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Balkanlar, Tehlikeyi Onlüyorlar 

Yugoslavya Başvekili ski 
toyadinoviç 

~ Yu11oalao Batf1eldli 
Stogadlnoo~ 

f 1111oel.ııı1ga Bt11Joeklli 
Zoetlwvlf 

Tevkif Edildi 
RomanyaveMacaristan 
Yabancılara Karşı 

Mühim Tedbirler Aldı 
Yugoslavyanın, Sovyetle rle Anlaşmaya Teşebbüs 

Etmesi Romada Al&ka ile Takip Ediliyor 

lmanya Romanyayı 
le Geçirınek ıstiyor 

Balkanların vaziyeti ve Balkan devletlerinin tedbirleri gü
nün hadiseleri arasında mühim bir mevki tutmaktadır. Balkan
lann bugün sahne olduğu hadiselerin en mühimleri şunlardır: 

1 - Yugoslavyanın Sovyet Birliği ile normal diplomatik 
münasebetler tesisine mukaddime teşkil eden ticaret müzake
relerine girişmesi ve bu teşebbüsün tesirleri. 

Yugoslavyada göze çarpan diğer hadise de eski Başvekil 
Stoyadinoviçin tevkifidir. 

Bal.kan devletleri tarafından üzerinde eMUlı kontrol 
tuia edikn Tıuuının Manriatantlan bir 11öriiniİfü 

2 - llomaa7a mllU vahdeti •ai· ı 
1--1·-ura v• ndklafaa tedbirleri 
~· 41evam edi)'Ol'. 
3 - Macmiataaü da buı millaim 
tedbirler alnunaktHu • 

.... farın Romanyadaki Faafiye.ti Halkında YUGOSLAVYA: 

Norveç, Seferberliği 
8i, lngiliz Sazetesinin ~ öep, .,. ı..,1n111 ... ,., Bitült 

l - . ,. . mah da anlaşmıya teşebbüs ederek ticaret 
~~~ 19 (Daily Express m sureti susa Romanyaya müzakerelerine başlamak üzere bu. 
~ği muhabiri Sefton Delıner yazıyor) - Alman propa- lunmuı hakkında burada çıkan Poli. 
~Nezaretinin ve Gestaponun memurlan burada hani ha- tlka gueteai fil mallimatı veriyor: 

~yor. Bunlann en bariz simalan Matmazel Edith Kohler "Yapslavyama tephbtla& bllhas 

1 
'-...........: ile Schommer'dir. sa Romada derin bir alika ayan. 

a l clırmıftır. Fakat İtalyan rueteleri ALKANLAR 1 Birinclsl bir Alman guetesinin ba menu üzerinde miltalla yilrtlt. 
muhabhidir. Fakat yazılan daha ba§ memektedir.,, 

•• kabir yere gidiyor ve neşrolunmu.. Jurnale d'İtalianın Belgrat mu Boyle yor. Burada yaptıiı it Göbeli hesa. babiri hedefin, Sovyet Birllli ile nor: 
bma çahpnat ve emri altmdaki P8- mal diplomatik münas beti t · · 

et 
Şiddetleniyor 

Afmanlar Kuvvetlerini 
Altmış Bine Çıkardılar 1( ralan sarfetmaktlr. Schommer'in va- " e er esısı 

azanılamaz zifesi ise daha güçtür ve Romanya. ~~uğunu soylemekle iktifa etm~e. 
~ dan ne almak mümkünse onu alıp B. 1 ber • . Londra, 19 (Hususi) - Norveçte ve Stokholmde bulunan 
......_. .. . unun a aber Romanın sıyası hah" l b Alman] · 
~ il. Zelcerlga SEBTBL ~yaya gonderm~!=ll'· Onun em- mabalııi yeni bir siyasi vaziyetin ta. mu ır er ugün ar ile Ingilizler arasında bilhassa 
ll n altında çalışan hücum kıtalan haddüs etmekte olduiuJl fak t b Trondheim etrafında vukubulan muharebelerden balısediyor-'1 aftalardanbeıi müttefik- mensupları, her tarafa dağılmış bu.. nun Yugoslavya ile ıtaı;~ ar.:ıoo:~ lar. Fakat bu muhabirlerin harp sahnesinden uzakta bulunduk-

lerin Alınanya etrafın- lwıuyorlar. ti dostluk münaaebetleri uz·· erinde 
y-..ı.r , •• ,.,_ Alman lan nazan dikkate alınmalıdır. - · .l._~ ablokayı şı'ddetlendirmive ~ a.,_ gaga tesir etmiyeceğini söylüyorlar. Bun. 1 ----------

~ ., , kedile t oUe l telikk" · - y Bugünkü haberlere gore, Almaıı- M ı• R • ~ \'erdiklerinden bahsedili sev n pe r r ann ısme gore ugoslavya laı Trondheim'e tayyare ile yardım .,,. 15, e ftO ya 
:''it h - C!-1.. , Sovyet rejimine muhalif değildh ~ ou arada ablokanın Bal- ~ ... ıommer in ne derece muvaffak Fakat kom- 1zm· Avru l kuvvetleri göndermek istemişlerse 

---- olduğu petrol sevk' bile -1 - lebL un m paya yayı - d b 1 •f LI 1 • 
~ da UşniJ edileceği söy- Ur. Harbin ilk yedr:yuıda o~~- muma muhali!tir ve bu muhalefetP. e~;nd=~~erıa:sı:c':C!1:!ştü:~ · ffl a~ G tımat 
'- ~~~:;;:tere ve Fran- yadan Almanyaya yapılan petrol ih- dev= .. =~~~.. idi edtu• nubundaki Hegre namındaki Norveç 
~ -ac · sefirlerini racatmm aylık vasatisi ,9,099 ton- VJ#UU ... ._.~ te" ı kalesi Almanlara kanı mukavemete Beyan Eff İ 
C~ .. gün}" k dur. Bu ise Almanlar tarafından is- 1!'&l Bqvekil Stoyadlnoviç'ln tev. devam ediyor. 
:_~ çagınJ? . erce on- tenen 130,000 tonun aplı yukarı ya. kffine gelinee, bu hAdise, dün eski Memleketin bütün bu havalislnde Paris, 19 (Hususi) - Geçen defa 
'-a aktediliyor. (Sonu: SL 4, Sil. 2) ıSnntt ~Q "' ~ • " Miifkül 'DflZltlette bulantuı mütemadiyen kar yağmaktadır. aldığı itamat reyinin son derece za. 
~~dan sonra, İngiliz / avef Kralı Gliatao Y İaveçin cenubunda Elverun'da bü. yıf olması yüzünden mevkii sağlam 
S~AvamKamaramıdave- s·ınyor Gayda o·ıyor k· •. · Ho· LANDA yük bir muharebenin devam ettitı sayılmıyan Rcynaud hük<imeti, bu-tı.aı~_ltararıar hakkında beyanatta bildiriliyor. gün meclisten ittüak ile itimat reyi 
~ söyleniyor. Bu hic:Uaeleri Almanların levazım ve almıştır. 
~ bir alaka ile taldo eden Bal. nalUılnunatı 1calmaıl.ı Meclis evvela gizli bir celse akte • 

... t..~ Tuna memleketleri merakla ' ' it 1 Akd . d Ye ı·sveçte Re terin Stokholhmd ald l\ derek Başvekil Reynaud'nun siyasi ~radyoya ver1yorlar. in. a ya enız e , u .. en .ı6ı ma- ve askeri vaziyet hakkında verdiği 
~.~ekilinin beyunatmdan öj.. l6mata gore Narvlt haYalısindeld malUınatı dinlemiş, daha sonra hü. 
~ §Udur: Almanlar, levazımsız ve mühimma~ k<imetin istediği itimat reyini ittifak 

"'~ve Tuna memleketlerile K tı·oıd v z MÜ da fa a sız kalmışlardır. Narvikln dağlık bır ile karşılamıştır. Celsede hazır bu • 
... ~ tlc~art nıübadeleler mümkun ol. uvve ı ugu aman yer olması da tayyare ile levazun .. ve lunan azanın sayısı 504 tü ve bunla 
~ A Dtüh~t ve yaı:ctımcı latalar gon- ~ hepsi de hükumetin siyasetirı 
.... ~ devamlı surette arttınL H 1 ki derilmesıne mini olmaktadır. Bu tasvip etmiştir. s tellliıı edecek şekilde inkişaf s lh D 1 d azır 1 arı yümen Narvikin civannda bulunan 
~.~- a:~~inv~=~~ u evam 1 ır " =~~eci bir ikıbete mahkum ........ -..,,-• .-.... _ ........... '--.............. -=-..wl~t ... _._ ........... , ..... ,_ ..... -:---.... fi--~k ... J;,...t-... _ ..... ,., 

ltt~~Y•. °:'~t~t~. ~u memlek~ La Hay, 19. ~H~) - Ho- İn;tliz ve Norveç kıtalan araslll- ooseve • ası 1 e 
~)'e~çb~ısın~ ıstiklil ve.~· ~- Roma 19 (Hususi) - İtalyaJ Mftaıyanın Atdenlzde takip ettill landa Başvekili bugun memle- daki irtibat, Norveç hüktlmeti tara. Sta tükonun 
~ti nıuttefikler vey:ı muttefik .1 İ gil' . sfyuet ta}ualrlriim siyaseti delildır. ketin her tarafında örfi idarenin fmdan t.eyit olunmaktadır. 
~tarafında~ . t~hdit edilecek 

1 
e n .. tere gazetelerı a~~ında Bütün devletlerle bilbuaa Akdeniz ilAn l duğun dyoda .. le- Norveç hükUmeti şu tebliği neş.. Muhafazasını istiyor 

)~ .. a duşmesı ıçın hiçbir sebep son ~erde bqlıyan munaka- devletlerile el bır'llll slyuetklir diği ~ umı: ;8ık bil~ retmistir: 
. §8 devam ediyor. Giornale d'İ- Tarih~ .. ---.. ki, Akd niz . il nu a . a a? "İngiliz lutaları Norveç sahille- Felemenk Hindistıuu yüzünden f 

8 * tal' • b' taraftan A L _,_..,._ e . ~ • Ye halka sükUnet, Uy&DJkhk Ye rinin muhtelif noktalarında karaya --'L-
lf.ce İngilız Başvekilinin bu ı~ gazetesı, . ır na.- letleri arasında sulh ve refah bük~ cesaret tavslyelinc:le balunmnı ve fU çıkmıya devam etmekt19d\rler. Nor- m..-ia. ile Japonya arasındaki 11 

~~anatı, Balkıınlarda baş. d~nız meselesınden ve bu de- drdülü de9irJer, tıaı~ sulh 1- sözleri mylemiftir: veç kuvvetleri, kara ve denizle tn.
1 

=e~o~~:amn~:;or~Y~~:., 
~ ı &andığımız dıplomatik ve nızde İtalyanın vaziyetinden çtnde bulundutu ,,. Akdenbde rnu. 0Bitaraflılunizı nmhaf«aı ettifi.. liUz kıtalarile irtibab temin etmiş.. d"Un verdili beyanatta. Pa"if" 
)~~ taarruzda İngilterenln bahseden yazı serisini ne§l'ediyor, vueney1 tembı edecek derecede kuv. m1z müddetçe, bu blt.rafhla riayet lerdir. mmtakasında -ıtatiiko,,un mnhaf 
~bir istikamet takip ettiğini diğer taraftan da İngiliz gazetelerine vetll oldulu devirlere tesadüf et- edlleceifne dair her ild taraftan t.e. Trondheim'in şimali..,deki Norv~ 7.a P-'Uffefini umdııtunu ~n~I 
Sor. cevap veriyor. miftir. İtalyanın Akdentzde yayıl.. mbıat aldık. Bunu muhafaza etmek Jatalaruıın kumandanı, seferberliğin mlstir. 

"..J: aıı!a cenubu şarki Avrupayı Sinyor Gayda, Akdenize tahsis et. muı, hürı:iyetlni ve hayati sabuını hususundaki katı arzumuz fiipheye tamamlandığını hükdmefJe bild~tı- Bu hususa dair tafsilatı iiçünt' 
--.e almıştır? tlği makalelerin IOllwacusunch diyor temin zaruretinin lcabldlr. mahal bırakmaz. İttifaldar akdine tir. Kumandan., Alman latalanna mu sayfamuda hulaeabnm. 

(Sema: Sa. 4 Si. J) ili: Scrr ti 98· 61 ıSfmu ~ıı " ~ <Sonu Sa. 6 Sü: 3) ~.......-



LCiyık Yalanlar! 

N orveçln me hur Nnrvlk limanını 

evvel:\ Almanlar işgal etmişlerdi. 

Bu işgalın yapıldıfı gün, "Bcrlin., radyo
su, şu sözleri söylüyordu: 

" - Alman askerleri, Norveçln askeri 
bakımdan en ehemmiyetli mevkii olan 
muazzam "Narvlk,, !imanını zaptettllerl,, 

Ayni gun, müttcllkler tarafını iltizam 
eden başka blr rndyo, bu lııgal Mdlsesini 
aşağı, yukarı şu cümlelerle anlatmıştı: 
''- Almanlar, Norveçln tlmal aahllle• 

rinde, "Narvlk,, isminde bir kasıbıy 
olrdlrer. lnglllz donanma11, Almanların 
saklandıkları bu ufacık kasabayı aramak· 
tadır!,, 

Birkaç g(ln sonra İngilWer, Almanlan 
N n,ik'tcn çıkardılar, ve limanı kendi tı
g ileri altına soktular. O zaman müttefik
ler taraftan radyo, "Narvik,, limanını, 
~ cümlelerle tasvir ettı: 

"- 1 nglllz donınma.ının Almanlardan 
istirdat ettljjl Narvlk limanı, Hkert ehem· 
mlyetl bakımındın Norveçln kalbl sayılır. 
DDnyanın en bDyDk ve en kıymetli il· 
manlarından biri olan Nnrvlk, lktıudl ba· 
kımdan da. Norveçln gl!z bebejjldlrl,. 

Ayn! gtın, "Bcrlln,, radyosu da, Almnn 
kuvveUerlnln .. Narvlk,. ten tıırdolunuşu
nu anlatırken - aşafı., yukarı - şu ılSz
lcrl söyledi: 
"- 1 nglllzlerln ltaıl ettikleri yer, lı· 

mini "NorveçH harltaaındı pertıvaızla 
bulıblldljjlmlz kDçDcDk Nırvlk kaaabacı• 
Oından ibarettir: Biz, elimizde bulunan 
bu kaaabıyı, lılmlze yuamadı!lı için tah· 
llye etmlıtlkl,, 

İki tarafın vcrdll!l havadisler a?'Mlnda
ki bu tezat, propagnnda harbinin en UıblJ 
neUcesidlr. 

Yazan: Naci Sadullah 

Bunun içindfr ki, bu hareketleri ;yOrlln
dcn, iki tarafı da haksız bulmak mUm
kQn değildir. Nasıl, - meseltı - Berlin
de bir adnm <Sldilren Almanı hapse so
kuyorlar, fakat Polonyada bir düzüne in
sanın canına kıyan Almanın göğsüne ya
nm düzüne madalya takıyorlarsa, men
fur bir ~ey sayılan "yalnn., ı. vatanı mak
saUarla sliyllyenl de ''mlllt kahraman,, 
tanıyorlar. Bazan adam 8ld0rmek, yalan 
ı!Sylcmek, hattd bir casuı için, hırıızlık 
etmek bile milli, vatant ve eerefil bir va
zife halini aldıfına göre, dUnya radyola
nnın bOtün dünyayı kandırmıya çalışan 
neşriyatını da hOrmcUe kareılamak mcc
burlyetlndcylz. Fakat, bu yazımda bir tek 
m!Aalinl verdiğim tezaUar karsı11nda ba
ıan keyif, bazan hiddet, bazan da hayret 
duymaktan, hürmet duymıyn vakit kal
mıyor. Bu hakikati &ftrenmek. belki o 
n şrlyatı yapanln.nn ho0lanna gltmiyecek: 
Fakat ne ,.apayun? Ben radyo dc.füim ki, 
7nlan .Oyllyeylm? 

• 
Kalay Ucuzlamış! 

G azctelerde okuduğuma gore, ııon za

manlarda, "kııla7" :tcvkalAde ucuz
lamış. Bundan daha tabll ne olablllr? Ber
Un radyosu kadar zengln madeni olan blr 
nesne ucuzlamaz mı? 

Yine ayni havad.Jaten lll'rendiğimlze g~ 
re, "kala7" Utanbulda da hayli mebzul
muıı. Bence bu, daha blr llC7 dc![l.M Eğer, 
bu İstıınbul otoblliılerl bugünkü hallerin
de lDlerniye devam ederlerse, kalayın bu
gilnkO mlktannın birkaç misline çıkaca
ğı da muhakkaktır! 

HAi CASUllAll 
WeuJ~~-

Tefrika No. 33 Yazan : Theodore Feistead 

Kızın Hali ve Tavrı Çok 
Ş ·· pheli Görünüyordu 
Kız tehlikeyi anlamıyor ve hoşu. 
na giden bu adamın tehlikeyi boy. 
lamasını istemiyor ve bu yüzden 
tcnezzühün açıklarda yapılması 1. 
çin yalvarıyordu. 

Mülazim de onun bu rlcalann
dan bir şeyler seziyor, f.ıkat vazi.. 
fesini yapmıya devam ediyordu. 

Kızın vnzifcsi, bu ad9mı yakın. 
dan takip etmekti. Bir aralık hie. 
sine mağlup olarak onu ikaz etmek 
ve kaçmasını tavsiye etmek istedi. 
Fakat vazife hissi galebe çaldı ve 
.Mis Jean bir tek kelime söyleme
di. • M Is Jean vazifesini muvarra. 

kıyetle yaptığı takdirde 
büyük bir nakdi mühafata nail o.. 
lacaktı. Fakat genç kız bUtUn his. 
lerinle mücadele halinde idi ve bit 
Dalila rolu oynamak istcmiyordtL 

Nihayet Edinbergh'e döndüler. 
Alman mülfızimi anlattı: 

-Yazıhaneme kad~r birlikte gi.. 
delim de mektuplan alalım! 

:Mis Jean bir lahza düşündük
ten sonra cevap verdı: 

- Senin yerinde olsaydım, bu 
yazıhaneye gitmezdim! 

Sesinde insana korku veren bir 
ürperme vardı. 

Mülazim sordu: 
- Niçin? 
- Beni dinlersen Londraya gi. 

den ilk treni kaçırma. Ve vakit 
geçmeden İskoçyadan uyrıl! Çünkü 
buyük bir tehlike ıçindesm• 

- Alay mı ediyorsun? Bc:n bir 
§CY yapmadım ki.. 

- O halde sen bilirsin! Ben sen~ 
den ayrılıyorum. Allaha :.smarleı .. 
dık. 

Alman mülazımı hayret içinde i. 
di. 

Fakat kızın dediğini yaptı ve 
ilk trenle Londraya hareket cttL 
Kalbi fena çarpıyordu. Yolda ba. 
şına bir şey gelmedigine bakarak 
biraz sevindi. Fakat Londraya va. 
rarak Schmidt'e telefon ettiği za.. 
man cevap alamadı. 

Ve telefoncu kızın ona: 
- Bir dakika bekleyiniz. Sizl 

birazdan arayayım mı? 
Demesinden şüphelenerek: 
- Hayır, bayır! dedı. 

Acaba Schmidt Skotland Yard'ııı 
elıne mi duşmüştü? 

Meseleyi nnlamo.k lazımdı. Ve 
derhal kalktı. Schmidt'e alt dai
reye girdi. Dairenin knpısı açıktı 

ve lçerde bir kız oturuyordu. Sor_ 
du: 

- Mister Schmidt burnda mı? 
- Hayır, henüz gelmedL 
- Onu nerede bubbilirlm? 
- Eden caddesinde yaşıyor. 
- Kaç numaralı evde~ 
-18. 

Fakat bu kızın hal ve tavn da 
§Gpheli idi. 

Ve mülazim büsbütün meraklan. 
dı. Verilen adrese koştu. Fakat o 
evin kapısını çalmıyarak karşıdaki 
eve müracaat etti ve kapıyı çala.. 
rak sordu: 

- Schmidt namında birini tanı.. 
yor musunuz? 

Ev sahibi cevap v~rdi: 
- Evet. Fakat .:>nu l)ulmak için 

Skotland Yard'a ınürııcaat gerek. 
- Skotland Yard mı? 
Millazimin kalbi tekrar çarpmı.. 

ya başladı ve ev sahl':>ı tekrar ce .. 
vap verdi: 

- Bu sabah ikl adam evine uğ .. 
radılar ve onu bir artıbnya koyup 
götürdüler. 
Mülazım bir lahza bile bekle.. 

medi ve koştu. 
Fakat vaziyet niçin bu mahiyeti 

almıştı? Kendisini ve arkadnşları
nı kim1er ele verdi? Acaba Mis Je.. 
an mı? Fakat buna imkan yok. DO. 
şünüyor ve ilerliy()rdu. Eşyası 
Kings Cross'da idi. Fakat zabıta
nın eline dUşmü olnbllJrdl. Üstü 
başı, haizi ehemmiyet değildi. Fa.. 
kat bunların arasında kendisini 
mahvetmiye kfıfi evrak vardı. 

Ne yapacaktı? Bütün geceyi so .. 
kaklarda mı geçirecektı? Bir ara. 
baya ntlıyarnk Vest End'e gitmek 
istediğini söyledi. Ve burada arka 
sokakların birinde, pis bır otel bul. 
du. Odnsınn girerek kaçmak için 
plfınını hazırladı. 

Planı hazırladıktan sonra soka
ğa Çlktı ve eski püskü elbiseler sa. 
tan bir mağazaya gırerek bir ge. 
mici elbisesi aldı ve küçük bir ba. 
vul hazırladL 

Sonra bir trene atlıyorıık üçün
cü mevkide oturdu. Bn~na bir be.. 
ıa gelmeden tren hareket et:ınişU. 

* E rte!l akşam Hul'e yakın Pa .. 
ragon istasyonuna indi ve 

gemicilerin uğradıklan yerlere da.. 
larak yetnl!ğin1 yedi 

Burad:ı 1'irkaç Alman gemlcisinc 
rastgelerek gemilerinin ertesi sn. 
bah hareket edeceğini anladL 

(Devamı var) 

Yukarıki resimler, !Jlilli Şef ismet lnönü tarafmda11 Anka- rü11iişile sılılıi şartlar altında büyiltülen çocuklarımızın bff 

rada küşat resmi yapılan Umay Pavyonu'nun hariçten gÖ· koğuşunu göstermektedir. 

Son Afrodit Davası da 
Dün Akşam Neticelendi 

Berlin Sefirimiz Dün 
Ankaradan Geldi 

Müdafaada Bulunan Cumhuriyet Gazetesi 

Neşriyat Müdürünün Beraetine Karar Verildi 

Husrev Gerede, Almanya ile Aramızda Ticaret 
Anlaşması Müzakerelerine Başlandığını Söylüyor 

"Afrodit,, adlı eser yüzünden gazeteler aleyhine açılmış Berlin Büyük Elçimiz Husrev Gerede, dün sabah AnksJ11' 
olan davaların sonuncusuna dün bakıldı ve bu dava da beraetle dan şehrimize gelmiştir. Büyük Elçi yarın akşam Berline hare' 
neticelendi\ ket edecektir. 

Bu dava müddeium11mtliğin Currı- - ---ı Husrev Gerede, bir hafta ıcad•~ 
huriyclgu~e~ a~yhln~ llirahımı~~ ıevvclBe~nden g~~ek A~ll~~ 
Hakkı Konyalının cevabını neşret.. B 1 d. M f B • • gitmiş ve orada Başvekil Harıc•) ş-
memek v~. mahkeme zaptında 0Jmı- e e ıyen İn asra utçesi Maarü ve Ticaret Vekill~rile .gör~lle 
yan bir cumleyi yazarak !brah:m meler yapmış, bu arada kend!le!'.ır 
!f akkı.~~ ?ak~r~t etmek suçlar:ı?ın Almanya ile aramızda!d siyası, ~I'· 
ıslend.ıgı ıddıasıle açıla~. ~av~ ıdi. Yeni ilave Edilen Tahsisat Ue Teşk·la""'f sadi v7 ticari m~~asebetlerie ~lfl1·ıl1' 
İbrnhım Hakkı, davaya uçuncu şahıs yadakı talebcmızın vazıyeti hnJcl\ 

sıfatne ve müdahil olarak iştirak eı.. Kadrosunda Denişiklik y apıhyor da izahat vermiştit. 1 
miş bulunuyor?u· ':I Reisicümhurumuz Milli Şef .ts~~ 

Gerek İbrahım Hakkı, gerek ve. 1940 mali senesine ait Belediye masraf but~t:~l hazırhn- İnönü de Berlin büyük eıçirnııı 1 
kili Ethem Ruhi, mahkemeye gel. Lcmbuln hRreketinden evvel ltJbı.l 
rrıemişlerdi. Ethem Ruhi tasdiksiz bir mış, dün Şehir Meclisine verilmiştir. Yeni bütçe ile gerek Be- buyurmuşlar ve kendisini akpP ye. 
rapor göndermiştl Bu raporda avu- lediye teşkilatında, gerekse memurin kadrosunda birçok deği- meğine alıkoymuşlar::lır. Husre'' c;~ 
katın bünakı sadr ve Diyabetı sükrc.. şiklikler yapılmaktadır. rede, Milli Şefin nezdinde beş bıl;ı.ı 
den muztar ip olduğu, on gün kadar İkt t _ d" 1 .. ~.. . . 170 1• h do-ı'n 1 ... i ... 6200• Bouor•ıu .ho .. .toh....... saat kadar kalmıştır. ıcrC 
istirahate muhtaç bulunduğu yazı- ısa mu ur ugu ıçın :r- ••· ,..-,,.- ,,. 0 "'Berlin bi.ıyuk elçimiz gazetecı 

ücretli bir muavin, hal idaresi içm ı;ıne alınacak doktor, hemşire, eczacı 
lıyordu. . 100 lira ücretli bir kontrol mem~ru, vesair müstahdemin için 6650, Zey. şu beyanatta bulunmuştur: .. 11ıı· 

Hfildm, tasdıkslz raporda zlkrerlı. iki tahakkuk şefi, iki evrak mukay- nC'pkamil hastahanesi için alınacak '- Mezunen gelmiştim. Bu :znılctc'' 
len hast.alıkların mnhkem. e. de .bulu.Ti. 1 d k h . 1 · 1 sebetleAnkaraya da giderek lcabcıı""' Q 1 yidi, belediye sıhhiye miıdi.ır üğıine o tor, emşıre ve ec?acı ar ıç n d ,,. 
mıya mani 0 madığı gıbı orahım bağlı olmak üzere 40 lira maaşlı bir 5650, kimyahancye yeniden alınaca:t temas ve ziyaretlerde bulun tııfll' 
Hakkının bizzat gelerek veya bir baş. hhi .. 1 1 . . 1800 "h • h t Cümhurreisimiz Milli Şefimiı e 
ka vekil göndererek kendisini temsıl hastahaneler ve sı muessese er memur ar ıçın , zu rcvı as a- "mdan kabul edildim. Kendilerıtı 

müdürü, müdürlük kalemine 15 şer lıklnr teşkilat ve hastahant?sine alı. .ı. 
ettirebileceğini kaydettir~rek duruş.. lirn maaşlı iki memur nanızedi. Emin nacak doktorlar için 5000, yollar mii. arzı veda ettim. ıe.· 
mıya deva.~a karar ver<lı. .. cmü kazasına 35 lira maaşh ikl dok- dürlüğüne alınacak yen! mühcndıs, Almanyada tahsilde bulunan tB ıfl 

Bunu mutcakıp lddla .makamı gon. tor, Üskiidar kazasına, t'U"' kurtaran fen memuru ve sair memurlar için belerimizin vaziy~ti iyidır. HarP ~ ... 
derilen cevabın - İbrahıın Hakkı ta- işlerile meşgul olmak lizere bir dok. 4000, nümerotaj müdürlüğüne alına- takasındaki mekteplt?rde tahsile fl 
rafından yeni harflerle yazıldığına tor ve bir sıhhiye küçük memuru a. cak memurluklar için 8000 lira ko. vam etmiye imkan olmadığıfld81t 
dair şahit te dinletilmiş olmasına rağ M" 'h D d o l' deki fl1e · 

lmmasına karar verilmi:jtiı'. nulmuştur. unı , res en ve ı;Jer ın MI 
men .Arap harflerlle yazıldığı ve t ı ki d'l 'şle di En ~z.·. 

ıdl"i bl ld ı; .. l A b"t H k' h t h Y · f b"t 'nd b" kalemi ep ere na e ı mı r r. j): gönderi 6 sa t 0 u6 unu soy P- yrıca u çeye ase ı ac; a ane. enı masra u çcsı e ır B 
1
. d d' B 

1
. D den'dC 

fi il .. d ı l ak d kt h · h "d" l"ğ " b' d - · er ın e ır. er ın ve res ııe di. Arap har er e yazılıp gon er ıen sine a ınac • o or, cezacı, cm1iıre, ma sus mu ur u u, ır e muşavır. talebe cemiyeti kurulmuştur. 'fııle 
mektubun dercine \mklinı kanuni oL hademe vesair müstahdPının için 9 liğ& ihdas edilmiştir. Mevcut turizm . . . Jo!IW 
madığından beraeti istedi. bin, Cerrahpaşn hastahanesine alına- ı şubesile neşriyat ve ls~atistik şube- toplu bır hald~dı~'. Cemıyet 58 ıı 11"' 

Mahkeme zaptinn geçmediği halde cak doktor, hemşire vı?sair müstah. leri de birleştirllmiştir. rında gazetelerımız muntoza1?1~eri (e 

Semih Liltfiye atfen 'mUddeluınumi- ~............-~~ lunduğundan memlekete aıt ı~·atetıt' 
nin tanıdığı İbrahim Hakkı Konyalı. ha~er.l~rl takip ede~iliyorlar. ik ırıt~ 
yı ehlivukuf seçmesi" nitı yazılması- F ·ı y a t 1 a r ı e bu s lerımı~ın eks~risi yuksek t-:~ iJl ç" 
nı İbrahim Hakkının şahsiyet ve ka. tcplerınde milhendis olmak ıç 
ra~ter sahibi olmayıp başkasının em. lışmaktadırl~r. rııııtı' 
ri ıle hareket eden bir adam halinde y .. k 1 n 1 n Evrakı Tnlebemizın faaliyetinden ıne ıeıı' 
göstererek hakaret etmek maksadile U 5 e e nuz. Gerek se!aretimlz, gerek tıı t11B' 
hareket tellikkl ederek bu suçtnn ce- müfettişliği kendil.erile dalına te 
za kanununun •ao lncl maddesi ile Madde I er e • sı muhafaztı etmektedir. ctW 
ceza verilmesini talep ettl en 1 yor Üç ayda bir, rektörl ..ıı" 

Mildnfaa vekili İrfan Emin yuknr- den imtihan neticelerini aııyoioif• 
daki cümleden iddia makamının an. Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, son Eski Kocaeli Mebusu Sım BellJ- Kendilerine yapılan muamele i1 !1'' 
ladığı mananın çıkarılamıyacaf(ını, bir iki ay zarfında, gıda maddelerin- oğlu hakkın.da yüksek makamlara İaşe sıkıntısı da umumiyetle ll9 ğıl
bunun Semih Ltitfi tarafından söy_ de kaydedilen pahalılığın sebepleri hiikumctin siyasetini tenkit eder m=ı. tatbik edilen tııhdldattan fa.~ıa d~1eıı 
lendiğini, İkdam ve Akşam gazete- üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. hiyette mektuplar göndermesi yü. dir Aileleri tarafındıın gondet 
lerinde de aynen yazılı olduğanu bil. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırda zünden başlıyan tahkikat sona ermiş paketleri muntazaman ahyorlaf·•' 
dirmi§tlr. nn riyasetinde teşekkül eden bir ko. ve tahkikat dosyası tetkik edilmek y . ti t l ması 

İrfan Emin, İbrahim Hakkının gön misyon, et, yağ, fasulya, nohut, mer- üzere Ankaraya gönderilmiştir. em ~are an a~ 
derdiği cevabı Arap har!lerile yazıl- cimek gibi maddelerin fiyatlannı ve Evrak henüz iade edilmediği için muzakerelerı {I· 

dığının sabit ~lduğuna da işaret ede. bunların memleket dahilindeki stok- Sım Bellioğlu halen Emniyet Mü. BilyUk elçimiz, Almanya ile b.~ç; 
rek şunları söyledi: miktarlarını göz.den geçirmiştir. Bu dürlüğünde nezaret altın.daır. Sırrı metimiz arasında iki tı.ırafın thtı)' " 

hk . ' ~nl81 
- B~n ı_na emenlzden ~dalet ıs- maddelerin son iki ay zarfında fazla Bellioğlunun nerede ve ne suretle !arına uygun yeni bir tıcaret _.btl~ 

terken ıddın makamır;.ın Turk harf. pahalılanması ne bir ihtikar, ne de muhakeme edileceği de şimdilik kati ması müzakerelerine Ankarada 
19
r 

inkılabına ve bu inkı~aba ait karımı. bir spekülasyon yüzündendir. Bazı surette tesbit edilmemiştir. lanmış olduğunu söylemıştir. AP ııl1 
lara muhalif harekatınden ve mah- gıda maddelerinin pahalılanması kıs Kendisinin şu veyn bu mahkeme ma 30 milyon liralık :>lacak, btl:ııtl' 
keme huzuruna yalancı şahit çıkar. men ihracatın fazla yapılmasından ye verileceği hakkında Dahiliye Ve- 13 milyon lirası mUbııdele besaP ~' 
mak suçundan dolayı ı.urAhim Hakkı kısmen de zelzele ve seylap dolayı. kili Faik Öztrak tarafından gazetele. na karşılık tutulacaktır. Atınaıı190ıı Konyalı hakkında takıbat yapılma. siyle istihsal merkezlerinden mnl re beyanatta bulunulmnmışbr. Bu inşa edilmiş olan gemilerimizin cl~ıe-
sını istiyorum. gelmemeslndendir. itibarla evvelki günkü nüshamızda taksitleri de bu hesaba dahil c 

İrfnn Ernln, müddeiurnumt Hlk- Kuzu etinin, geçen sene ve evvelki Sırrı Bellioğluna ait haberin sonun. kt'r 
met Onatın kemal stıh\bi, temkinli senelere nazaran on kuruş kadar da Dahiliye Vekiline atfen yazılan cc ı · ~ 
bir zat ve memleket için bir kıymet düştUğU tesblt edilmiştir. Diğer hay· sözler dogru değildir. ===========~ 
ve şeref olduğunu söyliyerek: van etleri, fasulya, nohut, mercimek 1 tA 

- Konyalı gibi bir adamın böyle gibi gıda maddelerinde, normal za. . Beşik~ş Fınnianns T A K Y - ~ 
bir kıymetçe tesadüfen tanınmış ol. manlarn nnzaran kiloda 10 kuruş ka. Teraziler Konuldu ~ 
mnsı da Konyalı için blr şereftir. dar bir terefiü olduğu anlaşılmıstır. 
Konyalı bu hAdiscnin yazılmasından --~ 

dolayı dava açmak ~öyle dursun, bu Emniyet Ilirinci Şube 
verefl kendisine iznfe ettiği iç!n 
matbuat teşekkür etmelidir. nedi. Müdürü Rahatsız 

Bundan sonra Sunt Ziyn müdafaa. Emniyet Birinci Şube Mildilril E-
mnı yaptı. Kanuni sebepleri izah <'- ip Yavuz bir kaç giindenberi rahat. 
dcrek beract istedi. Htıkim müdafaa. sızdır. Müdür, evvelki gün Cchrrah 
ları rnUteakıp kararını bildirdi ve paşa hastanesine yatırılmıştır. 
Hikmet Münife bcraet ettiğini tef. Kendisine acil şifalar temenni e. 
him etti deriz. 

Son günlerde fırıncıların fazln 
miktarda noksan ekmek çıkardıkla. 
rını gören Beşiktaş Emniyet amirli. 
ği, bunun önüne geçmek için bir ça· 
re bulmuştur. Dünden itibaren her 
fırının tezgahı başına bir de terazi 
konulmuştur. Müşteriler ekmekle. 
rini bu terazide tartmakta, noksan 
olduğunu görünce derhal zabıtaya 
hııber vermektedirler. 

20 Nisan 1940 

C U M A R T E S .~&5 
4 Uncn ay Giln: 30 ıcasun· ,.;~ 
Arabf: 1358 ıturnt· 1. 1 
Reblülcvvel: 12 Ni!ıı~.ıs 
Güneş: 5.13 - Öflc: 9,54 
lklndi: 16.00 - Akşıınc 1 s.2• 
Yntsı : 20.31 - 1msdk: ___.,.. 



20 .4. 940 

~··········::·······: 
iB G UN f 
~~ ...................• 
9iltere ile 

ltQlya Arasında 
rllzan: Ömer Rıza DOGRUL 

FELAKET 
J ngiltere matbuatı ile İt lyn , 

la nı!ltbuatr nrnsındn bir atışma 
,ılı. ltnlyan ınotbuatının müfrit 

ıı taraftarlığı göstermesi, Al
~t, tnferlerinl telleyip pullayıp or-

Mıntakasındaki 

Mahkumlar 
~I atması, İngilizleri rahatsız et. 
le~e İngiliz gazeteleri bu hattı hn
~ ltı iç yüziinü ve hedeflerini an. 
iden istemişler ve vaziyeti tahlil 
~eı~cşriyat yapmışlardır. Londra 

"!lcri bu neşriyata devam edi· 
t "e bir takım mütalaalar ylirütü. 
~tlıu nıütalnalan şu şekilde hulu. 
llıek ümk" •• d ·· ı\l m un ur: . 
bertıanyanın hedefi ltaıyayı da 

~sürüklemektir. İtalya do harbe 
b enmek istidadını gösteriyor 
~: Yüzden bir takım teşebbüsler 
ll' ıu:ırlanıyor. 
~ kğer taraftan ltalya, harpten ha. 
ı~ al~ak istiyen bir gayrimuhnrlp 
lodııhıhni muhafaza etmek niyetinde 

l nu iddia etmektcdlr. Acabn 
~teı71? hangis.i .doğrudur ve bu vn. 
~' erın hangısıne inanmak lnzım· 

>e~?~ra gazeteleri İtalyamn vazi. 
.& ~ ıı~ ıki yüzlü gördükleri için bu 
l ~"tiılülüğün omdaki dostluğu yıp. 

~\'ası ihtimalinden endişe etmek. 
( e Vaziyetin sarahat kesbetmesini 

Mecris Cezalarının Beşte 

Dördünü Affetti 
Ankara, 19 (Ton Muhabirinden)

Büyük Millet Meclisi bugün toplan
dı. Talim ve terbiye ve matıe\Ta mak 
sadilc celbedilecek usta efrat, fevka.. 
Utde hallerde iki sene kaydına bak11. 
madan İcra Vekilleri heyeti knrarile 
silah altına alınabilir ve tallın müd. 
deti de dört aya kadar uzattlabilir'' 
şeklinde bir fıkra ilavesine ait kanun 
layihasını kabul etti. 

o 
p 

' alıa ında Statü 
·ı c gini Umur 

A a Gizli 

····-·--·-·Amerika ·--"""'"ı 
Silahlanıyor 

o a ması Manevrada •• 
Vaşington, 19 (A.A.) - Roosevclt 

gıızetecileri kabul ederek şu beya. 
natta bulunmuştur: 
"- Bütün Pasifik mıntnkasında 

statükonun muhafaza edileceğini, ha. 
rı~ menfaati namımı ümit ediyo.. 
rum. Hull'ün Felem:1nk Hindistarıı 

hakkında dün yaptığı beyanatla '':ı.. 
ziyeti tamamen hulasa etmiş olduğu. 
na kaniim." 

Amerika donanmasının 
manevraları 

Diğer taraftan Amerika donanma. 
sı, Havay adalan garbında gizli ~e
kildc manevralar yapmaktadır. Do. 
nE!llma, Amerika sahillerinden çok 
uzaklara gitmektedir. Harp gemile. 
rinde gazeteci ve fotografçı yoktur. 
Bahriye Nazırı Amiral gemisindcdır. 

Felemenk Hindistanı meselesi 

Vaşington, 19 (A.A.) - Aya~ :Mec
lisi 1 temmuz 1940 da başlıyan mali 
senenin bahriye bütçesi kanun lAyfha
sını 4 reye knrsı 63 rey ile kabul et
miştir. Bu biltçc, 963.797.478 dolara 
baliğ olmakta olup bundan evvelki 
bütçeye nazaran 48.437.229 dolar ftı:zla 
ve fnknt Roosevclt'ln biltçe hakkında 
kongreye göndermiş olduğu mesajın
da istediği t.-ıhs!sattan 123.514.095 do
lar noksandır. 

Bahri hnrckAt kumandanı Amiral 
1 Stark, Birle~lk Amerikanın, 43 bin 

1 tonluk 8 gemi inşa etmekte olan Ja
ponyaya mukabele etmek üzere 50 

Hindistanının statükosu hnkkmda 
yaptığı beyanat, muhtelif parti ma. 
hafilinde takviye ediliyor. Bu mahn. 
fil, Amerikayı Uzak Şarka bağlıy&n 
yollar üzerinde hiçbir değişiklik ol. 
maması zaruri bulunduğunu söyle. 
mektedlr. 

'Japonyada 
Tokyo, 19 (Hususi)- Hnriciye Na. 

zrrı Arita, kabinede A'\Tupa vaziye. 
ti hakkında izahat verıni~tir. Nazır, 
Tokyodaki Holanda sefirinin dün 
kendisile görüştüğünii, sefirin Ho
landa namına memnuniyet beyan et.. 
tiğini söylemiştir. 

Tokyo gazeteleri isyan ediyor 

~~ktedir. Nitekim İktısadi Harp 
~ Mister Cross'un bir iki gün 
ı. ~söylediği sözler de bu merkez. 

Zelzele felaketi esnasında enkaz 
altında kalmış olan vatandaşlann 
kurtarılması hususunda hizmetlt>ri 
görülen mahkumların affına ait. ola. 
rak hazırlanmış olan kanun lfıyihn. 
sının müzakeresine geçildi. Azadan 
bazıları bu mahkumlar1n cezalarının 
tamamen affedilmesini istedi. Adliye 
encümeni mazbata muharriri ile Ad
liye Vekili söz alarak bu talebe ce
vap verdiler. Bu cevaplarda 241 mah 
kUmdan 125 tanesinin adam öldür. 
mckten suçlu bulundukları, bunların 
cezalan tamamile affedilecek olursa 
bu hareketin ölenlerin aileleri ve 
mensupları arasında oksülfımeller 
yapacağını söylediler. 

Londra, 19 (Hususi) - Amerika bln, hattfı 52 bin tonluk Supcr drct-
Hnriciye Nazırı Hull'un Holanda navUar inşa edeceğini, Ayan Mecllsl 

Bahriye encümeninde bugün beyan 

Tokyo gazeteleri, Hull'iln beyana. 
tına karşı isyan ediyorlar. Zira bu 
beyanat, Amerikanın Büyük Okya
nusun Asya kısmına bir müdahale. 
nin delili olarak kabul edilmektedır. 

~lann Mukaoelesi 1 
-ı etmiştir. 

• senenin bahriye bütccsinln Ayan Mcc-
Amerika Sovyetler ı· Dlplomnsl mnhafill, 1940 - 41 mall IPropaganda U"1um 

Müdürlüğü Kuruluyor 1 tnlyan gazetelerinin buna mu· 
r ~ k_abiI yaptığı neşriyat İtalya. 

Verilen bu izahatı müteakıp ka
nun, encümenin tekilli veçhile şu şe.. 
kilde kabul edildi: 

Mu••nase atı Meseles·r 
1 

licıinde büyak bir ekseriyette kabule
dilmesinin Jnponyanın Büyült Okya-

1e !ı!1 "aııyetini aydınlatmayı istihdaf 
ld~0rsa da henüz bu maksadı temin 
1~ ~k mahiyette sayılamaz. Onun 
ftt d aşlıyan mUnakaşanın bir miid. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Sabık Rei.. 
sicümhur Hoover, Amerikanın Mos. 
kovadaki sefirini geri çağırmasını 
istemiştir. Hoover, haftalık Colliers 
mecmuasında şöyle diyor: 

I· 

r· 
ıı- it ahn, devamı muhtemeldir. 

"Listede adlan ve soyadlan yazılı (241) 
mahlromun mnhkOmlyet mllddetlertnln 
beşte dördü ve hukuku Amme ve tazminat 
kabilinden olan para cez.alan affedi~
tfr. Bunların muhakeme masra!larile iase 
bed~linden olan borçlan da terkin olun
muştur. Mahk<lml:v~t. mnrı,ı..n...-1 -· • s........ oısun. bQtUn mnhkuınlar hakkında 

t~ alyan gazetelerinin neşriyatına 
fıııd bu gazeteler müttefikler tnrn. 
'lıtJı: an knuınılnn zaferleri de neşret. 
~t hususunda gecikmiyorlar. ıı'n 
\tıı lıliittefiklcri.n zaterlcri nerede? 
!l .. 1lt~ıııder nereye yetişebildiler ki. 

I~ "ti ir\t\;'nya mı, Finlandaya mı, Dani. 

hOkmcdllmlş olan para cezalan nffcdll
miştir. Şu kadar ki, tazmini rnnhlycti haiz 
olan para cezalan aftan mOstcsnadır. Bu 
konun bllkml cezalan tamam.ile affedilen 
mah~mlnnn mahk1lıniyeUerlnln yalnız 
mcdent netkelc:Mnl re.fede-. Ceznt neti
celerine şAmll delttldlr. Bu kanunun ccz:ı
lan tamamen affedilmlı olan mnhlromlar 
hakkında inzibatı ve idarl bakımdan ka
nunen tatbik edilmlı ve edilecek olan mu
amele ve tedbirlere tesiri yoktur. 

"Amerikanın Sovyetleri tanıması, 
cok büyük bir siyasi ve ahlaki hata 
olmuştur. Polonyanın ıstııasınaan
beri Amerikadan Rusyaya yapılmak. 
ta olan ihracat yüzde 300 nisbetlnde 
artmıştır. Bu ihracat meyanında bil. 
hassa benzin, bakır vesaire gibi Fin. 
landalılann, Polonyalıların ve diğer 
irilllctlc.rın h.ümyetlermi gasoetmc
ğe yanyacnk olan maddeler vardır.,, 

c 'tl'"''<: h mı, yoksa Norveçc mi? 
~tdif '°'"-• r llıuJauu "Mrino 7c;t1ııe• 
tiıtı .. ~ ve daima geciktiler. Gecik. 

"l'ı. . d f e.• lt l •çın e ınuva fak olamadılar .. 
'l'an gazeteleri Akdenizdcn ve 
~· lllardan da bahsediyorlar. Bu 
~11~

1Yato göre İtalya, Akdenizde hu. 
'':; ~ir serbesti içinde hareket 
~: ıstediği halde, İngiltere, Tu-

e ~ e 'F'ransnya vererek, l\la1tnyı tah. 
1ıı Lıth, derek ve daha başka tedbirlere 

%d~l'arak ftalyanın hürriyetini 
11 ~ •t etmektedir. Bu yüzden iki ta. 

~· n:rasında bir dava ''ardır. 
~tıl !kanlara gelince, itnlyanın Bat. 
>o1tt arı tehdit eden hiç bir vaziyeti 
tlıarı ll?. llatta İtalyan matbuatı, Al. 
~~~nın da Bnlknnlnn tehdit et· 
~·· •gıni ilave etmektedir .. 

~aşanın Neticesi : 

~ Ünakaşa henüz bir neticeye 
~llc \'o.rırıamıştrr. Kolay kolay bir 

Londraya Bir Matbuat 
Heyeti Gidiyor 

Ankara, 19 (TAN) - lngilterenin 
daveti üzerine önümüzdeki ay için. 
de Hüseyin Cahidin reisliğinde bir 
matbuat heyeti Londraya gidecektir. 
Bu heyete her gazeteden bir :mümcS
sil iştirak edecektir. 

Şuşnig Münihte İmiş! 
Paris, 19 (A.A.) - Sabdc Avustur. 

ya Başvekili Schuschnigg'in kuzeni 
Walter Parise gelmiş ve sabık baş.. 
vekilin, Münihte mahpus bulundu. 
ğunu söylemiştir. 

ı-~Ye varacağı da znnnedilmt"z. 
~lıı at bugünkü vaziyete göre n. 
l~tı. 11 nokta İngiltere - itnlya dost-
~:un ınühiın bir imtihan geçir • .-----------

Fransız l\feclisi Hafi 
Celselere Başladı 

Paris, 19 (A.A.) - Mebusan Mec
lisi saat 9.30 da reis Herriot'nun ri
yaseti altında içtiınaa başlamıştır. 
Celseye hafi olarak ve harıbin sevk 
ve idaresi hakkındnld istizahlarla 
başlanmıştır. 

Zimmetine Yedi Bin Lira 
Geçiren Bir Memur 

Ankara, 19 (TAN) - Nafıa Veka
leti malzeme müdür muavini ve mu. 
temedi Nureddin Savtekin, mecmu
aya ve şartnrunelere ait 7 bin lirayı 
zimmetine geçirdiği Vekaletçe yapı.. 
lan tetkiklerden sonra anlaşılmış, 
mevkufen muhakemesi yapılmak Ü
zere adliyeye verilmiştir. 

~lltı e olduğudur. Bu imtihan belki 
>ttirıcn olacak, fakat sonunda vnzi. 
tı)qc~sarahat kcsbctmcsine mlincer 

tır. 
Müttefikler Almanyanın derhal /sveçe hücun 
edeceğini zannediyorlardı. Fakat şimdi llitlerin 

~ lsveçi i.8tila planım tehir ettiği anlaşılıyor. Se-
a~ük Fabrikasında Yeni bep olarak da şunlar gösteriliyor: 
~ istihsal Tedbirleri 1 - l sveçle harp btı§larsa Baltık denizinin cc-

%lik ara, 19 (TAN) - Karabük nup kısımları harp sahll8ı olacak, ve Baltık yo-
~ tcdasıb piyasaya demir vermek i. Ule demir cevlıeri nakli bir müddet i,.in imkan· s·· irlcr almı~tır. ;)' 
~:erbank fabrikalarne, husust Bız olacaktır. 
~cırıı.ı ~ar imalatının standardizas.. 2 - Almanlar cenuptan J sveçi işgale teşebbü~ 
~thik~ın verilen kararların yakında ederlerse / sveçliler yukarıdan J ngilizlerlc bir-
~;sa~~ ı:ek~~iya~~~a u~~r~ likte maden ocaklarım müdafaaya mecbur V< 

~~1lınck suretilc karşılanacaktır. belki de muktedir ola.caklardır. 
"l! tipleri azaltılacaktır. Jf.. 

lte • Almanca Angrif gazetesine göre Jtalya harbe girmek 
~illi Otomobiller Projesi jrin fırsat beklemektedir. Vo bu fırsat şimdi her vakit-

~Utçe ara, .. 19 (Tan Muhabirinden)- ten daha yakındır. · 
"""tı.~ encuınenı tarafından hazır. f. 
~daaltta _olan resmi nakil vasıtala- • Nazi8tlerin Danimarka ve ıvorveçi üıtilli etmeyi 
~~ ~~stifade suretine dair proje, ge,en Sonkanunda kararla§tırdıkları anla§ılı. 
.. ~Jiı §ekil almıştır. Buna gore, 
._,ı~ • Devlet Şurası ve Divanı yor. 
~eilltn ebı:t reislerine, temyiz müd- Daha sonra bu karar, Bremıer müUikatı sıra-
1aıtt':r~sinc otomobil tahsis olu- sında teyit edilmiş ve ona göre bir ültimatom 
~ec~:~ encümeninin projesinin 'hazırlanmıştır. Bu ültimatom Norveç ile Dani-
Si.l.e oJ.n e ~araretli müzakerelere ve.. markaya verüecek ve ondan sonra istila başlı-

S~~gı tahmin ediliyor. yacak.. 
Umer Bank Umum Jngllizlerin Norveç sahilkrine mayin dökme-

.\llk Müdür l\IIuavini leri üzerine bu ültimatomun metni değiştiril-
~r~ra, 19 (Tnn Muhabirinden}- m;•, yalnız iiltimaloma bu bahanenin ilavesile 
6ltlc ta 9.llk umum müdür munvinll- ··~ 

: nusun cenubunda tevcssfi etmesini isi tiyen bazı müfrit mahafilin arzulan· 
ı na kapılarak bir harekete kıyam et
İ. mesi halinde Japonyarun hakkından 

gelmek için donanmnyı takviye etmek 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin. 
den) - Matbuat, radyo ve turizm iş.. 
lerinin, propaganda umum müdür. 
lüğü namı alında birleştirilmesi ka. 
rarlaştınlmıştır. Yeni umum mü· 
dürlük Başvekalete bağlı olacak ve 
bir Haziranda faaliyete geçecektir 
Buna alt kamın layihası hnzrrlanm1c: 
olup yakında Meclise sevkedilecek. 
tir. 

1 hususunda Amerikan milletinin bele- i 
• melde olduğ\J arzuyu göstermekte ol- 1 
·ı duğunu beynn etm~tcdir. i 
··-------·-··· .. ---······------·-··-·: 
Alman Tayyarelerinin 

Shetland Üzerindeki 
U~uşları TardedHdi 

İran Şahının Yıldönümü 
l\lerasimi 'LO • Y 

Tahran, 19 (A.A.) - Bugün Şah'ın 
yıldönümü ınünasebetile bütün şe-
hir baştanbaşa bayraklarla donan. 

Londra, 19 (Hususi) - Uç Alman 
tayyaresi, dün öğleden sonra Shet. 
land adaları üzerinde uçmuştur. tn- mıştır. Bu akşam Şah'm sarayında 
giliz harp tayyareleri havalandıkları bir gala müsameresi verilecek ve 
için Alman tayyareler uzaklaşmışlar. bunda bütün hükumet erkanı ile 
dır. . Hiç bir bomba atılmamıştır. Kordiplomatik hazır bulunacaktır. 
Tehlike işareti 22 dakika sürmüştür. Ga t 1 hük" ·· d ""k k 

D • l d zc e er, um ann yu se ~ me. 
erıız er e . tl . . th '" k d" . . zıyare erını me usena etme te ır. 

Bır İngıliz tahtelbahiri, cep kruva- ı er. 
zörü Admiral Scher'e muvaffakıyet.. 
li bir tecavüzden sonra dönmüştür. İstanbul Otobiisçüleri 

Ankara da 
Batan gemi 

Swanby adındaki 4935 tonluk İn· 
giliz vapuru, İskoçyanın Şimal sa. 
hillerinde torpillenmiştir. Mürette
bat İskoç limanında karaya çıkmıştır 

Ankara, 19 (TAN) - İstanbul o. 
tobüsçüleri heyeti geldi. Dahiliye 
Vekaleti ile temaslara başladı. He. 
yetin dileği nakliye ücretlerinin art. 
tırılması ve otobüs işletenlerin mın. 
takalarının değiştirilmemesidir. 

Garp cephesinde 
Paris, 19 (A. A.) - 19 Nisan sabah 

tebliği: fş'ara değer hadise yoktur. 

• 

• 

Alman hüküpıeti, N orveçte bir harp yapacağma 
inanmıyordu. 

J(.. 

Almanyanın lm isiilfı ile gözettiği hedefler üçtiir: 
l - İngiltere nlcyhinde kullanılacak yeni üslere sahip 
olmak, 
2 - Miitteflklerin iktısadi ablokasını halifletmek, 
3 - İlalyo üzerinde tesir bırakmak ve Almanların ma. 
neviyntını saplamlamak. 
F:ıkı:t bu Uç hedef tc henüz tahnkkuk etmemiştir. 

• ltalya ilkönce bu hareketten heyecanlanmış gi-
bi görünmüş, fakat çok geçmeden bu lıeyecan 
yatışmıştır. 

lktısadi. abloka ise büsbütün şiddetlenmiştir. 
Bundan başka lngiltere aleyhinde kullanılacak 
üsler, hergün dövülüyor ve talırip ediliyor. 

• Bitnraflaro gelinco bunlar, büsblitün müttefiklerin le-
hinde olan bir vazi~ et almışlar ve Nazistlcrin ajanlarını 
bertaraf etmt>k is;in faaliyete geçmişlerdir. 

* 'Anlaşılan lskandinavyalı Nazistler, son istilli 
lıareketinden önce, JJJwıilzte gizli bir toplantı 
yapmışlar, bu toplantı sırasında Nazizm istiUi
sını kolaylaştıracak kararlar vermişlerdir. Bu 
kararları tatbike giri.§erek taraftarlarım takvi
ye etmi.§ler, bunun neticesi olarak Norveç mü
daf,aası vazifesini de yapmamış ve bugünkü va
ziyet talıaddüs etmiştir. ~Qtttn . ~ilen Merkez ~ankası iktifa edilmi§tir. 

~'Usttrşıcab~, yenivazifesınebaş.. =--------------------------------------------------------------------------------------~~~--~------..:: 

Almany da asd 
Geçi iyorlar? 

Yazan: B. FELEK 

Dünya, ister istemez iki zümre. 
ye ayrılmış bulunuyor. 

Birincisi demokrasiler_. Biz btı 
zilmredeyiz. 

İkincisi totaliterler... Almanya o 
taraftadır. 

Bu taksim buglin harbin ka~ 
karşıya koyduf,'U iki zümrenin ifade.. 
sidir. Yalnız her iki tarafta da mu.. 
harip olmıyan derunı gönülliller 
vardır. Fazla izaha hacet yok. 

BiiyUklcrimizin de ifnde ettiği gibi 
biz coğrafi, tarihi, iktı adi ve tecr~ 
bi sebeplerle bugünkü büyük milca. 
delede demokrasilerle beraberiz. On. 
ların zaferini umuyor ve diliyoruz. 
Bu ümit ve dileklerimizi kuvvetlen. 
diren lıoberlcr bizi daima alakadar 
eder. 

Biz Alman mmetlnin aç kalmnsm.. 
don memnuniyet duyacak kadar 
gayriinsani hislerle dolu değiliz. Fa
kat karnını doyurmak, ihtiyaçlnrmı 
temin etmek için komşusuna bnskııı 
yapıp siltihla onun mal ''e mülküno 
el koyan bir kuvvetin Hukuku Be.. 
şcre, Hukuku Düvele ve nihnyef 
mahza hak \'e ndnlete boyun eğecek ' 
hnddi makule ircaını da istememek 
elden gclmi)or. Onun is;in Almanya. 
daki iaşe vaziyetinin nasıl olduğunu 
bize bildiren mütderrik haberleri 
takip ediyoruz. Almanlar, kendi id. 
dialarına göre müttefiklerin ablokn
sındnn hiç bir zarar gUrmemckte ve 
bütün ihtiyaçlarım tatmin eylemek· 
tedirlcr. Hele Rusya ile olan anlnş. 
ması üzerine iideta bolluktan ne yn. 
pacaklarını şnşırmış bir vaziyette 
bulunuyorlar. 

Alman Propagandasının yaldı.z.. 
ladığı bu iddialar oradan gelenlerin 
sözlerine pek uymuyor. Almanya. 
dnn gelen bir ahbabımın söylediğine 
göre nüfus başına ayda bir kilo et 
verilmektedir .. J{ahvc ve çay yoktur. 
Vesikaya tiıbi olan şeylerdeki sıkışık
lıktan ayrı olarak vesiknsız satılan 

zerzevat ta son derece kıttır. l\1esc. 
lfı bir Alman abidesi sayılabilecek 
kadar Alman olan H'ıhana o kadar ek. 
silmiştir ki; ayda bir defa lahana yl. 
yen bir aile kendini bahtiyar adde. 
der. 

Hnlka ''erilen süt bizim imansız ı 
dedigimiz, yağı alınmış beynz tıU· 
dur. 
Gıda maddelerinden başka giye. 

cekler için de "yüz noktalı,, kartlar 
verilmiştir. Bir kıravat sekiz nokta. 
dır. Bir pardesü GO noktadır. Bir ço. 
rap sekiz noktadır. 

Bir kart bir senelik ihtiyaca mu. 
kabildir. · 

Anlaşıldığına göre, halk bu Jo~ 
çok :r.ahmct çekmiş, fakat Almanlar 
ihtiyatlı oldukları için geçen yazdan 
biriktirmiş oldukları kı ·lık zahirele· 
ri, yemişleri, sucukları ve konserve
leriyle geçindiklerinden, gıda sıkın. 

tısını daha fazla tereyağ gibi taze 
tednril i Hizım gelen maddelerde his. 
sctmişlerdir. Ellerindeki bu birik. 
miş zahire de şu günlerde bitince ab. 
lokonın neticesi olan kıtlık tamamen 
kendini gösterecektir. 

Temin ettiklerine nazaran çoktan. 
beri el kaldırıp Bitler sclflını ver. 
mckten vazgeçen Alınanlar bu kıt. 
lık içinde bir kış daha geçirmeyi gö.. 
ze alnmamnktad1rlar. Harp zamnru
nın, bilhassa kodınlar, tevlit ettiği sı
kıntılordan açıktan açığa şikCıyet et. 
mektedirler. l\tağaza önlerinde beş 
santim Jlırasa almak için nöbet bek
liycnlcr ağı.zlarınn geleni söylemek
ten çekinmemektedir. 

Yahudilere gelince; gıda kartlan 
onlara da ayni miktarda ''erİlmek
te ise de elbise kartı verilmemekte. 
dir. Buna rağmen Almanyadn AL 
manlardan daha iyi giyinen ve daha 
iyi yiyip içen Yahudiler çoktur. 

Parklarda Yahudilerin oturacağı 
sıraların rengi snn, Almanlarınki 

yeşildir. 

Bir Yahudi yeşil kannpcye otu. 
rursa polis kaldırıyormuş. 

Kanapelcrin bu renk ayrılığı icat 
edilelidenberidir ki Almanya kendi. 
ni kurtamuş. 

Bu münnscbetle size yeni bir Ya· 
lıudi hiktıycsi anlatayım: 

l\laliım ya! Almonyada hoşa gitmi. 
'V('nlerlc, Yahudileri toplayıp bir ne. 
vi üsera knmpı gibi yerlerde i kan e. 
diyorlar. Bu kamplardaki hayat kü. 
rek mnhkömlnnnınkinln aynidir. 
Belki daha çetin. İşte hu kamplardan 
birinde bulunan bir Yahudi, kansına 
vnzdığı mektupta şöyle diyor: 

"Sevgili Rcbcknl 
Burada rahatımız cok iyidir. Bol hova, 

iyi su ve nefis gıda. Hiçbir eksiğimiz ,.ok. 
İş hafif ve rnhnt. Hiç kim.cıe rencide edil
miyor. Bize pek iyi muamele ediyorlar. 
Uıkin herkt-s b nim gibi dil$ilnmilyor. 
Nite'dm komsumuz Samucl vaziyeti baş
ka zaviyeden mü.,:ıhcde ederek bC'l!cnml .. 

CSonu Sa: 7 Sü: 1) 



' 
BALKANLAR 

Böyle 
Kazanılamaz 

(Başı 1 mcide) 
Almanyanın kullandıJI iki silah 

vardır: Biri mal mubadP.lesme dayn
na~ totaliter bir ekonomi sistemi; 
diğeri siyasi tehdit; Almanya, Bal
kanlan iktısaden elinde bulundur
mak: iç.in Sovyet Rusya ve Italya ıle 
de anlaşmıştır. Bazan Balkaıı millet
lerinin ağızlarına bir parmak bal 
sürerek, hazan yumruk göstererek 
cenubu şarki Avrupayı kendisme hır 
hayat sahası, bir nüfuz mıntakası ha
line getirmiştir. Almanyaya bu kapı
ları kapamak, Balkan, Tuna havza
sını Almanyanın iktısadi esaretin
den kurtarmak için ayni silfı.hla mu
kabele etmek, yani totaliter bir eko
nomik taarruza geçmek, sıyaseten de 
Alman tehdidinin bir tehlike teşkil 
etmediğini isbat etmek lazımdır. 

İngiliz Başvekili, iktısaden ve siva
seten totaliter bir taarruza gece~e
ğine, Alman ve İtalyan propag8°nda
aına karşı müdafaa vazıyeti almayı 
tercih ediyor. Tuna ve Balkan mem
leketlerinin istiklal ve emniyetlerine 
müttefikler tara..~dan bir zarar gel
miyeceğini temine luzum görüyor. 
Bal.kan ve Tuna memleketleri hunu 
biliyor. Balkan ve Tuna devlet
lerinin muhtaç oldukları temı
nat- bu değil, Alman tehlike ve teh
didine karşı istiklal ve emniyetleri
nin süratle ve kifi derecede müdafaa 
edileceğinin bilinmesidir. Romanya 
ve Yugoslavya bugün iktısaden Al
manyanın elinde bulunuyor ve .siya
seten de Almanyayı idareye çalışı
yorlana, bu müttefiklerin gelip is
tiklAJlerini tehdit edeceği korkusun
dan değil, bilikis müttefiklerin vak.. 
tinde yardımlarına yetişemiyecekıe
ri endi,etdndendir. Balkan ve Tuna 
memleketlerinin evveli bu endişesL 
ni izale ederek onları tatmin etmek 
lhımdır. Romanya ve Yugoslavya 
Danimarka gibi 24 saat içınde işgal 
edilemiyeceklerinden emin olsalardı, 
Almanyaya Balkan kapılarını kapa
mak gayet kolay olurdu. Balkan ı:e
firlerinin Londra konferansından 
sonra tatbik edecekleri d·plomatık 
'taarruzun hedefi bu olmalıdır. 

Ekonomik taarruza gelince, bu 
meselede de İngilterenin şim

diye kadar olduğu gibi yarım ted
birle ifi halledebileceğine kani 
oldupu görüyoruz. 

Blılken1arda ekonomik ta:ırruzu i
..._etmek üzere "Enco" ismi verı. 
lıifl "Engliah Commercial Cooperı.. 
tlon Ltd." firketi kuruldu. Bu §ir.:tet 
llacaristaD, Romanya, Yugoslavya, 
Bulgarıstan, Yunanistan ve Türkiye 
ile ticaret işlerini tanzim edecek, ve 
bu mmtakanın harpten sonra da hı
aWz imparatorluğu ile ticari müna-
1ebetlerini idame etmesine yardım e
decek surette te~bbüslerde buluna
caktır. Yani müttefiklerın Tuna ve 
~ ekonomik taarruzunu 
bu firbt idare edecek ve bu mem-
1eketlerl Almanyanın etinden bu ıir. 
bt kurtaracaktır. 

Bu prketln mühimmat yerine kul. 
Janacalı malzeme wadır. Bir ordu 
taarruza geçtllt zaman muhtaç oldu.. 
lu bitün mühimmatı elinde bulun
durmak mecburiyetindedir. Bu İn
gllls tlrketinbı de arkasında İngiıiz 

'r A N 

1 A /manya, l " ... _ Bugün TA K S i M Sinemasında, 
Romanyayı Ele Türk artistlerinin ve Türk sinema san'atının büyiik zaferi olan ANKARA RADYOSV 

geçirmek ı·sı ·y I L ~ ~ ~ '7111" A L .- Türkiye Radyosu Ankara ~ l Of .J.. • .A.. ~ ~ Türkiye Radyodiffi:r:yon f'_..,. 

(Bası 1 incide) Ü) nıyanlar- Sua\ i Tedü - Nevzad Okcugil • Feride Canan - Refik Kemııl • Celal Çağdaş _ Beatris T Dalga U:r:unlutıJ sa jf 
rısıdır. Hava şartlarının nehir tarı 'ieji: FARUK K EN Ç Eser VA . N 'O Prodüksiyon il AL j L K A 1\1 j L • A. P. ı~:: ~:: ~= tSo ıc-
kiyle yapılan sevkiyat uzerindeki te-
sıri şu rakamlardan bellidir. Modem Türk polisinin işti,rakile tertip ve temsil olunmuş zabıta ve cinayet romanı Cumartesi, 20. 4. !940 

Eylıil: 64,665 ton, Birincil şrin Barlar, meyhaneler, apaşlar, batakhaneler. 
59 231 t İk . 1Hi •p EKLE•R JURNAL son düny• havadlalerl. ()yun saatleri 12 - 2,15 - 4,30 - 6,45 suare 9 da t '-' on, ıncitcşrin: 66 667 ton, 13.30 Program ve Memleket saa 
Birincikiınun: 49,627 ton, Sonkanun. 13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri.~ 
1,552 ton, Şubat: (Sevkiyat yapılma- ,-----11111~~------•••••••••••••••••••••••••••..._ Muzik: Serbest program, Çalanlar: 1' 
mı tır), Mart: 6 941 ton.. B U G Ü N Derman, Hamdi Tokay, Hasan Gür~ 

Tren yoluyla yapılan sevkiyat ise I p E K Güleceksiniz ... Doyuncaya kadar tü Bardakoğlu. Okuyanlar: Safiye~ 
15 Marta kad 136 108 to kahkahalarla Güleceksı"nı·z... Celfıl Tokses. 14·30 Muzik: Riyaseti 

ar • n tutmuş. Bandosu (Şef: İhsan Kunçer). 15.15 • J 
tur. 

B Sinemasında DÜNYA KOMİKLER KRALI Müzik Cazband (Pl.). ..... 
u surtle yedi ayda Almanvay 18.00 Program ve memleket saat 11"".l 

yapılan bu tun se\ kıyatın yekunu H A R o L D L o y D ( L u ı• ) 18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası- J 
413,695 ton tutuyor. Nısan ayının ılk 1 Konuşma (Yurt bllgfsi ve sevgisi), J 

giınlerindc her gun nehır tarikiyl tarafından görülmcrnlş derecede zengin '\'e harikulade Serbest saat, 19.10 Memleket saat 
1867 ton sevkolunuyordu. Ve bu Ajans ve Meteorolojı haberleri, 19.SO 

k 
~ülünç sahnelerle dolu sev ıyat durmuştur. Almanvanm zik: Yeni şarkılar ve saz eserleri. 

Nisnn ayında Romanyad n 60 000 F •ı R A v u N u N K ı z ı lar: Hakkı Derman, Hasan Gur, ~-.~ 
ton dahi alması iımit olu muyor. Tokay, Zühtü Bardakoğlu. OJcU111':".ı 
Almarıyanın, Romanyayı ele ·· ·· Mefharet Sağnak, Tahsin Karakuş. ., 

TURKÇE SOZLÜ ve TAKLİTLİ KOMEDİ Konuşma (Günün meseleleri), 20.25 
geçirmek istemesinin sebepleri Aynca : FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ GAZETESİ. zlk: Fasıl Heyeti. 21.00 MUzik: Halit 
Bu vaziyetin Hitlcri derin derin külerl. Sadi Yaver Ataman ve AziS 

Bu~n saat l ve 2,:lO da tenzilatlı matine 
düşiindürdugune eminim. ses. 21.15 Müzik: Küçük orkestra 
&m~~~t~unun~nilikwri-••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••~'N~~~kın),nl5M~~cld~ 

mi altı mılyon tondan sekiz milyon ---- Bugün Ajans haberleri, Ziraat, Esham -
tona çıkarılabilir. Almanyanın k ra s ca M fE R lAt, Kambiyo - Nukut Borsası ( 
ve nehirde i lıyen bütun nakil v 1- 1 Bugün c::J sinemasında 22.30 Konuşma (Ecnebi dillerde -
talarını ele aldı ı takd rde onun se- SİNEMALAR Kısa - Dalga postasile), 22.30 Cazband (Pl.), (Saat 23 e kadar 
ne<le dört beş mılyon ton alabılccc~i SARAY : vatruı Kuran Adrut\ Hakikaten görülmeğe şayan ve BtiTON HAYAT olan bir Film Uzun - Dalga postasile), 23.25 - 23.SO 
anlaşılıyor. Bu ise Almanyanın ihti. MEl.EK = Holivut Resmigeçidi s GE'NıÇ rınki program ve kapanı~. 
yacını temin etmez. iPEK ' Firavunun Kızı ~lK --o-

Onun i~in Almanyanın, Romanya- TAKSIM YILMAZ ALİ on Ecnebi Jstasyonlannda 
), ele geçınnck istedigi anl ş lıvor. LALE c ATLAS EKSPRESİ Türkçe Neşriyat 
Bahusus Almanya yeni bir harbe da- ALKAZAR c insan Avcısı 
ha girdiği için petrole olan ihtiyacı SUMER Son Gençlik RAIMU C J Beıgrad: Saat 19 da lı:ısa dalga 48: artmıştır. Tatlı Hayal ve Gizli ve JA QUEL NE DELUBAC Saat 19•45 de kısa dalga 40, orta 

Al SAKARYA Teskilfıt 255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dall• 
• manyayı Romanynya karsı "i- tarafından Fevkalade bir tarzd:ı yaratılan bu şaheserde.· Aşkın ne ol- de; Roma: Saat 21,30 da orta dalP 

lahla har k tt l k • ·ı Zabit Namzetleri ve e e en a ı ovım amı , as- MARMARA d l'. B" · k k b Londra: Saat 18,55 de kısa dalga ,o. 
keri hareketler yüzünden bütün ce- Vatansız Kadın U15unu... ır erkeğin so a - aşında pusu kurduğu tehlike ... Geçen bir 
nubu şarki Avrupas·n n ates almrsı ALEMDAR Serseri Kral ve kadın ... Bir kalb ... Bir ihtiyar ile bir genç arasında kalmış 20 yaşlann. 

Al Sahra Bekçiler! da bir kadın.. Hangısini elde edebilecek ... 
ve manyanın muhtaç olduğu hu- TURAN Bo aziçi Şarkısı 
t .. · t"d • dd ı · k ·ı .l· İşte bu mevzuda olan kuvveti~ ve hareketli bir filmdı"r. un ıp ı aı ma e erm ec;ı mes uır Taptığım Kadın, 

Bu yüzden Edith Von Kohler ile ÇEMBERLITAŞ: Kanun KuvveU ve İlaveten: EKLER JURNAL Son dünya ve harp haberleri. 
Schommer'in kıtalan faaliyete ~e j_ Kadın ve Müzik ' Bu~n sa:.t 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. , 
yor ve ancak Almanvan n tavast:utu Serseri Kral ve 

MILLT sayesinde Sovyct Birl'6 inin B sarab- Sahra Bekçileri 
yaya karşı hareketten vazgect· "ni Taptığım Kadın, 
anlatıyorlar ve minnettar bir Roman FERAH K tıı Benim ve 

- Bugün SAKARYA sinemasında 
P f Korunma 

yanın Almanyaya her kolaylıctı g - Kadık!SY OPERA: Cebelltarık casusu 2 güzel ve büyük Film birden: 

tereceğine ve
1 
Almanyanın hakimi lzMIR Elhamra: Sevimli Haydut 

yetine mani O mıyaca tna immıyorlar 1 Mi R y E N l Arizona kahramanları, 
TATLI HAYAL 

.......... 
lspanyol Gecesi 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Rejans lokantasının geniş salonJanr.
da bir "İsponyal gec sı" ~ertip lun
muştur. Me hur piyano il adı Bran
lio Perez'in riyaset edece i bu g ce 
toplantısının dl'Q~ mu af
fak: olacağı şuphesizdir. Bu gece ve
rilecek olan "İspanyol gecesı" İst rı
bulda kış toplantılarının en guz.Jle
rinden biridir. 

--·--~ 
hazinesi bulunacak, §irket totaliter 
bir harp açarak isted"ni kadar para 
sarfedebilecek vaziyette olmak la
zımdır. Halbuki İngiliz gazeteler n
den öğreniyoruz ki, Balk~r !arda ek0-
nomik taarruza memur edılen bu s r
ketin sermayesi sadece 500 b n İn
giliz lirasıdır. Yani beş mılyon 'l'iır!t 
lırası bile değil. Bu sermaye ile bu 
şirket, değil Balkanlarır-, Turk y nın 
bile yalnız tütünlerini satın alabi1e
cek kuvvette sayılamaz. Bu kırık sı
lih ve bu yarım tedbırle Balkanlar 
kazanılamaz. 

8 1 N E r.t A : Cezayir kahramnnları 

BAYAN ve BAYLARA 
Ceğizlik en son rob dö şambr ve 

............ --,--------· • iç çamaprları, Beyoğlu, Galatasaray 
KAYIP _ Askerlik terhis tezke. lisesi karşısında No. 178 meşhur 

remi kaybettim. Yenisini alacağım. DA VİD Mağazasında bulacaksınız. 
dan e kisinin hükmü yoktur. Pazar 
kazasında Ardenes nahiyesinin CL 
lusta koytlnde 319 doğumlu İbrahim 
oğlu Huseyin. 

KAYIP - İstanbul mmtaka Li
man Reisliğinden aldığım liman cüz. 
danımı kaybettim. Yenisini çıkara. 
cağımdan eskisinin bir kıymeti yok
tur. 

939 - 307 Mehmet DENİZ 

Çocuk Balosu 
Cocuk Bayramı münasebetile 23 n1san 

llHO Sah eünü saat H ten ıttbaren Mak
ılm salonunda Cocuk Esirgeme Kurumu 
ile Şilll Halkevi müştereken büyük bir 
çocuk balosu tertip etmiştir. Çocuk balo
sunun fevkal!de miıkemmel olınası için 
Şişli, Nişantaıı ve Beyoğlu semUerindeki 
yüksek ailelerin ba7anlan faall7ete geç
mltlerdir. 

Gizli Teşkilat 
LLOYD HUGHES 

Memleketimiz.de kadın ppkacılığı. 
nı bir güzel sanat haline getiren Ba. 
yan İFY bu kere Paristen getirdiği 
ilkbahar modellerini salonunda teş
hire başlamıştır. 

Adres: Beyoğlu, İstiklil caddesi, 
Karlman mağazası karşısında, Ban. 
ka Han No. 7, Telefon : 41925. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Arslan Fresco'nun kızı ve Banka 

Komerçiala İtalyana Sabık Umumi 
Müdürü Müteveffaa İzidor Guerson 
un zevcesi 

Bayan Rachel Guerson'un 
ölümü münasebetiyle bizzat cenaze 
merasimine iştirak etmiş veya be
yanı taziyet lı'.'ıtfunda bulunmuş olan 
bütün akraba ve dostlarına teşekkür. 
lerimızin iblağına muhterem gazete. 
nizi tavsit eyleriz. 

Ailesi efradı 

Piyano Konseri 
İstanbul Konservatuarı Mezun 

rlnden Slrvart Kalpak'ın orkestra 
katiyle 20 Nisan cumartesi g(inil 
saat 21 de Fransız Uyatrosunda bir 
ser verecek v~ orkestrayı da 
Ferdi Von Ştatzer idare ed~ektir. 

-0--

Müddeiumumiliğe Davet 
latanbul CUmhurlyet MUddelulflll 

Olnden: İıtanbula geldiği anlaşılan 
bolu ceza hAldm1 Zi;yaetUn Öjü 
hemen memurf7etlnüze müracaatı. 

19 - 4 - 1940 

Lonc!ra U4 
Nevyork H9.d 
Parl8 ı.9d' 
MllADo 7.tAff 
Cenevre n.dfl 
Aınsterdaıll 1eJOSI 
Br1lklel 25.-
Attna o.9'1 
So~ ı..ss 
Madrfd ıuı 
Budapefte 2'1..21 
Bilkree o.$25 
BeJırad 3.54 
ıırototıama 35.18 
Stotholm 31.006 

ESHAM VE TABVILA'I' 

Türk borcu L Pefin 19.TO 
Ergani 19.I 
ıvas - Erzurum 2 llUI 

Merkez Bankaııı peotn 112.-
te Bankam petllıı 8.30 .., ______ _ 

Bir ınıı, Hami Piyer ihtilaç içinde onu sararak 

LI 
RI 

1 
biz ona hıyanet taklidi yapaıu. 

Hanri Piyer, acı bir gülüıle haykırdı: 
- Taklit mı? Ejer taklitle kalsa idiniz! 

homurdandı. 
- San bir zamanki gibi benim değilsin. 
O, saçlarını düzelterek: 
- Bu ne fikir böyle? Niçin böyle jilşünüyorsun? 

aecU. 
- Seni delifmit buluyorum. Bana uzaksın. Sen 

bir zamaı büUiıı atef ve dehtettiıı. 
OU-Jd. tatlı bir kayıtsızlıkla delikanllyı itip bir 

..... yakarak gülümsedi: 
- Sevgilim, eğer seni atqle ve 11ddetle sevmi. 

79 dev:ım etleydim, fU saatte senden neuet ederdım 
ft 1en tana hıyanet ederdin. 

Hanri Piyeı, protesto etti: 
<>teki, diıfünceli, ilive etti: 
- Oyle .. Siz erkekler tuhafsınız. Slz\. ılzin ıs. 

tedJllnlz glbi sevmek, kendimizi sevclinnemek için 
en embı çared!r. Sizin bizi sevmeniz için, bizim sıze 
hJyanet etmemiz lizundır. 

Delikanlı, kirpikleri altından gözlcrıni ona di-

kerek: 
- Hıyanet mi! dedl, hıyanet.- Dehıet veren blr 

blfme.. Korıtunç bir düşünce .•• 
Obilrü, bır küçük ütreme ile gözlerini yan k.a-

pa7arak tasu:k etti: 
- Dehfet vt:rici! Doğru. •. 'Bir '!rlıe.lt için de -:ni 

btJmem; ama bir kadın için, hıyanet etme~ muhak
kak, 10DSUZ cıerecede hazin bir şeydir. 

Hanrl Piver haykırdı: 
- Som~ derecede insafsız bir ~t 
Kııdın onu duymamı§ gibi göriındü. Biraz ka.. 

palı. biraz uz&k gözlerini delikanlıya dimüıtL 
Devam etti: 
- Biz kadmlann aıe1amıaıannaa en ıstırap ve 

nn ..,. bir defa kendisine hıyanet ettllimiz erke. 
il bir~ tekru sevmemize imkin olmayışıdır. Onu 

il 
1 

Yazan: Annie Vivanti No. 1G Çeviren: SINANOGLU 
ne kadar ıim!tsızce sevmiş olursak olalım, bir kere 
hıyar.et ettik mi, artık onu sevmeyiz. 

Hanri Pıver, yureğinde soğuk oir tazyik duydu. 
Vanya, o ta .!.ı ve hulyalı bakışım onu03 yüzünde 

sabitle~tircrek ıçini çekti: 
- Bu, pek hazindir. Hazindır; çünkıi bütiin geç. 

miş ıstırap an, butün geçmiş saadetleri boşuna do
yulmuş f ylf:r haline kor. Hepsini nafile~eştırir. 

Delıkanlı ba~ırdı~ 
- O hr. lde neden hıyanet ediyorsunuz? 
-N ç.n mı' Soylesem bana inanmazsın. 

Sonra ona doğru eğilip elini tuttu: 
- Bızım bıyanetlerimizin psikolojisini bilmek 

.ıstcy"r mu un. Peki .. Bıl ki, bız kadınlar, asla hıya
net etme':t ıs emeyız Asla .. Biz yaratılış icabı, yumu. 
pk, sadık ıstıkrulı ve d jıştirilemez yaradılışluu, 
A~kta sersc>ri ceğiliz. Bir erkeğı sevdik mı ebedi ola
rak seveı iz. 

Hanl"ı pj)er, inanmamıştı. Omuzlannı sllktl. O.. 
teki azınıle c.evam ettı: 

- Evt>t, ~z umitsiz bir iç sızısı ile yıkılmaz bir 
bağlılıkla seveıız; derin his ihtilacı ile severiz. S.. 
ven kadın yorgunluk nedir bilmez, doymak nedir 

bilmez, yap~, tırmanır, dolanır, ve sevdJği:ıııı kol. 
ları arasında, gqfsü üstünde kapanmıı, ebe:il oJarak 
kalmaktan bafka bir f8Y istemez. 

.KızıJ dudaklatını ısırarak sözünü kesil ve sonra 
yine başladı: 

- Ama erkek zincirden sakınır. O ıhtirasla se
ven kadıDJ, vekarsız ve iradesiz bir h!lld3 ayakları al. 
tına atan o Umitsiz kendini bırakıfı istem-z. 

Erkek, def.ttirilemez olandan .ıynlıp, dağılamaz 
olandan ve nihayet ebedi olandan dehşet duyar, ince 
ve zc!ki yüzi..inii 1eVgilisine doğru kaldırdı: 

- Doğr'l delil mi T 
Oteki ceva.p vermedi; kadm dewm etti 

- O zaman biz, hemen hemen sırf bu ihtirasımızın 
ebedi olmad.ğına onu ikna etmek, böylelilcla ona em
niyet verme.k, tuzur vermek için, hatif meşrepçe hal. 
1er takınırız; kaprisler, oynaklıklar yaparız ve ma.. 
dem ki, ıbtirasm bu sıkıştırmasında, va bı-:i, ya öbürü 
ilk olarak tazy .ki gevşetmiye mecburdur, o za.ınan. 
o zaman bırakı~ aynlmak: isteme taklidi yapan o ol. 
mum diye, biz oluruz; ümitsiz ve parçalanm4 bız. 

O bize c.n kacmaaın diye, biz ondan kaçmak 'stL 
yormu.suz ~ibi yaparız: o bize hıvanet etmesin diye 

- Dkin taklidini yaparız. Onu endişe!endırm.-
için. onu.o kuıkı..nçlıjını uyandırmak için başkalan " 
llkamızı ç• .itmiş gibi, ba§kalannı, hattA nefret uyaJI' 
dırıcı olan yabancılan cesaretlendiriyormuşuz ııbl 
gosteriri-z. 

Jianri Pıyu, alaylı bir gülüıle gfbdü. Obürü, o
na dikkat etır.eder devam etti: 

- So~ra da bütün erkeklerin biriblr'erine ~ 
zedikleruıi, birıbirlerinin değerinde o&.du&!aı"lll& 

J:\ince .•• 
Delikanlı, acı bir gülüşle sözünü ıuı..tl: 
- lyi.. iyi. Pek Alll 

- Başkalar mın hayranhjının bizim me1ra1iınfı& 
yükselttiğinı, bJzi daha neşeli, daha mesut, daha kd'" 
dimizin sahih' bir hale getirdiğini görünce kenc:UmıJI' 
emniyet vermek için, k~ndlmizi o aevdıjimızi~ gö 
ne daha !(Ofılil alıcı göstermek için, yeniyı. bize aP 
oluncıya kadar cesaretlendiririz. .lrkek. daima, 
deden, fakat vaadinde durmaz gibi olan kadına 
olur. 

Derinlepnlf. karanlık pıertnı kapadı ve DA 
etti: 

- Sonra bir gün geur, inat veya ilmitlizlik 
zünden, övünme veya delilik yüzünden, öfke ve 
astırap yüzünde-n. bize açılını§ olan .> kollano U...
ııa di.ı~ız. O meçhul ruhta sıjınak ve tnolU ar 
Ve yt-ııı sev'lilmm ağzı. bizim ajzımmla başkaca l 
kabaran hıçkıngı boğar, yüreğimizde ba§kası için 
lım buyuk kabarmayı yatııtınr, sinirlerimizd'9 balııP,. 
il için olan arzuyu söndürür. 

Hanri Piyer nmginln 10lgunlaPIW d1J1d11. 
&Devamı vart 
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l'~BONE BEDELi 
Q,klye Ecnebi 
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1ı:'.------__ 1_A....;;.y ____ s_oo __ 
;;:uerarası posta ittihadına dahil 
becı Yan memleketler için abone 
l,g eu müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
~radır. Abone bedeli peşindir. 
~ değiştirmek 25 kuruştur. 
lllıl 81l için mektuplar a 10 kUn.1$luk 
~esı ltızımdır. 
~----------------~· 

lbımı:ıeıınunıı 
"'Müdafaav' 

~ rnak için 
'rinde Bir Karaı-
~ illi Müdafaayı korumak husu
\ il ~unda mühim tedbirleri havi 
!it. Yiha tasarlanmış. Bu liyihaya 

' casusluk edenler. aleyhimizde 
il haber uyduranlar, uydurulan 
eri öğrenmeğe uğraşanlar. ve 

~ eket müdafaasına miiteallik 
fJ' tler tasni edenler, askeri mah. 

~ lerde muhakeme olunacaklar 
h)'Ji kabili temyiz, şiddetli ce. 
'a çarptınlacaklarmış. 

Yle bir karar vermek lüzumunu 
~nında kavrayıp harekete 

' dünyanın şu nazik sırala. 
kili derecede uyanık bulunu. 

'zun e.n mükemmel delilidir. 
)lJlın - muharip ve bitaraf -
larafında alınmış bulunan bu 

fe'Vkalade tedbirleri bizim de 
~ edişimiz, elbette rok yerinde 

t Yakkuzdur. 
~t, bu hususta, milletin devlete 

k cı olması lazımdır. 

'-' Phelendiğimiz yabancılan, mil. 
~larda yalan söylediklerin. 
enun bulunduğumuz kimseleri 

relen makamlara bildirdiğimiz 
tflt ~ de, jurnalcılık etmiş sayılma. 
~ ~Unkü bu, milli bir endişeyle 
~ vatani bir vazifedir ki, 
""~ ve etnniyetimizi l[izli gizli 
~e sokmıya uirafanlarla mu. 

ı 
le eden vatandaşların işlerini 
ı-.tırabilir. Bunun içindir ki, 

bize duyruluak olan ha. 
altında gizlenen tehlikeli 

~ dı keşfe çalışmak hususunda, 'h ~ daimi bir dikkat göstermek 
Qrtyetindeyiz. 

~ . 
~ Ç OCuJt bay:ramma, ve çocuk haf. 

tasına girmemize birkaç gün 
• Bu bayramı, yavrularımızın 
li reçirmeleri için, birçok vatan. 

uğraştıklarını, birçok hazır. 
Yapıldığım her pn, memnuni. 

e d"Ytıp durmaktayız. Fakat, ço. 
leVJnek demek, ona senede bir 

Yapmak, ona senenin birkaç 
9' de eğlendirme1f değildir. Bir. 
~lann bay.ram yapıp eğlene. 
~ giyinip, kuşanıp, gezip toza. 
' o lrÜJllerde iyi hava, iyi gıda 
" Yan, mektebe gidem.iyen bir. 

ti ~ SOeuklarmuz bulunacağını da 
r · L.~alım. O çocuklann mevca.. 
~~ düşünmenin bizim, ba bay. 
\~ alacağımız Defeyİ kıracağı 
~Yet tabüdir. Bu itibarla, bize 
~ l"azüe, ha vatanda yaşıyan bil. 

~ - ~~an, bu bayramın her tür. 
~ ne ortak olacak hale ka. 
ıı- ~;· ya çalışmaktır. Ancak bu 
bi ~e1e kavuşabildiğimiz gündür ki, 

bayramında, yani bir bayram 
. de eza duymaktan kurtulabi. 
~oksa, çocuk bayramı, bir rö

"ibden sevinç yap, bir eöziimüz. 
'l.ı. de elem yaşı akıtan bugünkii 

"' il Yetini değiştiremez. 
._ ~ en büyük teselliyi veren de, 
~ ,::anıa, bu hakikati her zaman. 
~ la müdrik olarak girmekte 

dutunıuza inanışımızdn. 

~ebe Yu:Uar. 

!! tiki kız talebe yurdu daha a. 
p ~ ~ıldı. Bu yurtlann çoğalma

tt ~ehemmiyetini ve kıymetini iyL 
'ı.ıJrıyabilmek için, dışandan İs. '1' • tahsile gelen ve burada hiç serj olmıyan çocukların kar-
~ ları güçliikleri düşünmek Ji. 
ı_;~ it, Onlar burada, sade güçlük. 

, S karşılaşmakla kalmıyorlar, 
~ l'e tok tecrübesiz bir çağda tam 
~~ti içine dilşmenin tehlike. 
>'tı_; hatti Akıbetlerine de utra
~ 'ı, llunun içindir ki, biz, açılışS tlyUk bir memnuniyetle öi-
~ llliz bu yurtlann, milmkün 
'\:he ırtiratle ihtiyacı karpbyabL 
'11lıiktara kavuıturulmasım te. 

edl:vorm. 

'1' AN 

makalesinde 

tetkiklerini ve 

Muharrir, bu 

sosyoloğun 

karşısında tanınmış bir bugünkü medeniyet buhranı 

Amerikada tutulan yolu mukayeseli s-tmtm olarak anlatıyor: 

o o o Köy Enstitüleri 

Kanunu 

Medeniyet Buhranına Dair 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

K öy Enstitüleri Kanununun 
Meclisten geçmesinin ifade 

ettiii manayı bir hamlede, bilhassa 
bu mevzu ile uzaktan alakası olan 
kariler için anlamak güçtür. Kö~ 
Enstitüleri Kanunu Meclisten ıeç

mezden evvel, bunun tecriibeleri 
muhtelif yerlerde yapıldı. Tem.in et
tiği büyük faydalar tesbit edildikten 
sonradır ki, bu enstitlilerin memle. 
ketin muhtelif nokalarmda açılması 
zarureti anlaşıldı. 

Bir Sosyologun Düşünceleri 
[ vvelki makalelerde be~P.rİ-

yetin geçırm:?kte olcuğu 
medeniyet buhranının mahiyeti, 
hakiki sebepleri ve bu buhrandan 
kurtulmanın çareleri hakkında. 
dünyanın tanınmış alimlerinin, (:. 
diplerinin, filozoflarınuı noktai 
nazarlarını göstermiye ç:al:ştım. 

Bugün de, Amerika sosyologla. 
rından George Soule'ün 1933 sene
sı ayni mesele hakkında açılan an. 
kete verdiği cevabı Lildireceğim : 

"Partisi tarafından ikinci defa 
olarak Reisicümhurluğa namzetli. 
ği konan Hoover, iddia ediyor ki: 
"Amerikanın idare edic.i prensipi, 
(Nizamlı hürriyet) tSmini verdiği 
bir rejim içinde ferdi teşebbüsti.ir 
ve böyle kalmalıdır." 

Bununla beraber, kollektivizme 
karşı mücadele etmekten asla y0-
rulmıyan Hoover, iktısadi faaliye. 
ti tahrik etmek için bazı içtimai 
tedbirler almak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Evveli, gayesi mahsullerin faz.. 
!asını satın almak ••e piyasadan 
çekmek, ayni zamanda hububata. 
lım ve satım kooperaLıflt!rinin in. 
kişafını teşvik etmek olan (Fcde. 
ral Farm Board'ı tesis etmiştir. 

Sonra, büyük mikyasW. devletin 
kredilerinden istifade eden (Re. 
construction i"inance Corporation)u 
tesis etmiştir ki, bu teşkilatın ga. 
yesi, bankalara, sigort~ şirketleri. 
ne, hususi şimendifer kull'panyala. 
nna, belediyelere, !erdi teşebbüs_ 
lere - iflaslara mani olmak ve ye
ni işleri teşvik etmek maksarl.ile -
ödünç para vermektir. 

Bu sur~tle, Amı.ıl'ikadao-Jerdi. 
yetçlllğln başhc-a mümessili 

olan Hoover, hususi te~bbüsleri 

kurtarmak için içtimai, kollektif 
mahiyette tedbirlere müracaat et. 
ti ve kendi nazariyesinin zıddına 
olarak, ni:""-'lllı hürriyetin yerine 
kollektif bir teşkilat !k!lllll! etti. 

Ferdi hürriyetin en hararetli 
müdafilerinden olan Thomas Jef
ferson'un nazariyelerini benımsL 
yen bir partiyi temsil eden yeni 
demokrat Reisicümhur Roosevelt, 
Hoover'in ferdiyetçilik hakkındaki 
fikirlerinin gülünçlüğiinü ortaya 
koydu. 

Roosevelt'e göre bugünkü reji
min hususiyetleri şunlardır: 

"Amerika sanayii, 2/ 3 nisbeıın.. 
de, bir kaç yüz tröstün c.linde top. 
lanmıştır ve beı bin kişi tarafından 
idare edilmektedir. 

Amerika sermayesi, otuz kadar 
hususi bankanın mutlak ve filli 
hikimiyeti altındadır. 

Bütün iktısadl faaliyet, çok mah.. 
dut ellerde toplanmıştır ve keyfL 
yet Hoover'in bahsettiği ferdiyet
çiliğin zıddıdır. 

Roosevelt, Hoover gibi ferdiyet. 
çilik prensipine sadık kaldığını i. 
lin etmekle beraber _ bu mukaddes 
kelime namına, küçük bir zümre. 
nin Amerika halkının yarısını iS
tismar etmesine müsaade oluna
mıyacağı kanaatindedir. 

İşte, hiçbiri kendine kollektiv.ist 
veya sosyalist isminin verilmesine 
razı olmıyacak olan iki ReisL 
cümhur namzedi, bugünkü cemiye
tin tezatlannı ortaya koydular. 

Kabildir ki, halihazırda Ameri
kada mevcut olan iktısadi kuvvet
ler, Hoover'in aldığı tedbirlerin 
yardımı ile, işlerin ll"uvakkat bir 
surette tekrar başlamasını Lem>n 
etsinler. Fakat, bir çok iktısatçılar 
ve teknisyenler, bu muhtemel in
kişafı, muhakkak surette yeni ve 
vahim bir buhranın takip edeceği 
kanaatindedirler. 

B üyük bir saıiay:ı trostonon 
adamlanndan biri bana ba.. 

na dedi ki: Bu tröste ait olan fab.. 
rikalarm nazari randımanı, buhraD 
senelerinde o kadar süratli bir te
rakki gösterdi ki, 1931 senesinde 
çalışan işçilerden fazla adam al. 
mıya lüzum basıl olmaksızın 1929 
senesi randımanını elde etmek ka
bil olacaktır. 

Bu şartlar i.cinde islerin tekrar 

YAZAN: 
Sadrettın Celal ANTEL 

başlaması, işsizlik buhranının önü
ne nasıl geçecektir? İşsizler, tlrai 
teşebbüslerde iş bulamamaktadıı. 
lar. Bir çok senelerdenberi. ziraat 
piyasalarını dolduran fazla mah. 
sullerden kurtulmanın tek çaresl, 
istihsali azaltmak olmuştu:-. Aynı 
zamanda zirai istihsal faaliyeti sü. 
ratle makineleşmektedir. 

Sanayiln, işçilerin düşük ücret
leri, zürram az temettüleri ve malı. 
dut çalışma imkanları karşısınc;a 
mütezayit bir surette ı;oğalan is. 
tihsalatı için kafi mahreçler bul
ması mümkün müdür? Kaldı ki, 
sanayiin bu kabiliyeti bugün, biz. 
zat hükiımetin teşviki ile tevzi e. 
dilen kredi ve sermaye bolluğu ~a
yesinde daha ziyade ınkişafa müs
taittir. 

Muhafazakar iktısaLçıiar, <.·emL 
yetin bu neviden giıçliıklerin ye. 
nilmesini mümkün kılan spontane 
bir intıbak kabiliyeti?1e malik oL 
duğunu iddia etmektedirler. HaL 
buki bugünkü vaziyet karşısında 
r.eticesi hissedilmıye başlanan 
spontane aksülamelleı·. daha ipti
dai, daha fakir ve daha az demok. 
ratik medeniyet şekillerin•! dönüş 
temayülünü göstermektedirler 
B~lıca dört aksülamel tebarüz 

etmektedir: 
1 - Sınai istıhsau kontrol eden 

ve az zaman sonra bu kontrolü teş. 
mil edecek vaziyete gelecek olan 
hususi menfaatler, randımanı, ser
mayeyi ve temettüleri korumak 
gayesile keyfi olarak azaltacaklar
dır. Bu, gayesi insanlal"ın gittikçe 
çoğalan ihtiyaçlarını tatmin etmek 
olan makinenin inkişafını tahdit 
etmektir. ' 

2 - Mahsullerini, çok dolu olan 
piyasalarda satamıyacak hale ge_ 
len çiftçiler ve bir kısım i~izler, 
artık sadece kendi ihtiyaçları için 
istihsalde bulunmakla iktifa ede
cekler ve bu suretle faaliyetlermi 
iptidai bir (Aile Ekonomisi) sevi. 
yesine indireceklerdir. Daha ~im . 

diden bir çok yerlerde, yaşama 
tarzlarını (Ayni mtibadeleJ ijzeri
ne tesis eden işsizler cemaatlerinir 
kurulduğu görülmektedir. Bu, şüp. 
hesiz, daha büyük mikyasta taklit 
edilecektir ve bu sur'!tle, yavaş )a. 
vaş sanayi devrinden evvelki de
virlere dönülecektir. 

3 - Bütün kadroları fazlaf>iie 
dolmuş bir sanayi içindP. kendile. 
rine iş bulamıyan bir çok insan. 
Jar, sınai ve mali işlerden hasıl o
lan temettüleri ellerinde tophy:rn 

sınıfın hizmetinde şoför, berber, 
uşak .. olarak çalışacaklnrdır . Buh. 
randan evvel mevcut otan bu te. 
mayül, zenginlerin şahıslarına 

bağlı olan insanların miktarını ~o. 
ğaltmakla yeni bir (Federalizm) 
tevlit edecektir. 

4 - Sadaka ile, dilencilikle ge. 
çinen insanların miktarı gittikçe 
çoğalacaktır. Amerika Birleşik 
devletlerinde iş departmanı'nın, 
çocuk bürosunun tebliğ ettiği bir 
istatistiğe göre, evlerindP yiyecek 
bulamıyan 200 bin çocuk sokağa 

dökülmüşlerdir. Bir !fOk büyük in
sanlar da ayni vaziycttedirle~. Bu. 
orta zamanı hatırlatan dlğer bir 
hususiyettir. • 

Bu temayüllerin devamı, hem 
modern sanayi, hem de ferdi hür
riyeti muhakkak surette zayıfla.. 

tacaktır. Hürriyeti kurtarmanın 

tek çaresi sanayii içtimaileştirmek 
(Collectiviser) dir. 

Sanayi, istihsal, tevzi, istihHik, 
temettü, ücret meselelerini.o kol. 
lektif teşkilatı ve kontrolü saye.. 
sinde makineyi bütün cemaatm 
hizmetine koyacak ve bu suretle 
insanın esaretine nihayet verecek. 
tir. 

Bugün, böyle bir cemiyete gö. 
türen kapılara, her 'Zamankinden 
fazla yakın bulunmaktayız. 

Ancak cesaret ve idrakten mah
rumiyettir ki, bizi bu yeni hayata 
kavuıturmıyarak vahşete götüre. 
bilir." 

Köy enstitülerinin temin ettiği 
büyük faydalar nelerdir? Bunları 
sadece, köy çocuklarının zirai ve 
kültürel bilgisini arttıran mektepler 
manasında anlamamak lazımdır. Köy 
enstitüleri, kurulduğu mıntakanm 
yalnız çocuklarına tahsil veren mü
esseseler değildir. Bulunduğu muhi. 
tin zirai, sıhhi, kültürel, içtimai se. 
viyesini yükseltecek, içtimai mer
kezlerdir. Bu müesseselerde çocuk. 
lara nazari olduğu kadar pratik sa
hada, ziraat, fenni istihsal, hayvan. 
cılık, köylünün zirai inkişafını temin 
eyliyecek bil&iler verildikten b&Jka, 
hıfzıssıhha, içtimai hıfzıssıhha biL 
gileri de ,·erilir. Köyünde sıhhat 
mefhumunu bilmiyen bir evde, bu 
bilgi ile yetişmiş bir çocuğun yapa. 
cağı sosyal faydalan ancak kısa bir 
zaman bize ispat edebilir. Koyu bir 
cehaletin içinde kıvranan köylere, 
kültür seviyesi yükselmiş bu miles. 
sese mezunlannın yayılması ile, mu
hitlerinde tutuşturacaklan ışığın, iç
timai tekamlile, memleketin helke. 
miğini teşkil eden köy kütlelerini 
yükseltmek şartiyle vereceği hızı ta
savvur ettiğimiz zaman bu büyük 

-----~--------~------~--~---------------------

faydanın karpsrnda gözlerimizin se. 
vinçle yaşannamasına imkan yoktur. 
Köyün iktısadi, zirai, içtimai kal
kınmasında, köylünün şehirle, iç pa. 
zarla, hatta yarın dış pazarla müna. 
sebetlerini idare edecek unsurların, 

hayatın içinde yetişerek, pratik lle 
nazariyeyi birleştirerek temin ede. 
cekleri faydalan, bugünkü Avnapa 
cemiyetlerinde ha müesseselerin te. 
min ettiği faydalara bakarak tahmin 
edebiliriz. 

LOKMAN Ht=KIMIN ~~OTtrRi 

IHTIY ARLIKTA BUNAKLIK 
Bunaklık ihtiyarlıpn şanı ise de 

ihtiyarlıyan her insanın bu saade.. 
te varması mutlaka şart değildir. 
Meseli, bütün ömürlerince fikirle. 
rini işleten gerçekten ilim adam· 
larımn, ne kadar çok yaşasalar. 
bunadıklan görülmez. Gerçekten 
aliın kendisinin uğraşbi'ı mesele
lerden başka işlerde -bilhassa ce. 
miyet ve aile işlerinde- belki bü
tün ömrünce çocuk gibi olUI'. Faka• 
kendisinin ihtisası olan işlerde hiç 
bir vakit bunaklık eseri göstermez. 
Aksine, görüşleri düşünceleri git
tikçe daha keskin olar. lhtiyarh
ğından önce anlıyamadıfı '9Yleri 
daha derin görür, daha iyi anlar. 

Bazılannın fikri ihtiyarladıkça 

derin olduktan başka daha da ge
ni§ler. Seksen yaşına kadar, bil. 
fan, yalnız kimya ile utraşmq bir 
ilim, o yaştan sonra filozof olur. 
Bilgilerini daha ziyade geniıletir 
Onun için -iıliyen ilet paslan. 
madıfı gibi- işliyen kafa da bu· 
namaz, demek mümkündür. Bu. 
naklık çok işlememlf basit dilfÜD· 
celi insanların ihtiyarlıfında ıe· 
lir. En iyi delili bunayan insanla. 
nn en ziyade köylerde. oralarda dıı 
fikirlerini işlettirmiye alışmamı~ 
kadınlar arasında görülmesidir. 

Fakat bundan dolayı bunayanla . 
ra acımak ve bunamayanları teb· 
rik etmek lazım gelmez. Belki ba. 
na da bunamış diyeceksiniz amma 
fikrimce bunayamayan ihtiyarlar 
taziyet etmek, onlara acımak daht 
doğru olur. Hele bu zamanda, sek. 
sen, doksan yaşına geldiii haldı 
fikri sağlam kalmış, derin düştin. 
celi bir ihtiyann çektiği azabı ta· 
savvur ediniz. Kendisi ve ailes' 
rahat ve mesut olsalar da, gençli. 
ğiadenberi kendisinin de iştiralı 
ettiii yahat feliketli neticelerini 
iıittiği muharebeleri düşündükçe 
ne kadar muztarip olur! 

Btitün dünyanoı rahat ve mesu• 
oldaiunu fanetsenb bile ihtiyar. 
Jıimda bunayamamq adama gen• 
asap gelir. Çfinldl dünya durma. 
dan deiiştr. Ballndd bir iman ba. 
namasa da gençliibıde öfrendiği 
idetlere ballı kalır,, yenilerine ah· 
pmaz. Yalmz adetlerin deiiştii:ini 
girmek, onlara uyamamak bit. 
ihtiyar için bir elem olm. 
M..ıl, 1na zamanda lhtiyn ola 

• Wr adanma aneliiinde. Mr yen 

yaşlı bir adam gelip te oturacak 
boş yer bulamayınca yaşça daha 
genç olanlardan birinin hemen 
kalkarak yerini göstermesi adet 
olduğunu, tabii göremedinlzse de 
işitmiş olacaksınız. Halbuki şim. 

di, tramvaylarda, vapurlarda bir 
ihtiyar yer bulamayınca, ondan 
daha genç olanlann ona bakarak, 
o yaşta bu kalabalık içinde ne işi 
vu, diye düşünerek tebessüm et
meleri adet olmuıtur 
Şimdiki idet, eski adetten şüp. 

hesiz daha doğrudur. Ayakta du
ramıyacak bir ihtiyann kalabalık 
içine kanşması gerçekten manasız. 
dır. Ayakta duranuyacak insan e
vinde oturur. 

Fakat ibtlyar evinde otursa da, 
onun için elem sebepleri eksik ol. 
mu. Meseli onun gençliğinde ço
culdar bir yere giderken büyükle. 
rinin elini öperek izin ister gibi 
görünmeleri adetti. Şimdiki çocuk. 
ların böyle yapmaları bu zamanda 
tabii pek gülünç olur. Akıllı ihti. 
yar bunu tasdik etse de, torunu 
genç bayanın, ellerine eldivenle
rini geçirdikten sonra: 

- Bonjur dede dede •.. 
Diye sadece bir iltifat göstererek 

çıklp gitmesi ihtiyarın içinden gü. 
cüne gider. 

Bunda da -pek ciddi ,söylUyo. 
ruın- ıençlik haklıdır. İhtiyarla. 
nn elini öpmekten daha manasız 
bir şey olamaz. Şimdiki geçlerin 
elleriyle sadece iltifat göstermeleri 
elbette daha samimidir. Her nesil 
kendinden önceki nesle nisbetle 
daha ziyade terakki etmiıtir. Bazı 
kimselerin kendi gençlik zamanla. 
rındaki adetlerin daha doğru, daha 
iyi olduğunu söylemeleri bunaklık 
alametidir. Bir insan, insaniyetin 
daima terakki ettiğine inanıyorsa, 
kendinden sonraki nesillerin daha 
müterakki oWuğuna inanmak ta 
zaruridir. 
Bunayamıyan ihtiyar gençlerin 

yaptıktan daha cloiru oldaiunu 
takdir etmekle beraber, kendisi on. 
lara uyamadıiı için azap çeker. 
Banayabilen kendinden sonraki 
nesli ayıplıyarak teselli bulur. 

Onun için bmıayan ihtiyarlan 
tebrik etmek, banayamayanlara a. 
amak --iikrimc&- daha doina o. 
tar . 

Çocuk Bayramına 
Ait Program 

~3 Nisan Çocuk haftasına ait prog 
ram hazırlanmıştır. O gün sabah sa. 
at 9 dan 10 a kadar mekteplerde ta
lebeye muallimler tarafından kon. 
feranslar verilecektir. Halkevlerin. 
de yapılacak merasim programı da 
hazırlanmıştır. Buralarda hafta 
müddetince muhtelif müsamereler 
verilecek ve gürbüz çocuk müsaba. 
kalan yapılacaktır. 

Araba Vapuru İskeleye 
Bindirdi 

Üsküdarla Kaba~ arasında işli. 
yen Mehmet Hurşit kaptanın idare. 
sindeki araba vapuru, dün Kabataş 
iskelesine bindirmiş, yolculardan İs 
mail sağ ayağından yaralanmıştır. 
İskele direği yerinden çıkmıştır. Tah 
kikata başlanmıştır. 

· Kadın Çorapları İşi 
Hila Müzakerede .. 

Kadın çorapları hakkında İktısat 
Vekaletiyle temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya giden heyet dönmüş 
tür. Ankaradaki müzakerelere de. 
vam edilecektir. Pazartesi sabahı ço. 
rapçılar sanayi birliğinde toplanarak 
Ankara görüşmeleri etrafında ken. 
dilerine malumat verilecektir. 

Türk - İsviçre Ticare~ 
Müzakereleri 

Türk - İsviçre ticaret müzakere· 
leri devam etmektedir. Türk heyeti 
İsviçreden ithalatın arttırılması ve 
iki memleket arasındaki mübadele. 
lerin genişletilmesi için tetkiklere 
başlamıştır. 

İhracatta Canhlık 
Jhracat muameleleri canlılık gös· 

termektedir. Dün de dört yüz bin li. 
ralık mal ihraç edilmiştir. Fransaya 
700 bin kilo arpa, kendir, fasulya. 
Amerikaya 70 bin tavşan derisi, ma
vi hafhaı tohumu, İtalyaya külliyetli 
miktarda yumurta, balık, Romanya. 
ya 7.8ytin gönderilmiştir. 

Siverekte Çöken Ev 

Memleketin içtimai, iktısadi, zirai 
kalJnnmumda büyük rol O)'IUJ'acak 
olan bu mileueselerin birer ntimane 
çiftliği mahiyetinde, köylünün ev 
hayatını, kültür seviyesini, sıhhat 
durumunu, istihsal ve ticaret mllna-
sebetlerini, pazarla mücadele kabi. 
liyetini, arttıracak içitmai merkezler 
halinde inkjşafı için bu müesseselo. 
rin kapılarını yalnız çocuklara aç. 
tllası kafi deiildir. Bu müesseseleri 
idare edecek olanlann, bu müessese 
kapılarını bütün civar köylülerine 
açması, burada köylülere pratik n 
fenni ziraat usulleri gösterildiği gibi, 
sinema, radyo, projektörlü ve buit 
bir lisanla verilecek konferanslar va. 
sıtasiyle köylünün günlük ihtiyaçla
nna ve bilgisine yardım etmesi ıa. 
zımdır. 

Köy Enstitüleri ilk hamlede bu 
kadar geniş içtimai bir harekete ge. 
çemezse bile, bunu gaye edindiği 
takdirde, pllnh ve sistemli bir faa. 
liyetle bu gayeye varacağı muhak
kaktır. Şimdiye kadar açılan mües
seselerde yapılan tecrübeler bu ıa. 
yeye vıırılabileceğini göstermiştir. 

Hükumetin bu müesseseleri arttır
mak lüzumunu hissetmesi, Meclisten 
Köy Enstitüleri Kanununu geçirmesi 
de bu zaruretin anlaşılmasından doj. 
muştur. 

ismet İnönünün ziraat reformun. 
da, gaye edindiği zirai kalkınmada bu 
enstitülerin rolü çok büyük olacak. 
tır. Bu itibarla bu kanunu Meclise 
getiren Başvekil Refik Saydamla 
beraber, Hasan Ali Yücel'in büyük 
himmetlerini de büyük bir minnet 
ve şükranla karşılamamız lanmdır. 

Bu küçük yazı dahi bu mevzu ile 
uzaktan alakadar olan karilere tam 
fikir vermiye lifi değilse de, ehem 
miyetini anlatmıya yarar ümit ede. 
rim. 

Bursa Ormanlarında 
Korkunç Bir Mücadele 

.dursa, (TAN) - Cumalıkızbey kö
yünden Hüseyin oğlu Hasan, odun 
kesmek için gittiği dağda bir ayı ile 
karşılaşmış, korkunç bir mücadele.. 
den sonra ayıyı kaçırerak hayatmı 
kurtarm1§tır. Hasan, Ahmet Vefik 
P98 hastanesinde yatmaktadır. 

Sık ormanda ayının hücumuna 
Siverek, (TAN) - Son günlerde maruz kalan Hasan, 40 - 50 metre 

yağan şiddetli yağmurlar yüzünden kadar sürüklendikten sonra bıçağile 
C'.amHkebir mahallesinde 18 numara- ayıyı başından ve sırtından yarala. 
h evin iç kantarması ansızın çökmüş mış, sonra da yumruğunu ayınm ağ. 
tür. Biri çocuk olmak iUJere iki kişi zına sokmuştur. Ayı yaralanndan 
ölmüs. iJti kişi yaral&nmışbr. kan akarak kaemıstır. 
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Norveç Sefer- Romanya ve Macaristan Sinyor Gagdd 
be1liğini Bitirdi Y b J K Digor ki: 

(Başı 1 ın~idel a an c) ara arşı (Başı 1 f:ıcidtl 
kavemet edeceğine kanidir. Alman i. Jtalyanm Akdenizde serbesıdP 
ler: hareketı yavaşlamıştır. Almon k t" hakkı diğer ı\lt 

~~~::_~ı';;=~~~~:.:;n~: s;~~·~:::,·;:~ Mühim Tedbirler Aldı ~~~~~~~~~~~urcU~<L.ın , .. dJ 

Şeyh, Mü'temene Kat'i 
!erini takip etmektedir." İtalya tarafından iltizam e 
Norveç l(ralımn beyannamesi (Başı 1 incide) ·-----... - ........ _ ... __ Akdeniz sistemi bir hukuk ınu" 

N Bacvekııtn evinde yapılan araştırma fngı•ltere Balkanlarda nesine, her milletin kuvvetine ve .. orveç Kralı bugün neşrettiği bir -s • beY .. 
b 1 !ardan sonra vukua gelmiştir. Dok. nizler serbestisi hususunda eyanname i e Almanların yeniden dP.t 

Nasihatler Veriyordu 
bır kukla hükfimet teşkil edemedik. tor Stoyadinoviçin hususi evrakı za- T 1 C A R j milel bir garantiye istinat e1 ıY, ~ bıtanın eline geçmiş, bunların arasın Bu sistem, ayni zamanda . taı'< b~ lcrini anlntarak diyor ki: bU' ., 

da şimdiki hükumetin dahili siyaseti F ı· t G • le İslam alemi arasında da . bif 
"Norveçin tek bir hükfuneti var. aleyhinde yazılan ôeyannameler bu. aa ıye e eçıyor !iğini icap ettirmektedir ki, bU ış_ı.ıt 

- Daha bu ilmin alfabesini öğren
meden ilerisine gitm~. Hayatta hc:r 
şey ufaktan doğar ve büyür. İlim de 
oyledir .. 

- Fakat ben o alfabeyi akranım 
içinde en iyi oğrcnenlerdenim. Biraz 
dnha ilerisine gidebilirim. 

- Sen bununla znhiri ilimd~n 
bahsediyorsun. Hakikat ilminden 
değil O, bir nurdur. O nura kad.:ır 
yurümek lazım. Halbuki sen, yeni 
doğmuş bir çocuk gihisın. Daha e
meklemeğe bile başlamadın. Öğren. 
aıek istediğin şey, birdenbire sa:ıa 

ağır gelir, hazmedeme1.sln. 
Bu müphem sbzlcr Mü'temen'in 

daha ziyade merakını tahrık ediyor
du. Şeyhi onu ufak tecrübelerle de
nemek istedi. İlk tecrtibele!" muvaf. 
fokıyctle neticelendi. Fakat seneler. 
denberi yavaş yavaş topladığı bütün 
servetini önüne gelene vermek, da. 
ğıtmak teklifi karşısında kalınca te.. 
ktımiıl derslerine de tecrübelere de 
fasıla verdi. Bunu Şeyhi de anladığı 
için: 

- Oğlum, dedi. Senin kalbin he
nüz dünya ile aliıknsı'lı kesmemiş. 
Hakikate vasıl olmak için, (Ölmeden 
evvel ölmek) sırrına mazhar olmalı. 
Bu mertebeye varacak istidadın yok. 
Dunya işlerile meşgul ol. Etr~fma 
bak. Tabiatın kitabını oku. Ruhunda 
hır intibah hissedersen yine bana 
gel İllin, necil değildir. Bilakis fcy. 
yazdır. Sana yine istediğin abı ha
yatı veririm. Daha nefsinle mücade
leye muhtaçsın .. Şark felsefesinde en 
kuvvetli merhalelerden olan (Nefsi 
emare) ye mağlup olmamak hassası.. 
nm en mühim kısmını tabiat ona fa1-
lnsile vermiş olmasına rağmen Miı'
temen ruhunda üreyen hırs şeytan
larının doğmasına, büyiımcsinc mi. 
ni olamadı. 

Gittikçe artan hırsı onda en yük. 
sek mevkilere erişmek nrzularını u
yandırıyordu. Bir gün Mısırın bütün 
mukadderatına hfıkinı olmak ve o. 
nu istihfaf edenleri huzurunda diz 
çöktürmek ne tatlı bir intikam ola
caktı! Bir hadım ağası için bunun o 
kadar imkansız bir ~ey olduğunu da 
zannetmiyordu. . 

Dairesine çekilmeden evvel hare
mi dolaştı. Maiyetinde bulunan ha
dım ağaların hepsi vazıfelcrinin ba
şında bulunuyorlardı. Coriyelerın 0-

da kapılarını açtı. Kadınlar her lblı
zn halüe tarafından ~ağırılmalan ih
timali ile süslenmişler efendilerinin 
iradesine intizar ediyorlardı. 
Baş Hadım ağayı gördükleri za

man kimisinin halinde avcıyı gören 
bir ceyliin irkilmesi, kimisinin çeh
resinde de Azidin huzuruna çıkmak, 
iltifatına mazhar olmak arzuları be
lirdi. 

Mü'temen, geniş salonun oymalı 
kapısına dayanarak içeriye baktı. 
Her cinsten, her boydan v<> her renk. 
ten toplanan bu dişi sürüsüne göz 
gezdirdi. Kadınlar hak~ında şc-yhıu. 
den dinlediği bir bahis aklına geldi. 
~eyhin hakkı var, dcJi..Dişi de kıs 
kançlık olmuyor. Bir horosa tabi 0-

lan yirmi tavuk, bir ~t0ça ram olan 
dişi koyun sürüsü, ı,;ribirlerile pek 
guzel geçmiyorlar. Karlın erkeği kıs. 
kanmıyor, erkeğin ona temin edece-. 
gi rahatı bir başkasının elinden kapa. 
bilmesinden korkuyor. 

Fakat bu his ne kuvvetli bir şey 
olmalı idi! 

Nüfuz ve iktıdan ellerinde tutan 
hükümdarlar kadına doyamıyorhırdı. 
Hepsinin sarayları bir çiftehane şek. 
]ine girmiş, bunun için ayrı teşkilat, 
ayn daireler, ayrı merasım yapılmış .. 
Ve sırf bu manevi zev~i tatmin için 
ordular hazırlanmış, sanki hüküm
dardan en fakir tebaaya kadar hayat 
bu mihverin etrafında dönebilmek i-

, çin tanzim edilmişti. Halbuki o, bü
tiin bunların haricinde kalmıya mah 
kumdu. 

Sürü bckliycn bir köpek sadakati. 
le efendisinin hayvani iştihg.smı tat
min edecek parçaları, loknıalnn mu. 
hafnza ne mukellefti. !çini çekerek: 

_Bir kopek bile d~ğilim, diyordu. 
Hiç olmazsa onun da mahiyetini bıL 
rnediğim bu .histen nasibi var. Ya 
ben? 

İskendcriye 

!skenderiyc o asırdada şark ve 
garp ticaretinin merkezi idi. Akdenl
zin en güzel sahiline yerleşen bu şe
hirde tesis edildiği gündenberi ZE-.\'

kini biıvük vakalarda. kuvvetli he-

dır. Bu hükumet de Kralın nasbetti- ı t kd · d I{ııv"': yecanlarda arnyan fhtişa:nlı bir ka. unmuştur. İngilizlerin Balkonlarda takip et- liği, talyanın A enız e V? b; 
dı h 1 ği ve parlamentonun itimadını haiz D kt St d" · · · t" 1 · d h l" h d k" ctıle a n a i vardır. Temsil eylediği eski o or oya ınovıçın rıyase ı n - tikleri iktısl!dl siyaset tedricen inkişaf nız e a ı azır a ı sıyas • p;y.~ 
medeniyet ile beraber onun bütün bulunan hükumettir. tında bulunan Harp Radikal Partisi- etmeğe başlamıştır. Bıılkanlardan Al- tar bulunmaktadır. İtalyanın ~ 
levsini de yaşamış, bütün büyük dev "Bütün vatandaşlar emin olmalı- ne mensup bazı mebuı.!arın da evleri manyayıı gönderilmekte olan birçok niz siyaseti yalnız kendi kuvv-t
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!etlerin daima tamaını celbctm!ş, dır. ki, ~ral v~ ~azırlar bütün azim- aranmıştır. malların İngiltere hesabına mübayaa- değil, başkalarının hukukun3 r~Öd' 
muhtelif emellerin ltöpürttüğii ecre- lerıle must<:.\mk•lıy~ me

1
md leğketkteıdı kov- Doktor Stoyadinaviçin, Belgradın sı için ehcmmlyeUJ tcşebbiislcr yapıl- ve Akdeniz memleketleri ar~ tit' 

" 
1 ır var 1 b h'' " t · ı b" N · • dist 'kt d" d 

yanlar karcısında asker· b" 1 k 1 mıya ve mu un o u n a ar ça. cenubundaki Vudnik'de mevkuf tu- f moktadır. Dundan bnşka vaktile Hin- : yapıcı bir elbirliği esasına da ıs 
.. t · k k uk ve ur ve mus aKt ır orvcçı tulacağı bildirilmektedir. Eskı" B"'Ş- 1 anın ı ısa ı urumunu ıslah için etmektedı"r." gos eremıyere endisi için çarpıcan . . l kl d B "'t" " 

lardan galip gel . d . k ğ.,. ıhya etmıye ça ışaca. ar ır. u un vekil, Yugoslavyada Alman lehtarı teşkll edilen şirketlere miimas!J Bal- /ngilizlere cevap ..ı1il 
enın ıııma uca ınn N li1 • 'f · • h k'k h ek • kanlorda da teşkilftt yapılacaktır. Bu İtli", 

atılmıya hazır bir dişi v11.zivetinde .ı. orveç erı~ vazı esı, eger a i· a. alr ektt v~d.sıyBasetin mümessili sa- mnksallan temin için Londrada beş Diğer taraftan ayni gazete ı ~ 
bulunmuştu. Sanki K.leopatra

0

nın yı. ten Norveçklı _ka_Ima~ ve N~rveç 1 
a- yı ma a ı ı. u yüzd'!n onun bu sı. yOz bin sterlin sermaye ile kurulan gazetelerinin Balkanlarm ~a~~ r:ı1t 

lana emdirdiği ruhu şehrin hüviyE'- ddını taşımkat. ı~tıyor arsa, una yar- rada tevkifi mühim bir hadise telak. Enko şirketi, Bıılknnlarda yirmi rep- duğu tehlikeden bahsctmesı fa '4 
tinde temsil ediyor, ona bir türlü fü. ım etme ır. . . " . ki edilmekte ve bu hadi.ı;enin mem- rczantan bulundurnuya korar vermiş- makul bir manevre sayılmak '.ı' 
tiyarlamak bilmiyen asırdide, fakat . Kral be!annamesını şu sozlerle bı. leketin dahili emniyeti ile alakası ::>J- Ur. Bu şirket İngiliz snnnyi birliği ile Balkanların hiç bir tehlikeye J11 
her dem taze bir alüfte şuhluğu ve- tırmektedır: duğu iddia olunmaktadır. İngiliz ithalat ve ihracat birliklerin- bulunmadığı anlatılmaktadır. ? 
riyordu. "Hürriyeti ve vatanı ancak miiŞ- • den miirekkep bir teşckk\11 halinde İtalyan gazetelerinin Aıınafl fJ:. 

İskenderiye, muhasaraya dayana. terek gayretlerimizle kazanacağız ve Politika gazetesine gi)re, Yugosla·ı- fnaliyC'te geçmiş bulunmaktadır. sır- ferlerinden bahsetmesini haki~~ ıııt 
k b 1 l k' N ya Milli Bankası müdi.ir muavini Bt- ket, B< lkan merk<'zlerlnden BUkrcş termek için müttefiklerin heJll.i"',,. mazdı. Civarı bataklık olduğu ıçin yıne anca u suret tc ır ı, orve.;- ve Bclgrrıtta İngiltere ile iş yapan 

1 
ta.Jl il" 

bir şey yetiştirilemiyor. kara tarafı liler tekrar kendi mukndderatlarına lin, Yugoslavyanın milli iktısııdiyau. mOe!ıSC'Selerle ticari mOna ~betler te· zafer kazanmadıklarını an a tıP 
mahsur olunca bütün iaşP.sı denizden hakim olacaklardır." nı alakadar eden muhte!if rneseıe:er sis etmC'ğe ba~Iamıştır. Şirket milmes- gazete İtalyanın seferberlik yaP00,ıı 
gelen gemilerle temin o~uhuyordıı . Vaziyet /ıakkında bir hakkında İngiltere ile girişmiş oldu sllleri, diğer Balkan memleketl~lle de dan, geniş bahri tedbirler al~ı~ ııeP 
Bu muvasalanın inkıtaa uğrayışı ~t?h- ğu müzakereleri hıtaına erdirmiştir. tcmaslaro başlnmak üzeredir. bahseden İngiliz gazetelerın S's' 

Norveçlinin beyanatı ROMANYA : fngiltercnin meMlf'ketimizden nlıı- yalan söylediklerini ve FransıJ .ıı· ri açlığa mahkum bulundurduğu kin 
1 

nı p 

İ h .Bugfin tngı'ltereye gel .. ıı yu""ks .. k cağı tatunlcr için Mithat Nemli fır- telerinin de onlara uyduk arı skendcriyeliler derhal mu asara e- "' "' 
denlere kapılarmı açmak mecburiye. rütbeli bir Norveç meınuru da vaıi- masile bir anln:µna yapılmı<jtır. Diğer tatıyor. teSI bil' 

i . Bükreş, 19 (Husu:>ıı - nomanya- firmalarla da ı:?örOşmcler rı>ılmııkta- Diğer taraftan Tempo gaze . 
tinde kalıyorlardı. Bundan dolayı a- yet hakkında şu malumatı venn ştır: da en mühim hadise yabancılarR dır. Diln 1n~iltc-N"ye ki!Iliyctll miktar- günkü yazısında şunları yazıY0'cı'iJıl 
halisinde cengiı.verlikten ziyade bır "Her gün tayyare ile Danimarka- karşı alman tedbirlerdir. Yabancılar dıı iç fındık, kC'ten ve kendir elyafı "İtalyayı harpten alıkoyan._, dl 
tüccnr yumuşaklığı vardı. dan Osloya ve Bergene gelen Alman silah ve fotograf mak1nclerı taşımak gönderilmistir. onun ne zaman harbe gireceğııv 

Şirkoh ordusu şehrin daima kork- askerinin adedi 2000 olarak tahmin tan menedilmişlerdir. Bunda.1 baska ---------·--· t · d 
t ğ ·· k··ı~t ihd k·r· ·a· 1 cdı"lmektedir. Halen Norveçte 60 bin • • ı ayın e er.,, -..t u u muş u u ı asa a ı ı ı. s- bütün ikamet tezkerelerinın kontro. /ngiltere11in noktai nazaı· ,D 
kenderiye muhasaraya nncad: üç gün Alman askeri mevcuttur. lüne başlanmıştır. Bu emirlere rir.. dair bir hnber nec;retmişlcrdir. Ati. Londra, 

19 
(Hususi) _ ttıı~.ıı-

mukavemet edebildi; teslim oldu. Şimdiye kadar Almanlar üç d~fn yet etmiyenler derhal mt!mleketten na Ajansı, tamamile asılsız olan bu ..,.. 
Şehri düşürmenin askerlik itibari- Kralı ve hükumet azasını öldürmek çıkarılacaklardır. gibi şayiaların tekzibe bile değme. gazetelerinin neşriyatından b 

le o kadar ehemmiyetli bir muvaf. veya ele geçirmek teşebbüsünde bu. diğini bildirmektedir. seden Londra gazeteleri, ~r· 
D"ğer taraftan Romanya milli vah neşrivatın hiç bir kanaat ıl<' 

fakıyet olmadıgıw nı Şirkoh ile beraber lunmuşlardır. Kral ve nazırlar bir Fı·ansız gazctelcrı"nc go""ı·e - 1'21 ' detini sağlamlamak yo!unda nttıgı mcdiğini anlatıvor Times ile _...ı 
Salahaddin ve diğer emirler de pek keresinde bir saat kırk beş dakika J • ı ıyJJ-

adımları tamamlamak i"in eski De- "Exc"lsı"or,, dı"yor ı.;.. Tclegraph Almanyanın ta ""' ·· l bil' l d F k t k b" Alman ta'-·yarelerinin bombardımanı "' "' .... • s.ır guze ıyor ar ı. a a as er oy. J mir Muhafızların rüesasında.1 b!r. H " ı B Ik harbe sürüklemek için bir çare e"ıe 
le du"şu'" nmu"vordu altında bir ormanda kalmı'-·a mcc. ıt er a ·anlarda bir film gös- ..., ı> 

J • .; ka,.. kişiyi daha affetmi~tir. Demir makla meşgul oldugwunu söylew b ı ı d :s ,.. termektedir. Ateş altında Polonyayı 
Çölde kasırga ile yaptıkları müt- ur 0 muşa~ ır. muhafızların bulund1.ııt laıı tec;eın'l1ti harap gösteren bu f i ı m, Kopen. birleşiyorlar. ftal-

hiş harpten sonra tecnibe;i kuman- Hükumet şimdi emin bir yerdedir kampları kiımilen kalclınJmış ve bu h 1 1 News Chronicle gazetesi ise. s"' 
b . ag sa on arında gösterilmektedir. d •· 

danları onları zaferden zafere s~v- Norveç seferberliği normal ır şe. suretle bu muhafızlarıfan mevkuf o. yan gazetelerın· de v."'pılan pro~1'!.gı. Norveçe karşı yapılmış olan bu vah. J ~ ,. 
ketmiş idi. ~sır ordusunu peri§on kilde devam etmektedir. lan bir kimse kalmam1-.tır. dalara işaret ederek, bunlnrıfl ,.,,.!< .... siyane tecavüzden sonra böyle bir .,... .. 
ettikten sonra Amorinin gök demire Norveç memurlarının ihaneti me. E ski Hariciye Nazırı olup Tatar<'~- filmin gösterilmesi tethişçi bir film liz • İtalyan dostluğunu yıprıı d~f· 
gömülmüş askerlerini döve döve selesine gelince, bu vakaların ekse. ko kabinesinde Maliye Nazırı o ınn olarak telakki ediliyor. mahiyette olduğunu anlatmakta 
Gazzeye kaçırmışlar, bataklıklardan risi Almanların radyo ile Norveç hii- ııtanWo.J{.ı-al nıü&av :dig:ne ~,;n ctt Pm1sı ,, ~ "tle ...,..n~ı·-~~, . .Almtuıya, llalyanrrc ,,ç 
geçerek yıldırım gibi lskenderlyeye kOmeU namına verdi eri sah k · t ·yof 
varmışlar ve üç gün sonra da şehri lerden ileri gelmiştir. Bu emirlerde edilmiştrr. bir had iseyi kaydediyor. Ve Rusya. yapacağını bil11U! · ıs ı ııot-
zaptetmişlerdi. Bu az muvaffakıyet Almanlar ateş acmadıkca silah kul. Dün Rumen - Sovyct hududu Ü- nın Balkanlarda mihver devletleri. Aıpsterdamda çıkan NieW? "9e1 
mi idi? }anılmaması tavsiye edilmekte idi. zerindeki askeri kuvvetlerin cnnr nin kendisinden daha ileri gitmele- terdamsche Courant gazetesinın or: 

kilometre geri alınmnsııun karal"Jaş- rine meydan vermek istemediğini, Hn muhabiri su malumatı vet~Y ,s• 
Şirkoh, askerinin biraz istirahate Almanlar Trondjeni ele geçirmek tırıldığına dnir bir haber itıti şnr et- bilakis Çarlık zamanında tatbik edil. "Almanya, İtalyan vaziyetinın -"'· 

ihtiyacı olduğunu takdir etti. O~arı için ihanetten daha feci vasıtalara d"gw· "b" f a· b" ··f · t" b kl~" 
miş ise de salahiyetli numen mahril- ı ı gı ı, er ı ır nu uz sıyase ıne dınlanmasını sabırsızlıkla e 

Yirmi dört saat dinlendırdi. Bütün 'başvurmuşlardır. t ··ı l d" • · · t ba .. t · , leri bu haberi kati sur.:.:tte tekzip et- emayu ey c ıgını e ruz e tır- tedir. ftfv 
zabitlere askerin yapabileceği her Almanlar Ttrondhjen koyunda kted" ~ e 
t .. ı·· t k 1 kl .. r;; g 1 Rodeness ı'stihka· mlarına karanlıkta mektedir. me ır. Berlinde bildirildiğine gor 't ~,_ 
ur u aş ın ı arı gorıncm~z ıbe e Romaya göl"e ya henüz kati bir hattı haı:eJ<e0 ııi-melerini emretti. Bu kısa müddet yaklaşmışlardır. Vapurlarının önüne MACARİSTAN: hul etmemiştir. Ve Duçenın ~ ,,~. 
zarfında ordu Akdeniz melikesinin içinde Norveçli mürettebat bulunan ı,oma, 19 (A.A.) - Kont Ciano'- .. 111J1lıo 

dd• • • h t" ı·· · f" N b l k ·ı · · .. ·· l mm naşiri efkarı olan Telegrafo ga. sanda söyliyeceği nutukta mu Jit·" ma ı, manevı er uru mısa ırper- orveç a ı çı gemı ennı surmuş er. Peşte, 19 (Hususi) Znbıta ec- rarlar bildireceği iimit edilmektev1cıl' verliğinden istedikleri kada:- kam al. dir. İstihkam topçuları Norveçli de- nebi şirketler nezdinc!e tuharriyat zetesi Chamberlain'in nutku hakkın. İtalyan vapurlarına ecnebi y_o .f\I 
dı. Yirmi dört saat sonra ordu yine nizcileri kütle halinde öldürmekter yapmıştır. da tefsiratta bulunarak ezcümle di. lannı Portekiz veya İspanyol ı~;i· 
eski intizamına avdet cttl Bilhassa korkarak müstevlilere ateş açmamış Bundan baska muzir şayialar neŞ- yor ki: !arına çıkardıktan sonra derhal ~ıe~ 
şehirle ve İskenderiyelilerle teması- !ardır.,. redenlerin tahşit kamplarına gönde- "İngiPz Başvekili, Balkanlarda yan limanlarına hareket et~9f" nı kesti. Times'e göre vaziyet rilecekleri ilim olunmuştur. Birkaç sulhün idamesi lehinde hu!unmuş ve için emir verildiğine dair do 

1
,, 

Gerek Şirkoh, gerek Salahaddin, kişi bu yüzden tevkif edilmiştir. Za- bu suretle "bazı Balkan telgrafların- haberleri, İtalyan vapur kurnP~~IP Times'in askeri mı.ıharrirı vaziye- ,.,. 
Şaverin İskenderiyenin işgaline se. bıta, son günlerde Macaristana ge. da gösterilen hayali tahminleri,, su- !arının mümessiUeri katiyetle te 
yirci kalmıyacağını, mukabeled~ bu- ti şu şekilde izah ediyor: len Alman turistlerinin hüviyetini ya düşürmüştür. etmektedirler. . ıerflV 
lunacağını biliyorlardL Kumandan "Almanlar Trondheiın, Bergen ve t2tkik ile meşguldür. Fakat İngilterenin ekonomik sav Salahiyettar İtalyan mahfÜ tı t" 
yeğenine: Osloda müttefiklerin mukabıl taar- / 11giliz Elçileri geliyor hııdaki icraatının ne şekilde inkişAf de bu hususta Portekiz m~tbU1~9,-ııl 

_ lskenderiycnin işgali ile mPse- ruzlarına intizaren mevzılerini tak. edcceğ'ni görmek için bekliyelim. Ba rafından verilen haberlerill. _1rtt' 
· d ' ı Al l k · ·· ı i Londra, 19 (A.A.) - İngiltereni.n ed l ... &J> le bitmiş del1ildir, dedı. Asıl güçlük vıye e ıyor ar. man ar opru cı zı gazeteler Yugoslavya ile Romanya mahsulü,, olduğu beyan ı 1 •· 

0 b h b l · h ''d t h Balkan memleketleri nezdindeki el. bundan sonra başlayacak. er ava ve azı yer erı a al1 en a • tarafından yabancıların faaliyetini dir. of11t' 
Salıihaddin cevaben: liye etmişlerdir. Bazı tabiye nokta. c;ilerinden.bir çoğu b u g ü n Lon. şiddetli bir kontrole tôbı tutma!< ıçin İngiliz. İtalyan Parlamento~ '';.,ı 

l "t 1 ·· 1 t kt d" lnr dravı terkederek vazifeleri başına t B stıaf1Vy - Ben de öyle dü~ünuyorum . .rtı.. arına mı ra yoz yer eş ırme e ır • ~ alınan tedbirler hakkındaki '1aberle- tesi, talyan Biiyük Elçisi a ıştl" 
kat İskenderiyeyi muhasara ve zap- Norveç erkanı harbiyesi bu mitralyöz gidecoktir. re dikkat atfediyorlar. şerefine hususi bir ziyafet v:rrt1 ~ 
tetmemiz ordunun manevi kuvvetini yuvalarının nerede bulunduğunu ta. Bulgarların bir km·arı == ~ 

S . d" mamen biliyor ve planlarını buna ) B l h '"k • J k arttırmak için elzemdi. .ım ı maruz Sofya, 19 (A.A. - u gar u U- Hoıanda ve lsveçte Hazır l kalacağımız güçlükler hakkında ne göre tadil ediyor. Norveçliler bn ma- meti, Bulgar istikrazı tahvillerinin 
düşünüyorsunuz? Benim fikrimi ştm lümat sayesinde düşmanın bilha.csa ecnebi hamillerine bu aydan itiba- da t>· 
cilik en mühimmi işgal ediyor. münakale hususunda en zayıf nok. ren bu tahviller bedeliıtının döviz o. <Başı. 1 lnddcı göre, bu araştırmalar esnasın r ctP 

- Ne gibi? talannı izaç etmektedir. Bu iş için larak değil, tütün olarak ödeneceği- ihtiyacımız yoktur ve bunlardan tc- liıh bulunmamış, fakat bir mikta 
- İskendcriyeyi biz nasıl mııha- araziyi çok iyi tanımak lazımdır. ni bildirmi~tir. vakki ediyoruz. Zirn, bitaraflığımıza hane müsadere edilmiştir. 5111ııst 

sara ettikse, bizim de muhasaraya Norveç kıtaları miittefiklerle ir. Yullan kabinesi değişmiııor zarar verebilir. Hükumetin nereden Tilbury'de Nasyonal · - .so .ıt8~ 
maruz kalmamız. tibatı Trondheim'in 120 kilometre gelirse gelsin, bütün himaye ve yar- Partisinin liderlerinin evlerınde 

1 St k . "d Atina, 19 (A.A.) - Bazı yabancı - Dayanabilecek :miyiz? şimalinde bu unan an .Jer e yap. dım tekliflerini reddetmesinin scbe- tırmalar yapılmıştır. 
1 G li v · radyo istasyonları. Yunnnistanda ya-

- Zannetmiyorum, çünkü şcnri mışlarclır •. Aman enura eı~s, kında kabine değişikliği olacağına bi budur. Bu vaziyet, denizaşırı top. I"SVEÇTE ·. 
sukut ettiren fımil İskcnderiyelilcrin Mamsos istikametinde üç müdafaa raklanmıza da ~mildir.,, 
mukavemet etmemesi değildir. Şeh. hattı çizmiştir. Başvekil, iki muharip tarafı ba. 
rin evveldenberi malum olan vazi.. General Weiss, her ne bahsine O- Norveçte bu rehberleri tedarik etme. rıştırmak için her znmnn hizmete a.. 
yetidir. İskenderiye her hangi bir }ursa olsun, Trandhjem hattına hlt- si kabildir. made olduklarını dn anlatmıştır. 
muhasaraya maruz bulununc.:ı aç kim olmak istiyor. Fakat buna mu- Staı•anger iissü harap edildi Örfi idarenin ilanı uzcrinc askeri 
kalır. Bahusus işgal ordusu ahalinin vaffak olmak için Strenkuer'de top. İngilizlerin Stavanger üssünü bom makamat casuslukla daha kolay bir 
nüfusunu arttırmıştır. Muhasara edi- lanan Norveç kıtalarını mağllıp et- bardıman ede ede harabeye çevlrdık- tarzda mücadele edecektir. 
lirsek İskenderiyeliler dl! biz de aç mesi icap etmektedir. Müttefiklerin leri bildiriliyor. Burada tahrip olu. /)iinkü araştırmalar 
kalacağız? Hindistanın Batı - Şimalinde İngiliz. nan Alman tayyarelerinin (28) e var. 

- Bizi muhasaraya cesaret ede. ler tarafından kullanılmış olan tlt- dığı anlaşılıyor. Hasara uğratılan ve Holanda zabıtası dün bir çok araş.. 
1 ·1 biye ... •i kullanmalan imkan dahilin- l"l t af nd t h . l tırmalar yapmıştır. Bılhassa Bro.. 

cek er mı· J Norveç 1 er ar 1 an a rıp 0 unan bont ve Limbourg vilayetıcri bu a. 
_ Buna katiyen eminim. Şaver ne dedir. Bir kol ıilerler ilerlemez, yo. tayyarelerle birlikte Almahların za- raştırmalara sahne olmuŞtur. 

yapıp yapıp uğradığı hezimetleri te- lun iki tarafına, tepelere karakol. yiatı (63) e yükseliyor ve İngilizle. 
· b lacaktır lar gönderilir. Bu karakollar, kıta rı"n de 25 tayyare kaybettikleri an- Başlıca araştırma Nasyonal - Sos.. 

lirli etmıye mec ur 0 
• yalist mebuslardan Holandıı Nazi li. 

_ Mısır ordusunun buna muvaf. geçinceye kadar yerini muhafaza et. !aşılıyor. 
d ·· h d' ır. mektedir. Narvikte karaya oturan İngiliz deri Mussort'un baş:nuavini Kont 

fak olacağın a şup e e ıyoru .. Merchant _ Dausemburg'un şatosun-
- Amoriyi unutuyorsur.uz. Kudüs Kıta mukavemete maruz kaldığı destroyeri Hardi'nin mürettebatı bu. 

kralı Mısır lokmasının ağzından ka- takdirde, karakollara takviye müf. gün fngiltereye gelmişler ve fevkala. da yapılmıştır. Limbourg'da bulunan 
çacağmı anladıkça daha ziyade faa- rezeleri gönderilir ve bütün kıta de merasimle karşılanmışlardı'r. bu şatoyu polis muhasara etmiş ve 
li k B d d 1 Şave ih " · d"" ek d"" Bahrı"ye Nezareti resmen teblig~ et- ic;nde esaslı bir araştırma yapmış. 

yete geçece . un an o ayı - m ver uzenne oner ' uşmanın t;r. Kont, şatoda bulunmamaKta ııU. 
rin yanında daima Amoriyi görecf?- cenahlanna dü~er. Bu manevrada miştir: 

ğ . O k d k ls · i i İngiliz zabitleri ve Hindistandan ge. Bir kaç gün evvel düşman tarafın. Fakat üç saat süren bu araştırmada 
ız. a ar a a yıne Y • hazıı bulunmuştur. Breda ve Bois -

Başka mu""ttefı'klerin de mi mev len kıtalar çok mahirdir. Fakat ma. dan hasara u~ratılnn Celiose de,stro. 
- - F.i Le _ Duc'de de araştırmalar yapıL cudiyetini düşünüyor.ıın? nevra ancak rehber ve tepeleri çok yeri üssüne dönmüştür. Ve emniyet 
_ Evet. iyi bilen dağlılar mevcut olduğu za. altındadır. Destroyer 1375 tonluk. 

man mümkündür. İngiliz ordusunun tur. 

mıştır. 

Tel<'graf gazetesinin bildirdiğine 
<De\'amı vaTJ 

JıO' 
Londra, 19 (Hususi} - IsveÇlJ1lı5B 

kumeti müdafaa tedbirleri 8 ~IJ# 
devam ediyor. Bugün Sto~01~ı:ıetli 
lisi halka hıtaben neşrettığı şl 0 W 
bir beyannamede, İsveçte do]aŞll !C 11s-
Hiş verici şayialara halkın Jcul9"819~ 
mamasını tavsiye etmekte _ve j,şpıS 
haberler neşreden kimselerlJl ifıl'lel<• 
cezasına çarpılacaklarını bild 
tedir. 

• biı 
İsviçre gazetelerin~ Berlin~e~8ııti 

dirildiğine göre, İngiliz 1ktısa tıaliıt' 
B. Crossein İsveçe bir taarru~ıe:ıcete 
de İngilterenin mezkur ııı~ ııutl<ı.J 
yardım edeceği hakkındalcı ,,5tı• 

b"r a,. 
Nazi matbuatında şiddetU ~ 8ı, b" 
lamel hasıl etmiştir ki, rxıat uab8 ncl 
vesile ile İsveç tarafından . Yteri ,.e 
hululüne karşı alınan tedbır ndll ye 
bilhassa bazı Alman vapurlar~aY'ı:ıct
pı lan araştırmaları infialle 
mektedirler 



nyacla Nasd 
nlyorlar7 - ' TAKSIMKRı~• ~~SALONUNDA 

- 331 ihtiyat eratın 9'0 senesi 
n cumartesiden maada her liln 

a.._- :Yapılmaktadır. 

:ct1er merkez kazasına bağlı k&y ve 
er ihtiyat eratının hangi doğum
hanaı günlerde yoklamalan ya· 

köy ve mahallelerine teblll edil-
• latennen g(lnlerde ıubeye mQra

evvelce yoklamalan yapılmıJ 

nab.lyeelne batlı klSy ve mahal
eratından yoklamasını yapbnnaınıı 

S da nntu. kAtıUan ile hemen 
e lelınelerf ve hariçte bulunanların 

~iu nuntaka aıkerllk ıubelerlne 
Olu.tı Ua yoklamalaruu 1'&Ptınnalan ı-

tır, 

~NEŞRlYATı 
~l. .. ANcA GRAMKR - Zeki Cemal 
~ yazılmı tır. Okumak. yamıak, 
~~ efimle tertibi, UnJversite lisan 

Her cins sebse ve çiçek tohumlan 

Şark Tohum Mağazası 
İstanbul Balıkpazar Lonca 

Sokak No. 3, Kataloğ meccanen 
gönderilir. 

İstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

Umumi Heyet 
Kalkınma Komisyonundan : 
Komisyonumuz; hisıe<larlann hu. 

kukt vaziyetlerini yeniden tesbit ede
r~k hisse cüzdanlarını verecektir. Bu 
maklatla, 30 Nisan 940 akpmına ve 1 
her gün saat 19 a kadar iki fotoğraf. ı 

larile Kooperatü merkezine hissedar. 
lan davet eder. 

Gelmiyenler ve tafl"ada olup ta 
mektupla müracaat etmiyenler ıhak. 
kında esas mukavele hükümlerinin 
tatbik olunacağı ilin olunur. 

Satılık Gazino 
Yenfkapı sahilinde tam mobilyalı 

büyük bir gazino satılıktır. Görmek 
ve satın almak btiyenler, Yenikapı
da Mermerciler caddesinde Kanaat 
odun, kömür deposunda Avni Nuri 
biraderlere müracaat. 

OSMANLI BANKASI 

i L A N Büyük ikramiye 80,000 Liradır 
1'IS. ~u...,. orta mekteplerin ree- Omwıh Banltuının Galata, YenL 

cıfıa t programına g6re hazırlan- cami ve Beyoğlu Şubeleri Hakimi. •-----------------------------1 
P almanc~ oirenmek "hı~ iıiitliı.Uiiibiti 

• 4ltı ~ bir o-aınerdir. Yeti Mllllye Bayramı mlm• .. •tJyle 
~FtNE - Bu aylık halkm mec- 22 Nian Pa.zart.1 CÖlleden 80nra) 

• ikinci sayısı da çıkmıştır. ve 23 Nisan 940 Sah günü kapalı 

~· TABiPLERi MECMUA81 - bulunacaktır. 
'l bu cernıyett tarafından çıkarılmakta --------------
' nıesıekt ve ilmi derginin 94 üncü İSTABUL ASLİYE 9 UNCU HU 
• da intlpr etmı.,ttr. • 
~ tocuK PATALOJl8'NDE TllRBI· KUK llAKtMLtOiNDEN: 
'-tt41'ALAR1 - Yüksek taıını talebe- Beyoğlu Osmanbey Şair Nigar so. 
~ ~ ve mQracut kitabı olarak ter- kak Emin Ef. apartıman 4 No. da 
'ı...-:' •turuen bu eııer, Maarif Matbauı oturan Apturrabman Süleyman Po
~ bastırıım.ı, ve satışı çıkanl- lann kızı Emine tarafından Pariste 
t · vefat edn babuı Apturrahman Sü. 
~ '!.~~DlvıLER DllRGlal - Beledl- leyman Polann wrueüne dair bir 
, _ -rutuı tarafından eıbnlmakta o- kıt'a illm itası mahkemeden talep 
-._: ~hk derpWı U lncl aayıaı da in- etmeaine binaen müteveffanın kan-
t ~· sı Hatice Sezanın nerede oldulu ma. 
~ • HARBiNiN MllNtELIRI - lllm olmadığını davacı söylemesine 
~ ._. akademı.t hasından Andre Mau- il bd reked d" ~ Yeni çıkan bu eseri Ahmet Halit v~ m~ ey e te en. ortte 
L~ tarafından neeredllm1şt1r Bu- bır mülkiyet veya yan intifa hak-
~ harbin hakfld ııebeplertnJ bah eden kından Jıanıiaini tercih ettiğinin 
~ltitabı herkes merakla okuyacaktır. 25 eonılmuı llzım geleceğine nazaran 
~ mahkemenin Wilt olunduju 10/5/ 
it 

1 
.. _ _ UMO aat ıs de mahkemeye gelerek 

:'IJ[EVLERINDE • meZkCir mülkiyet veya intifa hak. 
~ • landa hangisini tercih ettiğini beyan 
L ~ eylemesi ve gelmediği takdirde dört. 
~ ~ Halkevl tarafından 20 nisan te bir mülkiyet hakkını ihtiyar et. 
'- ~~artesi gO.nQ saat 115 te Bellldq- m1f sayılacağı hakkında il A dır 
~~ sarayında, Beşlktq jhnnutik an • 
aı ~asında sıklet atma mOaabakala-
l cakb.r. 
~~ftQ Halkavlndett: 

~";"iJ'e Sanat Mektepleri lllezunlan 
~ ıeri konferamlanndan on bl
\ ~ burtın saat 18 de mualllm Bay Na
~ ""h Bayçu tarafından nrilecektlr. 

~ <Elektrik Cfft7uılannın 1izyoJo'-= lert) dlr. 

KA Y1P - Tafköprü Askerlik Şu. 
besince mukayyet ukerl terhis tez. 
keremi nüfus hüviyet cüzdanımla be. 
raber zayi etmiş olduğumdan hük. 
mü olmadığını ilAıı ederim. Tosyamn 
Bayat köyünden Mahmut ollu 328 
dotumla Epef SEVEN 

l>evıet Liman1an İşletme Umum Müdürlüğünden : 
~tôcyem1z ihtiyacı için pazarlıkla 'l - 10 kilovatlık bir adet elektrik ka)'nak 

esi aatın alınacaktır. 
'tlıerbıde hazır malı mevcut olan iste tılleriıı verecekleri makinenin lnarka, 
'teterroat llatesi ve tiatını ~ teklif mektuplarını en ıee 28 - f - 9'0 
)n,._~e kadar Galata rıhtımındaki umum mOdflrUlk binasındaki sabnalma komla· 
.;:4 Vermeleri lAzımdır. Makine hakkında icap eden tat.Ult için her l(ln ıı6zQ 
"""'-, k:oınisyona mnracaat olunabilir. (31'11) 

llukuk Fakültesi Dekanlığından : 
'tatophanemlz tçtn aplıda yazılı ...-ıer aıın•cütır. Bunları tıernfn edeblleeek-

faltüıteye mOracaatıarı. 
lııl....~ - Takvimi vakayt. Meclill lteb'uaan ve~ zabıtaları, 8lkl Hukuk lnec
-~ ve d4'Vlet Salnameleri kollekliyonlan, 

, _ llukuka, Tarihe ve t~ta mO.tealllk ilki 1a7meQ1 ..wr. (1181) 

latanbul Maarif Müdilrliiiünden: 
...... ~ VeldDfll k07 &tretmea okullan tein qallda lldktm J'mll eam: atın 
!....~. Tahmin edilen bedell 321 Ur adlr. Ve teminata '8 Ura 71 turu,ıur. 
~ bu camlara alt prtnameyt Mu rU MOdOrlOlil Tardlrekt6rUllQnde 16-
,-.. PazarJıtm 22 Nlaan Pazanı.t saat 10 da Maarif MOdnrlQIOnde topla-
~on marifetlle ,.apılacalı l1An olunur. (3211) 
~ ...... ...,.. lii•NltballUll VakQn 
~ Mlktaft flyatl L. KJ, 

~-- ISO metre mpnbhm 130 Kural 

lstanbu; Defterdarlığı Muamele ve 
lstihlCik Merkez Tahsil Şefliğinden: 

Eyüp SllAhtarağa Kemikli burun sokak 97 - 43 numaralı tuğla imaltıthane
ılnln muamele vergisinden olan borcundan dolayı tahtı hacze alınan yedi bin de
likli tutlanın 24 - 4 - 9'0 tarihine müsa dit çarşamba g(lnü saat ıı de açık art
tırma ile kat'! satışı yapılacafından taliplerin mezkfu giln ve ıaatte mahalllnde 
bulunacak olan ıubemlz icra memuruna müracaaUarı ilin olunur. (3016) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Veldllili kliy ötrebnen okullan için aşafıda clns ve mlktan yazılı ya

tak takımları pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19528 liradır. Te
minatı 2929 Ura 20 kuruıtur. istekliler bu yatak takunlanna ait prtnamelerf 
Maarif MildUrlQğü Yardlrektörlüğilnde ıörebilirler. Pazarlığı 24 Nisan 1940 Çar
şamba ıünü saat 15 de İstanbul Maarif Müdürlilifuıde toplanacak komisyon ma-
ritetile yapılacağı ilc\n olunur. (3200) 
Ktyanıft cinai Miktarı Beherlnlft fiyatı YıkOn 

L. Kf. L L. Kt 

Yatak çarsatJ 4000 1 151 80 8052 
Yastık kılıfı 2000 315 80 712 
Yastık yüzü 4000 35 60 712 
Batı.nIYe carsatı 4000 3 01 80 120S2 

19528 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 
Fabrikalan Müessesesinden : 

Defterdar :fabrikasında mevcut kısmen yanık çuvallar 15.4.940 pazartesi gilnQ 
yapılan birinci arttırmada haddi liyıkını bulmadıjı için 26.4.940 cuma annn saat 
10 da Defterdar fabrikasında yapılacak ikinci arttırma ile satılacaktır. İ§Urak ede
ceklerin muvakkat teminat olan elli lirayı arttırma lilnilnden evvel Katırcıotlu 
hamndaki mneasese veznesine yatırmalan. (S2H) 

ı~tanbul Belediyesi lônları 
Eminönünde Karaköy köprüsünden meydana kadar lnp edilecek muvakkat 

ahıap köprü kapalı zart usullle ekliltmeye konulmU1tur. Ketif bedeli 10279 lira 
8 kuruş ve ilk temlnah 770 Ura 93 kuruıtur. Mukavele, ekalltme, bayındırlık lt
lerf umumi. hususi ve fenni şartnameleri, proje ketif hulhulle buna mOteferrl dl· 
ter evrak fil kuruı mukabilinde Fen işleri mildürUlğünden verilecektir. İhale 
27 - t - 940 Cumarteat aQnü saat 12 de D imi EncUmende yapılacaktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihaleden 8 ıün evvel Fen iılerl müdür· 
lnlüne mQracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt ticaret oduı vell
kalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mek-
tuplarını ihale g(lnü ıaat 11 e kadar Daimi Encilmende bulunmaları. (2803) 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdareml.z ihtiyacı için muhtelit cins malzeme aşağıda yazılı tarDılerde 

eksiltmeye konulmuttur. 
A - Elektrik malzemesi 
B - Demir ve saç • • • 
C - Hırdavat, demir ve 

ıaıvanlzli boru • 1 

25/IV/941 
27/fV/948 
28/fV/HI 

Pertembe 
Cumarted 
Puartesl 

Saat 9,30 

" .. .. .. 
D - Kereste • • 1 1 • 2/V 1940 Perıembe • ,. 
E - Boya • • , • • 1 f/V /940 Cumartesi " .. 
F - J!'.czayi tıbbiye • , 1 tS/V /940 Pazartesi " ,. 
O - MOteterrik • • , • 9/V /940 Perşembe " " 

açık 

1 - Bu itler için tanzim edilen prtname (1) Ura mukablllnde İdaremiz vez
nesinden alınabilir. Nfununeler levazım ıervtnnden terOleblllr. 

2 - Açık eksiltmeye lftlrak edeceklerin prtnamede yazılı hQkQmlere UJ'lftak 
nreUle JU,kanda illn edilen ıtın ve saatlerde Taktimde Sıruervller cadd•ln-
de idare merkezindeki komlaona mGracut etaıelsL (1111) 

-

· İnhisarlar· Umum Müdürlüğü ilanları , 

Kiralık Soğuk Hava 
Depoları 

1 - tclanin!ze alt soluk hava depolan ki.raya verllecekttr. 
ll - Fazla tatalllt almak ve ıeralU lStrenmek lsteyenlenn Kabataşta tevanlll '\l"t 

mnbayaat l\lbesi ınildOriyetlne mnracaaUan ilAn olunur. (3029) 

* * Clul Mlk. Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

% 7,6 temlnat Elcafltme tekil autl 

Tanen Alkol 900 Kr. 
Terden !'üzOvar 100 .. 
Jel4t1n 
Anldrit Sülfürü 
Parıömen k4ğıdı 

&9X92 eb'adında 

600 " 
1250 .. 

40 top 

2250 -
148 -
840 -

1000 -
120 -

Lira Kr. 

169 -
11 10 
63-
75 -
24-

A. Eksiltme H 
Pazarlık 14.30 
A. Eksiltme 15.-

,, 15.30 

ı - Sartnamelerf ve Parşömen kftğıdı n fununesl mucibince yukarda cins ve ın!k
tan yazılı 15 kalem malzeme hizalannda gö terılcn usull rle s tın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hlzalannda 
7azılıdır. 

Dl - Eksiltme 28-fV-940 cuma günQ Kabataşta levazım ve milbayaat fUbesln• 
deki alım komisyonunda yapıl cakb.r. 

rv - Şartnameler sö:z:il geçen şubeden parasız alınabfllr. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin ol un n gün ve sa Uerde % '1,5 güvenme 

pualarile birlikte me:z:kl\r komlo;yona mü racaatlnrL (2727) 

* * Cinai Mlkurı Muhammen B 
Lira Kr. 

% 7,15 teminatı Ekılltmeftln 

Lira Kr. Şekli Saat 

Galvaniz Bidon 1500 adet 15000 - 1125 - Pazarlık 14 
Sarı J"alclız metal kAğıdı 400 bobln " mfite hhldl n mına ,. 15 

I - Şamame ve metal kA,tıclı nilmunesl mucib nce yukarda clna ve mlktan 
J'Ullı etYa hl.zalannda ıösterllen usullerle satın alınac ktır. 

II - Bidon muhammen bedeU muvakkat teminatı ek iltme saatleri yukarda ' 
yazılıdır. 

III - Pazarlık 9/V/940 pazartesi gtlnQ Kabataıta levazım ve mubayaat au
besfndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler aözil geçen ıubeden parasız alınabileceği ıtbl nümuneler de 
glSrülebillr. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde ~ 7,5 ,nvenme 
paralarlle birlikte me&ktır komisyona mür caatlan. (3202) 

* * Clnıl Mil<. Ekılltme teldi 8aa1 

50 kiloluk tuz çuval 1150.000 A. (Mat hhiUeri namına) pazarlık 15 
Bakalit kapak 200,000 " " 15.30 

I - Şartname ve bakalit kapak nümunesi mucibince :JUkarda yazılı malzt:SDe hi
zalarında g<S9terllen usullerle satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 30 - IV - 940 Salı günü Kabatqta levazım ve mübaYaat subesln
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler sbzil geçen şubeden parasız alınabilir. 
rv - İlteklllerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatlerde tekilf edeeek'len 

:fiat ve mikdar üurlnden % 7,5 güvenme paral rıle bırlikte m zk(ir kom.lqona 
müracaatları. (3073) 

TAVZiH 
Ga:ı:etemlzln J7 Nisan 1940 tarihli nn.h ında neşrolun n yukarıkl flln met

ninde Bakalit kapak miktan 200,000 olacak iken bir hata netıcesi 20,000 olarak 
neşredlldiğlnden keyfiyet tavzih olunur. 

Denizcilere İICin 
lıtanbul Mıntaka Liman Relsftğlnden : 
Ahırkapı açığında batık Marivalyano H yd rp aç tında batık Marfyena 

vapurları enkazının bugünden ıUb ren parç 1 n r k hr cı amel y ne başlana· 

cağı ve bu parçalama i~inde dinamit 1 tim I ed lec l c betle merakibin iş'an a 
here kadar bu sahada uz ktan fer etme lerl lilzwnu 114n olunur. (3126) 

T. IS BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE pLANJ 

1 adet 2000 liralık = 2000.-Urı 
1 • 1000 • = 3000.- • 

• • 500 .. = 1000.- • 

12 • 250 
" = 3000.-. 

to • 100 .. = 4000.-. 
75 • so .. = 37,50.- .. 

210 .. 25 • 1:: 5250.- • 
K .. ldıler: 1 ıubat. 1 mayıe, 

1 aOuetoe, 1 lklncltaerln tarih• 
!erinde yapılır. 
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Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daıma 

KREM 
PERTEV 

s ürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tü p ve vazoları 

Renksiz ve 
cansız saça 
elveda 

vardır. 

E 

Santonıni havi o an bu bisküvi 
Berkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

BARS ARINA 
Karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde 

küçüklerde sebep oJacağı tehlikeler gözönüne alınarak 
Solucan hastalıklarında bunu kullanmalan faidelidir. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar 
her Eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

Sıhhat Vekaletinin miisaadesiııi haizdir . Reçete ile satılır. 

Toptan satış Deposu: CAN LABORATUVARI 
İstanbul Bahçckapı Rclıvancılar sokak No. 5 Tel: 21939 

~-----------IDll!mm ______ .... ,._ .... , 

Sayın Pangaltı Halkına Müjde : 
PETROL NiZAM l,- Pangaltıda Tan Sineması üzerinde 

saçlarınıza parlaklık ve güzel- LALE ve AHANESİ 
lik verir, cazibenizi arttırır. Bir kaç gün kapalı kaldtktan sonra bugünden itiba----------.------1 ren yeniden tanzim ve tefri ed '}erek, yeni bir idare altında açı-
ZAVI: Gir~n askerlık ~b<' i~den aı-1 lacaktır. Temiz ve bol mezeli içkilerimiz nefıstir. Fiyatlarda ten zilat 

dığun askerlik t<'zkereml kaybettım. Ye- 1 . . . 1 b b · f h tl · t • d" l 
nlsinl alacağundan eskisinin hükmü yok- 1 ya.pı~mışt~r. Muştcrılerı?1ızın ~er tur ~f~~- a ~ıs ıra a e~ 1~mın e ~ -

20 - 4 - 940 

Sabah, Öğle 
ve Akşamları 
Yemekten sonra eünde 

3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

OLiN 
Diş Macun ile Fırçalayınız 

, .... --------------------------------------~ Kan Çıbanları, her türlü yaııı 
arpacık, sivilce, koltuk altı çı 
ları, şirpençe, traş yaraları, JI 
dermit, dolama, aknelcr, erge 

1 
1er, meme iltihaplannı ve çst 

ları, konjoktivit şark çıba111 

En erken ve 

EMiN TEDAVi 
Polivalan ve polimikrobiyen aşı 

Cerahat yapıcı bütün mikropl 
yaşamasına mani olur. ViROZA ATI 

'-------------------·----------------------~ BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısmda 

10.000 
KA 1 
~ Hayret~ 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmeni=e 
yarayan kat'i B . .. .)U 

BiR TECROBE TECRÜBE 
Pudra aleminde 
yeni, cazip ve son 

. 
yı yapınız. 

bir keşif.. . CİLDi GÜZELLEŞT1. 

REN şayanı hayret ' 'e yeni bir un· 

sur, şimdi ipekli e lekten geçirilmiş 

en ince bir pudra ile müdekki kane 

bir tarzda karıştırılmıştır ki bu sa 
yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 

hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten. 
gençliğin tabii renkleriy le giiz.elle · 

şir. Fazla olarak terkibindeki şavnnı 
hayret bir unsur olan "Kremn köpü . 
ğü" imtiyazlı usulii 5ayesindc ik ı 

misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yiizliniizün bir tarafını 
''Krema köpüğü., havi Toka lon pud. 

rası ile ve diğer tarafını da hcrh.ın~i 

bir pudra ile pudralayınız. Ş:ıyeı 

" Krema köpüğü" havi pudra ile 
pudrnladığınız taraf diğer tarafo na · 
zaran daha taze. daha genç ve claha 

caz.ip görünmüyorsa aldı ğınız Tf<ka 
lon pudrasının parasını iade ed e r iz 

TOKALON pudra5ının fevkalfıdr 

rağbet bulan veni 10 rcnf!i ~nrdır 

Sahibi ve Neşri:vat Müdürü Hali 

LOtfi OÖRllÜNC'O 

Guetccilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Yüksek Mühendis ve Fen 
Memuru Aranıyor. 

Devlet Limanları İşletme Umum IUiidürlüğiindcn: 
İnşaat kontrol işlerinde çalışmak üzere şantiyelerde tecrübe görmüş "6' 

Muhrndls ile 3 Mühendis veya fen memuru 9 SUreveyyans alınacaktır. 
Tnliplcrın aı;ağıdn yazılı cvrnklanle memurin ııubesine acele murac:ıatı-t" 
l - Dıploma ve mu<;addak sureti 
2 - Bonservis " '' 
3 - Askerlık vesiknl:ırı 

4 - Nufus knğıdr 

,, 

" 

Devlet Hava Yollan Umum l\f üdürlüğündcn : 

(3108) 

i.ı11IC1ili' f'Yo1cu o o itrs{l mubaYa~ 

2 - Muhammen kıYmeU 5.200 olup muvakkat teminatı 300 liradır. 

3 - Ihale 29 - 4 - 940 Pazartesi gOnü saat 11 de Anknrada Devlet g o"9 
meydanında kftin umum müdilrlu k binasında toplanacak komisyon 
fından icra edilecektir. 

4 - Bu işe aid fennl ve hususi !iartna melerle mukavele projclerin1 ffa\'~ 
Umum MudUrluğiinden bedelsiz alınabilir. 

5 - İhaleye i~irak edecek taliplerin teklif mektuplarını Devlet HavaY0~ 
mum Mudürluk binasında tesekkül edecek komisyon reisliğine ihale sııll 
bir saat evvel vermeleri lazımdır. Posta da vtıki teahhürlcr knbul cdilIJ!eS-( 

(1642) 

tıl 
.vıunamm n becıeli 24500 yirmi dorL bın beş yuz lira olan elli bır kaleill j4 

lif çelilt 3-6-940 Pazartesi giınü saat 15 de kapnlı zarf usulü ile AnknradS 
blnnsında satın alınacaktır. . rtf. 

Bu işe girmek isteyl?Illerin (1837,50) bin sekiz yilz otuz yedi lira elli ~ 
muvakkat tcmınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve t<'klifierlni nyni 
nt 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. cıs 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden, Haydarpaşa csO 
scllum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

KENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine eh uygun rengi bulmuş 

İDEALİNE KAVUSMUSTUR 

tur _ Hasköy Kızıl Minare Çançan so-ı mış.tır. Bır tecrube iddınmızı ı ~ata a ı ı~. . ~r!ca man o ın s~~ .e· 
ok No. 18 de 31s doğumlu Muza!!er yetı vardır. Düğün, sünnet ve nışan merasımı ıçın salonumuz musaıt-
aozborL ' 3 tir. Kira ile verilir. , Raınldıl!ı Vt!r TAN mnthnaın 


