira maaşlı 26 memur, 25 lira 
mnaslı t, 20 şer lira maaşlı 4 veznedar, 20 
lira m::ıaşlı 1 memur, 50 lira maaşlı bir 
kimyager ve 20 şer Ura maaşlı 29 ilçUncü 

(Başı 5 incide) 
arruza geçmek hiçbir suretle man
tık ve aklıselime muvafık bir ha
r eket olamaz. Buna mukabil, KaL 
kasya cephesi, Sovyet ta~rruzuna 
karşı müdafaa vaziyetinde kalın
masına fevkalade musaittir. Bu 
cephenin Sovyetler tarafından ya. 
nlmasına hemen hiç imkan yoktur 
denilebilir. -

N etice itibarile, müttefikle
rin Sovyetler Birliğine kar_ 

şı taarruza geçmesi :çı,1 en müsait 
mıntaka Karadenizdir. Fakat, Sov
yetlerin harp gemilermin ehemmi
yetini takdir etmemek tc miittefik. 
ler için pek tehlikeli bir hata o.. 
lur. Böyle bir harbin 1ngiliz ve 
Fransız deniz filolarma büyük za
rarlar vereceği şüphesızdir. Ancak 
Sovyetlerle Karadenizde bir har
be tutuşmıya karar verdikleri tak. 
dirde müttefiklerin bütün bu za
rarlan göze alacakl:ırı da pek ta
biidir. Çünkü; Sovyct filosunun 
imhasından sonra elde edilecek ne.. 
tice pek mühimdir. Sovyet filosu 
bir kere imha edildi mi, yalnız Ba
ktı petrolleri müttefiklerin eline 
geçmekle kalmıyacak, Karader.iz 
sahilindeki bilumum Sovyet kömfü 
madenleri ve zahire ambarları da 
İngiltere ile Fransanın emirlerine 
amade olacaktır. Bu takdirde Al
manyaya karşı tatbik edilmek iste
nilen abloka, tabının ve tasavvur 
edildiğinden çok daha müthiş bir 
şekil alacaktır. Ayni zamanda Sov
yet Rusya da göçmiye mahkum o
lacaktır. 

Sonra emir bekliyen adama: 1 Şirkoh mektubu açtıktan sonra yeğe-
- Cesedini yaksınlar, kafayı '-' nine uzattı: 

Nile atınız! dedi. - Yüksek sesle oku! dedi. 
O akşam Azidin sarayında müdeb. Mektup şöyle yazılmıştı: 

aep bir ziyafet verildi. Halife artık "Esselam ala men ittebaal Hüda. 
rakipsiz kalan yegô.ne veziri Şaveıi Amma malum ola ki, Allahın kul
bu kadar neşveli görmemişti. Geç va- larına bahşettiği in'am ve :nayet cse
kit konağına döndüğ~ zaman Üm- ri olarak Mısıra müstevli olan asa
mülfatinin kendisini beklediğini ha- yişsizlik islam düşmanı olan İbn Ze
ber verdiler. Akıllı kadm, süt oğluna rıkin vücudile beraber ortadan kalk
serzcniş etti: mıştır. Badema biraderiniz Esc:düd-

- Düşmanından kurtulur kurtul. dinin bu uğurda menziller katetme
ır.az her şeyi ihmal ettin. Saraydaki sine hacet yoktur. Ve illa ziyareti i
ziyafet bir başka gün de yapılırdı. A- le bizlere sürur vermek isterse ~anlı 
sıı düşünülecek nokb. Sultan Nured- misafirimiz olacaktır.,, 
dL-ıden gelen ordudur. Ona ııasıl .me-
ram anlatacaksın? 

- Maksat hasıl olmu' değil mi? 
Ben sultanın muavenetini İbn Zeriki 
tepelemek için istemiştim. Onların 
muaveneti olmadan meseleyi hallet. 
tim. Tabii artık dönüp memlekeUeri
nc gitmeleri icap eder. 

- Makul olan budur. Fakat Sirkoh 
gıtmiyecek. Mısıra gelecek. Zira sa
na muavenet bir bahaneden ibaretti. 

- O halde buna karsı nasıl b:r 
t edbir almalı? -

- İtimat ettiğin adamlardan ce::-
bezeli birisini kcndisjne gönderil-sin. 
İkna ederse iıla. Eidemedigi takdirde 
Şirkohtan kurtulına.ıt için her teyi 
yapmalı. Bu sefer uğraşacağın düş. 
man Adile benzemez. Dikkat et .• 

Şaver, bir çok mühim ve nazik me
selelerde kullandıgı adamlanndun 
Şeyh Hamdanı çağırttı; talimat ver
d:. Maiyetine bir kaç sai alarak Şir
kohun ordusunu karşılamasını ve va
ziyeti izah edip Mısırm artık sulte
nm muavenetindcn müstağni oldu
ğur.u anlatmasını emretti. 

Şirkohun kaşları çatıldı. Amca
sının birden parlayacağından 

endişe eden Salahaddin derhal: 
- Şeyh~ dedi. Bize ne güzel bir 

haber getirdi. Allah ondan razı olsun. 
O halde vezir Şaver hasmı olan Adili 
Allahın iznile ortadan kaldırdı de.. 
mek. 
Şeyh Hamdan cevap verdi: 

- Evet, kendisine muavenet KUV

vetlerinin geleceğini Adil anlayınca 
vezire taarruz etti. Büyük kıtal oldu. 
Nihayet Nesnas mağlup oldu ve bJy
nu vuruldu. 

Salahaddin büyük bir beşaşet göS
tcriyordu: 

- Ne ala! Ne ala! Mısır gibi um. 
müddünya ı demek ohn bir !slfım 
memleketinin böyle Adil Bin Zerik 
gibi bir haydudun yüzünden çektiği 
felakete bütün ehli !sliım acıyordu. 
Elhamdülillah ki, Hak batıla galebe 
çaldı. 

Şirkoh anlamıyordu. Salahaddin: 
- Halife dahi bund.ln elbette çek 

memnun olmuştur. Adili ukubatın 
en şiddetiisi ile öldürmek ger ekti. 

İngilizlerin ilk hedefi Almanyanın 
Romanya ve Sovyet Rusya kaynakla
rını kapatmaktır. Zaten Rumen pet
rollerinin yansından fazlası İngiliz 
ve Fransız sermayesile işler. Geri ka
Jan kısmını da İngiltere peşin para 
ve serbest döviz vererek satın almak 
niyetil)dedir. Aynca Tuna üzerindE 
~liyen petrol nakliye gemilerini sa
tın alacaktır. Diğer Rumen ihracatı
nın mühim kısmını da ayni şartlar
la satın almıya teşebbüs edecektir. 

Bu tasavvuru hakikat sahasına çı. 
karmak için şimdi Romanya ile İn
giltere arasında müzakereler cereyan 
etmektedir. Bu maksatla Londraya 
büyük ve kuvetli bir Rumen iktısadi 
heyeti gitmektedir. Bu heyetle İngil. 
tere arasında aktedilecek ticaret mu
ahedesi, müttefiklerin Balkanlnrda 
yapmak istedikleri mukabil tnarru. 
zun ilk hamlesini teşkil edecektir. 

Şeyh Hamdan mcmpriyetindc mu
vaffak olamazsa maıyetindeki adam. 
Iar vasıtasile Kahircy:? haber gcmde
rerek yeni talimata intizar edecekti. 
Şaver, aynca Şirkoha hitaben bir de 
mektup verdi. 
Şeyh Hamdan, vakit kaybetmtye

rek derhal yola çıktı. 

Şeyh Hamdan tafsilat veriyordu : 
- Adil işkence ile öldürüldü. Bü

tün malı mülkü zaptedildi. Konağın. 
da bulunan servet saymakla bitmez. 
Emirülmüminin dahi çok memnun 
oldu. Vezirini in'am ve ihsana gark. 
etti. 

- Adilin taraftarlan ne oldu? 

ı 
--· Müttefikler ..... i 

Balkan Kapdarını f 
: Nasd Kapatabilir7 f 
~ı Başmuharririmiz yarınki f 
; başmakalesinde bu mevzuu 

tetkik edecektir. 
- Bütün elebasıları da cezalarını 

buldular. 
-Oh! Oh .•• 

_.. ....................... . 

Norveç, Berlini 
Protesto Etti 

"L" cetveline alınan memuriyetler 
şunlardır: 

Devlet ŞOrası: Yüzer lira maaşlı 2 tıza, 
seksen lira maaşlı l baş mu:ıvin, otuz lira 
maaşlı bir milmeyylz, y:rmi bes lira 
maaslı 1 birinci sınıf kAtlp. 

latatlıtlk umum mUdUrlUğO: Yetmiş lira 
maaşlı l umum müdllrlük müşaviri, yet
miş lira maaşlı 1 üçüncn umum milfettlş
llk lstııtlstlk bOrosu mUdOrü. 

Meteorolojl ıoıerl umum mOdOrlUljU• 
Altmış Ura maaşlı 1 baş meteoroloj!ııt, 
ellişer lira maaşlı 2 birinci sınıf meteorolo
Hst, yirmi beş lira maaşlı l birinci smır 
asistan. 

Diyanet itler! relıllljl: On beşer Ura m:ı
aşlı 8 mO!tO, on beş lira m:ıaşlı b!r mllftil 
kAtlbl, yirmi.,er lira mnae;lı üc; vtıız. 

Maliye VekiiJcti ~ 
Merkez dalrelerl mutıasebe mlldUrlUkle

rl: Otuz beş lira pıaaşlı 1 birinci :oınıf mü
meyyiz, otuz lira maaşlı 2 ikinci sınıf mll
rneyylz, yirmi beş lira manşlı 4 ve yirmişer 
Ura maaşlı 3 memur. 

Levazım ve kıymetli evrak mUdDrlU!jU: 
Yirmi lira maaşlı 1 memur. 

TatıııllAt mUdUrlUljU: Yirmi bes Ura ma-
aşlı I memur. 

Vergi temyiz ve itiraz komlsyonfııırı: Yet
mişer lira maaşlı 2 ve ellişer lira maaşlı 
3 temyiz komisyonu raportörQ, kırk lira 
maaşlı t kalem şefi, 35 lira maaşlı 1 birinci 
milmeyyiz, 80 er lira maaşlı 4 itiraz ko· 
misyonu reisi, 70 er lira maaşlı 8 itir:ız 
komisyonu Azası, 60 ar lira maaşlı 2 tem
yiz komisyonu raportllrü, 50 şer lira ma
aşlı 10 raportör, 40 lira maaşlı 4 kolem 
şefi, 35 er lisa maaşlı 5 birinci milmeyyb., 
30 ar lira maaşlı 10 ikinci mümeyyiz. 

sınıf kolcu. • 
Dahiliye Vekaleti 

80 lirn maaıılı 1 mahalll idareler daire 
reisi. 
Sıhhat \'C içtimai Munenet VekalPti 

40 lira maaşlı 1 hıfzıssıhna işleri dairesi 
bulaşıcı ve salgın hastalıklar şubesi mua
vin tabibi ve 1 içtimai hlzmeUer şubesi 
"llUavln tabibi, 80 Ura maaşlı içtimai mua
venet işleri dairesi sıhhi mühenJı .. ı. 40 lira 
maaşlı sicil ve muamelAt muavin tabibi, 
llO lira manşlı 1 sağlık propagaııdası ve 
neşriyat şubesi mOtehassısı ve 40 lira ma
'lşlı l muavin tabip, 3:1 er lira maaşlı 2Cl 
hükCımet tabibi, 15 er lira maaşlı 30 kfü;ük 
-;ıhhat memuru, 60 ar lira maaşlı 4, 50 lira 
mnaşlı 6 hastnneic-r, sıhhi ve f('Umal mua
venet müesseseleri mQtehassısları, 30 lira 
maaşlı 1 diş tabibi, 35 er llra maaşlı 2 ec
zacı, 20 şer lira m:ıaıılı 8 ve 15 er lira ma
şlı 5 hemşire. 

Adliye Vekaleti 
Merkez: 90 lira maaşlı 2 baş m:orett!s, 

IJO nr lira maaşlı 5 Oc;üncn sınıf milfettlş, 
60 lira maaşlı l mOşahede mOdürO, 70 lira 
maa .. ıı 1, 60 llrn manşlı 1, 50 şer lira ma
ıışlı 3, kırknr lira maaşlı 4, otuz beşer liro 
mnnşlı 3 ndll tabip. 

Taırııı: 90 lira maaşlı l, 80 lira maaşlı 4. 
70 er lira maaşlı 7, 60 ar lira maaşlı 2, 
~o şer lira mnnşlı 3 reis, hfıkim, sulh hfıkl
mi vesaire. 30 ar lira maaşlı 119 ktıtip. 
Tapu \'e Kadastro Umum l\.füdürliiğii 

VllAyet te~klfltı: 25 er Ura maa~lı 2 tapu 
fen memuru, 15 er lira maaşlı 3 tapu sicil 
kfttlbi. 

Şoıeler fen heyeti: Doksan lira mııaştı 

1 baş mühendis (mOdilr), yetmiş lira ma
aşlı 1 ve elli lira maaşlı 1 vüksek mühen
dis veya mlmnr. 

Demlryollar ve limanlar inşaat ba, mU: 
dUrlUklerl: Seksener lira maaşlı 4 sı.ıbe 
mUhendlsl, yetmişer· lira maaşlı 2 kı~ım 

mühendis!, elli lira maaşlı 1 yüksek mrı
hendis, elll lira maa~lı 1 istimlak b:ıs fen 
memuru. 

Vlllyetler yapı ve imar işleri: S()kscn 
lira maaşlı 1 ve yetmişer lira maaşlı 2, 
kırk lira maaşlı 12 ve otuz beş Ura m:ı:ıslı 
4 yüksek milhendis ve mlmar, otuz lira 
maaşlı 1 mOhendls vey::ı fen memuru, kır
kar lira maaşlı 3 baş fen memuru veya 
ressam, yirmi bes lira maaşlı 1 fen mc-

Kıııdaatro ve tapu tahrir komlayonlııırı: 

~5 er lira maaşlı 5 mQdOr, 70 er lira ma
:ı!i:ll 3 ve 60 ar lira maaşlı 3 hftklm, 30 ar 

Vilayetler varidat memurları: 30 lira lira m:ıaşlı 4 tapu Azası, yirmi beşer lira 
.... .,§fh 1 t:-hnlr'lrnlr <:Pfl ,.,. R tııhıılrlrıılr mi'- maaşlı 2 kadastro ve tapu tahrir pcsta 
rnuru, 15 er lira maaşlı 2 tahakkuk şubesi memuru, otuz o~ lira maaşU aotr ouıaı 9 .. u..... ...u..... ......... ... muru. 

ren Iımirl, 25 er lira maaıılı 5 ktıtlp. ma::ışlı 1 müdQr, (yüksek milhendls). kır-
kAlibl, 40 ar lira maaşlı 2 varidat kontrol Maarif Vekaleti 'T" kar lira maaşlı 11 yüksek mOhendls, kır-
memuru, 25 lira manslı 1 seyynr yoklamo di tu b ıı 

Liseler, ısxretmen okulları ve orta okul- kar lira maaşlı 3 mOhen s, o z eşer -tahakkuk memuru. 11 ıı 1 4 
tar: 70 er lira maaşlı 25, 50 :şer lira maaşlı ra maaşlı 3 ve yirmi beşer ra maaş ı Vlllyetıer muhasebe memurları: 35, 30 li ı 4 
65, 40 ar lira maoslı 45 öğretmen, 25 er 11- ren memuru, yirınl beşer ra maaş • ve 25 er lira maaşlı 3 muhasebe memuru, . 

k... ra manşlı 247, 20 şer lira maaşlı 495 öğret- desinatör. 20, 15 ve 10 ar llrn maaşlı 6 muhaseqe a- k ı ıııcı• 
ı ı YTlen ve stajiyer, )5 er llra maaşlı 20 me-- Nafia şirket ve mUeneıelerl om Jtr ~J • 

tibl, 15 lir::ı maaşlı 1 ve 10 llra monş ı Yetmişer Ura maaşlı 3 komiser, yirmi be-veznedar, 15 lira maaşlı bir veznedar mu- mur. 
bir f Q Bölne aanat mekteplerlle kız enıtltl11er l :şer lira maaşlı 6 ktıUp. ::ıvinl, 35 lira maaşlı 1 inci sını m - " b 1 t 

ve dlljer meılek ve ak,am mektepler!: 90 ar Teknik okulu: Doksan Ura mnaş , ye -
meyylz. llrn maaşlı 2, 80 er lira maaşlı 2, 70 er lira mlşer lira maaşlı 9 muallim, elll:er lira Vlllyetler tahıll memurları: 15 er llrıı 

Şirkoh, yeğeninin gösterdiği soğuk 
kanlılığa hayret ediyorı:iu. Ona kalsa 
idi, Şavere de, gönderdiği adama da 
lanet eder, bütün hissıyatını uluorta 
söylerdi. 

li maarlı 5, 50 "C'r lira maaşlı 5, 40 nr lira maaşlı 5 muallim muavini. maaşlı 3, 20 lira maaşlı 1 \'c 10 ar ra ., .,. ks ı· 
ffiac.. 1 incide) maaşlı 16, yirmişer lira maaşlı 3 öb"et.'Tien. YDkaek mUherıd!ı mektebi: Do. an ıra "'. maaşlı 3 tahsllt'ıt kAtlbl. ı•- ıı 

Şirkohun kqmandasındn bulunan 
ordu ufak olınasına rağmen, son de
rece 'muntazam idi. Zaten bu tecrü
beli kumandanın bir ordunun başın
dıı bulunması onun intizamın: temi
n e kafi idi. Büyük b.r dikkatle aske
rin bütün ihtiyaçlarını düşünür, hep
sine evlat muamelesi erlerdi. Kısı'"!l, 
kısım ayırdığı zabit!er kendilerinin 
daima kontrol altında olduklarını biL 
dikleri için en ufak noktayı ihmal e
demezlerdi. 

Salahaddin: 
- Amca, dedi. şeyn yoruımuştur. 

but da Almanların bazı Afrika mm- Güm riik \ 'C inhisarlar Vekaleti COmhur Batkanh(lı fllrmonlk orkeıtrası• maaşlı 2 profes6r, yetmişer ., .. m1~~s takalarına hicretleri himaye edile_ Huıuıf kalem: Bu seneki (L) cetvelindP 2, yetmiş llrıı manşlı l, otuzar llra man$1ı 6 muallim veya muallim muavini, e ~er 
Cektl·r. 2, yetml" llra maaı;lı ı, otuzar lira maaşlı lira maaşlı 10 ve kırkar lira maa~lı 19 bulunnn 35 llrn maaşlı l mümeyyiz ve 25 v 

"6 - Merkez"ı mıntakadan.. muhrek_ b ld ı 2, v. lrml be er Ura maaşlı 3 Aza. muallim munvlnl. Şeyh Hamdan, Şam ordusuna öğle 
istirahati zamanında yetişti. Amca i
le yeğen çadırlarına çekiLnişlc•di. Ya 
verlerden biri, Şirkohun yanına gire. 
rek haber verdi: 

- Mısırdan biri gelmi§. Görüşmek 
istiyor. 

.. lira mııaslı mümeyyiz u cetve en çı rn- i ke. ı l 
GUzel Sanatlar Akıııdemlıl: 90 ar 11- ktısat Ve H et kep 10 milyon nüfuslu müs•akiJ bir nlmış, buna mukabil 1940 (L) cetveline y tml 

11 
.,, 

n mnaclı 2 muallim. Maadln umum mUdOrlDOO: e D r .. rüsürüz. Polo y ı'hd s edı'lecektı"r Gdtnya 20 lira Ocrctll ı kfıtıp alınmıştır. " 
• n 

8 
a · ' YUkıek muallim mektebi: Elli lira maaş- maaşlı 1 Ş1.1be mOdOr muavini. Hamdanı hazırladıklan ~ayebana p ı · · b t bi lı' 1 Teftlı heyeti: 80 er lira maaşlı 3 blrind. 

2 

bl 
o onya ıçın ser es r man ° a. lı ı müdOr, otuz lira maa!i:.lı ı mOdUr mu- Vlllyetıer: Otuz beşer lira maaşlı .. ••t•• d'

0 

l D · 1 i t b 60 lira maaşlı 1 üçilncO, 50 lira man~lı l il 
go ur u er. caktır. antzıg i e t care s-:ır est O- avlnl. rincl ve otuz lira maaşlı ı !kinci sınıf m -Ş. k h 'l ğ 1 ' k ld kl dördilneü ve 40 ıır llra maalilı 2 beşinci sı-ır o ı e ye en yalnız a ı an lacak ve Polonyanın deniz ticareti 

1 
KUtDphaneler: Altmışar lira maaşlı 2. meyylz, otuzar lira maaşlı 2 memur. Zaman Esedüddin: k 1 l 1 k nıf müfettls, 35 er lira maaşlı 3 milfett ş • V k· ı t • 0 

ay aştırı aca tır. muavini, 50 lira manslı bir te!tiş heyeti ellişer lira maaşlı 2, kırkar lira mnaşlı 3. Mlinakalat c a e ı 
- Hakkın varmış, dedi. Ben Şa- "7 - Polonyada ve Tuna hevza- otuz be$er lira mıın .. Jı 4 ve otuz lira mn- Huıuıt kalem: Yirmi beş lira maaşlı l kalemi müdürü. ., 

İstirahat etsin. Kendisi ile daha gö-

Şirkoh sordu: 
- Kimdir? 
-1smini söylemedi. Yalnız l\Iı:ı1r-

verin bize karşı bu yolda davranaca- sında ekalliyetler meselesi mul':ace- Tarife ıubeıl mUdUrlUOU: 50 Ura mnaşlı nşh 1 müdUr, yirmi beşer lira maaşlı 7. memur. 
ğmı zannetmiyordum. Herif adeta bi· ret usulile halledilecektir. 1 tarife mümeyyiz Amiri. yirmişer lira manslı 55, on beşer llr.ı ma- Teftl9 heyeti: Seksen Ura maaşlı 1 bl .. 
ze· "Artık vücudünüze lüzum kalm:.ı_ "8 - Çekler, Slovaklar ve Macar- GUmrOk ı,ıerl ıubesl mUdOr ıuoa: 20 şer aşlı 7 ve onnr lira maaşlı 17 memur. rlncı ve yetmiş lira maaşlı 1 ikinci sın!! dan geldiğini söy ledL 

- Biraz bekle~in. 
Yaver dışarı çıkarken: 
- Bana Salahaddini çağırın, dedi. 
Esedüddin, içeri 6iren yeğenine: 
- Mısırdan bir adam gelmiş, dtJi, 

dı. Sizi istemem!,, diyor. lar Almanyanın müttefıki olacak o- lira maaşlı 2 memur. ilk tedrisat mOfettıııerı: Yetmişer llro mOfettls. 
_ Tabü öyle söyliyecek. Ortadan lan üç taraflı bir devlet teşkil ede. Tetkik ,ubeal mOdUrlOljO: 60 lira maa!:lı maaşlı 9, altmışar lira maaşlı 16, elllser Karı nakliyat dalreal fen heyeti mDc!C!M 

dık b. ceklerdir. lira maaşlı 22, kırkar Ura maaşlı 66, olu7. ıuııu: Seksener lira maaşlı 2 milteh:ısı;ıs. düşmanını kaldır tan sonra ıze ne . d k ld .., ·· ı .. 
adalan üzenn e uçma ta o Ut;U go- beşer lira maaşlı 41 ve otuzar lira maaşlı altmış lira maaşlı ı, kırkar Ura ma~ ı ,.. iht. ac var? "9 - Avusturya Alınanyada kala. b ıı ıy 

1 

• rülmüş ve tayyare dafi top!an tara- 6 mOfettls. mOhendls veya fen memuru, otuz e:ı ra 
- Vaktile böyle söylemiyordu. caktır. fından firara icbar edilmiştir. Bir latanbul Onıvcrslteıl: Seksener lira ma- rnanşlı ı ressam. 1\,, kt ktup u··stu·· oe haber haoer "10 - İtalya. Yugoslavya, Roman_ ıı ı 18 d 

1 
ı f b ı· otu"' 

Benimle görüşmek ist!yormuş. Zan
nederim Şaver, bir an evvel Mısıra 
erişmemizi istiyor. MWfıkatımızda 
sen de hazır bulun. 

,e up· me ' . . şehrin sokaklarına mermiler düş.. aşlı 7 profes6r, ııltmışar ra maaşı o- Deniz nakliyat da res en ,u es. '"' 
üstüne gönderiyordu. Şımdı ne )'a- ya, Bohemya, Slovakya ve Macaris. müştür. Tehlike işareti 40 dakika c;ent, altmışar lira maaşlı 20 bas asistan. beş lira maaşlı ı şef, otuz lira m:ıa51ı l 
pacağız? Dönüp gitmek mümkün de- tanın iştirakile bir Tuns kor.federas. d t . f otuz beser lira maaşlı 20 üç{lncü sınıf .memur. 
ğil. Zira Sultanın emri ordu ile Mı- yonu vücude getirilecek ve bu nem_ evaml e mış ırF. t bl • ~l • asistan, otuzar lira maaşlı 10 dördilncil sı- Tarife ve ticaret dal reel nlıll!ll: ~ekseneı-
sıra gitmektir. Kendisine derhal bir leketler arasında bir gumr!.ik anlaş- A man ve ransız e ıg erı 1 nıf asistan. lira maaşlı lkl mlltehassıs, yirmi lira 
sai gönderip vaziyeti izah etmeli. ması yapılacaktır. Alman cephesi, 31 (A.A.) - 31 Nafia VekAletl maaşlı 1 zat işleri müdOrlilğ{l ktıtlbi, otuz 

- Sai gidip gelincı.ye kadar bura- "11 _ Cibutide f talyaya hususi mart tar ih li resmi tebliğ: G:ırp cep. YUkaek fen heyeti: Yilz yirmi bes llrn lira maaşlı 1 tahakkuk memuru, cttız Ura: S aiahaddin biraz clüştın~tr. da bekliyecek miyiz? Bu bizim aley- bir gümrük serbestisi v erilect-ktir. hesinde Moselle ile Rhin arasında maaşlı ı reis, yOzer lira maaşlı 2 Aza. maaşlı bir seferberlik subesi memuru. 
- Ben öyle zannetmıyorum. himize olur. Zira.. Tunustaki İtalyanların ~tatükosu tek_ 29 mart ile 30 mart tarihlerinde Al. Teftlı heyeti: Yetml~er lira maash 2, Otuz beı lira maa~lı 1 neşriyat mador~ 

Zira hareketimizi :acıl için Şaverin Salahaddin düşu··ndü. Birdenbire rar tetkik edilecektir. Süveyş mu1ca_ man ve Fransız keşif kuvvetleri a. altmış lira mna:ılı 1 ve elll:ıcr lira maa~l· lilğü ıerı. tek
rar haber göndermesind2 mana b' k •· d 1 1 40 lira maaşlı t Uman mıntaka kontro• 

b d amcasına bile sormadan: velesi feshedilecek ve 1945 senesin. rasında ır ço musa eme er 0 muş. 2 aza. lörO (Trabzon), kırk Ura maaşlı ı liman 
yoktu. Gönderilen a1anun ~~ an - Bilal! dedi ve içerıye giren kÖ- den itibaren bütün devletler srbest- tur. Sarreguemines'in Şimalinde bir Demlryollırı ın,aat dairesi relıllfal: c;ek- mıntaka kontro16rll (Samrun), yetml§ lira başka haberler getirdiğiP..e emını.--n. leye: çe transit suretile geçeb:Ieceklerdir." Alınan keşif kolu, birçok esir al. sener lira maaşlı 2 ve yetmişer lira maaşlı maa~lı bir demrlyolu komlserL 

- O halde ne diyelim'! - Git tahkik et. Ordugtıhtan kim- Bure, netice olarak dörtler misa- mıştır. 4 yüksek milhcndls, yetmişer llr:ı maaşlı Ziraat Vek aleti 
- Bir kere gelen adamı görelim, se ayrıldı mı? kının keşfedilmesi kolay bir tuzak Bundan başka işara değer mühim oltmısar Ura m::ıaşlı l ve elllşer lira Ziraat Vekliletlnde de husus! k::ılemdcn d. liyelı'm ondan ·onr., hu""kmede .. iz şır· koh anlamadı: bır· şey yoktur. ma, aşlı 2 ...nksek milhendls veya mlmar. 

m ' :. .. A olduğunu ve müttefiklerin, araların_ J.. iki, teftiş heyetinden sekiz, ziraat umum ld i 
• d'· ·· k lA Paris, 31 (A.A.) - 31 Mart sabah kırk lira mııaşlı l baş fen memuru. .Her ha e yı uşunmc: • azım. - Kimden bahsediyorsun? da büyük ihtilaflar bulunan düŞ- mOdilrlü~O merkez ve vllllyetler teşkiltı-dı k d k··ı • Ş' di 1 k 1 tebliği: Yapı ve imar itleri relıll!ll: Yetmiş lir:ı _ ... 

1 
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Şirkoh, ça rın apısın akı o csı. - ım an ayacaksın. manlar karşısında, uvvet i bağlada tından ,Y{lz otuz y,... , ı. ra m ca e e .. -
Bitch şimali garbisinde topçu n. mıınşlı bir yilksek mimar. d d,. t, 1 h d me istaı;ffon ne seslendi: Bilal bir kaç dakika scınra gi. birleşmis olduklarını kavde..tmekte. kllAbn an ur ıs a ve ene .• -

_ Bilal! Söyle, 
0 a:lalllı getirsin. rerek: teşt olmuştur. Rhin üzerinde yu~an 8ehlrolllk fen heyeti: Yetmiş llra maaşlı lanndan dört, ı.iraat enstft(lsil istasyonla· 

h H dir. Alsasda mitralyöz ateşi teatı edilmiş- 1 ve kırk lira maaşlı 1 yilksek mOhel"dit rından on iki, ipek böcekleri istasyonun" ler - Şey amdanın maiyetinden Roma, 31 (A.A.) - Fransız sefiri t' ı t ıı lı ı üh dl 1 1 d d" t 
Bir dakika sonra Şeyh Hamdan i- birisi biraz evvel hareket etmiş. ır. veya m mar 0 uz ra maaş m en • dan bir, makinist mektep er n en ur , 

François Poncet, yeni Fransız hükuA Norveç protesto etti veya fen memuru. tavukc;uluk enstitüsünden dokuz, tohum 
çeriye giriyordu. Şirkohun elini öp- Şirkoh, şimdi anlamıştı. meti ile şahsen temasta bulunmak Ü- su ı1ıerl relıııııı: Seksener Hn maaşlı temizleme evlerinden dört. pamuk işleri 
tü Salahaddin ile müsafaha etti. A- - Çabuk, dedi. Arkasından koŞ- zere Parise hareket etmiştir Oslo, 31 (A.A.) -Türkiyeden Nor- 3, yetmiş lira maaşlı 1, altmış Ura maııfh mOdUrlülil merkez ve viltıyetler teşkllfı-hal e hatır soruldtı Ni sunlar. ölü veyahut diri olarak ya. veçe krom götürmekte ol.ın Steins. dil 
det üzere v · .l - Jngiltere üzerinde Alman ı, c1llşer lira maaşlı 4 ve kırk Ura maaşlı tından ss, veteriner işler! umum mu r-

. k h 1 . fk 1 . . kalasınlar tad vapurunun 15 şubatta hlr Alman ı yüksek mUhendiı, altmış lira maaılı 1 tı ~ lıayet Şır 0 
; mese eye ın ı a ıçın: ~ (Devamı var) l • denizaltı gemisi tarafından batırıl. lOğO merkez ve vil yetler teşki tın .. 

- Kardeşimiz Şaver nasıl? Sıhhati tayyare erı ması hadisesini, Norveç hüktımeti fen baş memuru. dan 410, hayvan hıfzıssıhhası mt1es!ese1e-
:yerinde mi? Ahvalden memnun mu? Londra, 31 (A.A.) - İngiliz tay- Berlin nezdinde protesto etmiştir Nafia ,ırket ve mUhendlıtır ldaruı: Dok- rlnden 27, zeotelmJ mOesseselerindf'n ıo, 

_ Seyyidina çok iyidir. Bilhassa Şeker SaklamamıQlar! yareleri, bu sabah Shetland adala. in .. t b Al san lira maaşlı 1 baş mühendis (müdOr), 1.1ygır depolanndan 15, Merlnoıı teskllAtın-
~ Batan gemin mure te atı, man yetmis lira maa§lı 1 muraklp, elli lira dan 4, orta ziraat mekteplerinden !it. yük-onun emrilc geldim. Ta:;:-af.ından size Bergama, (TAN) - Şeker ~ladıkla. nna yaklaşmış olan Alman tayyare. denizaltısı tarafından kendi haline maaşlı ı yüksek milhendls, otuz be~ Ura ııek ziraat enıtltOıünden de uıe profe,ör-

bir name getiriyorum. n iddiaslle mahkemeye verilen t ah.. lerini kaçmıya mecbur etmişlerdir. bırakılmış ve bu sebepten dolayı 24 maaşlı 1 şef. !Ok, doçentlik. aııtstıınlık, muallimlik. mil .. 
Şeyh Hamdan koynundan kapalı miscJ Adil ile tüccardan Şekip ve Bir Alman tayyaresi olduğu zanne. kişilik mürettebattan 13 ü bo~ul- KtlprUler fen heyeti: Elllser lira maaslı dilrlOk, ıubt müdilrlilğO, milfettl5llk vı 
~ mektup çıkardı, Şirkoha ~uza=~U=L~k~am=y~o=n=cu~T~e~vf=ilc=,~be~r~ae_ı_e~-~·-·..:....: .... di...,_·ıen.;;.,,,,, ....... dl/;.ler~~b~lr~ta~yy:_ar_e_nm_· _o_r_c_a_des-~m=u=st=u~. ___________ _:_2_7llk __ se_k_m_ruı_eıuKa __ • _________ m_em_ur_b:_e_ı_u...:.ı_e.:..ye_dahll ___ buı_un_u_v_or_. ___ _ 

--'-----
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2"ukanda gördüğünüz şekil, bir 
noktadan kalkar8Jt, ayni noktaya 
gelmek üzere, knlemi hic kaldır_ 
madan çiziniz. 

BUNLARLA BİR KARE YAP 

Bu gördüğunuz beş parçayı oyu. 
nuz. Kalın kartona yapıştırınız. 
Sonra, münasip şekilde birleştire
rek, bir kare yapnuya çalışınız. 

EKSİKLERİ TAMAMLA 

Bunun ne resmi olduğunu tabii 
anladınız. Size, onun eksik çizgi. 
lerini çizip, tamamlayın desem, 
acaba yapabilir misiniz? 

HER SIRADA ÜÇ TANE 

• • • 
• • • 
" • • 
• • • 
• • • 

.burada, ~5 kutuJu bır şeıtu !i -
rüyorsunuz. Kutuların on beş ta
nesinde siyah noktalar var. Bu si. 
yah yuvarlaklan bütün kutulara 
serpiştirin. S:>ldan sağa ve yuka. 
rı.dan aşağı bakıldığı zaman, her 
E.Irada 3 nokta bulunacaktır. 

& 

Tam On Cümle 

Vap:nız ! 
AŞnğıdaki üç seri kelimeden, bi. 

rer tane alarak üçer kelimeli on 
cümle yapınız! 

SERi: 1 - Tavuk - DildOk - Horoz - B:ı
şaklann - Ben - Leylekler - Leylaklar -
İnsan - Kedı - Çatal. 

SERl: ı ı - Yapılır - Öter - Saçıldı -
Uyur - Öldürdu - Dışlidlr - Açar - Gelir -
Yaşındayım - Ayaklıdır. 

SERi: ııı - İki - Dokuz - Baharda -
Nisanda - Dört - Fareyi • Geceleri - D.:ı
nclcri - Erken - Tenekeden. 

SEKİZ PARCAY A AYIR 

I ~ 5" 2-
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Burada, 32 kutulu bir şekıl gö. 
riiyorsunuz. Her kutuda bir sayı 
var. Şekli sekiz müsavi parçaya 
bölünüz. Her parçanın hem bü. 
yüklüğü, hem biçimi ayni olacak, 
içindeki sayıların tutarı da ayni 
çıkacaktır. 

Birbirlerini arabada taşıyarak, 
çütliğe gelen çocuklar, kdpeklerile 
kardeşlerini arıyorlar. Siz, onların 
bulamadığı köpekle çocuğu bula_ 
bilir misiniz? 

Bu Dilmece • Bulmacayı yapan. 
lardan yirmi he~ kişiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Bilmece - Bulmacada kazanan. 
Iar, yarınki sayıımzdadır. 

A YA KADAR GİDiNİZ 

Bu yola, meydanda duran ucun
dan giriniz. Yolun bütün koşeleri. 
ni, bütün girinti ve çıkıntılarını 
dolaşarak (A) ya kadar gidiniz. 
Ayni yerden iki defa geçmiyecek
siniz. Bunu, ince yontulmuş kur. 
şun kalemle yapınız! 

BUNLARI AKLINDA TUT 

Bu karenin içinde on ıkı şekı! ve 
resim var. Bunlara birden altmış 
sayana kadar bakınız. Sonra, eli. 
nize bir kalem alarak, gördükleri
nizi ezbere yazmıya çalışınız. Kim 
aklında en çok şey tutabilmişse, 
o, birincidir. 

KİBRİT OYUNLARI 
Yedi kibritle şıf şekilleri yap-

-'-- ı....ıı.-..,;ıı.-- \,. • ~ -.,. 

2 tane kare... Acaba, kirbitlerin 
s-ayısını ona çıkarsanız, hiçbir kib
rit artmamak üzere, biribirine mü. 
savi dört üçgen veya üç kare ya. 
pabilir misiniz? 

Soldan saia: 1 - İçine binilir. 
2 - Çok çukur, 3 - Tatlı değil, 

4 - Ters okunursa, genişlik ma. 
nasına gelir. 5 - Akılsız, budala. 

Yukarı.dadan aşağı: 1 - Bir vi. 
layetimi~ 2 - Bir erkek ismi. 
3 - Bir böcek, 4 - Biberin bir 
hecesi. _ bir nota. 5 - Anne. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TAN' ın Resim Müsabakası : 

NeOlmaklstigorum? 
Her çocuk büyüyünce bir ~ey olmak ister. Kimi doktor, kimi mil. . 

hendis, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka bir şey olına 
yı kurar. 

Bü~fiyiince ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz ~eyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize gön
derin "z. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. Size ' 
bir de güzel hediye \'ereceğiz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ede. 
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur 
Bu SAYIMIZDA RESİMLERİ BASİLARAK HEDİYE KAZANANI.AR 

e 122 - Samsun Necip Bey caddesi teneke ve sobatt Mehmet oğlu Ahmet e 123 -
Yenlkapı orta okul 272 Vedat Benlgör, e 124 - Osmanbey Afitap sokak ŞUkrnnlye 
apartıman daire 2 Navn Avigdon e 125 - Kadlrga okul 61, 367 B01ent Topay e 
126 - Gaziantep Dayı Ahmet Ağa ilk okulu sınıf 3 ZekM Demlrta~ e 127 - Tar
sus Mersin cnddesi kuru kahveci Mustafa oğlu elile Cafer e 128 - Bulvad!n mal 
mQdO.rü Haydar TUzemen oğlu ŞQcaattln e 129 - Samsun 30 Ağustos okulu 350 
SadO.man e 130 - Boğaziçi lisesi 179 Resan Gürsu e 131 Beşiktaş Valide çesmcsJ 
~o. 16 Scref Kaynak e 
HEDİYELERİMİZ PAZARTESİ, PERŞEMBE GÖNLERİ VERİLMEK. 
TEDİR. İSTANBULDA OTURl\UYANLARlNKİ POSTA 1LE GÖNDE 
RİLECEKTİ.R. 

ott1 0Ull'-0A ~-.lfAT 
11',.'T ıM, SiRA'I. .)( -
N•llı..tRıM VATI\,.' --

Ji.TE BUNU 
BiLMiYORDU~! 

ALSAS ŞEHRİ ALINl\lADIKÇA 
Maud Huy adlı Fransız Gene. 

rali, daha on üç yaşındayken, Al
sas şehri, Fransızların eline geç. 
medikçe, hiç bir eğlence yerine 
gitmemeğe yem.in etmişti. Niha. 
yet, adamakıllı yaşlandığı sırada, 
Fransızlar, bu şehri Almanlardan 
aldılar, 

Japon Kralı Bontoku'nun iki ço
cuğunun, krallık tahtına oturmak 
için bildiğimiz şekilde göreşmesi 
İP...Pn Atm•• N:ih.-u.rot Knr,n.cb.it.D... ... ııd 

lı prens, öteki kardeşini yenerek 
Japon imparatoru olmuştur. 

Bilmece - Bulmnca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
1 NİSAN 

BOYNU YERİI'HlE l\ll, DEGİL l\Iİ1 
Adam traş oluyordu. Birden

bire: 

- Usta, bana liltfen bir bardak ~,, ..... 
su verir misiniz? dedi. : -

- Başüstüne! Fakat ne yapa. ~ ~ .. 
caksınız? Susadınız mı? 

- Hayır, boynumun yerinde o
lup olmadığını anlamak istiyorumı 
içeceğim. 

KENDİSİ KADAR BÜYÜK 
Odama girer girmez, ne ~r. 

düm biliyor musunuz İplri, be.. 
nim kadar kocaman bir maymun; 
dimdik bana bakıyor. Ne olmuştu 
dcrıslnlz? 

- Bilmem ama, galiba, gözü. 
nüz aynanıza ilişmişti. 

KURT YEMESEYDİ, İNSAN l~RDİ ~ 

~o BİN LİRALIK ELDİVEN Annesi Oktaya dedi ki; 
- Bak oğlum, kuzuya annesı u. 

Bahadoor adlı Hint mihracesi, zaklaşmamasını söylemişti. Kuzu 
bir elile yemek yemekte, yazı yaz_ onu dinlemedi kendi kendisini kurt 
makta, bütün işlerini görmektedir. lar yedi. Eğre söz dnlcscycU, sapa .. 
Fakat öbür elini duadan başka hiç sağlam kalırdı . 
bir işte kullanmıyor. Bu el, bizim Oktay cevap vcrdı: 
paramızla tamam 50 bin lira eden - Fakat anneciğim, bu sefer de 

J bir eldivenle sarılıdır. biz onu kesip yerdik . 

SANiYEDE BİN FOTOGRAF ,---·------ 1 HEPSİ CEZASThTJ: BULDU 
Bir fotoğraf makinesi, saniye- H E M y A Z 1 

de, 24 resim çekebilmektedir. Film 
makinelerinin bunu saniyede 192 M S i M 
ye çıkardığını belki bilirsiniz! Bir H E R E 
müddet cvve1, saniyede bin fotoğ- G 

0
.. N D E R I N 

raf çekebilecek bir makinenin ya. 
pılmak üzere olduğu söyleniyordu. 
Bunun, daha çok, ilmi araştırmn_ 
lar için faydalı olacağı düşünüL 
:nüştür. • 

On Ton Ağırlıktaki Alet 

Radyografi, radyoskopi aletleri. 
nin en büyüğü İngilterede, bir has
tanede bulunmaktadır. Bu, on 
metre uzunluğunda, ve on ton a
ğırlığındadır. Kendisi için, iiç sa. 
lana ihtiyaç hasıl olmuş. Bu salon. 
!ardan birinin döşemesi, öyle ya
pılmış ki, isteğe göre, inebiliyor ve 
yüksele biliyormuş. 

1 Günde 5 l\Ulyon Litre Su 

Evvelki sene, Jnponlann devlet 
merkezi olan Tokyoda, su bulun-
mamıya başlamıştı. Bunun üzeri. 
ne, şehrin elli kilometre Şimali 

Garbisinde bir su deposu yapılma_ 
sr düşünülmüştü. Bu deponun 
günde beş milyon litre su temin 
etmesi hesaplanmıştı. Henüz dün. 
yada, bundan büyük bir depo ya
pılmamıştlr. 

EVET· HAYIR 
Şu sualleri okur okumaz, kısoca 

evet, yahut hayır, deyiniz: 
1 - Dünynnın en uzun nehri 

Asyada mıdır? 2 - Dünyanın en 
uzun köprüsü, Avrupada mıdır?. 
3 - Bit sinekten daha çok mu ü
rer? 4 - Ayı kaplumbağadan da. 
ha çok mu yaşar? 5 - Teşrinisa. 
ni, otuz gün mü siirer? 6 - Ma. 
yısta havalar cyluldekindcn dnha. 
mı sıcaktır"' 

2:ı Nisan bayramına pek az 
kaldı. Bu bayram haftasına rast. 
lıyan ÇOCUK SAYFAl\fIZ'a 
yalnız, çocukların l'azdığı ya:ıı· 
ları, yaptığı resimleri koyaca. 
ğız. Bunun için, bize yazı gön
derin, resim gönderin! 

Bunlar, hiku~·e, şiir, glilllnç 
siizJer, oyun, 23 Nisnn üzerine 
yazılmı düz yazı, resim, karL 
kntiir. bilmece gibi eyler olabi
lir. İ tiyenler, rcs"mlerini de 
yollı~ abilirler. 

Hunlordan hiç birini ynpmı. 
yanlar, yalnız bir cümle, bir tek 
söz yazıp, gönder inler; mesela; 
Ben bugün 12 yaşımdan üç ay 
aldım. - hen Kadıköyünde, Ih
lamur caddesinde oturuyo • 
rum - Ben büyiiyünce mühen
dis olacağım. - Leylaklar ni. 
sanda açılırlar - Ben, babamı 
çok severim. - gibi.., 
Bakalım, bu göndereceğiniz 

cümleyi o günkü Çocuk Sayfa
sında bulabilecek misiniz? na_ 
km, izin için ne iyi bir sUrnrlz 
olacak! 

~EVAP~I 
M ES E·LE_L·E R 
MESELE - Bir baba dedi ki: E

ğer iki yaş daha nlsaydım, oğlu. 
mun şimdiki yaşının tamam üç 
misli yaşta olacaktım. Sekiz sene 
sonra oğlumun yaşından ancak 
yirmi yaş fazla olabileceğim. 

Bu baba acaba kaç yaşındadır. 
CEVAP - Baba simdi 31. ol!lu 

11 v 

- Tavuğumun sizin bahçedeki 
ekinleri didiklemesinc çok üzül
düm. 

- Zarar yok, üzülmeyiniz; çiin4 
kil" köpeğim o pilici yedi. 

- Ya, vah vah, benim otomobL 
lim de sizin köpeğinizi çiğnedi. 

ANLAYIŞLI ODACI 
Büronun odacılığtna yeni gir. 

mişti. Patron ona, kendisini so
ranlara ne diyeceğini yeni öğret
mişti. 

O sırada, kapıda biri görünür 
Odacı sorar: 

- Kimi görmek istiyorsunuz! 
- Patronu. 
- İyi, fakat bir iş için mf gel-

diniz, bir alacaklı mısınız? Yoksa 
Bayın bir ahbabı mı? 

- Her üçü birden! 
- Eh öyleyse, hemen şimdi s~ 

zl kabul wccck, hemen şimdi se. 
klz günlük bir seyahate çıkb hP. 

men şimdi konferansa gitti. 

Kurtla Kuzu 
Bir küçücük kuzu vardı, 
Yeşil ormanda yaşardı, 
Bahar ardınca koşardı, 

Kuzuyu bir kapkara kurt 
Yemek istiyordu hart, hurt: 
Şişecekti ense, avurt. 

Sallanma.dan iki yana; 
Bakmadan çifte harmana, 
Ko~uk, yetiştik ormana. 

Bağladık kurdun elini, 
Tekmeyle kırdık belini, 
Makasla kestik dilini. 

Kurt kuzuyu yiyemedi. ' 
Oh, yedim ya, diyemedi, 
Kanlı ı!ömlek i :AmrnJ ' 



1 

' 
) 

" 

En d~ zamanınızda bile KOMPRİME ile telif etmeden misafirlerinizi ağırlıyabilirsinlz. 
Mercımek, bezelga, buğday ve ~r çorbalık komprimderlmizi hu yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA Müstahzaratı: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi: 191.5 

1.4. HO 

·T E S 1 R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA, SO~UK 

A L G 1 N L 1 G I, K 1 R 1 K L 1 K 

bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğüıiden : 
Mektebimiz ıemiclllk dersi tatbikatında kullanılmak üzere &Uvertell ve moUSrlü 

15 - 25 metre uzunluJunda hazır bir kotra alınacaktır. Bu kotranın Arma, yelken, 

motör ve sair techizatının tamam ve iyi bir halde bulunması !Azundır. Bu evsafı 

haiz satılacak kotrası olanların eğer varsa ln$a plAnı, mufassal teknik vasıflarını, 

MER ' A' 
AÇILIYOR 

hangi tarihte ve nerede yapıldığını ve nihayet kaç liraya verebileceklerini mü- ISTANBUL BAHÇE KAPI 
beyyln bir beyanname ile Ortaköyde mektep mildilrlUğüne 10 - 4 - 940 tarihine No. 23 - 25, TEL: 21224 

~·~~~~~~~~~~~·-•_•_•_•_•_•_•_•_•~•-•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_~_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_~~~~k_a_d_ar~m_n_ra_c_a_aUa~n-·~~~~~-<2_4.-23_>~~~~~~~~~~~~~~-~~-- M. DERVI& UGUR .... ~ 

U CAZ(P 
GişiK il 

llyll 
1. Brımını·ıı 

iki 1Gfotnfl 

YAl•IZ 
7 SOllOE 

OLDU 

11 \na1U\mayacak g\b\ geft)ot 
fakat . \ 

1\11~1 llCROIE E0\1 lr 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce 1 
kadın burufU]tluklanndan kurtuldu. 1 

1a.r ve birkaç sene gençleştiler. en., 
diriizi kendi tabil ve kıymetli gençlik 
unsuru olan ''BİOCEL'' cevherile can 

1 

iandınnız. ı 

1 Nisandan 8 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurlann isimleri, kaDnı gün ve saatleri 

ve kalkacakları nhtunlar. 
Karadenta lıattını 

Bartın hattına 

lımrt fıattın• 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabfıa tıatttfta 

lmroz hıttına 
Ayvalık hattın .. 

lzmtr aDrat tıattııu 

~ersin hattına 

NOTı 

- Sah 12 de (GtlneJ'su), ~ 12 de (Tan) ve Pa
zar lG da (Kadeş). Galata nhtımından. 

- Bak ıa a <Ulaen>. Cumanea1 ıa de (Aııt&J7a>. 
SlrkKI nhtırnından. 

- Stili, P~be ve Fa.ur 9.30 da (Ufur), Toph:ıno 

nhtımından. 

~. SaJJ .. PUar t.sa ae Careamba.. Per· 

şembe ve Cuma 15 de (Trak). Cumartesi aynca 13.30 

da (Marakaz). Galata nhtımından. 
- Pazarlesl, ça~ba Vjl Cuma 8.13 te (Marakaz) Ga

lata rıt.tımından. Aynca Cartamba 20 de (Aııtal· 

p), Cumartell 20 de Ctl'l&en). Tophane rıhtı· 
mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane nbtımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtunından. 

- Çarp.ruba 15 de (Kemll), Cuınartes1 15 de C9aa

det). S:rkecl nhtımından. 

- Pazar 11 de (Aksu). Galata rıhbmından. 

- Salı 10 da (Erzurum), Cuma 10 da (Dumlunınar). 
Sirkeci nhtunından. (2538) 

Vapur •ferlm hakkındı her tOrlO maldmat qalıda telefon numaralan ~
alı Acentelerimizden 6trenllebll1r. 

Gaıau Bat Aoentellll - Galata nhb.mı. Umanlar umwı 

MQdürlQl{I binuı altında 42382 
Galata .. f ube AoentellDI - Galata rıhtımı. Mıntaka Uman 

n1alltt binam altında 40133 

trrPtrıteT Suh11 Aeet1teHlll - Sirk~. Volt-U salonu 22740 

Cildiniz hemen tazeleşip gençleşe. 
cektir. ''BİOCEL" Viyana Universite- 1 

si profesörü Dr. STEJSKAL'in ket-
1idir ki, halihazırda cild unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kreminin'••••••••••••••••••-•••••••lıi 

1 
terkibinde mevcuttur. Her akfam yat 
mazdan evvel tatbik ediniz. Siz uyur. 
ken cildinizi besler ve gençleştirir. 
Gündüzleri için de yağsız beyaz renk.. 
teki Tokalan kremini kullanınız. Bir 
kaç gün zarfında, siyah benleri eritir. 
ve açık mesameleri sıklaştırır. En 
sert ve en esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlattınr. 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrevf ve elit hHtalıkl1rı mDtehH· 

••••· Öğleden sonra Beyoğlu AJaca
mf karşmnda No. 133 Telefon: 43585 

inhisarlar U~um Müdürlüğü ilanları 

Clfta\ JAlktara Muhall'lmen 8. 
Lira Kr. 

MUbQr kur- 2000 kilo CUJO -
tunu 

% 7.5 teminat 
Lira K..,. 

!il 

f8kll 

Elcalltmenln 
saati 

Açık e!Wltıne 14 

Kıyım bıçatı 98Z acıet Pazarlık 15 
l - Sartnarne ve kıyım bıçatı resim m ucıolnce yukarda cins ve miktarı 1azılı 2 

kalem en'• hlzalannda 7a:ı:ılı usullerle sa tın alınaC'aktır. 
ll - Muhammen bedelleri. Muvakkat te ıninatıan. eksiltme şekil ve saatleri blza

lannda :razılıdır. 

III - Eksiltme, 8 • IV • MO ı-ıartesı l(lnQ ıtabataşta levazım ve mUbayaat IU· 
besindeki alım koın~onunda J1lpılacakb r. ı 

IV - Şartnameler herS(ln 16zQ ıeçen fU beden parasız alınablllr. 
V - tıteklllertn eksiltme ve pazarlık ı çtn tayin olunan ıün ve saatlerde ~ '1,5 

C(lvenme paralarUe mezkar komls)"Ona m QracaaUan. (2236) 

..._ TF.SKİN ve İZAT JE F.DF.R. 

~-------·----------------------·· Nafıa Vekaletinden: 
24-4-940 tarihinde çarşamba gün!i sa at 11 de Ankarada Nafia Vektıletl binası 

içinde malzeme mUdilrlüğil odasında topla nan malzeme eksiltme komisyonunda 
, 3680 İngiliz lirası muhammen bedelli lsta nbulda Cif teslim şartile 20 adet bitilm 

teshin kazanının kapalı zarf usulile eksilt mesl yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bcd elsiz olarıık malzeme mildO.rlüğilnden alı

nabilir. 
Muvakkat teminat eksiltme günilndekf kur Qzerinden TOrk parasına tahvll e

dilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ·maddesine göre hesap edlletek verile
cektir. 

1stekUlerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarla birlikte aytd gün saat 10 a kod ar mezkı1r komisyona makbuz mukabi-
linde vermeleri lAzımdır. (1683) (1005) 

RADYO, SAATtcep_koL) 
BAYAN ÇANTALARI 
HEDiYELiK EŞYA 
BiSiKLET, IAV iZELER 
ELEKTRiK ALETLERi 
HAVAOAZI ALETLERi 
FOTOGRAF MAKiNELERi 
AMPULLER 23 Kuru 

a YE 
Banaaıar Çaddest. 59 • '' TELEFON: 42769 
Beyazıt Oniversite Cad. 28•K.adık6y iskele Cad. 33 ! 2 

il --
FiZiK · CEBiR · HENDESE · KIMY A · LiSAN 

Saçlarınızı dökülmekten, kepek· 
lenmekten korumak tein muhakkak 
Majlk saç ekslrlnl kullanınız. Doer· 
hal tesirini görOrsQnilz. S.çlan bO-

tecrObeden sonra neticeye hayret e
"lecekslnlz. , 
TAN 
Matbaası 

Kitap. gazete, mecmua ve 
her türlü tabı. cilt ve ldite 
itleri yapılll'. 
TAN Matbaan • lstanbuJ 

Tf"IPfnn: 24310 

1~"1111111111•11-TAN Gazetesi 

= i ilan Fivatları 
= -
I
= 1 inci sayfa sanflmJ 400 

2 • • ' 250 
3 •. • , 200 

İ 4 • ı ı JOO a iç soyrolarda • 60 
5 ~on sayfa , ~O 
"' i Dikkat: 
a---
:S ı - 1 santim: pzetenln tnce 
5 yazısile 2 satırdır. 
'! ! - llanıann fiyatı gazetenm a tell sütunu üzerine beaap-

İhtiyacınız olan bütün dersler gündüz - akşam • gece de veriliyor. a lanmıştır. 
(Çemberlita~ Tramvay durağı karşısında Yabancı diller ve riyaziye kız i i - Kalın yazılar ısa pzeted• 
erkek okulu) bir kaç derste müşküllerinizi giderir. Sınıfta kalmak kor- ii kapladığı yere göre santim 

kusu bırakmaz. Direktörü: Ziya Çetinkaya z: •~ "llr-ütnr 
------------------------.;,,-:-----------------------_:_ ________ , ___ ..._ ___________ ~1111111111u11-11111Rm1111•• 

Askeri Liselere Talebe Allnıyor 1 
ı - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her 0.ç sınıfına da 6nilıallzdeld 

haziran içinde ba~lanacak olan 940 - gu ders yılı için talebe alınacakbr. 
2 - Ahnacak talebelerin öz Türk ırkından olması kendlsfnin ve ailesinin katil 

hal ve fllhret ıahlbl olmaması., sıhhi muayenede sağlam çıkması ve J1lpılacak M;

me sınavında da kazanması şarttır. 
3 - Bir serıe tahslll terkedenler ,..tını bQ,.Otmnı ve lı:Qçültmllt olanlar lı:endl 

olrullanrun sınıf geçme sınavında ipka ve1a biltilnlemeye kalanlar :rqlan bo71ar1 
ve ağı.rlıklan talimattaki 'hadlere U1'1UD olmayanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - İsteklllerin şimdi okumakta olduk lan mekteplerdeki taııaWerine devanı et
mdtle beraber 10 Nisandan itibaren balunduJtlan 7erlerdekl ukerlik 111belerinden 
dJğer kaydüknbul prt.larile mUracaat yollanns &trenmelert ve buna ılk'e de ka~
dOkabul kAtıUarını en ıeç 30 Mayıs 940 a bdar tamamıam11 olmal&n l.lzımdır .. 

s _ tsteklilerln sınıf ıeçme veırikalan haziranda bulundukları okullardıtn uke
rl Uselerce celbedilecek ve blltanıemeye kalmadan llDlf ıecenıar uı;ma anavına ea
tırılaca ktır. 

Askeri lise ll ve m 11ıuıtara ctrmel:e muvaffak oluılann NO 7ıJı kamptan De
ride ukerl okullarda yapılacakbr. 

ı _ Askerl orta okullarla Mualki sanat ft 1taratedDrU ..,_. hazırlama orta o-
'1JD•nnın kaydilkabul prtlan .. zamanlan ayrıca llAn edlJeeektir. (2S21) 

SINGER 

. Modayı takip. eden her Aın1 kadm için kıymetli ta§larile ve nefis İJ. 
lemesile hakikaten nazan dikkkati celbeden böyle bir harikullde SİN. 
GD saatına sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİN~EB Saatlan 15 senelik bir müddet için • velev müşterinin 
mea'uliyetinden olsun. her türlU lnzalann müessesemiz tarafından hiç 
bir ücret alın.malwzm tamir olunacaklan garanti edilmiştir. 

N o. 27/ A 108 Elmuh ve 8 Pırlanta 230 Lira 

N o. 27 /B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 
Adres: SİNGD SAAT MAO.t\ZASJ - İstanbul Emlnnnft ead 1 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
Gümrüklerde Eşya Satılıyor. 

BaşmOdQrink, Haydarpaşa ve Ticareti Dahiliye ıtimrilklerlnde ft'il!'VC'Ut D9 h.,. 
lemde ve 318 lira 82 kuruı muhammen kıymetinde hurda demirbaş eşya ile ,anı• 
rük levazım tetkik memurluğunda mevcut 954 parça 260 lira 94 kurut muham• 

men kıymetindeki eşyalar 8-4-940 Pazartesi günil aaat 13 de milzavede Olı satıl•• 
caktır. 

istekliler mahRllinde eşyalan görerek sözü geçen giln ve aaatte BqmildQrlQkte 
komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

Muvakkat teminat 23 Ura 70 ve 20 lira 25 kunıetur. (2232) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada ıaat '14.30 dar 

18 • Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
ltanva Oivanvnlu No 104. 

Sahibi ft NQrtyat Mtld8rtl 

Lfttfl o0RoCNc0 
GezetHlllll n Neşriyat T. L. 9-

Betnldıl'I Tel' TAN 111.tbaMI 


