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Yeni Çıkan 

B lr tarafüın: ~ğıt ouhranı var: Ga-

Gazeteler 
Yazan: Naci Sadıdlalı 

ye: ''Son Tclgraf'' ismini verdiler. "Son 
Telgraf" da fazla yaşıyamadı; ve gazete 
nln sahlnlcrl, çıkardıklan yeni gazeteye 
"Son Posta" adını taktılar. HAllı da "Son" 
dnn ayrılmış değildirler. 

zeteler altı sayfaya inecek!" denili
yor, fakat bir taraftan da yeni yeni gaze
t 1 r, mecmu lar, broşilrler intişar ediyor. 
Du'liar rd çe t ç t llfınlnr gbrOUıyor. 

Çık c ı b !dirilen bu yeni gazetelerden 
bln ·nin tane 1 bir kun.ış:ı sntılacakmış. 

H lbuld b kuruşluk büyük gazeteler 
bu ün üçer kuru a satılan cerideleri bıl~ 
"gazete" yerine koymuyorlar. Bu hesapça 
bu bir kuru luk gaz tenin bilyük meslek: 
d:ıılan indindeki itibarı da iki paralık o
lacak. Fakat o bir kuruşluk gazetede ç:ı
ı cak me lekd şiarın işleri hayli rahat 

ve kolay ol c:ıktır. ÇUnkU onlar, okuyucu
larına havadis, fikir, roman, hJkdye veya 
nükte b fendirrnek için kandırmak mec
buriyeünden muaftırlar. Bayat havadis 
cilrOk f ir, fena roman, tatsız rukılye, ve: 
ya soğuk n- te basıp da te11Ait olunduk-

İsim bahsinde, "Taııvlrlefkıir" ın eski 
sahip ve başmuharriri ''Ebüzziya zade Ve
Ut" de "Son Posta" cılarla hemfikirdir: O 
da gazetesini her kapatışından sonra çı
kardığı yeni cerideye, eskisine miımkOn 
mertebe fnzb benzlyen bir isim takmış- 1 
tır. MeselA: "Tevhldlefkı'lr", "Tasfİrlcfkfır", 1 
"Tasvlrlefkılr", "Tesvirlefkı'lr" Velldln ga

n takdirde: 

zetelerinin Uışıdığı isimlerdir. 
Görüyoruz ki. üstadın çıkaracnğı cerl<le 

de "efkAr" lıdır. Fakat EbOzziyn zade, bu 
sefer "efkfırlı" olmakta yerden gBğe ka
dar haklıdır DOnyanın şu zamanında. \'e 
şu kAğıt sıkıntısı içinde ortaya çıkan bir 
gazete de "efktırsız" olabilir mi? 

"- Ne Y pahm efcnd·m: Blr kuruşluk Fakat ilstııdın vaktlle, "Tnsvlrlefkdr" a, 
nzetc bu kadar olur!" diyerek muhatap- "Tesvlrlcfkfır" a benuyen terkipler bul-

larını mat edebilirler. makta hayli zorluk çckUtl: "Fıklrlerln sı-
Çık c ğı ilAn olunan diğer gazetenin fırlaştırılmnsı" mfınasına gelen "Tnsfiri

!smi de "Tasvlrlefktır" dır. Tıpkı kavg:ıda efklır" kelimelerini bile gazetesine isim 
batan gem lcr gibi, vaktilc batmış veya olarak takmasından belliydi. Şimdi, ayni 
batırılinış olan gazckler de yeniden çıka- sıkıntıyı duyduğu da, yeni çıkaracağı ga
nlıyor: "T sv.irl !k r" da b subadelmcvte :ıC'teye yeni bir i im bulacağına· "Tasviri
mazhar edilen bu bahtiyar gazetelerden efklır" adını kabul edişinden anlaŞ1lıyor. 
b·ridir. Ben, haddim olmıyarak, muhterem üsta-
Bazı meslekdaşlar, gazete isimlerinden dımıza, tıpkı "Ta '-'iriefkar" 11, "Tasfirlcf

blr keramet umarlar: Meseli\, vaküle bir klır" o, "Te<ıvlrlefkAr" a benzıyen şu yeni 
''Son S t" gazetesi çık rdı. G zete kapa- ismi hatırlat:ıbilirlm: 
nınc , onun sahipleri, çıkardıkları ceride- ''- TezvlrlefkArl" 

llHAllASUllAll 
~~ 
Tefrika No. 34 Yazan : Theodore Felstead 

Hintze, Yine Casus 
T eşkilitının Başında 
Gemiciler kafayı çekerek gemL 

!erine doncrlerkcn onlara refakat 
etti, kendisini kaptana gôtürmelerı. 
nı soyledı. Gemiciler onu da aldı. 
lnr ve kaptana götürdüler. Mulfı... 
zim gayet kısa anlattı: 

- Beni Hnmburga götürün ve 
derh l polise teslim edin! Çunkü 
ben adaletin elinden kaçını~ bir 
caniyim! 

Kaptan, bunu vicdan azabına uğ 
nyan bir elini sanarak Hamburga 
gotlirdü ve zabıtaya teslim etti. 

Znbıta, onu alıp goti.ırmüşsc de 
biraz sonra tabii tahliye etmişti. 

Fakat bu Alman casusu, mukabil 
bir en usun yani Mis Jcan'ın ihta
rilc kurtulmuş, fnkat onun nrka. 
da ları ve bu tün e\ rnın da Skot.. 
land Yard'ın eline geçmi::tı. 

H er Hintze, hükumetine bir 
hayli mühim hizmetler yap

tığı halde tekaudc se.vkolunmuş 
ve kuçı.i.k bir maaşla geçinmek ız.. 
tırarında kalmıştı. Fakat günün 
birinde yine onun hizmetlerinden 
istifadeye lüzum görüldu. Ve ba~ 
casusluğa getirelerek, emrine yı
gın yığın paralar verildi. Kendisi 
Almanyadan kalkarak, 1ngiltereye 
gelmiş, Londranın West Ena'daki 
otellerinden birine yerleşmiş ve öz 
lcdiği haynta tekrar knvuşmuştu. 
Ycmegini yemiş ve yanında dola.. 
şan garsonun bir şey isteyip iste. 
modlğlnc dair sorduğu suale, :far
kında olmadan almanca ile cevap 
vermiş, fakat almancayı mümkiın 
mertebe az konuşmasını hatırlıya. 
rak, ilave etmişti: 

- Senelerdenberl bu akşamki 
kadar nefis yemek yememiştim! 

Garson gulümsiyerek, hoşnutlu. 
ğunu anlatmış, sonra sormuıitu: 

- Beni hntırlıyor musunuz? 
Her Hintze? 

Hintze, knşlnrmı çath. Bu ada. 
mı az, çok tanıyordu. Fakat bu a. 
damın hali, tavrı tuhaftı. KendisL 
ni bir kimsenin tanımasını isteme. 
dıği halde bu adam onu tanımıştı. 
Hintze gözlerini garsonun yüzüne 

dikerek sordu: 
- Beni nerede görmüştünüz? 
Garson, · tekrar gülümsedi ve 

Hintze tekrar dikknt etti. Garson, 
yakı klı, biçimli bir odamdı. Ter -
biyesi bir hayli iptidai idi. Hintze
nin sualıle kar ılaşan garson, ma. 
sanın üzerind ki kırıntıları süpu. 
rü) ormu ıbi hareket ederek, cc. 
vap verdı: 

- Yirmi beş yıl önce, sizin he. 
sabunıza Potrmouth'da alı yor-
dum. Zavallı Grosse ile beraber. 
dim. 

- Adın Bauer mi? 
- Öyle idi. Değiştirdım. ŞimdL 

ki adım Brown'dır. 
Garson ingilizceyi pürüzsüz ko. 

nuşuyordu ve Hintze, bu adnmın 
kendisine müfit olabileceğini tah. 
min etti ve: 

- Belki tekrar görüşürüz 
- Hay hay. Empirc tiyatrosu-

nun yanıbaşmda bir pastahane var. 
Garsonların çoğu orada otururlar. 

Hintze, .'!arsonun bu davetini be
ğenmedi. V c onun tarafından mü
savi muamele görmekten hoşlan. 
madı. Fakat bu hislerini belli et
miyerek: 

- O halde, bu 
bul mm hm! 

Dedi. 

10 :rn rla 

B aucr, postahanenin methalin. 
de bekliyordu. İkisi bir kö

seye çekilerek konuştular. Bauer, 
iki birayı çektikten sonra İngilte.. 
rede çektiği sefaletten bahse baş. 
Iadı. 

Hintze sordu: 
- Evli misin~ 
- Evet. Karım İngilizdir. İki 

yetişmiş çocuğum var. Kızım hava 
nezaretinde klitip. Oğlum ise, pek 
iyi değil ... 

Halinde htlekAr bir tevazu ;;r. 
dı. Sanki bir şey tekli! etmek is
tiyormuş ta çekiniyormuo gibi du. 
ruyordu. Hintze de onun söze baf
lamasını bekliyordu. Nihayet söy. 
ledi: 

- Sizin eski işinizle meşgul ol. 
nak üzere İngiltereye geldiğinizi 
tahmin ediyorum. Ben de sluı var. 
uma hazırını. 

- Ne yapabilirsin? 
- Kızım, hava nezaretinde o-

lup, biten bir silrü şeyleri bana 
haber veriyor. Bunlar, sence, her 
halde kıymeti haizdir. 

- Nerede ikamet ediyorsun? 
- Brixton'da. Fakat beni ziya. 

ret etmeyiniz. Ailemin sizi tanıma. 
sını istemem. Ve sizin bana itimat 
etmenizi beklerim. 

Hintze, bir kimseye itimat ede. 
cek makuleden değildi ÇUnkQ 
İngilteredeki mukabil teşkilatın 
nasıl çalıgtığını biliyordu. 

Verdiği cevap ıuydu: 
- Biraz düşüneceğim. Yarın 

yine burada buluşalım. Fakat ağ. 
nnı da muhkem tut! 

(De~amı var) 
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GÜNÜN RESİl\iLERİ: YEDEK SUBAY OLANLAR 

Yukarıda gördii:ğü11üz resimler, Yedek Suba11 Okulunda 
dün ya,,ılan diploma teı·zii t'e and içme merasimine aittir. Fo
log1·aflar, orduya iltihak eden genç Yedek Subaylarım1zm Tak-

sim Ciimlmriyel Abidesine çelenk koyuşlarile mektepteki ~ 
içme merasimine ve Taksimde yapı ları büyük geçit resmirıl 
inilbaları tesbit etmektedir. 

Ç OCUK 
BayrGmı 

Programı 

Dışarıya Afyon Kaçıratı 
l'llotörcü Tevkif Edildi 

Çocuk Esirgeme Kurumu, 23 Nı
san çocuk bayramı pr~gramını hazır
lamıştır. O gün ve ertesi gi.in bğl~den 
sonra Fransız Tiyatrosunda iki mü
samere verilecektir. Fakır çocukların 
geleceği bu müsamereden bnşka bir 
de gürbüz çocuk müsabı:ı.kac::ı yapıla
caktır. Bu müsnbakaya ya1nı~ anne. 
ler davet edilmiştir. 

Suçlunun Muhakemesine ı- Sırrı Bellioğlu 

23 Nisanda Eminönü kaza şubesi 
tarafından Divanyolundaki Çocuk 
kütüphanesinde bir merasim yapıla
cak, Çocuk Bakımevi binasıncln da 
çocuk bakımına dair tir sergı açıla. 

Yakında 8aslanacak 
J 

Gümrük muhafaza teşkilatı memleket haneme atyon çıka
ran bir şebekenin elebaşılarından birisini dün mahkemeye 
vermiştir. BPşinci Asliye Cezn MahkemP.sine vedlen Demirtaş 
motörü sahibi Hamdi, bir iddiaya göre, memleket dışına ihracı 
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisine verilen Afyondan mühim bir 
miktarı, kendi motörü ile gizlice Romanyaya kaçırmıştır. 

Beyoğlu kazasında Maksim salon- =:J Romanyaya ithali yasak olan af-
larında bir çocuk bal0'5i.1 VC'rill'f'ek- r······ ............................................... ! 1 yonlnr, Rumen gı.imrıik memurJarı 

caktır. 

t;ir Ba od Kar \d J" : t.Ar..ı:ı!ıni!A-hJ..,lr.clanrnı ""' n1'ı.,. ....... 
natılacaktır. ~ ! ! ye scvkedilmiştfr. Afyon kaçııl:çısı 
Kadıköyde Kızıltoprak p t' bi i Ek k N •• •! Hamdi, Rumen kanunlarına göre, it-

nasında çocuklar ·ç· ., . arı e- i me umuneSI! hah yasak maddeleri memlekete sok. 
ı ın ıR.ı musamer • bb ·· · ~ · · · 20 b. i 

tertip cdllmiştir. Fatih kazası üc bin B " •ı d• ~uya .teşc us ~cttıgı ıc;ın m ey 
çocuğa şeker dağıtacak. Bakırkoyde egenl me 1 o~emıyc mnhkum olm~ştur. Hamdı. 
halkevi salonunda da mıısamern V('. Yiizdc 75 yumuşak ve yiizde 25 nın Romanyada mahkum .. o~dukrnn 
rilecektir. Adalarda bay:aın me· a. sert buğdaylardan mnmul unla so:ıra .!ı.-tanbula donduı;um~. o.~r~?~~? 
simle kutlulanacak, Kartal ve Şt. yapılnn ekmek niimunc i, helcd,. Gum~uk. Muhafaza B il~n:1,udu:ı~gu, 
1 k 1 d d ljt 

·a·t ""l kendısını tutmuş ve ~vraı<ı.e bırlıkte 
e aza arın a a m eaa ı cg en- ye daimi enciimcnincc tetkik e- . · · u h . 

l 1 kt d
.
1 

. adhycye vermıştır .. n:ı kcmenın tnh. 
ce er yapı aca ır ı ınıştir. Yeni ekmek nünıımcsi. · kikatından sonra Hamdi tevkif edil-

/, t d - t l k nin renk itibarile Cozln sarı oldu. "oze agı ı mıyaca · , miştır. Hamdi beşinci asliye ecza ha-
ğu görülıni.iş, fırıncılardan bunun 
sehelıi soruhntı!itur. Fırıncılarn kimliginde, memleket harıcine afyon 23 Nisan Çocuk bayr.ıınınd:ı roid İ 

dağıtma hakkı Çocuk Esirgem~ Ku
rumuna verilmiştir. Fakat bu iane 1 

usulünun küçi.ıkler ilzerınde çok fena 
tesirler yaptığı görtildüği.ınden ku. 
rum bu işten sarfınazar etmiştir. 1 

Şişli Halkevirıiıı faaliyeti 
Şişli ve Nişantaşı clvanndakı ilk 

okullara devam eden 4ı)0 çocuğa her 
gün sıcak yemek vermekte olan Şişli 
halkevi, bu çocuklara 4000 liralık 
1600 parça eşya da dağıtacaktır. 

giirc, kabahat değirmencilerin, 1 kaçırmak suçundan muhakeme edi
dcğirıncncilere giirc de, toprak ı lecektir. Muhakemeye yakında baŞ
ınnhsullrri ofisinindir. Son za. lanncaktır. 
nınnlnrda piyns:wn fozln miktar. y emenli Galip Af gani 
da çıkarılnn sert buğdaydn meb. Beract Etti 
zul böcek yeniltisi olduğu icin. 
un sarı bir renk pcydn etmekte- Şehrimize geldiği gi.inrle'I. az bir 
dir. müddet sonra mahkeme mahkeme do 

Ilu vaziyet karsısrntla belecliyc laşan Galıp Efganinin döviz kaçak-
daimi cnciiml'ni, helcdh•c ikh'int 

1 
çılıgı iddiasile verıldiği 5 inci aslJyc 

miidiirliil:-riinU, sert buğday mik- I C(:za mahkemesindeki dava dün ne-
tarının azaltılması icin toprak ticelenmiştir. 
mahsulleri ofisile trmnc;n memur : Galip · Efganl, evv~Icc dolandırıcı. 

---0--

Yeni Bir Zabıta, 

Liste Elde Etti 
.Nezaret altına alınan sabık .J(::: 

e~ mebusu Sım Bellioğluna aıt .Mit 
kik:ıt evrakının tetkikine Anl<~ıı 
devam ediliyor. İstanbul zabıt~fte 
mesele etrafında yeniden fa-1i~ 
geçmek lüzumunu hissetmiştir. ~ 
Bellioğlunun mektup gönderdiğl,..tit· 
selerin bir listesi elde edil~lYJ' 

Tır-L T"'Q. l'IUÇT:1%\..u ,,,.-• ıf.f 

adedinin fazla olduğu anlaŞ11 ~ 
Sırrı Bcllioğlunun muhaketlle#t 
nerede yapılacağı hakkında :roal 
alınamamıştır. 

Beyn_i_P~a-t-hy-ard~ 

Ölen Adam 
Dün sabah saat l O da Nişan ta~ 

bir asansör kozası olmuş, bir ~,J" 
beyni parçalanarak ölmüştür. 
nın tafsilatı şudur: ,. 

Vali konağı caddesinde Yayl• ~
partımanı kapıcısı Etemin yafl l)
çalışan Mecldiyeköylil 29 yaşıııdll,r" 
mer Feyzi, asansorle parmaklıl< ~ 
sına sıkışmış ve beyni patlat1\1 ıJi) 
vakaya, zabıta ve müddeiuınuJll 
vazıyed etmiştir. 

Ilaronun Umumi Heyet 
İçtimaı Yapılamadı 

Dün öğleden sonra saat 14 te:; 
ı:nlması icap eden İstanbul :sa ol• 
umumi ~eyet içtimaı, ekserly~t ası 
matlığı Jçin gelecek cumartesı g 
öğleden sonraya bırakılmıştır. Sahte Bonolar 

Tahkikatı Bitiyor 

etmiştir. iktıs::ıt miidUriiniin ofis. 1 lık suçundan sekizinci asliye ceza hli.. 
ten alacat11 cevap üzerine ekmek : kımliğine verilmiş, uzun ve dediko
işi bir kere de cnciimcııdc tetkik İ dulu celselerden sonra bernct etmiş-
cdilcccktir. i ti. O dnvanın bir neticesi o!:uak, c. Emniyet Umum Müdüril 

........................................................ lindc mevcut bulunan kredi mektu-
Sahte mübadil bonoları tahkikatı. bunu harice çıknrdığı zırnnedilmiş ve Şehrimize Geldi , 

nın zabıtayı alakadar eden kısımlan Tu·. rk ı· • ti!'!. 011 bin İngiliz liralık df)VİZ kaçakçı- Emniyet umum müdürü Ali ~~-
bitmek Üzeredir. • svı 3°re lığı yaptıgı iddiasile 5 inci asliye ce- Çevik, dün sabahki ekspresle şeıv· 

Mübadil bonolnn sakladıklan id. r•ıcaret za hakimligine gönderılmişti. Ay- mize gelmiştir. 
dla edilen Hacı Hayk, Peço ve Zcy. lardanberi devam eden muhakeme- --o- 1'i 
nel ismindeki şahısların evlerinde M •• k 1 • de, kanunda mevcut olmıyan kredi Demir Kararnamesinin Tatb~t-
dün yeniden arama yapılmıştır. Bun. uza ere eri mektupları hakkında borsa memur- Demir kararnamesi mucibince ıı.ı• 

İsviçre ile aramızda devam etmek- !arından birine ehlivukuf sıfatile tct- yanname verenlerin ellerinde b!J nO 
lardan Hacı Haykin evinde 3 bono k 1. " te olan ticaret müznkeresi ilcrliycr. kikat yaptırılmıştı. Müdafaa ve i ı nan demirlerden 6, 8, 10, 15 veO ..1 
daha bulunmuştur. Diğerlerinde bir ıf t'I H d" ü b" ·· 1 l r Türk heyeti reisi Tahir, dün bazı hu- s a 1 e am ı ge, uzun ır mm a- milimetrelik çubuk demirlerle ~e 
şey bulunamamıştır. Müddeiumumi. suslnrda görüşmek uzere Ankaraya faada bulunmuş ve l:redi mektupla- 20 milimetrelik lame demirle!' t ti' 
llk, Ziraat Bankası ile iskan daire- gitmiştir. lsviçreden memleketimize rının harice çıkması hakkında muta. 20 santimlik potreller hükiune 1J'lft 
si memurlarından bazılarının mallı- en iyi kaliteli çorap &pıiği ithal edil- lfıalarını bildirmişti. rafından satın alıQacaktır. Her de fı
matına müracaat etmlştlr. mektedr. Bu ithalatın arttırılması i- Dün mahkeme, bu müdafaayı ye. sahibi h ükumetin tesbit edccd

1 rıııe 
çin de alakadarlar la goruşiılmı.iştiir. rinde bulmuş ve Galip Efganinin be. yatla bu demirleri hükümet eJll cif1S 

' Harç Alma meselesi 
Bir müddet evvel Ga~atada esnnf

tan haraç aldıkları anlaşılan üçüncü 
komiser Niyazi ve Talat, polb memu. 
ru Zeki, Kahraman ve şebekesi Uı;er 
ay hapse mahkum olmuşlardı. Din. 
lenen şahitlerden İspiro, Niko, Meh
met Recep oğlu ile Ali vesaire de bu 
haraççılara haftada muayyen bir pa
ra verdikleri halde doğru söylemc
miıter ve mahkeme de bunlar hak
kında yalan şahadet etmek suçun
dan dava açılmasına karar verınış, 

muhtelif cezalara çarpılmışlardır. 
Temyiz mahkemesi bu karan suç

lular aleyhine nakzetmiş ve evrakını 
müddeiumumiliğe gondcrmiştir. Tek
rar duruşmaya başl:ınm1şt1r. 

Kadın çoraplarının ıki kaliteye ay- raetinc karnr vermiştir. hazır bulunduracaktır. Diğer rilJJle' 
rılmasının sebeplerinden biri de bu.. 7 Giin Hapis! demirler için henüz karar ve 
dur. Çorap fabrikalarının rnnkmeleri miştir. ~ 
fazla tenevvü yapabilecek kabiliyet- Tam gece yarısı Aksara) da Todo- ~ ı 

rinin bahçe duvarından ~tlıyarak bir __.-
te bulunmasına rağmen her ipliği iş. tutam dereotu çalarken bekçi tarn-
liyememekte ve bu yüzden bütün ka- T A K V 1 ~ 
dın çorapları çürük çıkmaktadır. fından yakalandığı smıda karısile 

Pazartesi günü bu mevzu etrafında kavga ettiği için bahçede yatmıya ------
görüşülmek üzere Sanayi birliğinde mecbur kaldığını söyliyen sabıkalı 21 NİSAN 1940 
bir toplantı yapılacaktır. hırsızlnrdan Yahya, dün üçüncü sulh 

Dünkü İhracat ceza hakimliğinde 7 gün hapse mah- p A z A R . 156 
kum olmuştur. 4 üncU ay Giln: 30 Kııs1ın· 

Dün daha ziyade Amerikaya ihra- Rurnt· ıs!'it' 
cat yapılmış ve mavi h::ışhaş tohn- Tevkif Edilen Çocuk Arabt: ı35e Nisan: 8 Reblülevvel: 13 s 
mu, koyun derisi, Kütahya çinisi, san Beyazıt tramvay durağında yan. Cyneş: 5.12 _ Öğle: ı2.1 
sar ve tilki derileri gönderilmistir. kesicilik suretile Fatmanın çantas•m t ıs.55 

11 
kindi: 16.00 - Akşam: 22 

İngiltcreyc yumurta ve tiftik, Fran. çnlnn 14 yaşında Osman Nuri, birin- Yatsı : 20.33 _ fmsiık: 3 

saya fasulya, İtalyaya yumurta ve ci sulh ceza mnhkem ... sindt! hafi cel. ------- -----------~ 
balık sevkedilmiştir. , seden sonrn tevkif edilmistir. 



~ fların T eclbirleri 
.._,,: Omer Rıza DOGRUL 

A trııpadaki bitaraf devletlerin 
Li,en belli başlı işi, nazistlerin 

taarruzuna uğramamak için 
•lnıaktır. 
9t~n başından geçen macera, 

lto hır. uyawnıklı~la karşılanmış. 
l'l>eçın ugradıgı akıbet ise, bu 
~nıklıkla karşdanmağa layık.. 
'""• ayni akıbete uğramak teb. 
derhal başgösterir. 

l ~in başından geçen macera 
~Çtikçe tavazzuh ediyor ve bi. 

evletlerin nazizm propagan. 
ht~u propagandaya bağlı olan 
- Şebekesine karsı alınan ted. 
tanlanıyor. 

en İbret-. 
1taraf devletleri Norveç mace. 
l'ası karşısında gözlerini dört 

sevkeden im.il, nazizmin bu 
dolayısile biltün tahribatı ile 
1 göstermesi, onun kuracağı 

U:e!in fertleri değil, koskoca 
rı tuzağa düşüreceğini mey. 

- çıkarmasıdır. 
°l'l>eç, kolay kolay zaptedilece:k 
lbenıleket değildi. Tabiat bu 
eketi tabii müdafaa silahlarile 
etnıiş, Norveçliler bu tabii mü. 
&ilahlarını fennin bütün vası. 
'.\re icatlarile kuvvetlendir. 

" lnttdafaa silüılan, en kuvvetli 
~ hiç olmazsa, uzun müddet o. 

> ata)c kudrette idi. 
'1tat Norveçlilerin bu silahl81'1 
~nıala.rına imkan hasıl olmadı. 
u bu silahları kullanacak olan 

ti riiş~et ve hiyanete alet olmuş. 
ti Yu.zden kahramanca bir mü. 

~.ile mukadderatını korumak 
aı.~de olan Norveç, hiç olma.ısa, 
~~il içln, istilaya uğramak, e-

1.~, •çınde yaşamak mecburi.Yetin. 
~·~tır. 

~ . 
Q ti ölçü ve mahiyetteki bir ha. 
~ disenin tesirsiz kalın-• bek. 
S::Zdi. Ve hu yUzden nazizme 
~ ota ve onun istila hamlele. 
le ~endişe eden milletlerin hepsi 
Ol~dılar ve silkindiler. İsveç, 

~Belçika, İsviçre, Macaris-
leıq~i/&osunya ve .ıtomanya gıoı 
~ -, propagan41alan akamete 
S:-k ve casusluk tuzaklanndan 
~b .ak için kati tedbirler almak 
._ ~ll?iYeti ile karşılaştılar. Holan.. 
~·it 1lıni bir örfi idare ilan ederek, 
~l» a bütün şüpheli kimseleri 
~~ 1-ra sürerek, İsvicre casusluk 
u>ete e~r~ni meydana çıkararak faa. S.: l«rışti. Balkan devletleri de bu 
~ t.ta .başkalarından geri kalmıya.. 
~ hlıkeyi önlemek istediğini gös. 
~~f U?kü mesele, hayat, hUrrivct, 
~eQh. Cibi en büyük davadır. 

~ 

Dün şehrimize dönen lnglliz ve Fransız sefirleri Sirkecide .. 

lngiliz Fransız Büyük 
Elçileri Dün Akşam 
Ankaraya Gittiler 

SE==IRLERİN MÜHiM BEYANATI 

Garp ·Cephesinde Çok 
Şiddetli Çarpışmalar 
Muhtelif Cephelerde Almanlaran Yeniden 

On Tayyaresi Daha Düşürüldü 

Paris, 20 (Hususi) - Son 24 saat içinde garp cephesinde her 
zamankinden biraz daha büyük bir faaliyet kaydedilmiştir. 

Fransız topçuları Sarre mıntakasındaki Alınan istihkamlannı 
bombardıman etmiştir. Moselle'in Şarkında ve Aşağı Alsas'ta 
gece Fransız ve Alman keşif kollan arasında şiddetli çarpışma
lar olmuştur. 

~ On Alman tayyaresi düşürüldü 
--··-·-----· _,. _____ , .. ,. .. , ·-ı I Dün Almanların on iki tayyaresi 

Sovyet Rusyanln 1 
düşürülmüştür. Bunun üçü denizler-
deki Alman nakliyatına l.ezarete me. 
mur tayyarelerdendir. Dördü Garp 

lng·ııtereye Tekıı·t ., cephesinde, ikisi Fransız topraklnrm-
d:ı düşürülmüş, blı'isi de Holanda da 
yere inmiye mecbur olmuştur. 

Fransız tebliği 

iki Devlet Arasında i Paris, 20 (A.A.) - 20 Nısan sabah 
• tebliği: 

Bir Harp Ticareti ı· Mozelin şarkında temas müfrezele. 
ri arasında faaliyet kaydedilmiştir. 

Muahedesi Y apllacak Dü~anın bir baskıru püskürtüL 

Londra, 20 (Hususi) - Dün Topçumuz Belies mıntakasında a-1 
müştür. 

Sovyet Sefirini kabul eden Lord 
İngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir Knachtbul Hugessen Halifax, İngiltere hükumetinin, 1 tış yapmıştır. 

S 1 f d Norveç ve Fransız kıtaatı ihraç e-
lle Fransız Büyük Elçisi M. Massigli, dün sabahki Avrupa eks- ovyet er tara ın an vukubulan 

1 
teklifi kabul ettiğini ve iki mem- dilmiş ve harekata işti'!"ak c:::tmiştir. 

presi i e şehrimize gelmişler ve akşam Ankaraya gitmişlerdir. leket arasında ticari müzakerele. Belçika toprakları üzerinde 
Sefifler gelirken ve giderken is- tilmesi istihdaf edilmiştir. Bu husus- rin nasıl başlıyahileceğini tekik " 

1 
Brüksel, 20 (A.A.) - Alman tny. 

tasyon arda Fransız Ba:ıkonsolosu i-- taki tatbikata yakında başlanacak. etmeğe hazır bulunduğunu beyan 
le İngiliz konsolosluğu erkanı tara. tır. Vaziyet, Balkanlar için, bu su. :i etmiştir. yareleri hudut civarında Belçika a-
fından karşılanmış ve uğurlanmış..! retle daha müsait olac.:ı.ktır." : İyi haber alan mahfillerde kay. razisine Fransız asker}erine hıtaben 
lardır. 1 İngiliz sefiri, Türk - İngiliz - 1 dolunduğuna göre, akdi derpiş e. yazılmış bir çok risaleler atmışlardır. 

Yeni Fransız Başvekili M. P. Rey. Fransız ittifakı üzerind~ da şunları i dilen muahede, harbin ihtiyaçla. Altıncı infilak! 
naud'nun daveti ile iki hafta kadar söylemiştir- ~ - j rım ve zaruretlerini karşılıyacak 

1 

evvel Parise giderek Başvekil ilE ~Ö-1 -· L 
11

'. ııı t' . .. t f'k bir harp ticareti muahedesi ola. Londra, 20 (Hususi) - Bugün sa-
rüsP" li. Ma::.::ııgu, aun k:ıbul e!tıği r - -~"[!, ~z; 1D o: ıwn, mut "' 1 ~~ uk 'Vo fn~ilterenin diğer bitaraf at 9.15 te Londranın şimalinde bulıı-
bir muharririmize seyah:ıli etrafında 1 d?.st.. Türkı.ye hakkın?a . be~leıiıgı ı devletlerle akdettiği muahedelere 1 nan bir mühimmat fabrikasında vu. 
beyanatta bulunarak demiştir ki: buyuk sevgı ve semp1tı hıslerıne bu benziyecektir. kubulan infilak neticesinde 6 kişi öl-
"- Fransadan, Norveçteki harekL defaki seyahatimde de yakından şa.. ·--------------:. müş, 17 kişi ağır surette yaralanmı~-

tın müttefikler lehine tamamlanaca- hit olmakla bahtiyamn." tır. Harbin başlangıcındcıııberı mü-
ğma inanmaktan mütevellit bir ne~e Dün akşam Ankaraya giden Fr:m. Bir Sovyet Gemisi himmat fabrikalarında altıncı defa 
icindP- ayrıldım. Norvecteki faikiyeti, sız sefirine, Paristenberi seyahati es. olarak infilak vuku bulmaktadır. Şim 
dü§man propagandası dilii i1illie- nasında; Fransanırı :A:Dkar• sefareti Dört ;Japon lliililrıftf diye kadar bu ~ 308 kiti oı.1 
miyor. af!keri ataşesi muavini binbaşı Lölo 3' müşttlr. 

Norveçteki muharebelerin, harbin da refakat etmektedir. Gemisini Tevkif Etti Bu hususta yapılan tahkikat neU-
neticesi üzerinde büyük tesiri ola. Alınan malumata göre, müttefik.. cesinde infilakın kasten ika edilme • 
caktır. Fransız milleti, tam bir azim Ierin ve bilhassa İngilterenin Balk&.~ Londra, 20 (Hususi) _ Tokyodan diği, makinelere arız ohn b ir saknt-
içerisindedir." larla iktısadi münasebetlerini genış- bildirildiğine göre, Kore'de kain Se. lık neticesinde vukua gelirliği anlaşıl-

/ngillz Sefirinin sözleri leterek, Balkanları Alman iktısadi ishin'den bildirildiğine göre, dört Ja. mıştır. 
tnzyikinden kurtarmak gayesile İn. pon balıkçı gemisi bugün bir Sovyet Havada da daha büyült faaliyet 
gilterede (Enco) firmasile kurulan devriye gemisi tarafından Posiet kc- kaydedilmiştir. Her iki taraf ta ke

İngiltere büyük elçisi de seyaha
tinden çok iyi intıbalarl~ dönmekte 
olduğunu söyledikten sonra şunları 
ilave etmiştir: 

"-Hariciye Nazın Lord Halifak
sm riyaseti altmda, Balkan memle
ketlerindeki İngiliz sefirleri ile mü. 
teaddit toplantılar yapıldı. Bu toplan 
Warda, Balkanlarda sulhün korun. 
ması ve devamı için mühim kararlar 

vtı açıklarında tevk.if edilmı"ştı·r. Bu ı:.ü uçuşlan yapmıştır Almanlar şark 
limited şirketin müınessillerind~n .; • '$ ' mahal, Sibıry· anın cenubu ı:.arkı"sı'nde ve şimal ınmtakalannda derin keşif 
mürekkep firmalar yakında Balkan. :ı 

1 b d T" k kaindir. uçuşlan yapmışlar, hatta evvelki ge. 
ara ve u ara a ur iyeye de gele- Ayni kaynağa nazaran Sovyetler, ce Paris mıntakası istikametinde biJe 

ceklerdir. b 

~manın 2692 inci 
Yıldönüınü 

u vapurlara karşı mitralyöz ate.şi aç uçmuşlardır. Bu hava hareketlerine 
mışlar ve bundan sonra Sovyet kara avcı devriye filolan mukabele etmış 
sularına götürmüşlerdir. ve iki taraf arasında çarpışmalar ol

alınmıftır. Bu kararlarda, Balkan Roma, 20 (A.A.) - Romanın 2692 
memleketlerile aramızdaki ticaretin inci yıldönümü müna.:;ebetile yarın 
ve iktısadi münasebetlerin genişit>- bütün İtalyada merasim yapılacaktır. 

Henderson Pariste 
Londra, 20 (A.A.) - Nevillc Hen. 

derson bugün tayyare ile P.uise ha. 
reket etmiştir. 

muştur. Bir Alman ~ayyaresi Franslz 
hatları içinde düşürillınüştür. Diğer 
bir Alman tayyaresi de motörüne 
mermi isabet ettiği için güçlükle AL. 
manyaya dönebilmiştir. 

~ l'l'tıpanm her tarafınaa annan 
'1~edbirlerin en mühim minuı, 
~ il el uzatmadık, içinden çü
~eğe teşebbüs etmedik bir yer bı.. 
~ •~ığıdır. Her millet. onun tesi. 
~~tiınkün mertebe süratle silip 
~d erek kendini toplamak ve mu. 
~~~tını sağlam bir irade ile, şe. 
~,_ Oir hamle ile müdafaa etmek 1----------

~edir. H A D i S E L E R i"N i Ç Y O Z· U 
llı! ıt_ Yerde alınan tedbirler hu az. 
~~de etmekle kalmıyor, belki bu. 
~ ~lllt Avrupanrn nazizm hakkında. 

llıt llıünü de ifade ediyor. 
'i ı.t de, bugün, bitaraf Avrupanın 
._1ıt;'1lıarip taraftan hangisi ile be. 
~lduğunu apaçık gi>steriyor. 

A111erikan Askeri 
4ta§eler Konferansı 
~~ 20 (A.A.) - D. N, B, blldi.. 

~elif Avrupa merkezlerindeki 
~ a askeri ataşeleri bugünlerde 
'1~d~, General Miles'in riyaseti 
~ bır konferans al~detmişlerdir. 
~ ie al. Miles Avrupaya bir vazife 
~ e hniş olup şimdi Vaşingtona av. 
t~ek üzeredir. Ba konferan.,-ta 

1 bJShı, en n, ••·leler hakkında henuz 
A ... llıalUınat alınamamıştır. 
-~tika Bahriye Nazmnın 
~ Beyanah 

>, ı, ll'rancisco, 20 (A.A.) - Bahri. 
~ Edison, Amerikan donan .. 
~al liavay açığında yaptığı ma. 
\::ıt~ ~. iştirak ettikten sonra mat
'l: """'Yanatta bulunarak demiştir 

'~ll'l/ay rnilli müdafaamızın mü. 
~lt 

81
1t ileri noktasıdır. Donanma 

~/aaetin bir icra kuvvetidir. A
~ ett~~~nanması milli siyasetini
~~. ~ ı.gi her yerde hazır buluna
~ but tikemmel surette hazırlan-

'llnUyoruz." 

e N orve,te §imdi ~ cephe teeBSÜB etmİ.§ bulunu
yor: 
1 - ŞimaJ.i N orveçte: Burada N arvik'te kara
ya çıkan lngilizler şehri ifga/, etmişler, Alman
lar ıehir civarındaki dağlara çekUmişlerdir. 
2 - Garp sahillerinde: Burada Almanlar sahU· 
deki limanlan işgal etmişlerdir, fakat dahlle 
doğru ilerliyememişlerdir. Dalıil Norveclllerin 
elindedir, 
3- Cenubi Norveçte: 'Alman kıtaları burada 
081.onun Şimaline doğru Uerllyerek Elverun'a 
kadar varmışlar, Thondeim' e de tayyare ile yem 

· kıtaJ.ar göndermİ.§lerdir. 

* 8 Almanlar fsveçi itral için Danimarkada haZTrlıklanna 
devam etmektedirler. Son günlerde Kopenhag şehrine 
İsveç asker ve polis üniformalan getirltmiıtir. Bu üni
formalar İsveçi iSj?al edecek olan Alman askerlerine 
giydirilecektir. ... 

• Roma lle BerUn arasında resmi telefonlar "dai
mi ıurette meşguldür. M UBSolininin mütema
'dlyen Hülerle telefonla konUftuğu anlaşılıyor. 
ltalyaya bir taraftan Alman akeri heyetleri 
gelmektedir. Bu heyetler Şimali ltalyada sana
yi merkezlerinde yerleımektedir. 

• 8 Budapeşteye sivil kıyafette Alman zabitleri ve Alman. 
gestapo memurlan akını bapamııtı:r. Bu akın, Çekos.. 

• 

• 

• 

lovakyanın itıalinden evvel Prag ve Polonyanın İ§ga. 
Unden evvel Varşovaya yapılan akınları hatırlatmak. 

tadır. Bunlar, ellerinde ~antalarla otellere yerleşmek
tedir. Bunlann vazifesi bir Alman istilası anında Ma. 
cariatanda dahili bir ihtilBl çıkarmaktır. 

• 
Macarlıtan 'liıidudunda Celje ve Varaşdin şe1ıir-
lerinde Alman casus merkezleri keşfedilmiftir. 
Burada Almanlar Hırvat radikallerile birlikte 
casus teşkilatı yapmaktadır, 

• 
İspanyada matbuat, İtalyan matbuatı gibi, İngilizlere 
hücum ile meşguldür. Madritte Alman sefirinin Gene
ral Franko üzerinde tazyik yaptığı anlaşılmaktadır. Se
farethaneye merbut ZOO kadar Alman gestapo ajanı 

da Madritte faaliyettedir. İspanyada İngiliz propagan. 
dası zayıftır. 

• 
Göringle Ribbentrop artı8ında büyük bir ihtilaf 
bafgöstermiftir. Göring, Ribbentrop'u Bitlerin 
'1.uzurunda ıiddetle tenkit ve itham etmekten, ve 
rmu, tehlikeU bir mahluk ıaydığını açıkça söy-
Cemekten çekinmemektedir. · 
Almanyanın Balkanlardaki iktuadi inhizamın
dan Ribbentrop mesul Myılmaktadır. Hele Dok
tor Clmltus'un BUkreıteki muvaflakıyetsizli
ğinden sonra, Ribbentrop aleuhindeki cereyan 
büsbütün ıiddetlenmiştir. 

Turfanda 
Yazan: B. FELEK 

Eğer geçmese, turfanda olma) 
iyi şeydir. Çünkü bir §t'YİD 

kıymetinden beş, on misli fazla etme.. 
sine, fazla rağbet görmesine, ful. 
aranmasına imkan verir. 

Vaktinde bir kuruşa satılan doma .. 
tes, turfanda iken, 120 kuruş eder .. 
Gerçi alan çok bulunmaz ama, im... 
renen çok olur. 
Kırk paraya satılan baklanın çaila... 

sı bile turfanda iken, otuz kurupı 
satılır. Halbuki ne yemesi olgun bak
laya yaklaşır, ne tadı! Amma ne ede-. 
lim ki; turfandadır. 

Mevsiminde kimsenin yüzüne bak.. 
matlığı topaç kadar turşuluk biyar .. 
larm bir adedine on beş, yirmi ku... 
ruş istiyorlar. 
Şu meşhur demokrat kabak; balkl 

dostu, mütevazı kabak elli kuru1&4 
etiket almış. Mevsiminde İstanbul\ 
dışında teraziye bile giremiyecek k11-1 
dar hakir olan bu mahlukun şimdll 
tadı mı, gıdası mı, vitamini mi arttı!) 

Hiçbiri artmadı efendim. Billkis 
zamanından daha tatsız, daha rıda
sız, daha yavandır amma neyliyelim. 
ki, turfandadır. 

İnsanlar ve fikirler de öyledir. El
bise ve eşyada olduğu gibi ... 

Buna cansız şeylerde, moda aıbm 
veririz. Dün yiizüne bakmadığımız 
tango rengi bir kumaş bugün kadın.. 
ların en çok aradığı matah olur. Se
bebi tangonun estetik babında defe
rinin artması değil, adının modaya. 
çıkmasıdır. Zevk meselesi - hele. 
kadın aleminde - daha ziyade telkia 
meselesidir. 

Geçen kış giyilen kadın şapkala.. 
rınm adı yeni moda olmasaydı da, 
böyle bir şapka giyeni görseydik, 
ardından: 

- Voyvo! diye bağırmaz mıydık? 
Demek ki; güzellik te turfanda o

labiliyor. Nedir o, ökçesi yüksek, ta. 
hanı düz kadın kunduralannm ~lr
kinliği! Lakin en şık kadınlar bunları 
giymekten zevk alıyorlar.Hele aradan 
bir, iki mevsim geçsin bakalım. O 
rağbet kalır mı? 

Modası geçmiş renkler, fistanlar, 
şapkalar, mevsimi gelmiş ve bollaş. 
mış kabak, hakla ve domates gibi iş
portaya diişer. 
Kıymet itibari bir şeydir: 
Hüner, onu yüksek tutabllmekte

dir. Bütiin dünya kıymet düşürlip 
kaldırmak ile meşgul. Bankalar, bor
salar, kara borsalar, kanunlar, ni. 
zamlar hep bu alemin alış, veri§ine 
ait teşkilfıttır. 

İnsanl::ır da turfanda olurlar. Ken. 
dileri değil, fikirleri, sözleri ve eda
ları ... 

Hünerli adamlar onlardır ki; hiç 
bir zaman turfanda bakla, turfanda 
domates ve turfanda kabak prese. 
sinden aşağı inmezler. Bugün söyle
dikleri söz, ileri siirdükleri fikir, ya. 
rın miiptezelleşmeğe baslayınca, onu 
bırakıp berikisini ileri sürerler. O ela 
yıpranınca bir üçüncüsünü satarlar. 
Hulasa hiçbir zaman tudandalıktan 
diişmezler. Bu hal onlar için dalml 
bir pahalılık vesilesi olur. Lakin ha
kiki kıymet ile hu pahalıbğm müna.. 
seheti, mevsiminde on paraya satılan 
kabakla bugün elli kuruşa alman ka. 
bak arasındaki miinasebetin aynidir. 

Muttasıl turfanda fikir ve turfan. 
da sözle pahalı görünmek lııtlyen 
kıymet arayıcıları, gerçi bu sistemle 
iibarda görünürler.Lakin onlar da her 
turfandanın tatsızlığı ve mevsimi ge.. 
lince suni pahalılığın yerine hakiki 
düşük kıymetin kaim oluşu daimt bir 
ayıp olarak siirüp gidecektir. 

Ne çare! Her ~üzelin bir kusuru 
bulunur. 

Macar Hükumetine 
Verilen FevkalCide 
SalCihiyet Uzatddı 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Harbin 

başında Macar hükumetine verilen 
fevkalade sal8.hiyetleri mebusan mec 
lisi 4 ay müddetle temdit etmiştir. 

Mebusan meclisi mütcakıben sü. 
ratle müteaddit enternasyonal anla§. 
maları tasvip eylemiştir. 
Öğleden biraz sonra Yugoslavya 

Adliye Nazırı Mark~viç mebusan 
meclisi reisini ziyaret etmiş ve mec. 
lisin müzakerelerinde hazır bulun
muştur. 

Tedrisat tahsisatına alt Macar -
Yugoslav anlaşmasının mazbata mu. 
harriri. izahatını kes~rek Yugoslav 
nazırına beyanı hoşamedide bulun
muştur. Yine bu fırsattan istüade e. 
derek Macar - Yugoslav münas.'.!bet 
lerinin gitgide daha zıyade derinleş.. 
tiğıni ve iki memleket arasındııki 
do.stluğun sıkılaşmakta olduiunu kav 
deylemiştir. 
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2200 Yedek u y 
Türk artistlerinin ve Türk sinema san'atının büyiik zaferi olan 

.A.Li Türkiye Radyosu Ankara 8' 
Türkiye Radyodifüzyon pas 

Daha iltihak Etti Oynıyanlar· Suavi Tedü - Nevzad Okcugil • Feride Canan • Refik Kemal - Celal Çağdaş_ Beatris 
Reji: FARUK K EN Ç Eser VA.NÜ Prodüksiyon il ALİL KAM t L 

T. A. P. 
Dalga Uzunluğu 
Sl.'1 m. 9465 K.c& 
1648 m IR2 f{rc 

Moc!ern Türk polisinin iştirakile tertip ve temsil olunmuş zabıta ve cinayet romanı Pazar, 21 4. 1940 
12.30 Program ve memleket saat sı 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberler~ 
Müzik: Fasıl heyeti, 13.20 Müzi:\ 
türküleri. Sarı Recep ve Azize ( 
13.30 - 14.30 Müzik: Küçük orkestra 

Yedek Subay okulunun on ı devresinde de orduya 40 bin yedek 
ikinci devre mezunları dün me- subay vermek suretile Türk ordu-

Barlar, meyhaneler, apaşlar, batakhaneler. 
fıilvPtPn: FKLER JURNAL son dünva h nv::ıdisleri. Oyun saatleri 9.45 - 12 - 2.15 - 4.30 - 6.45 Suare 9 da 

iml d. l l l l sunda hizmet gören 54 bin yedek su-
ras e ıp oma arını a mış ar bayı yetiştirmek gibi şerefli bir hiz-ı 
ve şanlı Türk ordusuna katıl- m~t yapı:nış olduğunu tebarüz ettir. B u G u·· N-·· 
mışlardır. Merasim saat onda mış, yenı yedek subaylara ordudaki .1111•- ""il 

başlamış ve fasılalarla saat 16 hizmetleri hakkında kıymetli tavsi-. ,,- LEM DAR 
k . . yelerde bulunmuş, davetlilere törene 

ya adar devam etmıştır. iştiraklerinden dolayı teskkür etmiş.. 
Birinci tören, sabahl~yin saat onda tir. ~ VE 

Taksimde Cümhuriyet abidesinde Komutanın nutkundan sonra me-
yapılm.ış ve 12 nci devre yedek su. zunların and içme töreni yapıldı. M ı• L L '"'ı 
baylan Cümhuriyet abidesine çelenk Sancagımızla ve silahlarla bezenmiş 
koymuşlardır. l\'Ierasime İstanbul uzun bir masanın basında takım ta- Sincmalarıncla 
komutanı Tümgeneral İshak Avni kım vaziyet alan gen~çler hep bir a
Akdağın huzurile ve bandonun çal_ ğızdan and ictiler. 
dığı istiklal marşı ile başlannus a. JJ1ükafat tevzii 
bideyi çevreliyen 2200 yedek s~bay Müteakiben mektebi birincilik, 
da hep bir ağızdan marşı tekrar et. ikincilik, üçüncülük ve dördunci.ıli.ik 1 
mişlerdir. Bu esnada bir yedek su. . ı 
b ıle bitirenlere mükafatları verildi. ! 
_ay yavaş yavaş direğe şanlı sanca- Mükafat tevziini Vali Ll!tfi Kırdar 
gımızı çekmiş, altı yedek subay da yaptı ve gençlere sivil hayatta oldu. 
mektep komutanı kurmay albay Sır_ ğu gibi ordudaki hizmetlerinde de 
rı Şenerle birlikte fııbideye celenk muvaffakiyetler diledi. 
koymuşlardır. ~ 

Evvela birinciliği kazanan piyade 
Bir mezunun güzel sözl.eri sınıfından Ali oğlu İbrahime bi.itün 

Bunu müteakip mezunlar namına teferrüatı ile bir tabanca ile diplo-
hava yed:k subayı Yılmaz, kürsüye masını verdi. Sonra ikinciliği kaza. 
çıkarak ~ır nutuk irat etmiş, komu- nan topçu . sınıfından Hlisamettine 
tan heyetıne ve muallimlere teşekkür bir saatle dıplomasmı verdi. ı 
~er.ini. bil~irerek vatan, hürriyet ve Üçüncülüğü kazanan istihkam sı
ıstiklal ugrunda icabında canlarını nıfındnn Osman oğlu Cahide bir ha
fedadan çekiruniyeceklerini söyliye-1 rita cantası, dördüncülüğü kazanan 
rek: Cahide bir evrak çantası hediye edil-

Senenin son harikası ve Milyar. 
lar sarfilc vücuda getirilen 
FRANCES DEE ve 
RONALD COLl\IAN 

S SERİ 

1 

A 
l 

İhtişam filmini görünüz. 
Ayrıca: Hakiki Amerika Facia

sinemasında Necip Aşkın). 

Büyük bir Aşk .•. Zafer dolu bir hayat ... Seviimi§ büyük bir adam ..• 

LiNKOLN VATAN 

18.00 Program ve memleket saat 1 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestra51•

0 Çocuk saati: Türk Maarif Cemiyeti 
talebeleri tarafından koro ve müıiıdi 
kılar, 18.55 Serbest saat, 19.10 l\'ie!ll 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji J:ı• 

K URA N A DAM leri, 19.30 Müzik: Fasıl heyeti, 20.00 d 

1 

zik: Halk türki.ileri. Malatyalı NCC8 

Sadi Yaver Ataman. 20.15 Konuşrrı9 ;tf 
Fransızca sözlü büyük :,;aheserin Bas Rollerinde: rlhten sayfalar), 20.30 Müzik: ~ 

HENRY FONDA _ ALI• CE BRADY program (Dört okuyucu sıra ile)· tP 

Amerikanın muhteşem dekorları arasında çevrilen bu büyük filmde ABRAHAM 
LİNCOLN'un hayat ve aşkını göstermektedir. Cidden göreceğiniz ve 

arkadaslarınıza da tavsiye edeccğınfz bir film. 

İI~veten: FOKS JURNAL Son dllnya ve Harp havadisleri 
Buaün saat 11 de tenzilAtlı matine. 

~ ..................... llİll ..................... .. 
Sinema tekniğinin en son merhalesi ... Kahramanlık devrinin essiz destanı ... 

CECİL B. OEMİL'in en büyük sahescri 

ATLAS EKSPRESi 
BARBARA ST ANWYCK - J OLE 

MAC CREA - AKİM T AMİROFF 
20.000 artist, 10.000 şimendiferci ... 1000 asker ve 1.soo.000 dolarla vücude 

lar: Hakkı Derman, Zühtü Bardııit~ 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. Ol<UY~ 
Mefuaret Sağnak, Celal Tokses, 
Tokay, Tahsin Karakuş; 21.15 M~ıc: (11> 
soloları, 21.35 Müzik: Dans ınüzığı tJ' 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ııı~ 
leri; ziraat, esham-tahviltit, kambiY0~ 
borsası (Fiyat), 22.30 Ajans sp~ 

RiY ASETtCüMHIJJ 
Flarmonik Orkestrost 

Konserleri 
t# 

Memleketimizin iftihar edeceği b~1' ç 

"- Tür'küz. Medeni ve hiir doğ. di. Bu töreni diğer mezunların diplo. 
duk. Medeni ve hür yaşıyacağız. Kı- ma tevzii törenleri takip etti ve 2200 
Y~etler kopsa, tufanlar yağsa yine yedek suhıwa d'nlomaları verildi. 
boyle, daima böyle hür ve medeni Ordu Evinde ca11 
kal.;cağız. Mektepteki törenden ;onra daveL 

larını yaşatan 

SAHHA Be~çileri l h:;~;:~::?ın PARA~N~R~L ~.,,.~.i~,~~~~~nda 
'~Miii"i .. ~• ;ALEMDAR:_:, '-~ı.tı••••••• ••B•u•gı•'i•n•l•l•d•e•t•enzı-·ı.i\•tl•ı •h•a•lk•m•a•ti•n•es•i••••••••ı' 

1 gelmiş olan Cümhurreisliği Filarnıoııl ıstı'.' 
kestrasından İstanbul halkının da. 'olf 
desini temin için bu orkestra 70 Jel~~~ 
kadro ile 28-4-940 da istanbula go 'lfP' 
lecek ve Saray sineması salonunda 4 

ser verecektir. 

Konser Programı it' 
•et~ 29·4· 940 saat 21 de Şef: Ernst Pr et"".ı 

Beethoven: 3 üncü Leonore U\' ~ 
_olumuz, kahramanlar kahrama. liler Orduevine götürülerek burada 

nr, ınsanlar insanı Atamızın yolu, hazırlanan büfede izaz edildiler 
hedefimiz, rehberimiz büyük yapıcı mektep komuta ve talim heyeti teb~ : : i -.................. . .......................... : ,-------------------. .:-

Beethoven: 5 inci piyano konçertosıl< 
bemol majör. Solist: Ferdi Ştatzer 

Dinlenme . . tıf 
\': kurucu Milli Şef İsmet İnönünün rik edildi. 
gösterdiği hedeftir. Türküz. Türke Yeni ve<lek subavlar kıtalarına ta
~araşan asalwet, }ürri~e~ ve istiklal ı yin edil~mişlerdir. Ayın yirmi üçün. 
ıle yaşıyacagız. ~.emıştır. . .. .. cü günü kıta vazifelerine baslamak 1 

~ .. -. ~B_,EY.f !:!T_~-:.~ B 1 R BEBEK BULUNMUŞ,. 
~ M A H M A H A ~ Bayan G 1 N G E R R O G E R S namına 

Brabms: 1 inci Senfoni, do ma1ör, 
ner: Tannhauser uvertürü. 1~,r 
1-5·940 saat 21 de Şef: Hasan Ferit~ 

Beethoven: 5 inci senfoni, do i)d (t 
Wagner: Tristan ve İsolde'den prel of• Dun?an son_ra Tumgeneralm onun_ üzere sevkedileceklerdir. Subay ünL 

de geçıt resmı yapılmış ve Taksim. formalarını da ı Mayısta giyecekler. 
den hareket eden yedek subay alayı, dir. 
mektep binası öniindeki Atatürk 
heykelinin önünde de ihtiram geçidi 1 

~ ; SCMIE~ SiNEMA SINA "'"" ~ ~,.,,,,.,.,.,,, ""'.,,,..~ 
, aşk ölümü. Solo şan: Semiha BetkS 

Dinlenme tf!' 
sınemasında Q,, lfl üracaat olunması # 

Bugünün hayatından 2 Süper film, 
Pneci~.= Butterfly operasındotı .A 

(Anneclgım senl), Puccini; Tosca ~ 
sından Tosca'nın duası, İtalyanca, aıgıtı 
Butterfly operasından arya (Beı1 ~· yaparak nizamiye kapısından mek- --- Bugün butün İstanbula heyecan dalgası , ' 

ve,rdi ~ lbJJ ~ l6}J lNJ Sinemanın aehhar yıldızı tebe girmiştir. 
Bu sırada Tümgeneral, abide def

terine şu ciimleleri yazmıştır: 
"Bugün asil ve mert ulusumuzun kah- SARA y 

raman ordusunun subayları arasına 2200 MELEK 
mUnevver Türk genclnl yedek subay ola- iPEK 

SİNEMALAR 
V tan Kuran Adam 

t Holivut Resmigeçidi 

~iTMJSiZ.' KA~- _ MELE_K Al~:c~: YE n~G-~~N-
~~~~, inemasında KEATON-AL COLSON 

gözlerle), Cesar Franck: Senfoni re ıu• 
' tor 

3·5·940 saat 21 de Şef: Ernst pr•' gP1 
A. Adnan Saygın: Divertiment~.f _tli1 
~ -..ıın--x.Jtq"Z~n.q-"=L"U".,•c:cxnl/1'..-o eı""D 

vlz kıran suiti, Hasan Ferit Alnar.: r, 
ve iki dans, Necil Kazım Alcses: çu~e 

rak katmak törenini Büyuk Şc!lerimlzln TAKSi M 
huzurunda onlara sonsuz saygı ve bağlı- LALE 
bklanmızı teyit ederek yapmakla bUyük ALKAZAR 
saadet ve iftihar duydum." su M ER 

"İshak Avni Akdağ" 

~ektepteki tören 
SAKARYA 

MARMARA 

ALEMDAR 

ı Firavunun Kı1.ı 

YILMAZ ALİ 
ATLAS EKSPRESİ 
İnı;an Avcısı 
Son Gençlik 
Tatlı H:ıynl ve 
TC'şkilfıt 

Zabit NnmzC'tleri 
Vatansız Kadın 

Serseri Kral ve 
; Sahra Bekçileri 

Gizli 

Öğleden sonra mektepte saat 14 de 
and içme ve diploma verme töreni 
yapılmıştır. Bu törende Vali ve İstan. 
bul Parti Baskanından maada mezun 
talebelerin aileleri de davetli olarak 
bulunmuşlardır. Tören yine İstiklal 
marşı ile başlamış, marşı mektep ko. 
mutanı kurmay albay Sırrı Senerin 

TURAN : Bo"aziçl Şarkısı 
Taptıibm Kadın, 

ÇEMEIERLITAŞ: Kanun Kuvveti ve 

M1LL1 

Kadın ve 1\-!ii.ı;ik 

Serseri Krııl ve 

JEAN CHEVRiER 

ROBERT YOUNG -
LIONEL BARRYMOR 

Müstesna programın son günleridir. , ______________ ,! 

Açık Teşekkür 

Tarafından bütün ACILIGI - ÇIPLAK HAKİKATLERİLF. 
Sinemanın uyanı:ıını gösteren 

HOlböVUD 
Aesmigecidi 

Bastan nihayete kadar renkli ve ALiCE FAYE'in en çok muvaf!akiyet kazanmııı 
sarkılarile suslil nefis bir film. 

Aynca: METRO JURNAL en son haıb ve dünya havadisleri. , ___ _ 
Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine _______ ... ,. 

Satılık Gazino YENİ NEŞRJY AT : 

Dinlenme ~ 
Dvorak: 5 inci senfoni, mi minör, İ'• 

uss: Viyana ormanından masallar· 
4 • 5 • 940 Saat 18.30 da 

Şef: Hasan Ferit Alnar ~· 
Verdi: Talihin kudreti operası u\' ~ O' 

Cemal Reşit: Karagöz., Gounod: fa 
perasındakl bale müziği. 

Dinlenme ~C· 
Tschaikovsky; 4 üncü senfoni, f~ 

TEŞEKKÜR 

nutku takip etmiştir. • 
Sırrı Şener, nutkunda bu devrede 

2200 gencin orduya katıldığını, 931 
de tekrar faaliyete getirilen bu mek. 
tebin o tarihtenberi orduya 14 bin. 
den fazla yedek subay verdiğini, 
m ektebin 931 den evvelki faaliyet 

FERAH 

Sahra Bekçileri 
Taptığım Kadın, 

KaUl Benim ve 

Bir senedir çektiğim tahammülsüz 
siya tik ağrılnrına karşı çaresiz kal. 
drğım halde, Nümune hastanesi dahL 1 
li e mütehassısı doktor Kemal Şakir 1 Yenikapı sahilinde tam mobilyalı 
S~racoğlunun kıymetli muayenesile I büyük bir gazino satılıktır. Görmek 
ve son tedavi usulile bu müthiş ıs. ve satın almak istiyenler, Yenikapı· 
tıraptan kurtuldum. Kendisine açık- da Mermerciler caddesinde Kanaat 
ça teşekkür ediyonım. Bebekte İnşi. odun, kömür deposunda Avni Nuri 
rah sokak 44 numarada İzzet Oskay. biraderlere müracaat. 

• BAYINDIRLI K İŞLERİ DERGiSi -

10 uncu mart sayısı zengin münderccatla 

çıkmıştır. 

Eşim ve babamız Müfit öıd~ 
aramızdan kaybolması dolayısilC: ieJ• 
rek bizzat ve gerekse posta ve ofı'. 
graf ile elemimize iştirak eden ~ 
larımıza teşekkür ve minnetler 

Kııdık8v OPERA: 

IZM İR Eihamrıı: 
İMİR YEN 1 
SİNEMA: 

Pasif Korunma 
Cebclitarık Casusu 
Sevimli Haydut 
Arizonn kahramanlaı-ı, 
Cezayir kahramanları 

Otek.i. hemen hemen kendi kendine konuşuyor
muş gibi, devı..ır etti: 

-- Kenc.hııizi ona verdiğimiz zaman ::şık olduğu
muz erkek artık odur. Işte bir spazmoz:lan şifa !>ul
muş, başk& bir spazmozun içine dü~muşt\zdür. Işte 
şimdi yeni sevgilimiz bizi parçalıyor, oiz~ i~kenc(! e. 
diyor. Tıpkı birincinin parçaladığı, işke!1ce ettigi gibi. 

Bir an sustu; sonra tekrar başlajı: 
- Ya ö~ek1! Birincisi? O zamana kadar delicPsi

ne sevmiş c~duğumuz? 

sunarız. i)jdef 

e VARLIK - Bu fikir mecmuasının 

163 üncü sayısı da intişar etmiştir. 

Eşi ve oğulları: Şayeste 
R ifat Özdeş 

Mithat Özdeş 
22.40 Müzik: Cazband (Pl). ı 

il 
1 

bahsetmcrniye cjkkat edeceğim. 
Vanya itılıyerek: 

1 - OylP yaparsan sana minnettar olurum, ded · 
Kalktı, odadan çıktı. 

Hanri Piyer, parfümlü salonda, :ie:niryolu tatile 
si ile rnasa uzerinde açılmış Riviera hantdsı karşısı.J" 
da hareketsiz kaldı. Vazolarda çiçekler koku neşre· 
diyor, .11: 1 1-mı;..ı e;n.ayla sarılı, aptal yüzlü bi.ıyük duvııt 
s ıatı, kuvvetli vuruşlarla zamanı ahenklccdiriyordıl· 

O, bizim içın artık mevcut değildir. Bizim iç;n 
artık ihırı;tl eclfübilir, manasız bir varlık haline ge:i
ın:~tir.Onun h•çbiı şeyi artık hoşum~:?a g:tmez, !ıiç
bir şeyi bizi tahrik etmez, heyecana v~ımez. Ihfr·<ısı 
bizı yorar, &:zım .. bizi iğrendirir, öfkeleri bizi giildü. 
rür, acı&ı bizi c.!iıkasız bırakır. 

Yazan: A nnie Vivant i No. 11 Ç eviren: SINA NO GLU 

Vanyanın arkasından gitmek için b!..c iki sciJıll 
atmış o~n Ha~ri Piyer durdu. O duvar saatinin \f~ 
ruşları, sessız,ik içinde, bir senyal gibi, bir ihtar gi~ 
beynini çekiçliyordu. Hayatın, kısa, tek ve kıyJJlet 
hnyatını"l n.~ kadar saatini, ne kadar gunünü hll JtŞ. 
dma vermı~~ı. Onu büyülemiş olan, o ne ıyi. ne geJJÇı 
ne de güzel olmıyan kadına, o kadına ki, hakikllıte 
onu s~vmiyordu; o da onu belki asla sevmem•şti. Yeniden b.:.:.. sükut oldu; sonra solmuş yüzünü 

sevgilisine oön<lürdü: 
- l~te zn~dr böyle devam eder. Böylelikle biz 

aşktan ai'ka, hıyanetten hıyanete geçerı::; biz ki, &s
la hıyanet etmek istemeyiz. 

Ha:::ıri .P1yer söylendi: 
- Koıay bulunmuş, bir nazariye! 
Vanya: 

-Ah hayır, dedi, hayır; kolay değil, 
Sesinin to:ıunu alçaltmıştı Bu s~s şimdi, ağır, 

sarsıcı ve derindi: 
- Bilakis müthiştir Aşkta bir daha asla rahat 

yüzü gör::nıyccek kadar müthiş Kendini bırakışıa, 

zevkle, sadeJildc bir daha asla sevememek .. Ah bu 
müthiştir. Jhtirasın yürek paralayıcı lraJ!komcdisıne 
dalına yen l baştan başlamak, müthiştir. 

I.>elikanlı, kötü kötü gülümsiyerek: 
- Oyle, dedi, söylediklerinize bakılırsa, kadın, 

erkeğe, onu sevdiği için hıyanet eder. 
Kadın ıriilümsemeden cevan verdi: 

- Kadm erkeğe, onu sevdiği için hıyanet eder, 
dedin. B.r kere de hıyanet etti mi, onu artık sevmez. 

xıv 
Paskalya bayramlan yaklaşıyor:ıu. Arif~ günü, 

Ifonri Piyer. bü\ün ailesinin mukaddes hafte.yı bir
likte gcç'rrrıck i.ızere ertesi günü Nise gelecekled 
ha!Jerıni aldı. · 

Bu hatercien üzülmüş, ama ayni zamanda 
sevinmiş, Vanyaya haber vermek üzere Cimiez'ye 
gitti. 

Onu çiçeklerle dolu salonunda bütün gülümser 
buldu. Onü~dcki masada, bir demiryolu tarifesi ile 
Riviera 'mn haritası vardı. 

Muzip ve çocukça gülüşile şualanımş ince yüzü
nü kaldırarak: 

- Meftun olunacak bir projem var, dedi, yarın, 
bir kaç- g:.mümiizti geçirmek üzere BorJighcra'ya gi
diyoruz. Oradeı, o güzel Italyada, kır çı-.e!deri ile be. 
zenmiş. tazE- otların halısı üstünde, bi!n, ey benim 
genç sevgJlim. bu vevk şehrinin şuh ·ıe ~ürültülii fo
nundan başka bir şeyin üstünde görnıcdigiro sana, 
yeniden fı~ık O•ı:ıcağım. 

· Hanri Piyer atıldı: 

:::... Ynzı:t' Neden ba~a daha önce haber verme.. 
din? 

Vanyanm yüzü hemen karardı. 
- Ne vaı ki' Diye sordu. Sesinde, Hanri Piycrin 

tanıdığı VP. ko!l\masını öğrendiği o acılık \ardı. 
Obürü, teslim olmak istemiyen b!t eda ile ce. 

binden mektubu çıkardı: 
- Ba~-' Benım insanlarım yazıyorlar, 

Vt.. mektubu ona uzattL 
Fakat Var.ya yüzünü döndürmüştü. Ressam bu yiiz 

den, yalnı. yanakların ve çenenin ince ve sert çiz-
fgisini görüyordu 

Israr ttti: 
- Oku canım! Bak familyam ne yazıyor. 
Sonrs caıgaJı parfümlü ve kınalanm•ş saçlarını 

öpmek ıstedi. Yanya, ısırmak istiyen b.;.r yılan gırıi 
başını bi'" and3 geri çekti: 

- Fam·:yan, familyan! Familyanla beni sıkma, 
rica eder lm. 

Hanri Piyer titredi. Kalbinden alnına bir öfke 
alevinin yükse.dığini duydu. 

- s~ni fan.ilyamla çok sıkmış olduğumu san. 
mıvorum. dedi. ama bundan sonra sana onlardan 

Saate ve kendi kendine: dJ· 
- A .. Yeter artık! Yeter artık! Diye hayJ.<ıt' 

Kapıyı çarpaı·aK çıktı. 

xv . jJl 
Ertesi sabaı:t, Hanri Piyer istasyonda ailesi.il jJ 

varmasın' bekııyordu. Tin tin öten peronda bit aŞ9 uı 
bir yukar• dolaşıyordu. Varan ve yollanan treıııer 

0 
.. 

düdük sesleri kulaklarını yırtıyor, sinirlerini boı 
yordu. Içinden düşünüyordu: 

- !su saatte onunla birlikte yola çıkacakt•.Jtl· sıı
ununla yola çıkmak! Italya denizinin saJdll ııe 

1 . ~ıer· 
arı kenarında onunla başbaşa olmak; kır çıç ııs 

yıldızlannuş taze çayırlar üzerinde on~nıa 1anYal.İ.l' 
yürümek: O da onu, yalnız bu devamlı sahte şennll' 
atmosferi ıçındE. avantüriyelerle zevk adaiJl~arı u~ 
kozmopolit monden kalabalığı ile çevrtlmis gotıU 
açık havada hıç görmemişti. 

- ltalyada, onunla .•• 
(Devamı vsrl 



AN 

1 hne 
5 Ay 
5 Ay 
1 Ay 

!800 Kr • 
1500 • 
800 
300 

• 
• 

araaı posta ıtUhadına dahil 
memleketler için abone 

iL.... bıüddet sıraaiyle 80, US, t, 
~ -.c1ır. Abone bedeli ı>elfnd!r. 

degıştirmek 25 kuruştur. 
P n mektuplara 10 kuruşluk 
lllveai lAzımdJr. 

• 
~ 
~ aalatekirbklannın tahkika-
~ edijt darayor. 
~ labtekirbklann meyd~a çı. 
~ takdirle karşılamamak 
~ dejildlr. Ve alakadarlar, 
~tı derinleştinnek maksadile 
"ti ._taya haşvmmak ve her ted. 
'-tJr..k hakkına sahiptirler. 

~"'".. dbnleden olarak, merkezi u. 
~ Ziraat Bankanna bir emir 
't ~ Banb, kendisine miinca. 
~ vatandaşlarua elleripden bo. 
~ alıyor ve sahiplerfnin hak. 
\; 1bahfn tutarak, timdilllr. te-

' 1•Plm)'or. 
lııı.:.-._t, bize yapılan bazı mliraeaat. 
~ aabyoraz ki, bu tedbir, daha 
\ ~ birçok vatandaşlann alon. 
~l~riae sebep olmalr.tadır. 
\~alman hu isabetli teAi. 

L~tandaflan mutuarnr etmiye. 
~ ffl'lllek milmktlndtir 

~ •=-devam etmekte olan 
~tua 11Qma11 ihtimalini de dil. 
~. hu şekli vermenin (aretlİDi 
~ lilaanıuna daha kolay kavrı. 
~· Allladarlann yenb ve 
'e; ltirillemlyeeek ola ha talebi 
-._ ~~Yel nuan itibara almalan. 
~-.,.etki vatandatlar namına te. 
'etmeyi bir vazife biliriz! 

Gümüşbaaköyünde 
Muhtelis Kitip 

'-~-:!öy, (TAN) - Manav· 
merkez nahiyesine 

'i ~ köyünde mubaebe kl. 
-.....~ ollu Huan önaı, Gü
~ 1ıcaza11nın hususl maha. 
~ ait 246 lirayı zimmetine ge-

TAN 1 

Haftan on Musahabesn B•Z:Mita 

Tehlikeli Bir Mesele: 
Bir Beyanname 
Münasebetile .z 1 l._ • ~ c 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ka-
rama Türk milletine bir he. 

rnname nepetti. Bu beyannamede 
Türk mlletini, harp llr.tıaadiyatnu 
tanzim için birçok tedbirler almıya 
teıvik ediyor. Bu beyannameden sullı 
devrinde kurulan fabrilr.alanmızm, 
memleket ihtiyaç~ büyilk 'bh 
kısmım istihsale lifi geleblleceiini 
öireniyoraz. Fakat bugün harp a... 
ıUHla dahi olsak, dünya mikyunula 
hilr.lm olan harp iktıaacliyatı muva. 
cehesinde bizim de gerek iatihaalimL 
zi arttırmak, gerek iatihlilr.imid a. 
zaltnıak hususunda alacaimm ted

Turizm. Korkunç Bir 
Y arabbi, ne biçim harple

re kaldık! 
Daha dün, devletlerce te

mını ıçın fedakarlıklardan 
hiç biri esirgenmiyen turizm 
korkulu bir iş ve canla, başla 
beklenen turist korkunç bir 
tip oldu. Birinci Osman za
manı Bilecik kalesine kadın 
kıyafetinde silahşor ve binbir 
gece masallarında saraya küp 
içinde haydut sokulması gibi, 

Yirminci Asır bize en iptidai 
usullere müracaat edildiğini 
de gösteriyor. Yakında Turu
va muharebesindeki tahta at
la da karşılaşırsak hiç şaşmı
yalım ! 

Zaten, eskidenberi ben turist 
tıpinden ve kafilesinden haz et
mezdim; hatta diyebilirim ki, zekı 
suratlı bir turiste de rastıJelme
dim. Bu adamlar doğu:;>tan mı ah. 
mak yüzlüdürler, yoksa vapurdan 
trene trenden otokara, h:ı· şehirJen 
öbürüne, ha bre ha koşturulup bJr
teviye memleket, .rk, mimarı. Jk. 

liın, manzara değiş~ırdiklerinden 
mi serseme dönmüşl<!rdır, asıl se. 
bebini tayin edememekl~ beraber 
hepsinin de bön bakışlı, aptal gü
luşhi. yan mankafa, sArsak ve sa
kil olduklarına kalıbımı ba.<tarım. 
Dikkat ediniz: urıst en -bakıJn:u 
yacak pyin onünde öyle bir eebat 
ve metanetle mıhlanır, kalır ki. 
rehber kolundan çekip sürükleme. 
se heykel şekline girip orada diki
li kalması ihtimali bile aklınlZd ge. 
lir. Sonra gulunmiyecege guler, 
yenmiyecekten yer. ~aşkın ve be. 
ceriksizdir; zira haftalardanberi e
mirle, saaUe, katar halinde, kendi 
iradesi, ihtiyan, arzu ve zevki ha. 
ricinde yaşamıya nlışmı~ olduğun
dan değnekle sürülen bir hindi ve
ya kösemenle yürutülen bir ko. 
yun sürusü terbiyesinı almıştır. 
Turistler biribirlerınin kokusuna 
koşarlar ve başlarını ondekilerin 
kuyruk sokumundan ayırmazlar 
Hatti, çoğu defa rastgeldim. Bir 
arıza ile heyetten uzak düşenin a
cele acele arkadan ko:.uşu tıpkı SU

rüsüne yetişmiye çalıalayan bir 
ciğeri kelebekli cılız koyunun a
cıklı telişını ve korltusun~ andı,·ı
yor! 

Evet, turist kafilesı geçerken ek
sildiğini duyduğum bir ses vardır: 
Çobanın "Purut! Purut" diye du
dak trampetesi veya çingeneniı~ 
"Gehgeh! Gehgeh" gtiftesindekı 
tatlı davet musikisi.. ve sonra. hen 
bir ağazdan uzun bir meleıne veya 
gluglu! 

Siz iyi giyinmiş, temiz hissini 
ve yakınlaşmak arzusunu 

veren bir turiste rastladınız mı? 

Ayaklarında nalçalı kunduralar, 
sırtlaruıda lekeli muşambalar, bo.. 
yunlannda kötü dürbun ve fotog
raf kılıfları, saçlar kavrulmıya yuz 
tutmut mısır püskülü ı.cngmde. 
yaılısı kakavan, genci dişlek, ırk. 
lan blldlğimiz ırklara benzemez, 
dilleri ifittiklerimize uymaz, heps1 
de alelAcaip mahlfiklardu. Ne li
sandan konuıurlar?Gazeteler bun. 
lan Alman, İngiliz, Amerikan is
mi altında zikreder ama inanmayı. 
nız; turlatçe diye ayn bir dil var
dır: Biraz Sloven, biraz İrlanda, a
ZICU Portekiz, bir miktar Bröton, 
Selt, Etrilsk, Gal, ne bileyim ben, 
dünyanın öbür ucuna veya tat'lhJn 
geçmiı, gitmif devirlerine ait bir 
Usan tfirlüsn.. Zaten eberiya ke.. 
lime delil nida çıkarırlar: "Ya! 
Ya!", 0 Yah! Yah", 0 Hi! Hi!", 

Tip: Turist 
I __ r;_a_z_an_:_R_et_i_k_R_a_li_d_I 

Ah!" a bile benzeyen yabani savt.. bastonlar süngü oluyor, golf pan. 
lar... talonlann genişliğinden cephane 

Sade dilleri değil, ceplerin~ki kutuları ve §arjörler çıkıyor, baş.. 
paraları da isan atikadandır, teda. lıyorlar ateşe! Yarım saate varrnı-
vül hassasından mahruredur. Hoş, yor, ayak bastıkları belde fethe-
ellerini paraya sünniye yeminU- dilmiştir. Hayret! Bunlar, Dilecık 
dirler de ... Yola çıkmadan evvel Tekfurununki gibi ne kadar da ÇÜ-
yeme, içme, yatma ve gezm mas. rük, kof, armut piş, ağzıma duş ka. 
rafını acentelere verdıkten sonra bilinden ele geçmiye mi.ıstait, bek-
bir serseri kadar meteliksiz kal- çisiz ve hazırlıksız kıtıpıyos mem-
mışlardır. Susarlar veya imrenir - leketler imiş .. Neye güvenip te oy 
ler ama imzaladıklan tauhhütna. le gozleri yumulmuş, dünyadan ha 
me mucibinci ekstra masraf yapu. bersiz duruyorlar, eshabıkehf uyku 
mazlar; dilleri damaklarır.:ı yapış- sunda bulunuyorlarmış? Bitaraflık 
sa veya ağızları sulanıp midelerı ıliınına, ıyı komşuluk itilafına ve 
kazınsa yine otel odasındaki sura. kurdun kuzuya verdigı dostane te-
hiye veya lokantadaki masaya ka minata mı? Bol tereyağı ile siıtıın 
vuşma'k mecburiyetindedirler ve kayak, kızak spomnun insan 

Bu minval üzere acente onları aklını ve diploması kabiliyetini 
faşist polisi kadar sert, sadakatlı, beslemed gine bundan büyük mj. 
yeminli memurlar ~fakatinde hır sal ve isbat olamaz. 
sürgün, kürek mahkumu kafilesi i Zaten Şikago haydutiarı liJmine 
miş gibi sayarak, numarahyarak benziyen bu askeri muvaffakıyete 
vapura doldurur; bir hmana va. hila benim kafam yıatmadı. Zan-
nrlar: nediyorum ki, oyle bir teşebbu• 
Hususı vagonlar yahut otokar! r sulhperver şımal ulk ın-ini l bir"n 

hazırdır, sanki ihtilattan memnu- de değıl de, Avrupaııın c nubu 
durlar: haydı nefes almadan içine şarkisindekı bir limanda vuku bul 
sıralan! Akabinde hareket .. Pttl. sa idı, gumruk hamal!arılc. Kara-
niz mi ·şaretler, ıslıklar, el kol :ıal den·z uşagı kayıkcılar pek kolay 
lamalar, yayan yola du:rnh•ısunuz !ıkla onu akamete ugralabilirler 
sürt bre ü.rt gezin' i eııı ' P u'-...... ~l~ı-ı.,.ı.,ı.ı•~':.ı."~ 
ve muk'"'9met idmanı Azrall acent m fe e blr e 
to, muze, cami klise merdtvenlerı- obur dunya seyahatıne gönderive.. 
ni, treni kaçırmaktan korkar. bir o. rirlerdi. Aman Allahım. meğerse 
damın istasyona saldırışı gibı nefı.s Avrupanın yukarısmrla ne aca1p 
nefese çıkarsınız" koridoriarı, sa. zihniyetlı, ne saf, rliplomatla:- ve 
lonları. fena bir haber göturuyoı ne derviş devlet rıcali varmış! Zan-
gibi farkında olmıyarak acele ge- netmişler ki, aşagı tarafta taş us-
çersiniz; bir )tapı h r kapı daha tünde taş, omuz üstünde baş kal 
yine kapı ve deminki merdivenler! mıyacak, fakat - zahir bir tıl

Bu sefer onu yuvarlanırcasına in
miye mecbursunuz, arkanızdan 
mii'erli Kurunu Vusta silahşörleri 
yetifiyor, kavuklu, palalı yenıçeı i 
bostancılan saldırıyormuş gibi! 
Zira otelin yemek. yahut bir bas
ka müzenin ziyaret natiui kaçır
mamak lazımdır. 

B ir turist otokarı hemen he. 

sım, efsun, büyü s·tyesind • 
harp, manevıyat istihkimlarını a. 
şıp ta kendi memleketlerin" dal
mıyacak. Tuhafı Mars . .J turizm iıl. 
kelerine zırhının üzerine seyyııh 
mu§ambası geçirerek 1"1P1ouram ak. 
töru gibi sahte bir makyajla. tu. 
rist kıyafetinde girdi. 

B elki aldanıyorum. fakat a
nıyorum ki, •Amerikan tar. 

zı filmler yalnız çocuıdP.rımız~i ev. 
de çifte tabancalı ;>yun mevzuu 
değil, diktatörlere de tecavü.: po
litikası örneği oluyor. Dünya per
desinde (Altın arayıcıları) v~ (Al 
tına hucum) yerine ı'rcreyağ ve 
domuz arayıcıları), (Demire hu
cum) filmlerinin ttiyl~r iırpertıcı 

sahnelerıni seyretmektey ız 

gazi hünkir! Böyle rivayetlerin 
- tahakkuk etmese bile - şüyuu 
hem medeniyet tarihi, hem de harp 
haysiyeti namına yine bir lekedir 

Hatta bazan okuduklarıma, i~-it.. 
tiklerime o kadar in:mamıyorum 
ki (Serseriler kralı), (Sevimli Hay. 
dut), (Vatan kurtaran arslan), 
(Kraliçenin elmaslan) gibi havsa. 
laya, mantığa, realiteye uymaz bir 
sürü film hazimsizliğile riıya gör
düğüme ve kabus geçırdiğime htik
mettiğim bile oluyor. Ah meğerse 
1914 - 18 harbi, eski muharebe ve 
kahramanlık göreneklerine uygun 
ne şerefli bir savaş, bir destan i
miş.. İçinde komik hi~bir sahne. 
mesela tek silah patlamadan, sa. 
bah ile öğle vakti arasında !ethe
diliveren bir Danim3rata yoktu! O 
Danimarka ki, deliğe sığm:ıınış, 

bir de kuyruğuna ka~ak bağlamış 
kabilinden arkasına kocaman bir 
İslanda takmış. 

Holanda, Belçika, Yugoslav
ya vesaire gibi kapısı ve 

cumbası bitişik azılı kom rulann
dan korkan ulkelerin turizm teh.. 
likesinı onlemek için aldıklan mu. 
him tedbirleri tafsili.tile g:ızeteler
de okuyup radyolarda •!inledikten 
sonra zaten perimin h:ızzetmemiye 
geldıği. turist tipınden bana biıs
bütun bir tiksinme anz oldu. Ge
çen gün yolda upuzun boylu, kına 
renginde saçlı, kundu.-aları tozlu, 
muşambası lekeli, dişle~ ve sersem 
bir adamla karsıla ıncı. elimde ol

·ımvİll'ofli'YtlıiU!ilt cltk aur baJmu7a 
basladım. Biçare, tabıid~r ki, bizim 
yurdumuza hiç te fena bir mak
satla gelmişlerden değildı. gele. 
mezdi de ... Ama turı:.te fazlacı. 

benziyordu ve bu benz~y·ş benı si. 
nirlendirıyordu. Artık kıyas edi
niz, mesela bir Holanda lı o şekilde 
bir adamla burun buruna gelince 
ne duyar ne şüphdere düşer .. 

Kaderde turıstten kflrkulacak hır 

birler vardır. 
Bu beyanname kiylüyii fula istlh. 

aale, hayvan servetini muhafazaya, 
sanayicileri ve işçileri, makineleri ko. 
romıya, halkı da istihlikinl azalta. 
ralr., milli servetin ne madde, ne a. 
man olarak israf edilmemesine itina
ya davet ediyor. 

1914 - 18 harbinin felilr.etlert. 
den, bilhaaaa llr.tıaadl mavueneaizlL 
iinden gerek hallr., gerek devlet bir. 
çok dersler almışlardır. Bugtln hilk6. 
metin almak iatediii tedbirler de, ya. 
nnki muvazenesizliie kup daha .._ 
tikrarlı bir harp ilr.uadlyatı lr.arahlL 
mektir. Bu hususta halkın da hfllr.t. 
metle elele vererek harbin felaketle. 
rlni mehmaemken kaqıl•mak ta, • 
zaruri bir vazifesidir. 

Harp iktıaadiyatında, ilr.ısadl sefer. 
berlllr. yaparken nazarı dikkate ah
nacak noktaları, 1914 harbinin ikb. 
aadiyatını mütalla edea llr.tuatçılar 
şu cümlelerle hulha ecliyorlar: 

1 - Harbi bir kazanç vasıtan ,.._ 
panlann meydana getirecelderi ihti. 
Ur ve istismann önllne ı~mek, 

Z - İstihsal mekanlmıasnun dar
madan faaliyetini temin edecek ted
birler, 

3 - Sanayii, devlet kontrolü altı. 
na vermek, sanayi istllısalitmda •· 
dunun ve balkın ihtiyaçlarım nuan 
dikkate almak. Ticari ve mali kAn 
fertlerin klr normalan haricinde Jııe. 
saplamak, 

4 - İhracata, harp seneleri ip 
lazım olan stoka muhafaza etti1r.ta 
...,.. .....,>'• ö1siiJer tl•"i•inde ..a.. 
aude etmek, 

5 - İthalitı, bilhassa ltlks ~ 
ithalini menederelr., kontrol altau 
almak, 

6 - Harp zamanında boş kalaeü 
istihsal mekanimıalanm doldunıeU 
kuvvetleri evvelden huırlamak 'ft -pratiğe geçirmek, 

'7 - Gıda maddelerinin isflhl&ldnj 
daha harp patlamadan evvel kontrol 
altına almak. Ayni zamanda zencla
lerin istedikleri maddeyi ytibek fL 
yatlarla istedilr.leri miktar alıp sak. 
lamalanna mini olmak, balkın açh. 
ğına sebep olan serbest alım satımı 
hudut altına almak, 

munasebetsiz devre yetismek te 8 - Halkın, gıda maddelerinin 
varmış. Gorecegimiz kotu yenilik. münferit ellerde teralr.ilm.ilne m9-
ler bu kadarla mı ka!acak? Zan. dan verJllClllelr., 
netmem Seyyahları ~izlice silah 9 _ Fiyatlan devletin kontrol& al-
•landınp tebdilı kıyafet baskınları tında bulundurmak ve tayin etmek. 
)'aptırarak ulkeler Cethini dü"iinen. Bunun gibi daha alın.cak mtlhlm 
lerin yarın leylek ~urulerını ter- iktuadi tedbirler vanlır Jd, bunları 
biye ederek gagalarmaa bombalar. devletin şimdiden aldıiuu girtlye. 
la bacaların tepesine kondurmaları ruz. Bilhassa ildısadi devletçililr. nJL 
ve canlı balıkları dinamı~ fabrika. mine sahip olan memleketimizde, clL 
lanndan geçirip mideleri~d"' saat- ter liberal iktısatla yaşıyan memle-

• li torpillerle denizlere akın ett it ketlerden ziyade ba tedbirlerin atm. 
meleri de mumiındür O kuşlar, bu ması daha kolaydır ve daha seri ne. 
balıklar kafile halinde seyahat ıti. ticeler verebilir. Halkm da, ba •a. 
barile h~yvanatın tur! tleridır susta gazeteler vesair teşkilltlar .._ 
Alınanyadan akıp gelen tatlı su sıtasile tenviri, tefldlltlandınlmam 

balıklarına kar§J yakında Tunada bir harp halinde paniie d8pnememl .. 
dört devletin haşhaşa vererek ted- zin en birinel çareleridlt. 
bir aldıklarını ve simalden donen Bu vesile ile 1114 - 18 harbhulen 
leyleklerin sonbaharda Mısır u. sonra, dünya iktuatçılanmn lmsala-

men bana bir ıtfa~yc oto 
mobili tesiri yapar; arabanın <>
nünde çan, adamları"n başında 
kask eksik! Bu adamlar, gunun bi. 
rinde, döner, dolaşır, daha doğruslj 
kaçar. dere, tepe, biribirlerini ko
valar, harap, perişan, yorgunh.ık
tan suratları bir kaı1'J daha uza
mış, gözleri belermiş, nihayet yurt
larına kavuşurlar. Ya zihinlerinin 
içi? İşte o hakiki bir hatıra: Bit. 
pazandır; hatıralar karma karışık 
kulpsuz, dipsiz, hep kolu kırık, a
yağı çıkık, paslı, küfi·\ lizımlığın 
ortasında bardak, .:ıbdesthan~ ib
riğinin yanında hoşaf kiscs: _ mu
nasebetsiz bir dağınıklık halinde
dir. Süleymaniye camiini Çinde 
gördük sanırlar. Etna yanardağile 
Çamlıca tepesinin yerlerini şaşırır
lar ve Akropol'iı Mısır:ı nakledıp 
Ehramlan Aden limanının metha
line taşırlar. Bu zihinlerde ayrı bır 
dünya haritası vücut bulmuştur 
ve mefbur abideler scaip bir goc;e 
uğramış, umulmadık yerlere dağıl
mıştır. Seyahat acentelerinin gö
türü pazar dolaştırdıjp turist bu
dur, eskiden bir bildiği varsa onu 
da unutmuş, yan bunamı' bir 
bedbahttır. 

Ya çocuk ve adam kaçırma gibi zerinden geçerken murakabeye ta. nnı taşıyan, harp iktıaHiyatl, n 
ortada donen acaip li.kırdılara ne bi tutulduğunu işitirsem artık ş&Ş. harp iktısadiyatını tanzim ve kon. 

Fakat, t§te 1940 harbinin umma
cısı da yine bu turisttir; kaleyi 
içinden fethe memur tebdili kıya
fet akıncı alayı turist şekline so. 
kulmqtur. Öyle turistler ki, bir 
şehre çıkınca, bakıyorsunuz hü
cum borusu çalıyor, dürbünler 

mıyacağım! trolde alınacak tedbirleri lfisteND 
diyorsunuz? İşte Amerikan filmle. Bu harbin insan4lra bir çok ~ bir eserden bahsetmek ilterlm. Bu 
rini asıl hatırlatan bu heniız tahak. le beraber şaşmak hassa~ını da eser, harp senelerinde yapılan teeriL 
kuk etmiyen rivayetlerdir. Bir ge- kaybettireceğine ştipheıı:z olnu.- belerden IODn bir devletin harp sa. 
ce, sekiz, on maskeli haydu: saray sın. Şimdiden hangi birine şaşaca- manında ve bupten evvel lktlla.U 
d rd ğımıza şaştık, kaldık! seferberliii ne f81r.ilde tanzim edece. 

uvanna ip me iven atariık ÇO- ğini ıösteren kıymetli makaleleri ha. 
cuk veya çocuk huylu kralın oda- vidir. Bu kitabın ismi: ReadlnlS in 
sma giriyorlar, ağzına bır tıkaç s0- Edimedeki Ziraat Fidanbğının the F.conomies of war (Harp tktısa. 
kuyorlar ve kaşla göz arasında, te.. Çahşmalan diyatınm lanatl) dlr. Clark RamlL 
reyağından kıl çeker gibı biçareyi ton Moalton tarafından neşred~ 
alıp götürüyorlar. Sabahleyin sır- Edime, (TAN) - Ziraat fidanlığı, tir. Harp lktuadlyatmı, ve lktıslMll 
malı uşaklar bir de bakıyorlar ki, bu sene köylüye parasız olarak 40 seferberliii yaptıimuz bugtlnlenle, 
taht ve taç sahibinin yatağı bom- bin meyva, 60 bin akasya vermiştir 1114 - 18 harbinde elde edilen t.e
boş; yerinde, açık kalaa pençere- Sayısı 55 i geçen kollektif kaza ve rfl'beleri ikd• pçinnek faydam: 
den giren yeller esiyor. Koydunsa köy fidanlıldarma verilen fidanlann olmaz zannederim. 
bul! Nerede, nerede? Şeytan aJdı sayısı bir milyonu geçmektedir. Muhtelif iktlaatplarm, mabtellf 

götürdü, satamadan getirdi diye Metruk Bır' Han Ço"k.tü iktıaadl rejimlere lfire aldıklan ted-
gözler yerde, bahçeyi dola§ baka. birler, ~ hususi btln,emlse 117. 
hm; yahut bakıcıya müracaat, ya. Mercanda bir hayli zamandanberi masa bile, harp zamanında almabDe. 
but ta evliyaya adak! Böyle bır va. metrt'.ik bir halde bulunan İmam Ali cek b~k tedbirleri alaf,ermesl llL 
kanın yirminci asırda ve Avrupa. hanı, evvelki gece birdenbire çök- barile faydalı olm. Gaye, ballanma 
mn göbeğinde kolaycacık cereyau müştür. Ohannes isminde bir ihtiyar yannki atlıktan koramak oldulana 
edebileceğini aklınıza sığcJırabmr enkaz altından "taralı olarak çıtanı- ıöre, geçmiş teeril'belerln fa:rdMam 

· · ., - re kald lnklr .. emeyls, 
""-"===:ı.....:--~~~~~~~~~.....:..:::==--=====-~~~~~~~ 
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Nazilere Karşı 
Alınan Tedbir 

CBaşı 1 inddel e 
ya a Dünde! 

nler Oldu 

Ankara Hukuk 
Fakültesi Talebesini~ 

' Veda Müsameresı 

Tarihi Tefrika No. 33 Yazan: ULUNAY 

Or usu Nihayet 
sara Edilmişti 

rıoıanda nasyonal sosyalist parti. 
sinin bu ayın sonundan evvel bütün 
Holanda şehirlerinde yapmayı der
piş eylemiş olduğu 59 umumi miting 
iptal edilmiştir. Bu iptal, örfi idare. 
nin teşmilinin bir neticesidir. 

BELCİKA· 

(Başı 1 incide) 
mahafilin söylediğine göre, İngilte. 
renin hangi tehlilceye karşı tedbirler 
almayı derpiş eylediğini anlamak 
müşküldür. 

miştir. Bu hususta bir anlaşmanın 
bugün imza edilmesi bekleniyor. 

Mezkur anlaşmanın şu aşağıdaki 
noktaları ihtiva edeceği zannolunu. 
yor: 

1 - İki memleket arasında şimdi
ki ticari muamelelerin ve tediye an. 
lnşmalarmın, Alman himaye idarele. 
ri de dahil olmak üzere tevsii, Polon
yıı bundan hariçtir. 

Ankara, 20 (Tan Muhabirindefl U 
Ankara hukuk fakültesi son sınıf 
lebesi bu gece halkevi salonları~ 
bir veda toplantısı yapmışlardır·. 
lantıya Adliye, Hariciye, Dah1 ~ 
Vekillcrile Cümhurriyeseti u~111 kfıtibi, fakülte dekanı, prof~sor t 
rektör ve fakı.ilte talebesi iştırıılt 

~ . YUGOSLAVYA: 

- Diğer haçlı prensliklerin Kudüs intizar ediyorlar, fakat zayiat ver. 
kralına ıltihak etmeleri nihayet mu. memek için hücum He zuptedilmcsi. 
hasara ordusunun adeduıi biraz da. ne ikinci derecede ehemm,yct veri. 
ha arttıracak. 1 yorlardı. 

Belçika Ba~ekili Plerlot, katolik 
cemiyetinde söylediği bir nutukta 
bilhassa memleketin Hariciye Nazırı 
tarafndan yapılan son izahatı tasvip 
eylediğini kaydetmiştir. Basvekil 
müteakıben, yeni tecemmu kampla. 
rı insa edilmek üzere olduğunu ve 
ecnebilere karın şiddetli kontrol ted. 
birleri alınacağını teyit C) lemiştir. Salahaddin: Bu gevşeklik Şirkohun gözünden 

- Eg r deniz tarafı abloka edil. kaçmıyordu. Yeğenine: 
~e~se l~k~nderiye duşn.ıez. Çü:ıkü - İstedlgmiz gibi harp edemiyo. 
bızım elımızde iken şehtr ancak aç. ruz, dedi. Biribirimize seyirci bak
lıktan korkar. maktan usandım. Büyük bir çıkış ha 

- Denizden bizi abloka edecek reketl yapacağım. 

İ~VİÇRE: 
Burada da ouyux oır <.'asus şebe. 

kesi meydana çıkarılmıştır. 

hangi kuvvet olabilir? 
- Dahıı tahmin edemiyorum. Fa. 

!kat her halde Şaverin üçüncü bi: 
.muttefike, hem de denizci bir mı.it. 
tcfıke ihtiyacı vardır. O zaman .. 

- O zaman biz de şehrin kapıla. 
:nnı nçmıya mecbur olacağız .• 

- Ve yahut .. 
-Ve yahut bu zilleti hiçbir zomıın 

3rnbul ctnıiyeceğimiz için hepimiz 
ıdovüşe dovüşe öleceğiz. 

Salahaddin amcasına bak~ı. 
- Amca, dedi, bunun bir başl<a 

türlü halledilmesi de mümkündür. 
- Söyle. Benim hatırım:ı ancak 

:bu geldL 
- Bu duvarlar arasında muknve

ımet etmek için §ehrln ancak k~ndi
ıvarlığına kifayet edecek vıısıtalarHe 
ıuğraşmaktansa şehri terkedip çık. 
mak ve daha mümbit bir arazide yer
leşerek düşmanı harbe mecbur etmek 
daha dogrudur. O zaman ordumuzun 
faaliyet sahası daha geni5ier. Fakat 
burada kalırsak tamamen mahsur 
hJ,ılunacagız. 

Şirkoh, yeğeninin fikrini beğendi. 
- Haklısın, dedi. Yalnız asker!n 

maneviyatını ne yapayım? Hevesle
ırini kırmaktan çekiniyorum. 

Saltıhaddin: · 
- Siz de bunda haklısınız; bekli

:yelim. Fakat o zamana kadar şehri 
en kuvvetli muhasaraya dayana<.'ok 
bir şekle ifrağ etmek icap edıyor.Pck 
yakında Mısır kuvvetleri ile birlikte 
Amorinin göndereceği orduyu k~r~ı
mızda göreceğiz. İskenderiyenin ge. 
~en ordulara taraftar olmalnnnı de
gil, bizim ile elele yü=iımclcrini te
ı:rnin etmeliyiz. 

Şirkoh ıtızım gelen emirleri verd~. 
'Bir yandan şehirde m.:"\icut olandan 
lbaşka civardan da fazla miktarda er. 
ızak getiriliyor, diğer taraftan şehrin 
ıuzun bir muhasaraya dayanabilmesi 
için tedbirler alınıyordu. 

Salahaddin amcasına: 
- Şehirde mukavemet, yine bi. 

rinci seferde olduğu gibi sanlı bir 
&ullı akdinden başka bir şeye yara
mıyacaktır. 

Diyordu. Şirkoh böyle diişünmü
yordu. 

- Muhasaraya dnyanabilirsc'lc, 
5ultan Nureddinin babanın kum!ln
dasındn bilyuk bir kuvvet daha gôn
formcsi ihtimali var. O zaman düş. 
ınan bizi muhasnradan vazgeçer. 

- Bunu zannetmiyorum. Cünkü 
sultan bUtun kuvvetini Mısıra hasre. 
:l rse Amorinin muttefiklerl sultanın 
yaptı rı ayni seyi ona k:ırşı tekrar e
:ierler. Arazisınc yüklenirler, o da 
kuvveti çekmlye mecb~r olur. 

- O halde? 

İsviçre kaymakamlarından Hans 
Troven'in bu şebekeyle aiakadar gö. s alahr.ddin: rünmesi, İsvkrede derin bir heye. 

- Bu çıkış hareketini şiındi can uynndırmıstır. Bunun sebebi is", 
yapmayınız. tsviçrede. en yüksek nskeri rütbenin 

- Niçin? • miralaylık olmasıdır. 
- Çtinkti yaınnda, mcccburl bir Kantonlar tarafından matbuat va. 

çıkış hareketi yapmıya mecbur .ola- sıtasile yapılan bir tebliğde, 41 ila 
cnğız. Şayet bunu şim'lidcn yaparsak 58 yaşında olup henüz muavin hi1_ 
beyhude telefat vermiş oluruz. Bizi metlere dahil olmıyan bi.ıtün erkek. 
muhasara edenlerin uğrayacakları terin memleket müdafaasına iştirak 
zayiat telafi edilir. Fakat bizim zayi. için yardımcı hizmetlere girmeleri 
atımız telafi edilemez, adedimlzden bildirllmektedir. 
ve kuvvetimizden eksilır. Bugün Vallanstad bölgesinde as. 

_ Yakında yapmıya mecbur oldu. keri manevralar yapılmıştır. Erkanı. 
ğumuzu söylediğin hareket~ de uı. harbiye tarafından manevravn davet 
yiat vermiş olmıyacak mıyız? edilen yabnncı müşahitler lvicre or

- Kuvvetimizi o zaman :çin sak. dusunun tedafiii ve te<:avüzi hnzır. 
lıyalım demekliğimdc maksadım lıklarındaki mükemmeliyeti görmek 
vardı. ve tesbit etmek lnıkanını bulmuş.. 

- Ne gibi? tardır. 
- Bu sabah aldığım haberde ts. Manevralar, fsviçrenin bu şef ve 

kendcriyenin deniz ile olan muvasn- as'kerlerile artık her han~i bir siir. 
lası kesilecektir. prizden korkmıyacağı int:baını ver. 

- Abloka mı? miştir. 
- Evet. Rum imparatoru, Amori. 

nin ittifakına girmiş, bu ittifakta 1.ı1. 
parator müttefikine nasıl yardım e
debilir? Tabii filosunu pek yakında 
göndererek deniz tarı:ıfmı kapatacak. 
O zaman şehir, Ebu Caferin ve Sir 
de Turcn'in bekledikleri neticeye 
kendiliğinden gelir. Yani aç kalır. 
kapılarını açar. 

(Dcvnmı \'nr) 

Norveç Fransaz 

Kıtaatı da Çıkarı~dı 
(Başı 1 · ~cide) 

1 - Narvik, 2 - Trondheim, 3 -
Halmar, 4 - Elverundur. 

Bıtaraf kaynaklardan gelen haber
lere göre son vaziyet şudur: 

Narvik civarındaki Almanlar, tcc. 
rit edilmiş bir haldedirler. 

Trondheim'deki Almanlar, şimale 
doğru ilerlemek istemişlerse de, ge. 
riye atılmışlardır. 

Müttefikler buralarda henüz hiç. 
bir taarruzi hareket yapmamışlardır. 

Almanların asıl hedefi, İsveç hu
duduna varmak L<;e de, Norveç kuv. 
vetlerinin Hcgradaki müdafaaları 
buna .mfıni olmnktadır. 

Norveçliler 'bundan başka, burada. 
ki demiryolunu tahrip etmişlerdir. 
Almanların bu demiryolundan isti
fade etmelerine imkan kalmamıştır. 
Diğer noktalnrda ise, yalnız Norveç
liler müdafaııya devam etmektedir. 
ler. 

H5 ler, 
Romanyayı 

Fe~he'Cımiye Ç hş~yor 

Boşuna 

içi en 

<Bn"1 1 inrlrle\ 
fmdan işgnl edilmiş bulacaklarını 
söyliıyorHır. 

Bunlora göre hücum kı 1 ın 

belin de b ir kısmı kuvvetli bir Al
man • Rumen kütlesile meskun olan 
Brasav'ı, (petrol kuyuları ve petrol 
boruları muhtevi olan) Ploesti'yi, 
(petrol ihracı için kullanılan Tuna Ji_ 
manı) Guirgua'yı ve daha başka mer 
kezleri işgal etmeleri, Alman ordu
sunun da ayni sırada Romanya müda. 
faasile meşgul olmaları muhtemel. 
dir. 

Romanyalılar uyanık 

Fakat vaziyetin bu merkezde ol. 
madığını zannediyorum. Almanlar, 
Romanyayı bir hükumet darbesile 
zapte.debilecck vaziyette değildirler. 
Çünkü Romanyalılar işin farkında. 
dırlar. Ve tedbir almaktadırlar. 

Nitekim 15 yaşından altmış yaşı
na kadar olup askeri mıntakalarda 
yaşıyanların hepsi, kendilerini tesci
le davet olunmuşlardır. Bu mıntaka. 
lardan ihracı lazım gelenler ihraç e
dileceklerdir. 

Bükreşte Alman pasaportu taşı. 
yan kimselerin sayısı (28.000) e var 
mıştır. Bunların hepsi de gizli faali
yetlerle meşgul değildirler. Fakat 
bunlardan 16.000 inin Konradiye baC 
lı oldukları anlaşılıyor. Konradi'nin 
bilhassa bu adamları tanzim ile 
meşgul olduğu göze çarpmaktadır. 

Belgrat, 20 (HususlJ - Yugoslav. 
ya hükCımeti eski başvekil Stoyadi. 
noviç'i tevkif ve Belgradın cenubun. 
da bir Sırp köyüne nefyettikten son. 
ra, bugün Vreme gazetesinin sahibi
ni de tevkife !uzum görmfütür. 

Hükumet. bütün turistleri ve şüp. 
heli yabancıları devnmlı ve sıkı bir 
nezaret altında bulundurm nktadır. 

Yugoslav Başvekili Zvctkoviç bu. 
günkü beyanatında: 

" - Biz, kati bitaraflıı'fımızı mu. 
hafnza etmek isteriz. Fakat hudu. 
dumuza karşı vuku bulacak herhangi 
bir teşeb'biıs kendimizi müdafaaya 
hazır olduğumuzu !!Örecektir!" 

Soı'yet - Yugoslav 
müzakereleri etrafında 

Tas ajansı, yakında yapılacak olan 
Sovyet - Yugoslav iktısadi müzake. 

2 - Bir taraftan Romanya, diV,er 
ta raftan Almanya, Bohemya ve Mo
ravya orasında güınruk resimlerinin 
tevhidi. 

3 - Romanyada, ihracat yasağın. 
dan evvel imza edilmiş olan bütün 
buğday mukavelelerinin tatbikine 
dair mukavele. 

MACARİSTAN: 

Peşte, 20 (Hususi) - Son haberle
re göre, nazi faaliyetine karşı alın. 
mış olan tedbirlere yenilerini ilave 
etmek lüzumunu, Macaristan hüku. 
meti de duymuştur. 

HllkOmet fevkaHldc kararlar itti
haz etmektedir. 

mişlerdir. b" 
Toplantı neşeli ve_ samimi bir ~ 

va içinde geçmiş, geç vakte k~e 
devam etmiştir. Bu sırada ınub ~· 
oyunlar oynanmış, memleket. şı:ır SJ
ları söylenmiş, Hariciye Vckıli (! 

racoğlu bizzat zeybek oynarnıŞ \911' 
gençler tarafından şiddetle alkış 
ınıştır. , 

Gençler, vekilimizin bu surf-tt· 
kendilerine gösterdiği yükselt te\ , 
cühtcn ziyadesile memnun olınuşlı; 
dır. 

Gençler, Milli Şef fnönünıo umtı, 
katiplerini göndermek suretilc g fe' 
dikleri derin alfıkadan dolayı teı 
kaliide memnun olmuşlar ve biı; !\ 
graf ı göndermek suretile de ınıtı 
ve bağlılıklarını ifa~ 

releri hakkında diyor ki: • o· k. 
Mart ayı nihayetinde, Yugoslav aı iZ er ıyor 1 • 

hükOmeti, kendisile ticari münase. O • 
bete p.irmesini, Sovyetler Birliğin.. ('Başı ı incide) 1 göze almadan tarihteki mevkiin;, !])~ 
den, Türkiyedeki Sovyet elçisi vası. ~- Hızim hedefimiz, yolnız Hit. , hafaza edemlyeceğini billyoruz. 
tasile rica etmişti. Müzakerat bir ti., Jcr .' c onun emrinde bulunan bar. , Akdelliz ve /talya " 
carct anlaşması akdi, bir kliring mu. b d 1 d ş · ı k A 11del1" nr or u ar ır! nyct Hıt er en. Giornale d'İtalia gazetesi, ~ nhedesi ve her iki memleket merkez.. ııı" 
1 dine miittcfik bulncak olursa, on. meselesine tahsis ettiği yeni bir . 1 erinde ticoret heyetleri bulunduruL ş 1sıı cla.n da kaçacak dcğirz. .. i .. rmıldc kalede, hiçbir milletin Akde.il .1. 
ması etrafında cereyan edecektir. 11 1 d h k k or 

Sovyet hiıkumeti bu müzakerata ıt er onnnınn ının en uyu . ıs. İtalya kadar hayati menfaatlerı 
b n~ını iı~~a ettik .• V c bu :l'iizdcn hu. madığını kaydeylemcktedir. e.ı. 
aşlırnılmnsını tasvip ve harici tica. gtln, dıgcr dcnızlcrdc dnlın km•. Bu gazeteye göre İtalya, ,A1cd ıv 

ret halk komiserini bu mesele ile vetli bir \'a7.iyetteyiz. Suriye ve zin en büyük milletidir. Milli h8~ 
mesgul olmıyo memur etmistir. Bu. . _·.ı.: 
. !liaİr y~rlcrde ~bir orclun.rnzun bu. tının ınerkezi bu denizde bulurı~tJIY günlerde bir Yugoslıw ticaret heye. ı d - 1- d . un ugu mo um ur. B.17:, geçen ta ve nakliyatının en büyük d.t1 
tınin Moskovaya muvasalatı beklen. j - r 
mektedir. lınTp~c, t?lynnlarln_ . s l~ıh nrk.n. Akdenizde yapılmaktadır. Bu.il ol· 

da lıgı cttık. Onun ıçın, Ualya ılc başka Libya, bir İtalyan eyaletı <I 
Avala ajansının bildirdiğine göre. 1 b İ 1'-" 

Sovyetler Birliği ile yeniden ticari ıar etmek. istemiyoruz. muştur. Nihayet Akdeniz, ta ~e 
münas betler tesisi meselesini tetkik "Şnl et Itcılyn lıilimlc harbet- İmparatorluğuna bağlıyan Y.e et" 
eden Politika gazetesi, bu teşebbü. mck isterse. bir ltthzn tercddiit et. yoldur. Fakat Akdenizde fogıl! . ., 
sün İtalyan ve Alman hükı'.'ımet mer. mcdcn onunla da kar ılnşmıya Cı. nin hegemonyasını temin eden 5l)e~· 
kezJerinde husule getirdiği akisler mfıdeyiz. ve .askeri bir rejim. hüküm sü~efC 
hakkında Roma ve Berlin muhabir. "Yalnız. mulrnddernt bizi f tnl. tedır. Fransa ve bilhassa İnı:; .. !ı" 
leri tarafından gönderilen haberleri yanlarla <liişınan olnııya değil, mil~i ~ir .ha.kk~ dayanarak_ ve)'değil 
neşretmektedir. <lost olmıyn sc' k("d"yor. Ve biz yatı bır ış ıhtıyacı dolayısılc ge• 

Politika gazetesinin Roma muhn. hunn inanıyoruz. İtalyanların ye.. imparatorlukla.rının hudutları~. ,e 
birinin bildirdignc gôre, syasi İtal. ri, harbarJnrın yanındn mevki nl. nişletmek ve malik oldukları gı:'!ıerİ 
·an m hfcllcr· hila...hi-...- .~mak <lcw•il<lirl'' çıkı~ kmılan ve bu denizdeki ıı t9• 
assa ta yaya karşı Yugoslavyanın ı e ıh e----ırkde.nız mnretıetOl~ fliı-

\·azyetini değiştirecek mahiyette te. İngiliz İktısot Nazırı cross un, hakküm etmek maksadile bu e tıı· 
liıkki edilmemektedir. İtalyanın Yu. Chefield'de söylediği nutkun İtalya- de yerleşmişlerdir. Bu fransıZ ~iC 

1 gtliz sistemi Akdeniz milletle. ,,!! gos avyaya karşı tarzı hareketi ise, ya taalllık eden kısmı aşağıdadır: "flll 11 

Kont Ciano tarafından parlamento. "I"t l b't f bl 1 k t haklarına ve hürriyetine daı ·r 
ayanın ı aro r meme ·e - tecavüzden başka bir şey değil~1 ~a,. 

da sarahaten izah edilmiş oldugu içın ten farklı muamele görmek arzusun. t iJl' ı '' . 
h k 1 A d talyanın Akdeniz meseles Jc' er esçe ma um ur. da olduğunu farzetmck i~in hiç bir • ese 

Bu gazetenin Berlin muhabiri ise b k F k h 1 b'" 1 yatı, emniyeti ve hürriyeti ın .. Jı( 
se cp yo tur. a at C:Jer a oy e olarak ortaya atmağa hakkı ,,ıırv C• 

bir Yugoslav ticaret heyetinin Mos. u::? İngiltere İtalyadan bitaraf giM İtalyanın gerek giriş ve çıkışlar. ,g A, 

kovaya harcket'ne dair verilen ha. hareket etmesini istemehdir. Son 7n- dtı ~ 
berin Bcrlinde müsait bir şekilde manlarda İtalyan gazet~leri memlc- rekse Akdenir-in dahili hakkın ıı9~ 
karşılandığını haber vermektedir. ni bir garanti sistemi istemeğc ~fi.' 

ketimize karşı (hasm:ıne) tavsifine kı vardır. İtalyanın bu hakkı r" 
Muhabirin birdirdigiğine göre altı. h k k b. ı · ı. 11 b teı;ı-a uzanan ır ısan .... u .nn.n:ya oş Avrupanın en basit şartlarını , 
kadar Alman mahfellerinde bir Yu. l 1 d B b' · ı 1 İ '1 amış ar ır. u ızı ta yanın ngı - etmektedir. .ıt. 
goslav ticaret heyetinin Moskovaya k h t h , ti h , k • ~ pı tereye arşı at ı areKe a.i< ınaa Bu gazete, esasen Fransa ve ı.flb A 

azimeti Sovyetlcr Birliğinin Balkan. d" · d"" k d. 1 1 ·1 k ,1, •· 
u~un urme te ır. ta ya 1 e ııvga. tere tarafından Akdenizde tatbu-~·c. !arda vaziyetin normale doğru git- k s · · l k d l ~ . k mız yo tur. amımı 0 ar-ı ost 0 - dilen askeri ve bahri tahakkü.rrı .• • .. iı mesmc arşı gittikçe büyük bır alaka il" 

.. t d· w• b" d lU d mak arzu ediyoruz. Fakat açık hare- teminin ehemmiyetinin bü_.:;k ,,t~ gos er ıgıne ır e a dedilınekte. yv-· ı>' 
d. ket ediyor ve açık konuştıyoruz ve kısmını kay'bettiğini. çünkü rn~ .. tfl'. 

ır. İtalya ile vaziyetimizin ne olduğunu mel bir ihtilafta İtalyanın Jll~c 
- Tass'm iki tekzibi b 1 k · · ,, s .. 11" i me ıstıyoruz. denizaltı filolarile tayyarelerin11• ... tt 

Tas Ajansı bildiriyor: lllussoli11i11j11 gazetcsille göre yük imkanlara malik bulunaca!~· 
"Nevs Chronicle gazetesi ve Ha. "dd" t kt-.:ıi B i in Fr~" Roma, 20 (A.A.) - (Mukadderat 1 ıa e me l..ou r. unun ç ,rı-

vus ajansı tarafından neşredilen bir ·1 t g"lt Akd izdeki iınP saati) başlıklı bir mak::ücsind<:? l\'Ius- 1 e n ı ere, en _1,)cttl' 
ha herde Sovyctler Bir!iği ile Roman- torluk menfaatlerini herkes bili' .,re 
yanın hudutta bulunan iki taraf as- solini tarafından tesis edilmiş olan da tatbik edilecek bit hürriyet fııl 
kc.rinin geri alınması hal.kında bir Popolo d'İtalia gazetesi, İtalyanın iş'Qirliği rejimi ile daha iyi rniid~ıb 
anlaşma akdi için li'ransız scfirı Ô-- tarzı hareketinden bah cde:ek şöyle etmiş olacaklnrdır. Bu sayede ~ dt' 
nünde miızakerede bulundukları bil- demektedir: ve medeniyet yalnız bu deniz~e 

9
v-

dirilmektedir. Tas ajansı bu hoberle. "Tarihin ortasında ve harp mınta- ~il, Avrupada da daha emin bır 

- Bunun hiçbir zaman vaki o1ım-
yuca v nı pek güzel biliyonım. S:ıde. 
ce söyluyorum. Zira sultan NuredcUn 
kendini boyla bir vaziyc.le duiüı mL 
:> cek kadar zeki bir udamdır. 

Stokholmden verilen malumata 
göre. Trondheim ve Namsas arasın. 
da kain Hevanger mıntakasında 
müttefik kuvvetlerle • Norveç kıtala
rı Alman kıtalarına karşı harekete 
geçmişlerdir. 

Reuter ajansının fsveç hududun
daki muhabirinin bildirdiğine göre, 
İngiliz kuvvetleri Namsos'a varmış. 

Mısır ordusu ile Amorinin }"'- lardU:. Şimdi bu şehrin şarkında 
niden toplndığı mi.ıhim bir mcvzılerl.ni takvl~e :tmektedlrler. 

kuvvet derhal Nilin mnnsabını teş. I Osl? cı~an gibı dut olm1ynn .~u 
kıl ed<'n deltayı geçerek Jskendenye h-~~.alı daglık ve sık ormanlarla or
de kalan Şirkoh ordusunu muhasara tulu olduğ~~dan hnrekfıttn zorluklar 
ettıler. Saver kuvvetin kumandanlı- vardır. İngıhz ~ıtaatında kayalık ve 
ğ na ) ine Ebu Caferi tayin etmiş, ormanlık ha valide ya.~ıynn Kanad?
Amori de Sir Dö Monton'da"l başka hl~rın bulunması :nutteflklcr lçın 
Kudu Konctabl'i olan Sır Dö Tureni b~ hususta k~ymetlı bir yardım tc~
de gondermi ti. Bu k~~vetli or~u, kıl etmektedır. 

Romanyadn 800.000 almanca ko
nuşan nüfus vardır. Bunlar ta on iL 
çüncü asırdan başlıynrak buraya hic. 
ret etmişlerdir. Fakat milli ve ırki 
kültürlerini muhafaza ediyorlar. Bun 
lan tophyan birlik de nnzist bir tc. 
şekküldür. Ve nazistlerin bu adam.. 
lardan bir kısmını casusluğa sevket
miş olmalnrı muhtemeldir. ' 

rin tamamen uydurma o!duğunu be. kalarının ortasında bulunan İtalyan rette temin edilmiş olur. 
yana mezundur. milleti gibi bir millet, neticede her Gayda, /11giliz Nazırırıcı 

Japon sefiri Togonun harici t;caret taraftan darbe yiyen sulhçü millet
koınlseri tarafından kabulU münase- !erin vaziyetine diişmcden ebediyl'n 
betile Japon ınatbuatı bazı şayialar atıl kalamaz. Bizim milletimiz gibi 
neşrederek Sovyetlcr Birliğinin Do- büyük bir millet kendi evinde kem. 
ğu - . Cenup Avrupasın.:la ve. umurnl- trole tabi tutulmıya hiçbir zaman razı 
yet itibarile Avrupada serbest kal- olamaz. Şimdi ise seslenen ve nrayan, 
mak için her ne pahasına olursn el- durmak emrini veren, karantinaya 
sun Japonya ile anla~.:nak istediğini tfıbi tutan, kontrol eden ve bu sunt.. 
bildirmişlerdir. Tas Ajlnsı bu şayia. le çabuk bozulan eşyanın ziyaını mu. 
ların hiçbir suretle doğru olmadığını cip olan ablokanın eziyetlerine kat. 

cevap ııeriyor 11" 

Gayda, Giornale d'İtalla gazİıe;ıJil 
de neşrettiği bir makalede 11 ııı\ı. 
N nzırı Cross'un İngiliz - İtalyaP}C\111" 
nnscbetlerinc taalluk eden nu~ 0ıı
"Gnrip ve fena ilham alan,, bır ııe.r· 
tuk olarak tavsif etmektedir. l\ftl 

ilk hataya düşmemek ıçın harekatı Dtg• t r ft •G 1 V F L ,er a a an enera on a 
birle tlrmişlcr, falmt kumanda mi.'- kenhorst, Norveçli kamyon şoförle. 
S lesini iki t rafın emirlerinden ınii- . l he Alm kıta t t gv 

rın cep ye an n 1 aşımn n 
rekk P heyete tevdi etmi,.,lerdi. icbar etmektedir. Müteaddit şoförler 

Salflhaddin, nmcasilc birlikte ~cl1- öldürülmüştür. Bu Osloda · şiddetli 
rin mudnfaa imkanını hazırladığı ı.ı. bir heyecan uynndırmaktadır. 
rndn ca us te kilfıtını da ikmal eyli.'- General, neşrettiği bir tebliğde bu 
m ti. İskenderiyeyi muhasara eden kabahatin çeteci diye tavsif ettiği 
ku~vctin tek kutnandaya tiıbi olma. Norveç askerlerine terettüp ettiğini 
masını oğrendiği zaman memnun ot. beyan eylemektedir. 
du. Çunkü bunun tcrcddiıtler ve kn- Oslo kıtlık tehlikesi altınc1adır. 
rarsızlıklar doguracağını ve bilhassa Ekmek ve süt tayınlan çok azalmış.
askerlikte fena verilen bir kararın tır. Et, hiç yoktur. 
k rarsızlığa tercih edilmesi lazım Polonyalıların bl-r 
geldi ini pek guzel biliyordu. muuaffakıyeti 

:Muhasara başlamıştı. 
· tsk nd riycnin vaziyetini muha~.n-
ra kuvvetlerinin kumnndanları bıl-
• - ;ıı· 
'1iklerı icın ehrin açlıJa duşece..,ıne 

Bugün neşrolunan haoerlere naza. 
ran, son harckiı,t sırasında Polonyaya 
ait bir tııhtelbahir bir Alman muh-

Bu Romanyalı Almanlar Alman 
casusları bakımından son derece fay. 
dalıdırlar. Çilnkü bunlann çoğu Ro
manyanın en belli başlı sanayiindc ve 
petrol s

0

ahalannda çalışıyorlar. Bazı. 
lan da Bükreştcki sefaret ve elçilik
lerde hademelik ediyorlar. 

Fakat bu işlere karışanlar, Romntl
ya1ı Almanların hepsi değildirler. Bi. 
lakls bunların çoğu Romanyaya sa
dıktıı;lar ve bunlorla Romanyalıların 
göstereceği sert mukavemet. Alman
yayı düşündürüyor ve tecavüzden 
alıkoyuyor. 

ribini ve üç levazım gemisini batır. 
fıllştır. 

Alma11lara göre vaziyet 
Diğer taraftan Alman ajansının 

verdiği malumata göre, İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinin şimdiye kadar 
Norveçtc yaptığı harekat nümayişten 
ibarettir. Alman ajansı, Norveçte 
şimdilik müttefiklerle Almanlar ara
sında ciddi bir muharobc olmıyacağı 
kanaatindedir. 

beyana mezundur. lanmadan Massua'dan Tricste'ye git-
• mek, 1talyadan İtalynya gcçtnek 

Naip Prens Paul, Nnsyonnl Radi- memnudur. Bu gaddarane tedblrJcr, 
kal partisi reisi Aka Staneycvlçl hu- İtalya için bir hakarettir. İtalya, gü. 
zura kabul etmiştir. Belg!"at siyasi neşin batması ile çıkması nrasınclnki 
mahafili, 86 yaşında bulunan pnrti zaman zarfında araştırına yapılma. 
liderinin huzura kabul edilişi keyfi. sını meneden beynelmilel kaımnlarm 
yeti, bir temerküz kabinesi te~~ili btıhşcttiği imtiyazdon bile mahrum. 
hususunda muhtelif mahnfil taraf:n. dur. Okyanuslara açılı;nış kapıları 
dan izhar edilen arzu ile alakadar gör buluhmıyan bir millet btlyu:C blr mil
mcktedirler: Jet değildir. Bu hususta Portekiz, İtal 

ROMANYA. 

Bükreş, 20 (Hususi) :- Romanya 
hükumeti, Tunanın kendine alt kıs. 
mına müsclliıh hiçbir gemhıin girme. 
mesi için lazım gelen bütün tedbirle
ri almıştır. 

yndan daha serbesttir.,, 
Popolo d'İtnlia, İtalya milletinin 

Akdenizdc mahpus kalmamnk için 
en büyük fednkarlıklarn kntlanmağa 
muktedir olduğuna dnır Musso1ıni 
tarafından söylenen sözleri hatırlat. 
makta ve şöyle demektedir: 

"Biz emellerimizin bu tarzda üa. 
de edilmesini alkışladık. Fakat tarih 
alkışlarla yazılmaz. Biz kılıcııı altın. 
dan daha kıymetli olduğunu ve h!ç 

rir diyor ki: ö~ 

Cross'un beyanatı sadece fslc~gt. 
navra muvaffakiyetsizliğini ve 1pıı• 
liz siyasetinin doğu - cenup J\~ı ;.. 
sı ve Akdeniz havzası üzcrİJld fllcğC 
tirafı imkansız hedeflerini gizlcıt'· 
matuf ihtiyatsız bir mancvrııd. g~ 
Diğer taraftan Popolo d1ttıılı: ıc• 

zetesi, i_talyanın harbe girJl1~5 f11{js~· 
hinde bır makale ncşrederelt ~ıtef~ 
mahasına imkan görmediği rn~tiğiJll 
ablokasmın İtalyayı rencide e 
bildirmektedir. 

Muş Hapishanesinde 
Bir Cinayet ~ 

Muş, (TAN Muhabir~d~~~cı'tet 
Muş hapishanesinde feci bıt }ıltOtt11 
olmu , Ynsln isminde bir ın;rnu tıV 
Yusuf adında diğer bir mahk 
çakla ölBürmüştür. J(ııtil 
Yapılan muhakeme sonunda p.;v• 

Yasin'in otuz, ona yardır11 cdCJlr ,,t .. 
do'nun da 15 sene hapsine }tara 

Almanya hesabına iktısadi anlaş
malar yapmak üzere Romanyada bu. 
lunnn dokor Clodius'un riyaseti al. 
tındnki Alman heyeti ile Rumen ma
lrnm~tı :>r:lr;ınn;ıki mİİ7J"lkPrPlrr hit. kimsenin kavi bir kalble tchli!tevi rilmi!'rtir 
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G. Saray Muhafızı 2- O 

Yendi, Fenerbahçe 
Gençlere 2 - 1 Yenildi 

lik Maç, Galatasaragın Hakimiyeti Altında 
Geçmiş, Diğerinde Fener bahçeliler 

flozuk ve Zevksiz Bir Oyun Çıkarmışlardır. 
~ara, 20 (Sureti mahsusada &f
~or :rnuharririmlzden) - Bu. 
""'karada milli küme maçlarına 

edildi. 19 Mayıs stadyomu, ha 
hı Çok müsait bulunuıu yüzün
ncahınç dolmuştu. Oyun saat

~ldiği zaman stada girebilmek 
ılet alamamaktan dolayı geri 

'ıı erin haddi hesabı yoktu. 
~IÜnkü maçlan takip etmek fize. 
~ler arasında Hariciye Veklli
~rü Saraçoğlu, Müstakil erup 

'ouı hı.a Tarhan ve bir çok mebus. J 
~ .~nuyordu. 

iünkü milli küme maçlannda 
lasaray Muhafızgüciınu 2 - O 

:Fenerbahçe de çok fena bir 
Gençlerbirliğine 2 - 1 ye-

"'-ıtl8tl1'ay - Mrt.halızgfkü 
Q'llııün ilk karşılaşması Galatasa. 

.. l\ıuhafızgücü arasmda ve ba. 
~nın idaresinde yapıldı. Bu 
iki takım da şu kadrol&rile çık-

~tasaray: Osman, Faruk, Ad. 
~Usa, Enver, Eşfa!t, Salim, s.. 

~ , Gündüz, Bodurı, Sarafim. 
llbatızgücü: Bedrı, Zeki, Abdur .. 
h....":' .liaıim, Ahmet, Murat, Şa
~im, Rıza, Celil, Turaut. 
f~ .. ~ilk devresi çok camız geç. 
• ~-'İatAsnrny .,..aman %aman daha 

hücumlarla gol fırsatları ya. 
ar, takat bir türlu istifade ede .. 

:~~~· Galatasarayın tnzyiki son 
. ~a içinde büsbütün §iddet.. 

~ inci dakikada Gündiizden bir 
Pası alan Salim sıkı bir ıütle ta. 

ilk golünü yapn ve birinci 
~de bu suretle 1 - O bittı. 

-.; et devre baştan nihayete ka. 
~alatasarayın hakimiyeti altında 
~an etti, Fakat Boduri.nin çok 
~ oynaması Galatasaraya bjr 

~ı'Q goı kazandıramıy_ordu. Nihayet 
l.'aray son hücumlsrından bl
iı . Yakaladığı fırsatı kaçırmadı. 
h!11cl dakikada yine Salim ıalııl 
Ucunııa Muhafız müdafaasını ge 

ikinci Galatasaray golünü de 
\re ınaç ta bu suretle Galataıa. 
2 - O galebesile bitti. 

~~,.ba~e- Ge~krblrllğl 
un en mühim 'karplaımaaı ha. 

llt liecdetin idaresinde Fenerbah. 
~ Gençlerbirliği yaptılar. F~ner. 
~ lal açık FJkretten mahrum ola-
~ lıl kadro ile çıktılaı·: 
~ ~t, Ali Rıza, Orhan, Ömer, E
~ii, §at, B. Fikret, Naci, Melih, 
~ Basri. 
~~a ınukabil Genç!erblrliğl de 
~t.eıkil edilmişti: 
~ ını? Nuri, Ahınet, Münir, Ha
~ llalit, Hüseyin, Lutfi, Mustafa, 
~ ~i, Saliıhaddin. 

t.:"lıinci devre Fenerin çok dureun 
f~ .. lerin ise canlı çalışmıılarile geç
~enin sonlanna doğru bir çar. 
~~ sonunda Gençll:U' kalecisi a. 
'~ak oyunu terkctti ve devre 
h..~ sıfıra bitti. 

\...~ci devreye Gençler on ki§! ile 
~lar. Fakat Fenerlilere arız o. 
~~ llrgunluk yine devam ediyordu. 
~ lllukabil Gençler bütün ener-
i sarfediyorlardı. 

'Gtıcu dakikada Gençlerin bir hü
liit Unda küçük Alinin çektiğı bir 
~ ~~ direğine çarparak geri dön
>~Unu bariz ofsayd vaziyrinde 
~)'an Gençler Fener kalesine 
«t. ~ ~. bu golü hakem nizami say. 
~\&ırada Gençler kalecisi yerine 
lli ~ tnevkiini aldı. Oyun üstünlü-

ı-. çlerbirllğinde idL • 
~ ~ dakikada Ali Rızanın ı. 
~ ~ndan istüade eden Ali, 
~· Parak sürdü ve sıkı bir ~ütle 
~ 1 ıoıu yaptı. 
~~ol Fenerllleri canlandırdL Bt. 
' ~1-. ~ip eden hücumlar kartı. 

..,., bir müdafaa sistemi tatbik 

eden Gençler, Fenere göz açtnmı
yordu. Bu arada Fenerbahçenin ka
çırdıjı gol fırsatlan biribirini ko
valıyordu. 

Nihayet 42 inci daklkadn sıığ açık 
Fikretin avut çizgisi üzerinden orta. 

Iadığı topu, Melih hafif bir vuruşla 
gole çevirdi. Bunu miıteakıp yine Me 
lihe düşen fir fırsatı Melih topu ka
lecinin eline bırakarak kaçırdı ve bu 
suretle maç 2 - 1 Fene.:bahçenin a. 
lcyhine neticelendi. 

Şehrimizdeki Maçların Neticesi: 

Beşiktaş Altayı 5- O 
Vefa Altınorduyu 

4 - 3 Yendiler 
Milli küme maçlanna dün de Tak. , 7 inci dakikada Şeref güzel bir sü. 

sizr. stadında devam edildl Günüıl rüş yaparak topu Bediiye g-eçirdi. Be 
ilk kar§llaşmasını İzmirin Altmordu diinin iyi bir numarası, topu Hakkıya 
takımı ile Vefa yapacaktL kazandırdı. O da sıkı bir şiitle birin. 

Saat l~ te hakem Ahmet Ademin ci Befiktaş golünü yaptı. Bu golle 
idaresindeki bu maça iki taraf ;u beraber, Beşiktaş Jcalesini sıkıştıran 
kedroı.rtı. başladılar: Altaylılar biribirini miiteakıp iki 

Altınordu: N~ati, Halim. Rıza, kornerden istifade edemediler. 
Fethi, Adil, Nurullah, Hamdi, Na.. 21 inci dakikada topu, Hakkı, 1h. 
mık, Sait, Mazhar, Namık, rahime verdi. İbrahim çok geriden 

Vela: Aıad, Vahit, Gara, Süley. sürdüğü topu Altay kalesıne attı. Ka 
maıı, Hakkı, Şükrü, Necip, Hüacyuı, leclnin tutamadığı bu top, Be§iktn§a 
Muhte§em, Sulhi, Mehmet. ikinci golü kazandırmı oldu. 

Oyuija Vefililiı' l>•fl•Cblai' ve or- Bwıdan sonra Altay dar epey te 
tadan yaptı.kt.n bir ild hücumdan ilkeli dakikalar geçirttiler ve oyunun 
sonra Altınordu bilhassa sağ cenah. geri kalan kısmı iki tarafın sert ve 
tan mukabeleye geçtiler. 15 inci da- kar§llıklı hücumlarile geçerek bi • 
kikadan itibaren oyun İzmirlilerin rinci devre 2 - O Beşiktn:? lehine 
sahasında devama başladı. Fakat o- bitti. 
yun sıcağın da tesirile çok zevksiz İkinci devreye Beşiktaşlılar baş.. 
ve heyecansız cereyan ediyordu. Iadılar ve güzel bir +empo ile Altayı 

34 üncü dakikada İzmirin ceza sa. sağdan soldan sıkıştırmıya başladı. 
hası haricinde yaptığı bır favuHi Sil- lar, Altaylılar bu d lv'reye sağdan 
leyman çok uzaktan Altınordu kale. mahrum olarak 10 kişi ile devam e
sine attı ve top İzmir kalesine gire. dıyorlardı. Oyun bir aralık durgun, 
rek blrlnci gol oldu. ve mütevazin oynanmıya bnşladı. Bu 

Bu golü mütcakıp Vefalılar yeni sırada Beşiktaşlılar, muhakkak bJr 
bir hücum yaptılar. Bu sefer de SuL gol fırsatı kaçırdılar. 
hl 36 ıncı dakikada fevkalade bir ıüt. 13 üncü dakikada .soldan ortalanan 
le ikinci Vefa golünü yaptı. topa, Altay müdafileri varamadılar. 

Bu iki golden sonra oyun Vefanın Hakkı bu fırsatı kuvvetli bir şiitle 
hilcumları altında geçti ve birinci gole çevirerek sayıların adedini üçe 
devre 2 - O Vefa lehine bitti. çıkardı. Beşikta§ tazyiki üzerine Al-

İkincl devreye Altınordulular ba;- tay, takımında ufak bir tndildt yaptı 
ladılar. Bu devrenin başlarında lz. ve Vahap müdafaaya geçti. Bu tabi
mirliler çok canlı idiler. Fakat Vefa yeden vazgeçen Vahap, bu sefer sağ 
tekrar hlkimiyetl ele aldı. açığa geçti ve bu suretle oyun tekrar 

5 inci dakikada •old:ın ilerliyen Beşiktaıın hakimiyeti altına girdi. 
Vefa hücumunda sal açık Necip ha. 39 uncu dakikada müteaddit hü-
vadan gelen topu güzel bir e§ape ile cumlar yapan Beşiktaş muhacimle. 
gole çevirdL rine favul yapan Altay müdafiler!ne 

12 inci dakikada soldan Vefa kale. verilen penaltıyı Hakkı gole çevirdi. 
sine inen Altınordu hücumunda Sail Befiktaşın hakimiyeti devam eder. 
kuvvetli bir §Ütle İzmirın bırinci gc. ken 44 üncü dakikada Bedii de be
lünü yaptı. Bu gol lzmiri büsbütlin şlnci golü yaptı ve maç ta bu şekilde 
canlandırdL Beşiktaşın üstünlüğü altında ve 5 -

21 inci dakikada Vefa 1nl lçi Hü. o galebesile bitli. 
seyin, kaptığı topu şahsi bir gayret. ============= 
ıe sürerek dördüncü golü yapmakta ASKERLiK iŞLERi: 
gecikmedl 

26 ıncı dakikada yeniden hücuma 
geçen Altınordulular, Saidin attığı 
şütü kurtaran Vefa kalecisinden 
kurtulan topla Namığın ayağile ikin. 
ci gollerini kazandılar. 

Tekrar fazlalaıan lzmi: hücumla. 
nnda Altınordu yeni bır fırsat ka... 
zandı. 43 üncü dakikada Altınordu 
yine hücuma geçti. İki müdafii geçe:rı 
Sait güzel bir şiltle üçüncü golü de 
yaptı ve oyun bu suretle 4 - 3 ve.; 
fanın galebesile bittL 

Beıiktaı - Altay Maçı 
Günün ikinci müsabakasını hakem 

Nuri Bosutun idaresinde Beşiktaş ve 
Altay yaptı. İki takım da bu maça 
§11 kadrolarile çıkmıştı. 

Altay: İbrahim, Ali, Mehmet, Tev. 
fik, Ömer, Orhan, Saim, İlyas, Va. 
hap, Sallhaddin, Hakkı. 

Be§iktaş: Mehmet Aii, Hüsnü, Ta
ci, Feyzi, Rıfat, Hüseyin, İbrahim, 
Şeref, Bedli, Hakkı, Hayati. 

Oyuna Altayın hücumile başlandJ. 
Oyunun ilk dakikaları Altayın hü
cumile geçiyordu. Fakat Be~ikta~ 
daha d~ OYJlUYOrd~ 

Beyoaıu Yeril Aıkerllk Şubeılnden: 
l - Kanun! ve mCitad yoklamaları ya

pılmakta olan gubemiz ihtiyat eratından 
316 : 3ZO (dahil) doğumluların yoklama
ya ıelecekleri g{lnler nahiye nahiye aşağı
dadır. 

A - 316 doiiumhılır: 
22 Nisan 940 gilnO. 

8 - 317 doilumlulır: 
24 Nisan 940 günü Galata ve Taksim 
nahiyeleri; 26 Nisan 940 günü Beyoj
lu Merkez ve Şişli nahiyeleri; 29 Ni
san 940 günü Hasköy, Kaaunpqa ve 
Kemerburgaz nahlyelerL 

ç - 818 doilumlulır: 
1 Mayıs 940 günü Galata, Taksim, Be
yoğlu nahiyeleri; 3 Mayıs 940 günü 
Şişli, Kasunpaşa, Hask.llı' ve Kemer
burgaz nahiyeleri. 

D - 319 doilumlulır: 
e Mayıs 940 günü Galata, Takstm Be
yoğlu nahiyeleri; 8 Mayıs 940 gtınü 
Şişli, Kasımpaşa, Hasköy ve Kemer
burgaz nahiyeleri. 

E - 820 doilumlulır: 
10 Mayıs 940 günü Galata, Taksini, 
Beyoğlu nahiyeleri; 13 Mayıs 940 gü
nü Şişli, Kasımpaşa, Hasköy ve Ke
merburgaz nnhlyelerl. 

2 - Diier dotwnıular için aynca i11ıı 

Harp içinde 
imişiz Gibi 

Tedbir Alalım 
(BaŞJ 1 incide) 

Beynelmilel ticaret normal seyri. 
ni kaybetmiş, mübadele ve münak•
le i§leri binbir müşküle uğramış, bu 
yüzden harici ticaretimiz mühim 
miktarda sarsılmıştır. Gümrük varL 
datımız azalmış, ihracatımız istika. 
met değiştirmeğe mecbur olmuş, it
halaturuzı da yeni vaziyete uydur. 
mak için zaman kaybetmek mecburi.. 
yeti hasıl olmuştur. 

• Gerek dahili Afetlerin, gerelc bey. 

Acı Bir KaJlp 
:mııisarlar umum müdürlüğü Di

yarbakır başmüdürü Fahrettin MuL 
talip, duçar olduğ\.l bir hastalıktan 
kurtulamıyarak vefat etmiştir. Mer
hum 1326 da mülkiye mektebinden 
mezun olmuş, 329 sen~sine kadar 
muhtelif vilayetlerde maiyet memur. 
Iuğu ve liselerde tabiiye ve riyaziye 
muallimliği ve maarü müdürlüğü 

vazifelerini muvaffakıyetle üa ettik. 
ten sonra, Çorlu ve Saray kazaların. 
da kaymakamlık yapmıştır. Çorlu 
kaymakamı bulunduğu sırada Milli 
Mücadeleye yardım ettiğinden, Da. 
mat Ferit hükumeti tarafından tev
kif edilerek bir müddet hapsedilmiş. 
tir. Bir müddet Edremit kaymakam
hğını yapan Fahrettin, inhisarlar 
müfettişliğinde de bulunmuştur. Ke. 
derli ailesine taziyctlerimizi bildiri. 
rlz. 

nelmilel buhranın memleketimizdeki 
bu tesirlerini de hepimiz hcreün ha. 
yatımızda hissediyoruz. Hayat gün. 
den güne pahalılaşıyor. Memleket
te yetişen ve bol miktarda bulun. 
ması lazım gelen fasulya, yağ, kuru Mihabçcıkta İlk Tahsil 
ve yag sebzeler, et fiyatlan geçen se. Tahrir Hazırlığı 
nelere nisbetle yüzde elliden yfü:de 
yüze kadar artmış bulunuyor. İtha. Milıalıççık, (TAN) - 7 • 16 yaşın
lAt eşya fiyatlanndaki yükseklik da bulunan ilk tahsil çağındaki ço
ise nisbetsizdir. Bazı eşyayı ~ulmak cuklann tahriri işine 7 nisan sabahı 
da imkAnsız hale gelmiştir. başlanacaktır. Talimatname ve cet. 

B veller gelmillir. Gezici baş öğret. alkanlarda harp yoktur. Fakat 
menlerle muallimlere, müfettişlere 

beynelmilel buhran karşısın. ve muhtarlara tebligat yapılmıştır. 

Bigada Cinayet 
Biga, (TAN) - Şehrimizin Kara. 

dağ köyü göçmenlerinden Ağuş oğ
lu Ali, bir hudut kavgası yüzünden 
tarla komşusu Recep oğlu Mustafa.. 
yı bıçakla öldürmüştilr. Katil yaka
lanmıştır. 

BORSA 
20 • 4,. 940 

Londra 15.24 
Nevyork 149.55 
Parfs 2.96875 
Ml1An6 7.5675 
Cenevre 29.3550 
Amsterdam 69.5S75 
Brüksel 22.11 
Atına 0.97 
Sofya 1.8075 
Madrtd 13.61 
Buda peşte 27.0525 
Bükrea 0.825 
Belgrad a.5175 
Yokoham• !5.0475 
Stokholm 31.0971 

ESHAl\f VE TAllVtLAT 

Ergan 11.01 
. Sıvas-Erzuııım ll 19.59 

~-------~! da bu memleketler şimdiden birçok _... 
ihtiyati fevkalade tedbirler almış. 
lardır. MeselA Bulgaristan, fiyatlann 
% 20 den fazla yükseltilmesini me. 
netmiştir. Geçen seneye niabetle bu 
sene % 20 den fazla yüksek fiyatla 
mal satanların dükkanlarını kapa. 
maktadır. 

1 s ta~bul Belediy~$İ ·~ ~· 0 16nları 

Yunanistan ve Romanya bazı gıda 
maddeleri üzerinde tahdidat yapmış. 
tır. Bükreş ve Atmada haftada iki 
gün et yemek menedilmiştir. Yugos. 
lavya ve Macaristanda da bunlara 
benzer tedbirler alınmıgtır. 

A vrupadan Türk iyeye gelen bir 
yabancının ilk gözüne çarpan şey 
bolluktur. Avruoada ya vesika ile, 
ya ıbin müş'külatla temin edilebilen 
bir maddenin burada dükkanlarda 
bol miktarda teşhir edildiğini ve her 
isteyenin istediği kadar satın alabil. 

.uuywqıere .Meyva Islah ısıasyonu ıçın tiO lira ucreUe bır hesap memuru alına
caktır. 

Aşağıdaki şartlan haiz olanlann müsabaka imtihanına girmek üzere 3 kıt'a f9tol
raf iliştirilerek bir istida ile Belediye Reisliğine müracnaUarı ilAn olunur.. 

1 - Orta mektep veya lise mezunu olm ak. 
2 - Yaıı 25 den yuknn olmamak ve askerliğini bilfiil yapmış bulunmak. 
3 - Niltuı tezkercsl, polisçe musaddak hüsnühal ve askerl terhla vealkllJn ib

raz etmek. 

4 - tmUhap 215 - Nisan - 940 Per:ıemb e günü ıaat 14 de Umum! Meclls salo
nunda yapılacaktır. 

imtihan neticesinde milsabıklar araSindn şeraiti mütesaviye hasıl oldu.!u takdir-
de Ziraat Mektebi mezunu olanlar tercih edilir. 13191) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttınna, Eksiltme ve İhalt 
Komisyonundan: 

diğini görmek, Avrupadan yeni ge.. fekli 
lenleri adeta §a§ırbyor. Fakat bu 

ilk teminat 
Lira K,.. 

Ekslltmenln 
tırlh, gDn, aaat 

Muhammen fi. 
t<uru, a. 

Miktar 
yek On Clnıl 

bolluk zahiridir. Fiyatlar öyle yük. Acık 
selmiştir ki. bu 'bolluktan ancak ya. 
şayış seviyesi muayyen bir derece. 

93 75 29 • f .. 940 Pa· 
zartesl saat 14. 

10 25 10000 Slrlnd e1D 
ınek 

nin üstünde bulunanlar iıtifade et. 
mekte, fakir ise, hergün biraz daha 
gıdasından kesmeğe mecbur olmak. 
tadır. Balkan ve Avrupa memleket. 
lerinde bircok maddelerin satısı ve 
· ' · · tak,• -"'Wıclit ~. 
Fakat orada etyanm fiyatı herkesin 
alabileceği hadde tutulmuftur ve bu 
tahdidat herkes için müsavidir. 

Bizde fiyatın yükselmesi, ayni tah. 
didatı yalnız fakir sınıfın aleyhine o. 
larak kendiliğinden koymuştur. Bi.. 
naenaleyh, hayat seviyesi düıü1~ olan 
büyük kalabalık için zaten tahdidat 
mevcut demektir. H arp içinde hükfunetlerin baıı 

maddelerin istihllıkini tanzim 
ihtiyacını duymalan o maddelerin o 
an için eksikliğine delAlet etmez. 
Tahdit tedbirleri almaktan maksat 
istikbalde vukuu melhuz bir mahrU.: 
miyetin önünü almak ve herkesin 
muhtaç olduğu g~ayı h•lkın her ta. 
ba.kasma verebilmeli temin etmek. 
tir. Yukarda izah ettiğlmiı: sebepler
den dolayı bizde de bazı maddeler ü. 
zerinde ıi.stihliıki tamim tedbirleri 
almağa mecl>uriyet vardır. 

Bundan bafka bu seneki lfetlerin, 
fena kı§ın önümüzdeki hasat mevıl. 
minde bir kıtlık tevlit etmesi ihti.ma.. 
il vardır. Birçok topraklarımız ekL 
lememiş, ekilmiş olanlar da su isti.. 
IS.sına uğramış, veya diğer bir sebep
le zarar görmüştür. Bu muhtemel 
kıtlığın önünü almak içJn de şimdi. 1 
den tedbir almağa ıfhtiyaç vardır. Bu 1 

cümleden olarak kuru sebzelerin lh. 
racını menetmek muvafık olur tik. 
rindeyiz. 

Geçen bir ay içinde ttalyaya bir 
milyon kilo fasulya sevkedilmiştir. 
Bu yilzden fasulya fiyatlan bugün. 
den yüksektir. Gelecek senenin malı. 
sulü az olur, elimizdeki stoku da ih. 
raç etmiş bulunursak, ileride sıkıntı 
çekeceğimize filphe yoktur. Merci. 
mek, kuru bakla, nohut gibi diğer 

1 
kuru sebzeler için de ayni mütalaa 
varittir. Binaenaleyh ilk tedbir ol. 
mak üzere stokumuzu muhafaza için 
ihracatı menetmek gerektir. 

İkinci tedbir de, ilkbahar ziraati- ıl 
ne ehemmiyet vererek mümkün ol. 
duğu kadar fazla kuru sebze yeti§ttr. 
mele için zirai bir seferberliğe lhtl
yaç vardır. Ziraat VekAletinin lbu hu. 
susta şiddetle faaliyete geçtiğini gör. 
mek en büyük emelimizdlr. 

yapılacaktır. 

3 - Herkes yoklamamıı bizzat eQnün
de yapbracaktır. 

4 - Nüfus hüviyet cQzdanlarlle terhis 
veıılkalannı, eoför olanlar da ehllyetna
melerlle birer ikamet senedlnl beraber ge
tireceklerdir. 

a - İstanbul dıfmda ikamet edenlerin, 
bulunduklan ,.erlerdekl 1Ublere müracaat 
etmeleri veya yoklama defter numaramızı 
7UD'ak şartile şubemize mektup gönder-

fst. Mlge Sanat Okulunun 1939 mall yılı ekmek ihtiyacı eksllbneye konulmuştur 
l - Eksiltme Cnğaloğlunda Yüksek Mektepler muhasebeciliği binasında topla• 

nan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli gün ve saati muhammen fiab muvakkat garanti mlktan 
yukanda göstcrilmi~Ur. 

.:l~ İı;teklilar T~at Qduının lW be1-..ın.t ibraza mecburd~ 
4 - Şartnameyi gl5rmek fat!;yenler Mektebe müracaat etsin. (2855) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy ölretmen okulla n lçln aşağıda ciruı ve rnlktan ya~lı Yft• 

tnk takımlan pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19528 liradır. Te
minatı 2929 lira 20 kuruştur. İliteklıler bu yatak takımlarına alt ıarbıamelell 
Maarif MildllrlülfQ YardirektörlUğilnde göreblllrler. P zarlıtı 24 Nisan 1940 Çaf. 
şamba .Una ıaat 15 de İstanbul Manrlf MUdilrlilğünde' toplanacak koıniayon m• 
ritetl~ yapılacağı illın olunur. (3200) 
Eıyının cinai Miktarı Bıhe rlnln flyıtı Yek On 

L. Kf. •• ... K .. 

Yatalc çarıatı 4000 1 51 30 8052 
Yutık kılıfı 2000 35 eo 712 
Yastık )'{lzQ 4000 35 60 '112 
Battanlye ÇBJ'f&fı 4000 3 Ol 30 12052 

'\8528 

HER AYIN YEDiSİNDE 

Büyük 

MİLLİ 
PiYANGO 

ikramiye 80,000 Liradır 
meleri llAn olunuz ~-----------------------
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S f ve 

Pirinç Unu - Mercimek - Be~elya - Yul f 
ve sair HUBUBAT UNLARI J{uvvct kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZA RATI 
M. Nuri ÇAPA J{uruluş tarihi 1915 

r. Öksürenlere : KATRAN HA 

' Hakkı Katran Pas il ri 

U E R ~ . .. , 

e vardır. J 
• Türk Dağcıhk Klübü f dare eye in en: 

20/ 4/ 1940 cumartesi günü heyeti umumiye içtimaına 18 aza iştirak 
etmiştir. Nisap hasıl olmadığından içtıma 51 5/ 1940 pnzar günü saat 
15 e talik edilmiştir. 

B A LS A M iN 

cevherini ihUvn 

eden yiız ve du

dak Rujları sıhhidir. Blltün emsalin

den QstOndür. 

KAYIP: Galntasaray lisesinden 
1340 senesinde sekizinci sınıftan al
d ığnn tas.diknameyi kaybettim. Ye.. 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 705 numaralı Osman Enver 

OSMANLI BANKASI 
i L A N 

-

BAŞ, DIŞ, NEZLE; 

GRiP. ROMATiZMA 

NEVRALJi 

KIRIKLIK 
' 'e bütün ağrılarınızı 

, __ _ 

ti er hal keser. 

Lüzumunda günde 

3 Kaşe Abnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

~. 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni- 1 · 1 
cami ve Beyoğlu Şubeleri, Hakimi. E N B R 1 N C 

;;t~~:~li~:z::t~::~ö~1~~:~~:~~~~ Kan Kuvvet, lştı.ha Şurubudur. , 
ve 23 Nisan 940 Salı günü kapalı f ~ 
bulunacaktır. \ıa, _________________ lm ___ , _______________ 1111": 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__,,..,. 
Meı-ı:ifon Kasabası Halihazır Haritalarının 

Alımı İşinin Eksiltmesi 

Merzifon Belediyesinden: 
Merzifon kasabasının 255 hektnrlık mcs Itftn ve gayri mcskCın sahasına alt h~ 

z.ır haritnlarilc bunu çevreleyen 80 hektarla 335 hektara \•aran 1/4000 lik uııı 
milnhanıli haritasının alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 7000 liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. J~ 
Eksiltme 2 - Mayıs - 940 tnrihlne mfisadif perşembe günfi saat 15 de ?Jerıw 

rıelcdiycslndc eksiltme komisyonunca yapılacaktır. ~ " 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme tnrihinden ekalll iki gfin evvel Belcd il' 

ter imar heyetinden eksiltmeye iştirak vesikası almııları ve bunu teklit ıneıttııP 
nnn koymaları lazımdır. ~..vt 
Şnrtnrune ve mukavelenameler Merzifon Belediyesinden ve Ankarada BelediF" 

mar heyeti fen şefliğinden parasız alınabilir. ,.P! 
Teklif mektuplarının tayın edilen 2 Mayıs 940 perşembe günü saat 14 de ı;,..) 

f.lelC'diyeye verilmesi veya bu saate kadar gonderllmis bulunması lfı.zımdır. :----, 
:~~~·- -~~~~~~~~~-ı-~--=:--~-----~-=-~~~~~~~~~~ 

Bankamızın Çok iyi İngilizce bilir bir MÜTERCİ!\IE ihtiyacı vardır. 

ETIBANK UMUM M .. 
,. .............. iRJFBIJLAHILl#OtiJRIFJL • 

i<iYE CUMHURİYETi 
Madenciliğe ait Teknik tabirleri bilenler tercih edilecektir. Talip o. 651 sayılı Hendek Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim kurulunu teŞ-

kil eden ve kurul namına imza atmağa salahiyettar olup Hendek nöter-
ll. lanlar Ban'ltam-ıza m ü racaat etmelidir . ~ liğinin 19/ 4/ 1940 tarih ve 133 _ 168 numarasında mukayyet ve mahfuz 
,. 11311" bulunan sirgülerde adları ve sanları ve derccei salfıhiyetleri yazılı ü. 

T. IS BANKASI 
l 9 4 O Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAl\iİYE PLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000.-lir. 

3 .. 1000 .. = 3000.- .. 

6 .. 
12 • 
40 .. 
'15 • 

500 

250 

ı oo· 

50 

.. .. .. 
" 

= 3000.- .. 

= 3000.- .. 
= 4000.- .. 
= 3750.- .. 

210 .. 25 .. = 5250.- .. 
Keıldeler: 1 9ubat, 1 mııyıs, 

1 aQuısto-. 1 lk lnclte§rln tarih · 

lerlnde yapılır. 

yeler ve muhasibin vnzifeleri aşnğıda sırasile gösterilmiş ve bu suretle 
ilanı alfıkadar kooperatifin muhasipliğinden bildirilmiş olmakla keyfiyet 
ilan olunur. 
Ortak No. Adı ve soy adı Vazifesi 

60 
67 
66 

Tevfik oğlu Niyazi Töntük Yönetim Kurulu Başkanı İmza 
İsmail ,, Musa Ka. User ,, ,, As Başkanı ,, 
Yusuf ,, Osman Yılmaz ,, ,, Üyesj ,. 
Mehmet,, Ömer Kartal ,, ,. ,, 124 

7 Kamil ,, Hilmi Kızıl ,, ,, ,, 
Ali ,, Vehbi Keşkin Muhasip " 

Modayı takıp caen her asrı K<HHH ·~dl K ıymetli tnşıarılc en neııs işlemc
sile hakikaten nazarı dikknti celbeden böyle b ir harikulade "SİN
GER,, saate sahip olmak lıdetn bir saadettir. Fevkalade güzel ve zarif 
olan hu "SİNGER,, saatleri en nıüşkülpesentleri dahi tatmin edebilir 
ve bütün bu meziyctll'rinden mc:ada saatlerimizin on beş senelik bir 
müddet için velev müşterinin mes'uliyctinden olsun her türlü arıza
ların müessesemiz tarafından hı!; bir ücret alınmaksızın tamir olu-

n::ıcakları garan ti edilmiştir. 
N o. 82/ A 180 Elmas ve 11 Pıl"lantalı 500 lfra 

- ı:msalleri gibi on beş sene garantilidir . -
A r1 rrc;(' rlikksıt: SNHl •"l? C\ ~ J\ T l\fsı i'Yn7sıc;1 - f stnnhnl F.m in önH 

Devlet Limanları işletme Umum Miidürlüğünden: 
Keşif bedeli (9428) lira (74) kuru~tan ibaret bulunan Golatada Kemıınkcş cad

desinin yenl yolcu salonu önündeki kısmının asfalt isi kapalı zarf usullle eksilt
meye konulmuştur. 

İhale 3-5-940 tarihine rastlıyan cuma günll snat on beste Galatada umum mO
dürlUk binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda ynpılacakur. Muvakkııt 
teminatı (707) lira (17) kuruştur. Bu baptaki keşif ve sartnnme sllzfi geçen komls
yond::ın para51z alınabilir. isteklilerin teklif mektuplarını bildirilen vakitten en 
geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tevdi etmeleri Hlzımdır. (3066) 

J)eyıet Demifyollari ·-ve Limanıa·rı işletme u. idaresi ilarilar·ı 
Muhammen bedC'lleri ile mıktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme 

her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 30-4-1040 Salı gllnO hizalarında yazılı sa
atlerde Haydarpaşada Gnr binası dnhllindcki Komi:zyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacnktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesalklcrinl muhtevi kapalı zarflarını eksiltme sa::ıtlerinden bi
rer saat evveline kadar Komisyon lıclsllğinc vermeleri ll'ızımdır. 

Bu ise ait şartnameler Komlsyond:ın parasız olarak dağıtılmaktadır 

Miktarı ismi Muhammen Mumavvat 
Bede il teminatı 

J - 47 Kalem Eczayi tıbbiye 6723,50 Lira 
II - 50 Kg. İod 1000 Lira 

504,27 Lr. 
75 Lr. 

(2020) 

Ekalltme 
saati 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 

ZirAi ve ticari her nevi banka muameleleri 

rara Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Rankasmda kumbaralı ve lhbars12 tasarruf besaptannda tll 
az 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile cısal!ıdald 

plana ~öre ikramiye dağıtılacaktır. 

' Adet ı .ooo Liralık ı.ooo LI ... 

• 500 • 2.000 .. 

• 250 ;; 1,000 -... 
40 • 100 ;; f,000 ,. 

IOO ; - 1 ~ 5,000 :; 
120 ;: 40 ;; 4,800 : 
160 • zo :; 3.200 ~ 

DIKKAT: Hesnplanndaki paralar oır sene fctnde 50 liradan ,şağı 
diışmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlastyle veritecd'tir· 
Kuralar senede 4 defa , 1 Eylôl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 eaııraıı 
tarihlerinde cekilecektir. 

wrrutıtır-JTJ1JıCPQO'r9J:uınuıınunrsutS1 2 7 s 
~r. SUPHI SENSES 

1 idrar yollan hastalıktan mOtehas· ı 
nsı Beyoğlu Yıldız sineması luırŞlsı 

1 
•rıımwıv tlurağı Lekler """rtımıın• 
____ ,..(',: 439" , 

T 

s.ııı 
Sahibi ve Neşriyat MUdfJrO 

LOtfi OÖROCNC0 

Gazetedlik ve Ne$Tfyat 'l'. L. Ş. 
Basıldı!ı yer TAN mathaa!ll , 


