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Yeni Müıteri Bulmak Sanatl 
Dr .Gassoa diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta rSsterdifim usulleri tatbik etmek 
suretiyle bir iki sene ribl kısa bir z:amaa içinde mll1terile. 
rinin adedial bir misli arttırabilir. Ben bu lritıommıb -'•~ 
bu saııatJ ötretiyorum... Fiyatı 50 lnınıt 

sveci Tehdit Eden Tehlike Büyüyor 
ir Kısım Alman Kıtaatı 
Baltıktaki Bornholm 

Adasına T ahşit Ediliyor 

MiLLİ ŞEF 

23 NiSAN 
GÜNÜ 

Çankayada 

Ziyarete 

GELEN 
Yavrular 

Arasında 

Siird Civarında 
Çok Zengin Bir 
Petrol Damarı 

Bulundu 
ngiJizler T rondheimdt 

Alman Kıtalarının 
l' aarruzunu Püskürtti 
~orveç ve Danimarkadaki Bütün Alman Üsleri 

Bombardıman Edildi, Alman Askerlerile Dolu 

Nakliye Gemileri lsveç Sularında Dolaşıyor 
Londra, 24 (Hususi) - Müttefiklerin siyasi ve askeri maha

fili İsv.~çi tehdit eden tehlikenin gittikçe biiyüdüğünü görüyor
lar. Alman askerleriyle dolu bir takım nakliye gemilerinin İsveç 
Sula n nda görünmesi, Danimarkaya ait olan B ornh o lm adasının 
askeri ve b a hri bir üs olarak kullanılması Almanların İ::>veçi 
?.orlıyarak Norveçteki askerlerini takviye emelinde oldukları
nı göstermektedir. Bornholm adası, Baltık Denizin~edir ve 
İsveçin C enup sahilleri yakınlarındadır. 

.._ ______________________ _ 

Bu Netice 

Memnunivet 
Uyandırdı 

---0----

ilk Çıkan Pet rol Mah~ufü 

Tetkik Ediliyor 
Ankara, 24 (TAN Muhabi

ri Bildiriyor) - Siirt Vilayeti
nin Beşiri kazasında petrol bu

lunmuştur. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü mütehassısla

rı. elde edilen mahsulü tetkike 

başlamışlardır. 

~~urr· EFIKLER-1 ad~y-;~";'b.~'kı';;~ I;;:~;. ;;:h~ç ~~ 
~ d™~h~~~nalı~n ha~rl~~--------------------------~ Almanların burada mühim kuvvetler Ç ocuk Hafta ı miinascbctilc 

dün de bütiin memlekette 
\ 'C ·ehrinıizdc müteaddit toplant ı 

ve eğlenceler yapılmıştır. Bu a
rada giirbiiz cocu~ müsabakası 

lertip edilmiş ve miisabakaya is. 
tirak eden muhtelif ya ta yavru. 
lara hediyeler tevzi olunmuştur. 

Neticenin çok ümitli ve parlak ol
duğu sı mdıden anlaşılmış ve haber, 
buyhk bir memnuniyet uyandırmış.. 
tır. P etrol bulunan mahal, Diclenin 
;-ıimalınde ve Siirt vilayetinin Başiri 
kaza ı dciliilincieki Raman n ->ında. 
dır. 

Bundan evvel memleketimiZin 

tah~idine başladıkları merkezinde
dir. Cenup Ordusunu 

Niçin 
Alman matbuatının Isveç aleyhin

Hazırhyorlar ? de şiddetli neşriyata devam etmeleri 
de hayırlı bir alamet sayılmamakta. 

l'azan: M. Zekeriya SERTEL dır. 

M üttefikler cenupta bir ordu 
hazırlıyorlar. 

0. AylardanbE:ri bu ordu hakkında 

0ır çok tahminler yapıldı. Almanlar 
rı~ orduların Kafkas ve Iran üzerin. 
~ Sovyetlere hücum için hazırlan. 
~gını işaa ettiler. Maksatları Tür. 

Ycyi harbe sürüklenmiyc mahkum 
l<>sterip korkutmak ve muttefikler. 
den ayırmıya çalışmaktı. 

\"ine bazı Alman kaynakları cenup 
0tdusunun Balkanlara çıkarılacagını 
i§aa ederek, Balkan milletlerini ur
~tmek istediler. İngiliz Başvekili
ilin müttafiklerin Balkanlarda sulhün 
1~esinden başka bir şey isteme
~lerı hakkındaki beyanatı üzerıne 
"ti rivayetler de suya düştü. 

lsveç deniz mıntakası kumandanı 

Amiral Lindstorm dün verdiği bir 
konferansta İsveçin iki sebepten do. 
layı harbe st.irüklenmediğini anlat
mıştır. Sebepler şu nlardır: 

l - isveçin mühim bir 111üdafna 
kuv\ eti vardır. 

2 - Millet hükümdarın ve hliku
metin etrafında tamamile miittehit 
bir kütle halindedir. 

Veliahd Gustave Adolph"de, İsveç 
izcilerinin reisine gönderdiği bir me-
sajda d;yor ki: • 

"İsveç vahim bir \·aziyetle karsı. 
laşmı::l bulunuyor. Fakat, cesaretimi
zi kaybetmiyoruz." 

Bütün gazeteler de milletin birli
ğini tebarüz ettirmiye çalışıyorlar \ e 

(Sonu Sa. il Si.ı : !;) 

Matbuat Kanununun 
2 Maddesini Değiştireli 
Layiha Kabul Edildi 

Bazı Mebuslar, Maddelerin Sarih Bir Hale 
Konmasını istediler, Dahiliye, Adllye Vekilleri 

Tadil Teklifinin Sebeplerini izah Ettiler . 

Yukarki re imde, Milli Şefimi. 
zi evvelki gün Çankayada kendi. 
lerini zi~·arete gelen mekteplile
re iltifatta bulunur larken görii
yoruz. 

Cocuk Haftası miina ebetile 
sehrimizde tertip edilen muhtelif 
t oı>la ntılara ait tafsilat ve gür. 
biiz t·ocuk müsabakasında kaza. 
nnn ·ya~·ruların resimleri ikinci 
ı;ayfamızdadır. 

muhtelif mahallerinde sondajlar ya. 
pıldığı hatırlardadır. Bu sondajların 
bir kısmında petrol emarelerine te
sadüf edilmişse de bunlardan hiçbi. 
rinin iktısadi bir kıymeti haiz olına.. 
dığı, yani işletmiye değer membalar 
üzerinde bulunmadığı anlaşılmıştı. 
Fakat, o zamandanberi araştırmalar, 
arazi vaziyeti müsait görülen diğer 
bir çok mmtakalara da teşmil edil
miş ve bu yoldaki faaliyete büyük 
bir hız verilmiştir. 
Beşirde sondaj ameliyesine birkaç 

ay evvel başlanmışır. 
Bu çalışmalar, evvelki gün müs· 

bet net:ceyi vermi.ş ve 1042 metre 
derinlikle petrole tesadüf edilmi~. 

Şimdi, bu mıntakadaki petrol mik
tarının hesabı yapılacak ve daha son • 

Ankara, 24 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Matbuat Kanu----------------- ra pet.rol istihsali icin lazım gelen te-
nunun 35 inci maddesine iki fıkra ilavesi hakliındaki · kanun Vekiller Heyetinin sisatın kurulmasına başlanacaktır. 
projesi bugün Büyük Millet Meclisinde müzakere ve kabul Siirt civarında bugüne kadar 
edildi. Toplantıda bir çok hatipler sôz aldılar. müzaker e o ldukça Dünkü Toplantısı yapılan araıztırmalar 
münakaşalı geçti. Dahiliye ve Adliye Vekilleri izahat verdiler. Ankara, 24 (A.A.) - İcra Vekille- Siirtte petrol aranması 1933 te 

d l k l" h k b l d 1 ri He.'-·eti. bugün öğleden evvel Bac:_ Petrol Arama Enstitüsünün kurul. Neticede tadil teklifleri redde i ere ayi a aynen a u e idi. ·' ..- ak" üd vekil Doktor Refik Saydamın riya. ması Ue başlar. O v ıt uzun m · Fakat Yakın Şarkta ve Akdenizde 
~p t~.hlik~sin~en bahsedildikçe, da
~a muttefiklenn Yakın Şarktaki or. 
dusundan bahsetmek adet oldu. 

Bu kadar dedikoduya sebebiyet \: e_ 
ten bu cenup ordusunun mahiyeti, 
kuvveti, gayesi nedir? Müttefikler bu 
t uvveti niçin hazırlıyorlar? 

-ı Teklif ~dilen Hiyiha ile Matbuat setinde Başvekalette toplanmış ve det Amerikada petrol işlerinde ihtı. 

S 8 ' il• 1 D •• kanununun 35 inci maddesine ilave- ruznamesinde münderiç maddeler Ü- sas yaparak memlekete dönen Ceva1 

lrrı e ıogw u un 'ı si isteni!en fıkralar şunlardı : zerinde müzakerelerde bulunmuştur. ((Sonu: Sa: 6; Sii: 4) 
''~illi hislerimizi inciten veya bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Amerikan gazete ve ajans mu-

habirleri bu suallerin cevap
ltrını araştırmak üzere son zaman
larda Suriye ve Mısıra akın ettiler 
"e gazetelerine pek çok malumat 
l<>rıderdiler: Bunlar arasında U. n. 
11fansınm Yakın Şark muhabiri JÇ ay 
'liren seyahatim muteakıp yazdığ ı 
taPorda diyor ki: 

"Ü<.· aylık bir c:rnhaı. İngiltere \'l' 

li'rlnsanın Suriyede. .i\I ıs ırda, Fili ... 
tinde, İran. Irak ' 'c Hindistandak i 
-•keri tertibat ların ı bizzat tetkik et
l'ılellle vesile oldu 'c bu nıii ahcdcle. 
r' d" l 11ll hana bu hazırlıkların :ıannc ı • 
diğj gibi Rusya~ a miiteveccih olmıt
dı&ı, fakat Süveyş kanalının. 'Mısırın 
\'e Sudanın muhafazasını iı;tihdaf et. 
l iii kanaatini ' 'erdi. 

''Şark ordusunun söylendiğinden 
daha ınüte\'azı hir 'aziyct arzettiği 
"-ıarı dikkatiıni celbctti. General 
WeY&and , e Wavell'in emirlerinde 
ltıilyonlarca askerin bulunduğu hak. 
l:ındaki rivavctJer bana mübali 
tibi relmekt~dir. Bu kuvvetlerin ~ 

(Sonu Sa, 6 Sü· 1) 

~ 

maksatla milli tarihi yanhş gösteren 

1 b ı M k yazılar memnudur. Memleketin em· 

Stan U er ez ni yetilc alakadar meseleler hakkında 
ya.pılınakta olan tahkikattan '\'e yine • d • emniyet bakımından olan tedbirler. 

K t 1 "' v ı den bahseden yazılar memnudur. omu an ıgına erı 1 huA~~b~r~:~/:~~iı~:tıs!11:.7;!~iv;;:: 
t 

kam tarafından bu hususta miisaııde 
't•rilebilir ... 

Kanunun heyeti umumiyesi üza-
1 rinde hn.tipler, bu hükümlerin tatbi

katta bir çok güclüklere ve ihtilat. 
lara meydan vereceğine i aret ettiler. 
"-:\filli hisieri inciten ve bu maksatla 
ınilli tarihi yanlış gösteren yazılar" 
hakkındaki kayıt icin de bir tetkik 
merciı gösterilmek lfızım geleceğini 

ve "l\fomleketin emniyeti" kaydının 
tasrih ve tayin edilmesi zaruri oldu
ğunu tebarüz ettirdiler. 

Mazbata muharriri. ayrıca bir tet.. 
kik mercii gösterilmesine lüzum ol. 
madığmı. hakimlerin "Milli hisleri 
rencide etme' keyfiyetini her hangi 
bir e:11ivukuf kadar takdir edebile
cek kudrPtt,. hn lıınilııklarını !':Övledi. 

Akagiindüzün Rözleri 
Söz alan Aka Gündüz, ilavesi tek

lif edilen birinci fıkranın va~~h bu. 
(YazıSJ yed inci sayfamızda) <Sonu Sa. 6 Su: 2l 

Eski Yugoslav Dahiliye 
Nazırı Akçimoviç de 

Dün Tevkif Edildi 
Peıtedeki Amerika Sefareti, Amerikahları 

Macaristanı Terke Davet Etti Acilen 
Belgrad, 24 (A.A.) - Eski 

Dahiliye Nazırı Akçimoviç Bos

n ada kain Ragatiza'da tevkife

dilmiştir. 

Avala Ajansı. sabik başvekil Sto
yadinoviç hakkJnda alınan tedbirle. 
rin harici siyaset esbabından müte· 
vellit bulundugu hakkında bazı va. 
bancı gazet elerde cıkan biitün haber. 
ler i en kati surette yalanlamağa me 
zundur. Evvelce de resmen bi1diri1. 
diği gibi, Stoyadinovic, hüktnpetin 
dahili sivasetine karşı faaliyetini im-

• 

kansız bir hale sokmak için devlet 
emniyetinin muhafazası kanuni hü 
kümlerine göre muayyen bir yerdt> 
ikamete memur edilmiştir. 

M acaristamlaki Amerikalılar 
Budapeşte, 24 (A.A.) - Amerika 

Sefaretinin Amerikalılan acilen Ma 
caristanı terke davet etmesi müna 
sebetile Macar Telgraf Ajansı aşağı 
daki tavzihi neşretmiştir: 

"Bazı ecnebi gazeteleri. Budapeş.. 

tedeki Amerikan Sefaretinin Amerı
kalılan acilen Macaristanı terke da 

!Sonu S11 fi ~ıı .ı 
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TE .NELER ÇIKAR? 
Yazan : Naci Sadullalı 

Eller bol bol gUlmek latlyoraanız. mi· mu7 Hem, tlmlr olunacak eıkl pabuçları 
zah mecmualarını defjfl, yevmi ga· bir müddet ıuda bırakmak Adettir. o ıüt· 

zctelerl okuyun. Bu tavsiyemin laabetlnl çil de, Umlre vereceği pabuçlarını auya 
lsbat etmek için birkaç misal seçeyim di· i yatırmıı olacak. Bunun için, bunu geçelim 
yorum: Fakat mubarek miı::allcr o kadar de, ben size başka bir misal daha g6stere· 

bol, ve her biri, dillerlnden o kadar parlak ytm: ı 

ki, insan hang sini tercih edeceğini ıaıırı· Ve timdi bir de ıu ıerlevhaya bakın: 

yor. Meseli, dünkü gaz.etelerlmlzde oku· ''- Hırıız.lık yaparken vicdan azabı du- ı 
dufjum ciddi havadislerden blrlılnln ser• yan adamı" 
levha11 ıuydu: Bu aerlevhanın altındaki havadise g6re, ı 

"- S!lt gufjumünden çıkan ayakkabı!" Abldın adındı bir vatanda9, evvelki gece, 
Bu serlevha ln111na evvell ısu meıhur sabaha karıı, öteberi çalmak üzere bııka 

fıkrayı hatırlatıyor: Adamcı!lızın birisi, bir vatınd11111 evine girmiş. Ve birdenbire 
bir tabak çorba içmek 11lyetlle bir lokan· vicdan azabı duyarak, çalmaktan vazgeç· 
taya glrmı ve önüne konulan çorbanın I· rılJ. • 

ç nden bir paçavra çıkınca, garsonu çal!•· Bence, bu namuslu hırsı:ıın vicdan azabı 

rıp çıkıımıı. Fakat oarıon, hlı; lıtlfi11I boz. , duyarak, eabaha kar§ı çalmaktan vazgeç· 
madan cevap vermlf: tiğl ıey, mutlaka radyo olacak! 

''- Ne kızıyorsunuz Beyim: On kuruı· e 
tuk ço.rbada11 da Hint kumaşı çıkmaz ya?" Bütün Kumarbazlan Kurtaran 

O sütçO de bu fıkrayı hatırlasaydı, mah-
kemede ıu cevabı verebilirdi: 

"- Ne kızıyorsunuz Reis Bey? Fukara 
bir aut gUl!ümUnden de bir çift eski kun· 

dura yerine bir çift pırlanta küpe çıkmaz. 
ya?" 

• 
Hırsızın Vicdan Azabı: 

Avukat: 

B azı vatandaılır, bir evde kumar oy· 

nadıkları lddiaafle mahkemeye ve· 
rflmlıler. Dün mahkemede onları mUda· 
faa eden avukatın ı6yledl01 ıöz.ler arasın· 
da, vecizeye benzlyen bir de cümle var: 
"- Kumar oynanın bir evde perdeler H aydl diyelim ki: of! indirilir!" 

"- Canım, bunda ne fevkalldellk Avukatın bu cUmleal, aade beraet eden 
var? Almanyada heykelden top, yumurta dUnkU maznunları defjll, daha birçok va· 
kabuğundan kösele, 1üprü11tüden tereyağ, tandııları kurtarmııtır: lnanmızaanız, a· 
tavuk tüyünden reçel çıkarken, lstanbulda partımanlara, evlere dikkatle bakın: DOn
süt gUğUmünden bir çift pabuç çıkmıı çok 1 denberl, çoğunun perdeleri kapatıldı! 

Cocuk Haftasının ikinci 
3 

Günü de Neşeli Geçti 
Gürbüz 

Alan 
Çocuk Müsabakasında Derece 

Miniminilere Hediyeler Veri!di 

TAN 

Resimler, Gürbüz Çocuk llliisabakasırıa i~lirak ede11 yav rularla derece alan miniminileri bir arada gösteriyor .. 

Galata Yolcu Salonu 
inşaatı Tamamlandı 

Mayısta Açtlacak Olan Salonu Tesellüm 

Etmek Üzere Ankaradan Bir Heyet Geldi 
Galata Yolcu Salonunun inşaatı bitirilmiştir. Münakalat Ve

kaleti dört kişiden mürekkep bir tesellüm heyeti seçmiş, heyet 
ilk toplantısını dün Liman İşletmesi Umum Mdürü Raufi Man
yasın yanında yapmıştır. 

Şehir Meclisi, Hararetli 
Bir Toplantı Yaptı 

Bazı Semtlere Atatürk ve lnönü İsimlerinİll 
Verilmesi Teklifi Münakaşalara Sebep Oldll 
Şehir Meclisi1 dün Birinci Reis Vekili Necip SerdengeçtirıiJl 

reisliğinde toplanmıştır. Dünkü toplantıda evvela, Unkapanı ıa
raflarının Atatürk semti ismile isimlendirilmesi, Eminönü mey
danının da İnönü meydanı ismile anılması hakkında yapılan tek

Tcsellüm işi kısa zamanda intaç e. ,----------------------- =-ı lif okunmuştur. 
dilerek salon mayıs sonlarında halka B k s· k y G I -ıe açılacaktır. Yeni yolcu salonunda e ç·ı ev ·ıy·ı er·ıne et•ır·ı em·ıven Bazı azalar bu isimlerin bir s.e'"sı 

değil, bir şehre bile verilmesinın 
tefriş işleri de mayıs i~erisinde ikmal rıı· oldugunu, Atatürk isminin bir se 1 
edilecektir. o·· ıd Ad T hh .. tl ti! ver;lmesinin doğru olamıyacağıtl 

Modern bir tarzda inşa edilmiş o- üren anı aa U er ileri sürmüşler ve teklifin müzakere 
lan yolcu salonunun uzunluğu 94, ge. edilmeden reddini istemişle,;dir. 
nişliği 38, sokak cephesi yuksekliği -o--- ---o-- Bir kısım aza da teklifin kimler ts• 
de 17 mctrcctir. üç tarafı müteaddit S I M o·u·n r· t Od M ı· . rafından yapıldığını öğrenmek ır-
servislerıe çerçevelenecek olan bina, u<; u ansur, ıcare ası ec ısı, zusunda bulunmuşlar, bunun üzerlJı! 
giimrük muamelelerine mahsus bü- b ııu•· 

M••d f Y t V · A." T tk'k Ett' Fatih kazası azasından bir zat u .. 1• yük bir salonu havidir. Seyyahlar U a aasını ap .ı uzıye ı I e 1 1 ld ıtırı halk tarafından temenni edi ıe 
geminin güvertesinden salonun tara- söylenıiştir. 
çasıııa duz ayak ve muteharrik bir Serbestçe hırsızlık yapabilmek i- Ticaret qdası umumi meclisi, dün t 
. i . f . çin çalıştığı sabun fabrikası bekçisi toplanmıştır. Avrupadaki harp va. Bu izahata rağmen umumi beye' 
ıskeleden geçecekler, kı tara ı genış ş k' . "ld. kt k · il1' 

h t h. d" ·1 l . ev ıyı o urme en ve aynar sa. zivcti tica t alemimizı· ehemmiVetli bu semtleri, isimlerin tsışıdığı bi.ıY' c:· ve ra a ır rner ıven 1ı e sa ona ı1ne. l '••n "-.... __ .., ~~---ı.. ----.ı:-ı ~·· ,, 't.. T c;~ 
k"1 df Y l l g t ., - • Olr ffiCSe}e e kJıfŞİWŞhrmış 1r. aki §0ııfCL1C IllULl:Ucı:UiJ l.JUlUJCIUU:lı uı 

ce ;ıer r. 0 cu ar sa ona ırer e • ı etmekten suclu Mansurun muhake. "me· 
k al ·ı meşgul olmıyacaklar ı olan müteaddit müracaatlar üzerine lenin bir defa da mülkiye encu en eşy arı e . . • mcsinc dı.in birinci agır ceza mahke- re-
dır. Bu hususta tatbık edılecek nu. . d d d'l . ı· oda idare heyeti malların teslim edi- ninde tetkik edilmesine karar ve . .. mes1ı1 e cvam e ı mış ır. 
marn sistemi ile eşyalar gumruk mu- .. . . lememesi gerekse !iyot yükselişi do-- nk teklifi oraya göndermiştir. 
aycne masalarında kolayca buluna- l\fahkcmedc curum eşyası bırcr bı. ııı· 

·· d · ·ı · k l ş k' layısile taahhütlerin ifa olunamaması Bundan sonra meclis, belediye ı,. 
bilecektir. rer goz en g~çırı mış, ma tu ev ı, bıtnsı talimatnamesinin müzaketeS 

Snlonun denize nazır cephesi muh- 'atıldıgı sabun kazanında tamamen e- sebeplerini tetkik etmiş ve Fransız ne ge~miştlr. Müzakerelerde, ysl<dt~ 
teşem bir cameknn şeklinde yükse- rimiştir. Giycliği elbiselerin ve ça- Ticaret odalarının mt'karreratını göz iskeleler arasında işliyen vapurlar 
lereh, geceleri ışıklanacak olan cam maşırların yun ulan kuı "illan erimiş, den geçirerek hazırladığı raporu U- eşva nakli, bu vapurların alt saıorı· 
tavanla birleşmiştir. Seyyahlar gum- ancak pamuk veya keten gibi nebati mumi mecli:se vermişti. Oda rapo- l&.;ında sigara içilemiyeccği ve yat~' 
rük muamelelerini bitirdikten sonra I ensice ile bu ~amaşırlar iç:ndc ka!~uı runda teslimi taahhıit edilen malın lamıyacağı, vapur iskelelerinin d• ~ 
geniş bir geçit vasıtasile şehre çıka- 1 kemikler, nebati ve madeni eşya eri. harp dolayısile teslim alınamamasını ma temiz bulundurulması lazım ge 
caklardır. memistir. Bu sebeple kazandan çıka. diği, diner nakil vasıtalarında olduJıl mücbir sebep olarak kabul etmiştlr. "" -+ 

B.nanın zemin katında resmi he- rılabilen eşya anahtar, tarak, kol ve gibi vapurlarda da karşılıklı pen .. -
b k k 'ki · k k k ı Teslimi taahhüt edilen mal, mun. 1 d 1 aAt yetlerc mnhsus ve hususi bir kapıyı Qca cmı erı, ça ı, urşun a em relerin açık bu un uru amıyac 0 

havi bir salon da yapılmıştır. Birinci defter gibi e~ya ile lime lime bir hale hasıran bir tek memleket malı ise, vapurların limanda, lüzumundan ftt"' 
katta ve büyi.ık salonun iki tarafında gelm•ş olan çamaşırlardır. Biraz da mücbir sebep mevcut sayılmıştır. Tes la düdük öttüremiyecekler\ hakk11'' 
yolcu karşılamak veya uğurlamak i- karaciğer ve dalak parçaları bulun- limi taahhüt edilen malın kliringli daki maddeler kabul edilmiştır. 

Allı ay-1lk yanular bfrirıcisi 
mi11imirıi SEl1 l JJI 

3 ya§ına kadar olanlar biı itıclsı 
Al'ŞE 

Cocuk bayramı mütlasebetile dün 1 
:le ~ehrin her tarafında mut!addit 1 
toplantı ve eğlenceler yapılmıştır. , 

·in gelenlere mahsus dcn'ze nazır ve muştur. Bunlar birer birer görülmüş, memleketlerden getirilmesi mukave. Eski belediye zabıtası talimatnat1le 

1 
Üstü örtülü taraçaya kapısı olan ıki suclu Mansura dn gösterilmiştir. lede tasrih edilmiş ise, o sipariş kli- sindeki "Liman dahilinde, vapurldS• 
salon vardır. Geçen celsede avukat Cemil Saçlı ringin en kolay i~lemesi dolayısile rın fayrap yapması yasaktır" rrıa • 

tarafından müdafaası yapılan l\fan. Almanyuya verilerek vaktinde tes- desinın kaldırılması uzun münakaşs• 
surun tevkifhaneden posta ile gön- liın edılmek üzere kabul edilmiş ve yı mucip olmuştur. Neticede fayrsl' 
derdiğı yazılı ve çok uzun müdafaa. fakat harp neticesinde fabrika taah. yapmadan vapurların hareket .. ed~e• Pi YER L U İS' in name okunmu'itur. hüciünü ifa etmemişse bu hadise müc . kl . 1 ld ğ d encurrı ır mıyece erı an aşı ı ~n. an .1 

Kararın tebliği için duruşma 15 bir bir sebep telakki edilmektedir. nin vapmış olduğu tadılat kabul ed~"' 
mayısa bırakılmıştır. Raporun istinat ettiği. esaslar, tiic. miş. ve diğer maddelere geçilmi"tıt· 

Çocuk E.irgeme Kurumunun teıtip d T · 
ettıgi Gurbuz Çocuk musabakası çok Beraet Kazanan Nasuhi Bay ar ercümesı 

::~J;;~E~~~~=~~~::::::· j: A F R O D i ·T 
ri heyeti reisi doktor Ali Şükri.i ço. 
cuk bakımı hakkında bir konferans 
verm'"tir. Bundan sonra 300 çocuğun 
i t rak etti i seçmeler yapılmış, 40 

* Tahtakalede Al~ isminde birini carlarımızı yakında~ alakada.r . eden Talim ve uçuş yerlerinde topları• 
tabanca ile vurmaktan suçlu Hasan mevzu1a~ı. ayrı ayrı ızah ;tm~tt O- manın yasak olduğu, tayyare kullttfl' 
ikinci ağır ceza mahkem~sinde birse. da meclısı. raporu muva ık u muş- ı mak için m.erciinden müsaade ve e~
ne iki ay hapse mahkum olmuştur. tur. liyctname istihsal etmeden şehir u• 

zerinde ve alçaktan tayyare uçurul•" 
mıyacağı, sabahları saat sekizden eV· 
vel şehir üstünden ve alçaktan (a"J
yare sevketmek suretile halkı~ r•d 
hatsız edilemiyeceği hakkındakı rrı8 

deler de kabul edilmiştir. 

ço uk intihap edilmistir. Bunlar ara. 
sından d .. kura ile üç yaş grupundan 
uç<.-r cocuk ayrılmıştır. Neticede 6 
a~ lı ı;t n bir yaşına ka?ar ~l~nl~r .a: 
ra nda birincilıgi Sevım, ıkıncıclıği 
Ahmet, üçunc..ılü ü Türker, 1 'den 3 
\•a ınn l~adar olanlar arasında 1 ciliği 
A" e ıkinciligi Sedat, üçünci.ıhiğü 
']. · r 0{ftn; 3 ten 7 yaşına krr:iar olanlar 
arn ınd da birinciligi Selçuk, ikin
ci gi Erçin, uçünculı.igü Adnan ka
z nm lor, muhtelif hediyeler alınış. 
lurmr. 

Büyük 1\1üsamcre 
O l den sonra, yine F-rnnsız tiyat. 

rosunda fakir çocuklar için buyük 
bır musamere verilmiştir. İşık, Bo

azi i, ve Şişli Terakki lisesi talebe-
1 •ri bu musamerede çocuk dansları 
) upmı ]ardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ço
cuklar için tertip ettiği e~lence~er, 
dun de onlara neşeli bir gun geçır~
m tir. B'r kıs:m çocuklar muht~lıf 
n kıl vasıtnlarıle şehirde gezintıl~r 

mıc:, sınemalara gitmişlerdir. Bır 
c , ı lkevı ve Çocuk Esirgeme kuru.. 

__ ,· . m~rcler 

, , . ~a a z. oynatılmıştır. 

İsimli Eserinden Sonra 

KADIN ve 
En Güzel Şaheseri Olan 

OYUNCAGI 
Semilı Lütfi Kitabevinin ne§retmekte olduğu ~'Dii11ya şalıe

serleri11den tercüme serisi,, 11itı U üncü kitabı olarak çıktı. 

Çen9elköyünde 
Genç 54 Yaşında 

Yaşında Bir 
Birini Öldürdü 

18 

Her münevver ve edebiyat meraklısı dünya şaheserleri terci.i-
me serisini takip etmelidir. Bu seriden neşrolunan eserler: 

Dün sabah saat l 0.30 da Çengel. 
köyünde bir cinayet işlenmiş, 18 ya
şında Saliıhaddin isminde bir genç, 
kom§USU 55 yaşında Hüsnüyü taban •• K. 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
85 
50 

La Dam O Kamelya. ( A. Dumas Fils) Mithat Cemal en ile alnından vurup oldürmüştür. 
Tais. ( Anatole Fratıce) Nazan Danişmend Vaka şöyle olmuştur: 

) Aslen Amasyalı olup Çengelköy. 
l\lavisakalm Yedi Karısı. (" ,, ,, " de Kuleli civarında pir evde oturan 
l\lelcklerin İsyanı. ( ,, ., ) ,, " Salahaddin ile Hüsnünün arası eski 
l\lanon l..ıesko. ( Abbe Prıkost) Murat Uraz bir meseleden dolayı açık bulunmak. 
Fakir Bir Gencin Romanı. (Octave Fe.ııillet) Faik Bercmen tadır. Tab'en çok asabi bir genç ola.n 
Metresi ve Ben. (lflarcel Prcvost) Suat Derviş s.al.iıhaddin bir kaç gündenber~. bı~ 

ısınır buhranına tutulmuş, ve Husnu 
Bir Kadının Sonbaharı. ( " " ) " " ile araiarındaki meseleyi gittikçe bil-
Afroclit. ( Piyer Lııis) Nasuhi Baydar yülterek nihayet onu öldürmiyc ka-
Kadm ve Oyuncağı. ( ,, ,, ) Ulunay rar vermiştir. 
Graziella. ( A. de Lamal"tine) Nebahat Peyami Safa Evvelkı gün lstanbula g "'n Sala. 

K 
• ( Andre Gide) B h T ak haddin henüz tesbit edilemiyen bir 

Dar apı. . . , . .. ur an opr yerden bir tabanca tedarik ederek ak 
yarı Kalan Itıraf ( A11dre Gıde) Suzan ve M. Karabasan ~am çengelkôye dönmüş, Hüsnünün 
iki Yeni Gelinin Hatıraları. ( Balzac) Nurullah Ataç evi önünde bir hayli dolaşmış ise de 
Elizahct. (Knul Hanıswı) Nasuhi Baydar 

1 

onun dışarı çıkmadığını ~örünce ken. 

50 Kapalı Kapı Arkasında. 
}'uknrıdaki kitaplar içi11 "Semih l.ifilfi,, Kitabed11e müracaat 

( [J. J?ridlmıd) N adil'e Sadi di evin: ~itmiş ve sabahın olmasını 
beklemıstır. 

edilmelidir. Beclelsiz si11ariş1 tediycli muamele knlml olunmaz. 

• 

N.!-ayct Hüsnüniin sabah saat on 
hucul~ta e\ rnden cıktığını gören Sa-

lahaddin tabancasını çekip ateş et
miyc başlamıştır. İlk ü9 kurşun boşa 
giLmiş, fakat dördüncü, Hüsnünün 
alnına isabet ederek onu cansız bir 
halde yere sermiştir. Katil Dundan 
sonr .. tabancasını pantalonunun ar. 
ka cebine yerleştirmiş ve süratle ka
çıp arcadan kaybolmuş ise de iki sa. 
at wnra Eminönü meydanında dola
şıt'ken yakalanmıştır. 

Salahaddin suçunu itiraf etmekte. 
dir. Onun bazı hareketlerinden şuu
runun muhtel olduğuna ihtimal ve
rildiğincJen suçlunun yarın tabibiad
liye gönderilmesine karar verilmiştir. 

Ankarada Otobüs Bir 
Çocuğu Çiğnedi 

Ankara, 24 (TAN) - Bugün saat 
18 de Bankalar caddesinde Merkez 
Bankası önünde feci bir otobüs ka. 
zası olmuştur. Şoför Şevketin oğlu 
beş ycşındaki Erdoğan 77 numaralı 
otobüs tnrafından çiğnenmiştir. Ço. 
cuk clerha1 ölmüş ve ;;oför Yusuf tev
kif edilmiştir. 

---o---
Suçlu Darphane İşçisi 

Darphanede. bozuk basıldıkları 1.
çin piyasaya çıkarılmıyan pllralard•11 

41 lira 30 kuruşu çalarak harcarrıs1'· 
tan suçlu Darphane işçilerinden ııı: 
zanın muhakemesine dün Biriocı 
Sulh Ceza mahkemesinde baş\arıdı· 
Rıza mevkuftu. Kendisine isnat ed

1
" 

len sucu inkar etti. Muhakeme, şa
hit celbi ıçin başka güne bırakı~ 

• 

T A K v 1 M 

25 NİSAN 1940 

P ER Ş E 1\1 BE 
4 üncü ay 
Arabi: 1358 
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BUGONİ 
~ ..•................. : 

liz Bütçesi 
ıızcm: Ömer Rıza DOGRUL 

t ngilterc Maliye Nıuırı Sir Jon 
Simon dün, harp bUtçesini 

im etti. 2 mil~·ar İngiliz Jirası-
\raran bu bütçe, hakikaten müt. 
t. İngiltere Maliye Nazırı hu 
eyi hazırlamak icin yeni vergiler 
•na lüzum görmü '\'C bütün in. 

'.1' AN 

flfK. 
Radyosu 

Yazan: B. FELEK 
Birkaç zamandır köti.i bir tUrk. 

l ınillctini harp masrafının altın. , 
kalkabilmek için hu ağır yiikü ı 
lenmcğe davet ctmistir. 
ndra matbuatının miHalaaların. 
anıa~ılan ilk nokta. İngilizlerin 

çe ve görünüşe nazaran bariz 
bir fena maksatla yapılan Alman 
radyo neşriyatını bilmem takip edi. 
;)Or musunuz? 

Bircoklnrının, her şeyden evvel 
bu rndyoda fena bir tUrkçe konuşan 
spikerin sevimsiz ifodc edfüıına ta. 
hanımiil cdcmiycrck onu dinlemedik. 
lerini bildiğim için size bu mütcred. 
dit suali sordum. Çekilmez yükü, sırtlamak kara

da olduklarıdır. Çfinkii, giri§ilen 
bi kazanmak icin bu yiikii taşı. 
tan başka çare yoktur. 

lııgiltere, harp yüzünden, her gün, 
altı mil:von sterlin sarfetmckte. t • 

' Yalnız bu masraf senede 2 mil. 
t sterlinden fazla tutar. Onun için 
Qli~·c Nazırının takdim ettiği büt. 1 

hütün harp masraflarını değil, 
Uııız büt~e;re ait kuıınını ihtiva edi. 
't. Masrafın gerisi istikraılarla tc. 
ı~ olunmakta "e böylece mükellef. 
1i1t J'ükii bir de.rece hafillcmcktc. 
~. 

litçe NeCien Kal5arıkZ 
'---~;__~~~~-s ir Jon Simon, biitçcnin bu de. 

falı rece büyümesinin sebeplerini 
~tl eden nutkunda, dövüşen kuv. 
~ tleı-e ait her ihtiyacı en mükem
·ııeı surette temin etmek mecburiye. 
~i anlattı ve İngiltcrenin dövüşen 
l· \'\relerine en iyi silahı, en iyi tec
tıatı, en iyi levazımı, elhasıl mu. 
~ti~ kuv'\·etlcrin vazifelerini azami 

1 tııyet ve itimat içinde yapmaları. 
1 teınin etmeyi en büyük vazüe ta. 
•dığını söyledi. 

1 
İ?gilterc halkmın bu çok ağır büt. 
~·ı, derin bir feragatle kal"Şllama~ 

~tıın hikmetini de bu ~özlerde ara. 
a}{ icap eder. Çünkü lngiliı halkı. 
. ı:ı hiitün arzusu muharip kuvvetle. 
il Vazifelerini bu ~artlar icindc ifa 
1rrıeı · ..ı ~- ~ • erıwr. 

h .. Sir Jon Simon, İngiliz halkının 'bu 
qtçe iC)plarının ifasını kolaylaştır. 

1
.ak iı;in en mühim tavsiyesi, halkın, 

\!'•tlarını da. ihtiyaçlarını da münı. 

1.Utı ınertehe ihmal ederek menıleke. 
ııı flzami derecede ihracat yapma-
!~ • 1 ~- ----···=- U-•-r• - 1 --
t, Paralarını en mühim zaruri ihH. 

~Çlarına hasretmcli ve arttırdıkları 
~ talarJa zaferin kw:anılmasma yar. 
11llda bulunmalı! 

~rın Tavsiyeleri: 

j ngilterc Maliye Nazın. bilhassa 
bu nokta üıcrindc dmmuş ve 

~esela üstünü ba~ını cskitcnlcrin ye. 
/ elbise almayı dilşünmiyerek eski 
lııq5külerilc bu ıniihinı günleri geçir. 
eğe çalışmalarını istedi. 

) Siinkü bu sayede dahili istihlak 
ltıliıi.indcn m<>mlekct ihracatı eksil. 
~eıniş ''c harbi kazanmak yolunda 
~I Uanılacak para da israf edilmemiş 
•caktır. 

~ lngilizlerin bütün bu tavsiyelere e. 
~ (!lllnıiyet ''erecekleri şüphesiz sayı. 
~~or ve bu vaziyet, in~ilizl~rin ~a~
~~ kazanmak yolundakı azımlerının 
~Shir sarsıntı geçirmiycceğine k tı 
~clil telakki olunuyor. --, 

Şoförler Hakkında 

bahiliye VekCileti Yeni 
Bir Karar Verdi 

~ A.nkara, 24 (Tan Muhabirinden)
~ a.lıi!iye Vekaleti halen şoförlük e. 
~lllerie bundan sonra şofö:_li.ik yap. 
~ <lk için ehliyetname almak istiyen. 
tı t hakkında yeni bir karar vermiş-
t. Dün alakadar makamlara tebliğ {!q· 1len bu karar şudur: 

6. "Şoför olarak yet~şmiş olu~ bele~ 
~~elerce imtihan edılerek ehliyetna_ 
\. e alacak olanlar, imtihanda mu. 
<lffak olduktan sonra ve ehliyetna. 

tt>.eıeri \·erilmeden önce imtihan he. 
~!:tinin bir tezkercsilc mensup oldu~ 
~lt askerlik şubesine go1!'der.ilec~t!r· 
ı. Slterlik subesi bu vazıyetı şoforun 
..... o;,: ' 
lınycsine ve nüfus cüzdanına işaret 

~~ecek, keyfiyeti imtihan heyetine 
11clirecektir. 

•1 lievct bu muamelenin hitamın. 
~ ~ 1 "-l•<ıtı. sonra alakadar olan kimseye en-
1Yetnameyi verebilecektir. 
r lıaıen şoför olanlar ellerind~ki nÜ
lıs tezkeresi ve şoförlük ehlıyetna
~esile mensup old.ukları askerlik şu. 
elerınc müracaat ederek derhal ka.. 

~ltlarını y:ıptıracaklardır. Bu kaydı 
~Ptırınıyanlar şoförlük yapmaktan 

enedileceklerdir. 
--0---

1\takcıızen Romaya Döndü 
d lloına, 24 CA.A.) - Bitler tarafın· 
.. an ge<:cn hafta acilen Berline çağ • 
.. ıla - El · . V li n A.lrnanyanın Ro~a .Ps.~ on 

Bnna gelince; meslek icabı iyi kö. 
tti her şeyi öğrenmek mecburiyeti 
bann bu tatsız ncşriyntln meşgul oJ. 
mak angnrl asını l Hklcıni tir. 

Bu mecburiyet scvkiJc bilirim ki; 
bu rnd;) odan bir hakikat öğrenmelı 
mümkiin değildir. Yalnız onun neş. 
riyatile. bitarnf mcmbaların ve mUt. 

Almanların Şimal Denizine mayin dökmek i~in kullandıkları en belli ıbardıman etmişler ve birçok tahribata sebebiyet vermişlerdi. Yuknndaki tcfik memleketlerin neşriyatını kar. 
başlı üs, ŞiJt'tedir, Müttefikler burada askeri tesisatı birkaç kere bom. :resimler ge~cn defaki bombardımanda ı-apılan hasaratı gösteri~·or. şılaştırarak, yalanla tak\•İye edilmd 

·Anzac'larn;--ıJngilizler Sylt Adasında 
Türkler A H U 1 • • 

• istenen zayıf cephenin neresi oldu, 
ğunu bulmağa çalısırım. 

1 Yine kendi teclbirsizliğile başı püs, 
kiillü bir beliiya uğramış olan Alman 
milletinin hakikatleri tahrif vo ha. 

Hakkındaki man ava s erını 
Kah~:4~~Ai)ya!.!oluA. Yine Bombardıman Ettiler 

jansmın hususi muhabiri bildiri· 
yor: Yeni Zelanda ve Avustral
yalı efrattan, müteşekkil kuvvet 
olan Anzac'lar, unutulmaz gün, diye 
andıkları Çanakkaledeki kanlı çar
pışmaların 25 inci yıldönümünü, yn
rm kutlulryacaklardır. 

Büyük Harbin dehşet verici hatı
ralarile ve yeni müttefik Türkiyeye 
karşı dostluk ve hayranlık hislerile 
dolu olan bu tarih, şimdi Anzac'ları, 
Türkiyenin dost ve kahraman evlat· 
larına bağlıyan sarsılmaz bağı, gele
cek nesillere tanıtan bir gün olacak
tır. 

1914 harbi münasebetile ve bilhas
sa, 25 nisan 1916 tarihinde, mütead
dit cephelerde harp deva ettiği sı. 
J. aaa, ..ı. ı.u..ıucı u.. ç;..ı..u.u.h e ı az 

Londra, 24 (Hususi) - İngiliz tay. 
yarelEri dün, Almanların, Şimal de
nizine mayin dokmek ve Norveçc se. 
ferler yapmak için kullandıkları en 
bellibaşlı üslerden olan Sylt adasın. 
daki Vesterland tayyare karargahmı 
bombardıman etmişler ve teyyarele. 
re ateş a~an iki karakol gemisini ba. 
tırnu§lardır. Hava Nezareti, bugün 
neşrettiği tebligde taarruzun muvaf
fakıyetle başarıldıgını, hangarlar ve 
meydanlar üzerine bombalar atı!a. 
rak müteaddit yangınlar ve müthiş 
infilfıklar olduğunu bildirmektedir. 

Siegfricd hattı istihkamları mü~. 

lngiltere • Polonya 

Arasındaki iş Birliği 

ettikleri zafer neticesinde müttefik 
kuvvetler kıtaatmın ricati üzerine
dir ki, Anzac'lar, Türk tograğı mü
dafilerinin kıymetini takdir edebil- ı 
mişlerdir. Londra, 24 (A.A.) - Reuter'in dip. 

lomatik muharririnin öğrendiğine gö 
re, Polonya Başvekili ve Polonya 
kuvvetleri başkumandanı General Si_ 
korski, resmi ziyarette bulunmak Ü

zere yakında Londraya gelecektir. 

Bu ordunun şefleri, onların ölüle
rile bizim öUilerimizin yanyana e
bedi istirahate vardıkları, evlatları
mızın kanı onların evlatlarının kani· 
le karıştığı bu toprak üstünde Çanak
kaledc dikilen abideye ve kahraman 
askerlerimizin hatırasına ithaf edi
len diğer abideye, Yeni Zelandall 
eski muhariplerin gösterdikleri arzu 
ü:z;erine çelenkler koyacaklardır. 

Öyle zannediliyor ki, General Si
korski Londradaki ikameti esnasın. 
da İngiliz hava kuvvetleri yüksek ku. 
manda heyeti erkanile görüşecek ve 
İnglliz ve Polonya hava kuvvetleri 
arasındaki hareket birliğinin t~ksif 
edilınesi vasıtalarını müzakere eyli
yccektir. 

General Freyburg, Anzac'Iarın 
Türkiye hakkındaki duygulatuıı izah 
etnılştir. 

Hepsi Türkiye hakkında sitayişkar 
manalar taşıyan 'bu sözlerden sonra 
Samoa adası valisi Albay Sir Allen, 
şu !hatırayı andı: 

mülen ışıklar serpiyordu. Bugitn, ö. 
lülerimiz için dikilen abideye güzel 
bir güneş, ittifak ve dostluk güne~i 
doğarken çiçekler hırakacagız.' 1 

"Çanakkaleden çekildiğimiz sıra. 
da, mehtap, denizin dalgalarına gö. 

• Alman Erkanı Harbiyesi eski Polonyanm Kra
kovi §elırinde karargah kw·mıya km·aı· vermiş" 

tir. Bir kaç gü1ı evvel belediye dairesi ve diğe1· 
umumi müesseseler askeri makamlar tarafm
'dan işgal edilmiştir. Bu lıaıırlık bittikten 48 sa
at sonra General V 01ı Reichnau'nun kumanda
sında on bir hususi treııle asker ve erkam har
biyesi gelmişlerdir. Askerlerirı şehre girişi tan
tanalı olmuş, ve halk üzerinde tesir icrasına dik
kat olunmuştur. 
O gündenbe1·i Krakovi şehı·inae büyük bir askeri 
f aal.iyet hüküm sürmektedir. Alma11 Erkanı 
Harbiyesinin burada yer~şmesi, Cenubu Şarki 
'!Avrupasını istila için lıazırlarıarı plôrıla alaka· 
'dar gösterilmektedir. 

-li 
Almanya, İtalyayı müttefiklere karşı harbe girmeğe 
teşvik için, Romayı:ı üç vaatte bulunmuştur: 

l - Cenubu Şarki Avrupa hudutlarında mühim mik. 
tarda asker tahşit edilecektir. 

2 - Trablustaki İtalyan kuvvetleri takviye edilecektir. 
3 - Şimalde İngilizler öyle tazyik edileceklerdir ki, 
İngiltere Akdenizde harekete geçeıniyecek hale getiri. 
lecektir. 

Jtalganlar Orta Avrupadaki nüfuzlarım kaybet· 
mişlerdiı-. Şimdiye kadar, Alman istilasma karşı 

temilatından olup Losheim'de bulu. 
nan büyük bir garaj bir yangın ne. 
ticesinde tamamen harap olmuştur. 

Almanlar, bunun bir sabotaj eseri ol. 
duğundan şüphelenmektedirler. 

Frarısada lıava harbi 
Dün İngiliz ve Alman avcı tayya· 

releri arasında Verdun civarında bir 
hava muharebesi olmuştur. Zanne
dild · ğine göre, bir Alman tayyaresi 
düşıirülmüştür. Bir İngiliz tayyaresi 
düşmanın attığı mermilerle ateş al. 
mıştır. 

Fransız tayyareleri Prag üzerine 
kadar bir keşif uçuşu yapmıslardır. 

falya ve Abloka 

Meselesi 
Londra, 24 (A.A.) - Ingifiz hükü. 

metinin salahiyettar bir mümessili, 
İtalyanın İngiltercden abloka mesc. 
lesinin kati bir surette hallini iste .. 
diği hakkında bu. sabahki Londra ga. 
zetelerinden biri tarafından verilen 
bu haberin katiyen yanlış olduğunu 
bildirmiştir. 

Bilhassa ayni haberde İngiliz ge. 
milerınin Adriyatik denizinde İtal. 
yan vapurlarını tevkif ettiğinin bildi. 
rilmesi mezkur mümessil tarafından 
\teessüfe şayan) terkibile tavsif e. 
dilmiş ve hiçbir İtalyan vapurunun 
Adriyatikte tevkif ediİroediğini1 İtal. 
yan hiikCtmetinin de bu hususta pro
testoda bulunmuş olmadığını söyle. 
mıştir. 

Sidney'dcn verilen bir habere gö· 
re, Cnva limanına sığınmış olup Vla. 
divostok'a gitmeğe hazırlandıkları 

zannedilen 14 Alınan ticaret vapuru. 
nu, İngiliz harp gemileri açıkça bek· 
itmektedirler. 

l ngiliz kııvvetleri çoğalıyor 
Britanya İmparatorluğunda hnlen 

silah altında iki milyon asker vardır. 
Harp filosu efradı ile ticaret filosu, 
hava filosu, polis ve hava müdafaa. 
sına tahsis edilen efrat bu rakama 
dahil değildir. Fransadnki ve Orta 
Şarktaki ordulnr mütemadiyen tak. 
viye edilmektedir. 

Sovyet • 1ngiliz 

Görüşmeleri 
Londra, 24 (Hususi) - İngiliz -

Sovyct ticaret muahedesi meselesi 
hakkında sorulan bir suale karşı Bas
vekil namına Hariciye Müsteşarı 
Butler demiştir ki: 
"- Hükumetimiz, bitaraf bir hü. 

kumetle aktedilecek her hangi bir 
ticaret muahedesi harbin bugünkü 
şartlarını ve bilhassa düşman için 
çok mühim olan maddelerin teslima
tını nazarı itibara almıya mecburdur. 

Buna binaen, İngiliz hükumeti 
Sovyet hükumetini bu mülahazaları 
nazan dikkate alacak bir ticaret mu. 
ahedesi akdi için müsbet teklifler e 
bulunmağa davet etmiştir. 

Lord Halifax1 Sovyet Bilyük Elçi. 
si Maiski ile dün yeni hır gôriışme 

yapmıştır. Bu görüşmede mevzuu 
bahsolan mesele ifşa edilmemiştir. 

ltalyanın gardımma güveııen Macaristan, bu 
ümiil.inde aldandığmı anlamış, ı·e bu defa Sov
yetlerden himaye ve yard1m teminine teşebbüs 
etmiştir. Macarlar Orta Avrupa ve Balkanlarda 
Sovyetleri11 muvafakati olmadıkça Almanlarm 
sulhü bozmıya teşebbiis etmiyeceklerinc kani 
olmuşlardır. 

Yugoslavyanm da llalyadan yüz çevfritJ Sovyet· 
lerle anlaşmıya teşebbüs etmesi, ltalyanuı Oı·ta 
Avrupa iizerindeki 11üfuzuna nihaııet vermiştir. ,,.. 
İtalya, Yugoslavyanm Sovyetlerle anlaşma teşcbbii iinc 
karşı ses çıkaruııyor. Halta bundan memnun olduğunu 
ihsas ediyor. Bununla, Balkanlarda Almanya, İtnlyn , c 
Sovyetler arasında bir anJa~ma viicudc geldiği kanaati. 
ni vererek müttefikleri tehdit etmek istiyor. 
Yugoslavların bu hareketi, belki de Berlinde bir siirpriz 
tc~kil etıni~tir. , .. 
lsveç harbe hazırlanıyor. Sokaklarda askeri. 
müfrezeler dolaşıyoı·. Limanlarda gemilere son 
harp rengi veriliyor. Evlerin önüne kum torba· 
lan ve tuğlalar yığılıyor. Pencerelere kırılma

ması için bezler yapıştırılıyor. Gazeteler Stok
'holm'ün haritasını neşrederek sığınakları gös
teriyor. Kapalı mağazaların kapılarında şu ya
zıla1· okımuyon Silli/ı altma çağrıldığımız için 
mağazamız kapanmıştır. 

sımlannı tezyif etmesine diyeceği. 

miz yoktur. Mevcudiyeti tehlikeye 
girmiş olap bir millet kendini ınüda. 
{aaya yarıyacak vasıtayı intihapta 
serbesttir. 

Yalnız bu müdafaa sistemi başka 
bir müstakil memlekete tariz ve o.. 
nun politikasınn karşı halkı tahrik 
şeklini almamak lazımdır. Halbuki, 
maalesef Alman radyosu bize karşı 
bu )olu tutmuştur. 
İki akşam evvel, yine büyük biT is. 

teksizlikle actığım Bcrlin radyosu .. 
nun fena göriişen spikeri Türklerin 
Umumi Harbi müteakip Mondro! 
mütarekesinden Lozan muahedesine 
gelinceye kadar u~'Tadıkları n:ıusi. 
betlerin sebebi hep Fransız ve Ingi. 
lizler olduğunu, halbuki Milli Müca. 
deJelİ Alnıanlnrm daima takdir ve 
tasvip ettiklerini söyledikten sonra 
bugün mukadderatımızı askeri, siya. 
si ve iktısndi nhitlerlc mukadderat. 
lnrınn bağladı"' ımız ıniittefiklerimfzi 
HJıayasız ve namussuzlar" diye tav. 
sif ederek arkasından dn ''Türkiye 
matbuntmın bir kısmı bunların AmA. 
lini ter' ice let olmaktadır. Nitekim 
Hiisel in Cahit de Tiirkiyenin mena. 
fiini, müttefiklerin menfaatlerine 
muvazidir demek kiistahlığında bu. 
lunuyor" diye hiikGmctimizin harf. 
ci si~ asctine tariz, Tiirk matbuatının 
haysiyetine ve Millet Meclisi azasın. 
dan bir muharririn şerefine tecavilz 
etti. Bu feno göriisen emir kulunuıı 
mnksndı, l irmi kiisur sene evvel dilş. 
man1nnmız olan l>Uglinkü müttefik. 
[erimize yaldnşmamızı halk nazarın. 
da gayri tabii güstcrmek ve eski 
düşmanlık duygularını gıcıklıyarak 
bu ittifakın hissi tornflnnnı zaafa uğ. 
rntmnktır. Bu beyhude gayreti ''e 
o yersiz tecavüzleri yapan radyonun 
unuttuğu bir nokta vnr. 914 de fnıl
lizlerin elinden kurtulmak için ça. 
nakkale boğazından içeri kaçım Al. 
man amiralinin Rus limanlarını topa 
tutarak ihdas ettiği cmrivakilc har. 
be nasıl girdij?imizi, dört sene harp 
esnasında Tiirki~·enin gıda maddele-
rini Almanların kendi memleketle. 
rine taşıyarak halkı süpiirge tohumu 
yemiyc nasıl mecbur ettiklerini, Al. 
man ordusunun garp cephesindeki 
yükfüı'b tahfif için bizi kanal taarru. 
zu gibi delice maceralara sevkederek 
bunun nksiilômeli neticesi nçı1an Ça. 
nakkale cephesinde yiiz binlerce 
Türk evlndının öliimüne ~-ine Al. 
manların nnsıl sebep olduklarını o 
de\'irleri yaşnmıs olanların hisbirisi 
unutmaımştır. 

Almanların lehine olan biitün bu 
fedakarlıklara ve hnrhin orta ~·erin. 
de bize ) apılan ıniinfcrlt bir sulh tek. 
lifini reddetınis olmnmıza rağmen 
Almanlar, garp cephesindeki müta. 
reke teklifinden de bizi haberdar et. 
memisler, hatn harpten sonra AJ. 
manyaya iltica etmiş Tfük nazırları. 
nın katillerini tebriye etmişlerdir. 

914 den !HS e kadar siircn dört sc. 
nelik silah nrkadaşlığı bize Alman. 
tarı pek yakından tamınak :fırsatını 
vermiş. belki de iyasetimize verilen 
bu son istikametin tayininde bütün 
hu yak-ın mazideki tecrübelerin ve 
aldığımız derslerin tesiri olmuştur . 

İşte Alman radyosunun bilmediği 
veya unuttuğu nokta budur. Eski 
düşııınnlarıınızla şimdi müttefik o. 
luşumuzu aykırı gören Alman radyo. 
su, dnha sekiz ny C\ vcl birbirlerinin 
mukaddesatına kilfreden Alman na. 
rileri ile Rus bol eviklerinln bugünkü 
dostluklarını görmüyor nm? 

Milletler ilelebet birbirleriJe busu. 
met halinde ya nmazlar ya! iste Yu. 
naniı>taula olan dostluğumuz. Anado. 
lu harbinden sonra birbirini çok da • 
ha h •i anlı~ an iki ınilll't ~imdi adc. 

fnPv::ım1 7 indrfo) 
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23 ı ~ı an Hiıkimiyct ve ~o
cuk Bnyrnmı Ankarada da 

biiyük merasimle kutlanmı tır. Bu 
resimlerde sırasile şunları görii. 
~·o ruz: 

1 - Ankara Ulus meydanında 
talebelerin ,.e halkın iştirakile yn. 

pılan muazzam toplantıdan bir gö. 
rilnü~. 

2 - Merasime iştirak eden kü. 
çük mekteplilc.rden bir grup. 
_ 3 - Çocuk Esirgeme Kurumu
nun minimini yavruları geçit res. 
Jni sırasında kendilerini hararetle 
nlkı~la~ nn halkı scliınılıyorlar. 

23Nis amı 

' 

'l' AN 

Romanyaya] 
Gidecek 1 

Heyetimiz 

Nişanlısının 

Yanaklarını 
Parçc;mladı 

Romanyaya gidecek ticaret heyeti Dün akşam Kuçukpazarda Rizeli 
cumartesi günü hareket edecektir. Ali isminde birisi nişanlısı 20 yaşın
Servet Berkine maliyeden bir müte. da Azadın yanaklarını ustura ile 
hassıs refakat etmektedir. İhracat p:ırça parça etmiştir. Yakanın tafsi
birliklerinden de birer zat heyetle liitı şudur: 
beraber gidecektir. Pamuk ve tiftik ı Azad, Hasköyde oturmakta ve Ki.i-

l birlikleri birer aza seçeceklerdir. He- çükpazarda Zafer çikolata fabrika. 
yet Romanya parasile mallarımızın sında çalışmaktadır. Kız yine Hns
fiyatları arasında muvazeneli bir va. koy sakinlerinden tesviyeci Rizeli A
ziyet teminine çalışacaktır. Rumen. li ile nışanlıdır. Son gunlerde iki 
lcr petrolün fiyatını yüzde yirmi art- gencin araları açılmış, Azad Ali ile 
tırmışlardı. Piyasamızdaki fiyatlar evlenmekten vazgeçmiştir. Buna si. 
ise yük~elmiş olduğundan aradaki nirleneıı Ali, dün akşam kızın yolu. 
fark üzerinde esaslı görüşmeler ya. nu beklemiş, yüzünün muhtelif yer-
pılacaktır. !erini ustura ile parçalamıştır. Yaralı 

1'iftik müstalısillerine Haseki hastahanesine kaldırılmıştır. 

avans verUiyor 
Ziraat Bankası Ankara ve Eskişe. 

! hirdc tiftik müstahsillerine avans 
\'ermiyt' başlamıştır. Banka, ana mal 
!arın kilosuna yi.ız kuruş, oğlak tif
tiklerinin kilosuna 120 kuruş avans 
vermektedir. Avans başladıktan son
ra Ankara ve Eskişehirde 115 - 120 
kuruşluk mallar 130 - 135 kuruşa 

1 yükselmiştir. 

ı Diirıkü ihracat 
j Dün 235 bin liralık ihracat yapıl
' mıştır. ihraç edilen mallar arasında 

1 
yarım milyon kilo kuru fasulya ile 
ehemmiyetli miktarda torik ve yu
murta bulunmaktadır. 

Enişte Katilinin 
Muhakemesi 

Kumkapıda bir içki aleminde eniş
tesi Haçiği öldüren Mardirosun dün 
ikinci Ağırceza mahkemesinde du. 
ruşmasına başlanıldı. 

i
l Mardiros, mahkemede, eniştesinin 
sadece sarhoşlukla kendisini öldür-

1 mck istiyerek sokak kapısı önünde 
1 bulunduğu esnada bıçakladığını, son. 
1 ra da öldüğünü sanarak nedamet 
1 duyup intihar ettiğini söyledi. 
1 Mahkemede şahit olarak dinlenen, 
1 Haçiğin kansı ve Mardirosun lıemşi-

1 
resi olan Arşalus ta ayni şekilde şa
hitlik etti, yani Haçiğin sarhoşlukla 
evvela Mardirosu vurduğunu, sonra 
int1har ettiğini bildirdi. 

EVLENME - P.oktor Suı>hi Sım
sesJe s ·erı fthkımlerımızden Ka-
zım Uranın kızı Bayan Nezahat Uran 

1 evlenmişlerdir. Şenlikler dileriz. 

"Hatay .. Ştlebf Henüz 

Tevkif Edilmedi 
Mfısaade almadan Kf;istenceye gi. 

den Hatay şilebi limanımıza dönmuş, 
fakat henüz tevkif edilmemiştir. Va. 
purun tevkifi için mahkemeden ka
rar almak icap ettiğinden Liman re.
isliği bu hususta müddeiumumiliğe 
müracaat ctmistir. Vapurun tevkifin. 
den sonra sahipleri, Türk şilepleri. 
nin yabancı sularda sefer yapmala
rını hususi mi.ısaadcye tabi tutan ka
rarnameye aykırı hareket suçundan 
tecziye edileceklerdir. 

Kansını Yaraladı 
Şehremininde Başhekim sokağın

da oturan Mus\afa :ile karısı Lutfiye 
arasında geçimsizlik yüzünden çıkan 
bir kavgada, Mustafa Lutfiyeyi bı
çakla göğsünden ve bacağından ağır 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmış, sudu tutulmuştur. 

ÖLÜM HABERLERİ 

ÖLÜM 
Gazzc muharc\atında kahramanlı. 

ğı, Mücndclci Milliycde Kocaeli gru. 
pu siivnri lhn kumandanlığı hidcına. 
tile memleket ve orduca tanınmış bi. 
rinci siivari f ırknsı kumandanlığın. 
dan mütekait Albay Hacı Arif irtihal 
-ı-;.ı;. 1Ju11ifo Öplc; nvnınn Rot. ... 
köy Büyük cnmiıncte kı ınarak Ba-
kırköv knhristanınn defnedilecektir. 
Cenabıhak: 

1

gariki rahmet eylesin. 

, Binlerce Lira sarfederek uzun ve yorucu seyahatlere gitmeyiniz. 
Amerikanın şimdi bütun dillere destan olan yeni çifti 

FRED ASTAIRE • JOAN FONTAiNE 
Son çevirdikleri "FRANSIZCA,, Sözlil 

D~NS N 
, Z~F'E:Rifilmin~e 

Sizi; Seyyahların ba~ını döndüren dünyanın en meşhur eğlence yer
lerinde ... Sevdalılnn gizleyen aşk tünellerinde ... aşıkları bir kahrnmnn 
yapan korkunç ölüm balkonlarında ... Nihayet en ateşli caz salonların. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyosu Ankara nadY05 

Türkiye Radyodifüzyon p ostal 

T. A. P. 
Dalga Uzunluğu 
81.7 m. 946~ Kes. 20 it 

IR2 Krıı t?.n ıc: 1648 m 

Perşembe, 25. 4. 1940 

12.30 Program ve memleket saat a1~ 
12.35 Ajan ve meteoroloji haberleri, 12· 
Muzik. Çalnnlnr: Fahrı Kopuz, Ce\ det 
la, İzzettin Ökte, Vecihe; Okuyanl.:ır: 
mnhat Özdcnses, Aziz: Şenses, Melek 'f 
göz; 13.30 - 14.00 Muzık: Hafif muzık (P• 

18.00 Program ve memleket sa:ıt ayı:. 
18.05 !\lüzik: Radyo cnz orkestrası, ıs.4 
Konuşmn (Çocuk Esirseme Kurumu ı 
fmdaQ), 18.55 Memleket saat ayarı, aj 
ve meteoroloji hnberlerl, 19.30 Muzik: ÇB 
lanlnr: Ruşem Kam, Vecıhe, Cevdet K0~1 Okuyunlnr: Muzeyyen Senar, Muzaffer 1 

kar, 20.15' Konuşma (Sıhhat saati), 20.S 
Müzlk (Fasıl hcyetı), 21.15 ::.vlilzlk: RadY 
orkestrası, 22.05 Müzik. Deanna ourb 11 

plt\kları, 22.15 Memleket saat aynl'I, ııJaO 
haberleri; ziraat, esham - tnhvllfıt, kaıllb • 
yo ( nukut bors:ısı (Fıyat), 22.30 MUt 
Cazband CPl.), 23.25 - 23.30 Yarınki prog• 
ram ve kapanış. 

Ecnebi Radyolarında Tiirkçc 
Neşriyat 

TUrkiye 
Şehir ııaatlle Tülümev9 

Nis 19.45 250 metre 
Roma 20.56 245.5 .. 
Roma 20.56 31.15 .. 
Londra 18.55 19.62 rı 

31.32 
ArnavuUuk 19.20 38.22 

,, 
Yugoslavya 20.30 49.18 ,, 

31.56 _.,.,, 
ASKERLiK iŞLERi : 

Fatih Aıkerllk Şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik etrDe· 

mi;> 316 - 335 (dahll) doğumlu yoJda-'ll' 
knçağı vaziyetinde bulunup da muıunele' 
leri tekemmul eden ve (335) doğumlu oM' 
geçen celplerde sevkleri geri bırak113~ 
(Topçu) ve (Hava) sınıfına mcnsuP er 
askere sevkedıleceklerdır. 0 

2 - Şubede toplnıımn günü 29 Nistın 9t 
Pazartesidir. 

3 - Bu celpte bedel kabul cdiımeı. ~ 
4 - Şubemize nıcnsup topçu ve 118 

sınıfına mensup mükelleflerin tayin oıu· 
ııu· nan gunde saat 8.30 da ;>ubcde hazll" 

lunmnlarJ. 
~ ..... 

5 - Tasrada bulunanların da bulunu .. 1, 

ları mahallin askerlik subesine müracaıı· 
lan ilfm olunur. 

Gönüllü Hastabakıcı 
lllonolrJ..,. .. D• 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: ;v ı: 
1 - 1 Haziran 940 tanhinden iUbııfe 

tıı• 
Haydarpaşa hastanesinde açılacak 118' 
bakıcılık ve hemşire kursuna gönnllil o]ıı~ 
rak talıp olacak 20 - 40 yaşları arosınd11 

t 

münevver Bayanların kayıtlarına basıaı:ı· 
mıştır. .19 

2 - Kurslara istirnk ihtiyarı oırna1' 
beraber vatani bir vazife ve borçtur. r 

3 - Kurs müddeti iki buçuk aydır. J1t
3 

gun kursa devam snatleri öğleden sorıt' 
saat 14 den 17 ye kadardır. 

· ıc• 4 - Talip olanların Jtayıt ve kabul ış 
ri 15 Mayıs 940 gunilne kadar devam eder· 
Müracaat saatleri cumartesi günleri ıııırl 
her gün öğleden evvel saat 9 dan 12 ye 
öğleden sonra saat 14 den 16 ya kadar0

6
; 

5 - Taliplerin şubeye muracaatınrıı:ı 
nüfus cüzdanları ve ıki adet vesika foto$' 
rafları ile beraber gelmeleri ricn olu~ 

da dolaştıracak. Bu hakiki neş'e bayramı 
Bu - s· d Müddeiumumiliğe Davet 

Akşam L A L E ınemasın a İat. c. MUddelumumillğlnden: 
· ,.. • . . İstanbulda bulunduğu anla,şılan MucıJf 
ilave Olarak; Renklı l\I 1 K 1 En son Jurnal c. Müddeiumumisi Celfılettin CeUisın ııe· 

, ,_ Numaralı yerlerinizi lütfen evvelden kapatınız. Tel : 43595 _,I ı men rncmuriyetimize muracaat etmcsL 

XIX 
Hanri Piyer, St. Jac'ques istasyonunda trenden 

indiği zaman artık gurup olmuştu: Meliınkolik bir 
sonbahar gurubu._ 

Küçuk bir lokantnda acele acele yedi; sonra, kü
çük bir yokuşu bitirince, Valter Schmidt'in kendine 
sığınak olarak seçtiği villaya gotüren beyaz ana yol
dan yürüdü. 

E ALI 1 
- Bir şey lfmm değil mi? 
Kör tekrarladı: 
- Hnyır. 

Uşağın gözleri patronundnn ziyaretçiye tcrcd 
dülle gidip geldi. / 

~encin ona tarü ettiği park kapısını tanıdı; ka ... 
pıdakı levhada adını heceledi. !çeri girdi. Bah~ ha. 
zin ve bakımsız, tarhlar çiçeksiz, yollar ıdökük kuru 
yapraklarla dolu idi. 

Bu eski asil ikametgiıhının içine dı.iştüğü harap. 
lığı Schınidt ona tasvir etmiş olmakla beraber, Han. 
ri Piyer, oranın bu zevale yüz tutuşu, bu terkedilişi 
karşısında bir rahatsızlık, bir iç sızısı duydu. Pen
cerelere bakarak ngır ağır ilerledi: Hiç biri ne ~çık~ 
tı, ne de aydınlıktı. 

Adımları, yolun nemli ve çamurlu sathında gu
rültüsüzdü; öyle iken, villanın kapısında, kısa mer. 
divenlcrin başında, körün narin siması göründu. 

Biraz titrek genç sesile sordu: 

- Kim o? 
Sonra endişeli bir tonla sorgusunu hemen tek. 

ıarladı: 

- Kim o? 
Hanri Piyer adımlarını yavaşlatt· 
- Benim, dedi; adını söyledi. 
Eşikte hareketsiz duran genç cevap verdi: 
- Ah. siz misiniz? Bekliyordum. 
Kapının kara fonu üstünde, böyle dimdik ve 

hareketsiz, göz yerlerindeki o büyük karanlık daire 
i.le iskelete benzer bir hali vardı. 

Hanri Piyer slıratle yaklaştı; dört merdiveni 
cıktı ve genç dostunun soğuk elini sıktı. 

Eve E?irdiler. Kendisinin bildi.i!i o muhitte, kör, 

1 
('azan: Annie Vivanti No. 
kolay ve emin, önden yürüyordu. Böylece büyük '\·e 
soğuk sofayı geçtiler; sonra Valter Schmidt, ka. 
ranlık ve ıssız olan bir salonun kapısını açtı. 

Kapının eşiğinde Hanri Piyer mırıldandı: 
- Sizi rahatsız etmek istemem 
Obürü, hafifçe: 
- Giriniz, giriniz! dedi. Hanri Piyer içeriye 

girdi. 
Kor kapıyı kapadı; misafir etrafına bakındı. !

kinci penceresi büyük perdelerle örtülü olan oda, he
men hemen karanliktı. 

Hanri Piyer, gecenin Vnlter Schmidt'e daha faz
la bir karanlık getirmediğini hazin hazin düşündü. 

Sonra, kalbinde bir burkuntu ile, ev sahibinin: 
"Buyurun!" işareti üzerine, şapkası ile pardesüsünü 
bir divanın üstüne koydu. Ve, artık sönmek üzere o. 
lan ocağın yanında bir küçük koltuğa oturdu. 

Schmidt, masanın yanında ressamın karşısında 
yer aldı. Dirseğine dayanıp alnını eli ile örtmüştü. 

Kısa bir sukuttan sonra konuştu. Alçak sesle: 
- Bugun Foskayı gördi.müz mü? Diye sordu. 
- Hayır, gormedim. 
- Butün c.un onu düstiniivorum. Onu beklemem 

RIE il 

1 
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liızı.mmış gibi bir duygum var. 

Kör, göz çukurlarının iki leke Karanııgında daha 
beyazlaşmış olan hazin yüzünü kaldırdı. 

Hanri Piyerin yüreğini bir hudutsuz hüzün kap
ladı. Kendine ve bu adama çektiren ve ıkisine de 
böyle çektire!'l kadına karşı derin bir kin bu hüzı.ine 
karışıyordu. 

Obürü: 
-Buraya gelir mi, dersiniz? Diye sordu. Bu

gün gelir mi acaba? 
Sesi, melankolik, ve meyus bir çocuğun sesine 

benziyordu. 
O anda Hnnri Piycr, yerinden sıçradı. Sofadan 

doğru ayak sesleri işitmişti. Fakat arkadaşı, ümitsiz_ 
ce başını salladı: 

- Ah, hayır! O değit 
Kapıya vuruldu. ikisi de cevap vermediler. O 

zaman kapı açıldı ve eşikte, elinde yakılmış bir lam
ba ile uş:ık göründü. Evde bir yabancı görmekten ap. 
tallaşmışa benziyordu. 

- Bay pntron yemek yemezler mi'. 
- Hayır. 
Uşak, kapıda biraz kararsız kaldı. 

- I~ık istiyorlar mı: 
Bu sefer cevap veren, arkaaaşının ses çıkarmacugı-

nı gören Hanri Piyer oldu: 
Hayır. 

Bir an sükut daha .. Sonra uşak:·. 
- O halde gidebilir miyim? dedi. 
Kimse cevap vermedi ve uşak, bir an tereddQtJC 

bekledikten sonra kapıyı kapadı, uzaklaştı. 
Evin içinde dolaşırken ve merdivenleri çıkarkeP 

adımlarını duydular. Sonra bir kapının gıcırtısı isj.. 
tildi. 

Si.ikut, artık tamamile karanlığa boğulmuş oltttl 
odadaki iki adamın i.ıstüne çöktü. Ateş sönmüştü. 

Hanri Piyer, korkunç bir riiyanın içine düşmi.ıŞ
tü; ona öyle geliyordu. Kendimi, körmüş gibi, tra

jik arkadagı tarafından kara bir ıssızlık girdabıJlfl 

süri.ıklenmi~ gibi hissediyordu. 
Nihuyet, sinirleri bu sükutun gerginliğine artık 

dayanamaz hale gelince, yavaşça: 
- Dostum, diye sordu, benimle konuşmak iste .. 

miyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? 
- Hayale kapılmamın boşuna olduğunu dü~U.. 

nüyorum. O artık gelmiyecektir; asla gelmiyecektir· 
Hanri Piyer, teselli edecek söz bulamadı. MtıZ.. 

tarip kalbi, daha hazin bir aksi sada ~ibi tekrarudı: 
"- Asla gelmiyecek!" 
Birdenbire, Valter Schmitd'in alnını masaya 

vurduğunu ve ağlamakta olduğunu duydu. 
O zaman elini, ötekininkini arayarak uzattı. 

Duldu. Bu el nemli ve soeuktu. 
'Devamı var) 
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GONON MESELELERİ 

lirkün Sesi ve italya 
J talyanların me. hur muharrirle. 

1 • .tinden Virginio Gayda, 20 Nisan 
dlltı~Ii "Giornule d'İtalia" gazetesin. 
t, lngiliz İktısat Nazırı Cross'un 

111ltkuna cevap veriyor. Ve. "İtalya. 
~l!l vaziyetini tayin etmesini" isteyen 
~ nutka verdiği cevabın sonunda 
~-T , .. .._ ürk matbuatına getirerek di. 
>'or ki: .. 
ı..,- Türk dahi kendi sesini duyurmak 
""l!Yor: Yarı resmi "Ulus" diyor ki· 

.. İt.ulyıı. demokrasilere karşı, anca~ bir 

~~ halinde ve neticede yapılacak bir 
~'Ullde paya hak kazanmnk için harbe 
lirf!ccktir: Şimdiye knd:ır böyle bir ihti
tııaı ınevcut dcğiıdır!" 

"Ulusa tekrar edeyim ki, Türkiye ta
tJlıı Unutuyor. Mağlupların, - ve daha sa
~ olarak Osmanlı imparatorluğu arazi
~ - arttklan üzerine Fransa ve İngilte
~ 8aldırdılar. 1915 de İtalya harbe, hita
~n 40 ay evvel, .Ynni müttefiklerin 
:. karanlık zamnnlnrmdn girdi. O zaman
~ • ortalıkt:ı zafere dair hiçbir iz yoktu. 
~ ?nağlüpların artığı pek uzaklarda idil" 

d t~ela, bizden bahsederken "Türk 
alu kendi sesini duyurmak istivor!" 
~de garip bir lisan kullana..; Bay 

•Yda'ya hatırlatmak isteriz ki Türk 
~lleti, kendi sesini, "Bari" radyosu 
~•bi hususi maksatlarla yabancılara 
... ~Yvmıya çabahyan bir millet de. 
~ldir. Fakat biz, sesimizi duyurmak 
~ediğimi:z zaman, "Bari" radyosu 
rhi, gramofon plaklarından yapılmış 

0 tnik siperler arkasında, ve uydur. 
~ havadi~ bültenlerinden maskeler 
illkarak konuşmayız: Biz. sesimizi, 
Cabında icap eden yerlere en acık, 

\le en kısa yoldan götürürüz! ~ 
·r ~arihi unuttuğumuza gelince, bu 
~ lırayı bilfiil ve sarahatle tekzip e. 
tn vakıalardan birisi de, bugün tut. 

llluş bulunduğumuz şu isabetli ve dü. 
t'• 
llst siyaset yoludur: Biz, hu ~·olu 
se~rnek imkanını, hiçbir afhasını 
~llutrnadığımız tarihin sayısız tecrü. 
elerinden aldık. 
Gaydanın diğer iddiası da su: Vak. 

tile İtalya harbe miittefikleri~ en ka. 
tanhk zamanlarında girmiş! Ve o sı. 
ta, ortada hir.bir zafer izi yokmus! 
Şu halde, İtalya Umumi Harbe ;e 
ltlaksatla girmişti? 
"- Mademki miittefikler mağlup 

Oluyorlar, mademki onlar için hiçbir 
Qfer ümidi yok: Artık ben de onlar. 
la birlikte intihar etmeliyim!" mi de. 
di? 

Görülüyor ki, tarihi unutan bi:ı de. 
iiliz. kendisidir. Ve biraz hafıza-.ını 
~?arsa, kolaylıkla anlar ki, İtalya. 
"ın Umumi Harbe, ba layı ından bir 
Yıl sonra girmesi, m iittefiklerin za
ferine iman edişinin neticesidir. 

İtalya, Biiyiik Harbin ilk ayların
ıla Almanyanın kazandığı zaferlerin, 
tlpkı bugünkii gibi, hezimeti hazırla. 
lı•n birer hesapsızlık olduğunu kes
til'nı.iş. ve "Ulus" gazetesinde ortaya 
'ttlan maksatla silaha sarılımshr. Ni. 
tekim, bugiin, ayni halyanın · va.zİ) e. 
tini bir türlii tayin edemeyi§i de, Al
!tıanyanın şurada burada kazandığı 
~lferlerin, tıpkı Umumi Harpteki gi. 
lıi suni olduğuna ayni kati~·etle inan. 
~ hususunda henüz miitereddit 
lıttlunmasından ibarettir. 

Halbuki, Giornale d'İtalia'nın 
" nı a k a 1 e s i n e bakılırsa, 
ltalya, bugün. müttefikler cephe. 
ilinde mevki alsa, yim1i sene sonraki 
ltaıyan Gaydası, şu iddiada buluna. 
t•ktll': 
"- Almanya Çekoslovak davasını. 

ilen davasını. Avusturya davasını, 
~<>lonya davasını kati bir zaferle ta. 
ll'ıamlamıştı. Müttefikler en kara 
~terini yaşıyorlardı: Ve lbiz, o za_ 
ll'ıan iŞe karıştık!" 

Sözlerimizi hulHsa etmemiz lazım 
«~lirse divebiliriz ki isbatı hi~ de 
tiiç ol~uy~n hakikat şudur: İtal~ a, 
henüz müttefiklerin kazanacakların. 
d•n kifi derecede emin değildir. o. 
~a tereddiit veren bu emniyetsizlik. 
lir. Kendi yardımının da inzimamile, 
~eri hangi taraf kazanabilir ve han. 
ti tarafın kazanması, italyaya daha 
1•zlQ paye ve pay ayırabilir? 

İtlllva harbe • tıpkı Umumi Harpte 
0lduğ~ gibi • bu suallerin kati ceva. 
hı111 bulduğu giin girecektir.: Bu he
S.ha ve hu gidişe göre de Italyanın 
demokrasilere karşı bir harp kabul 
"iebiJeceği günün gelebileceiinc i. 
'anmak imkansızdır. 

'1' A .N 

··························ı 
Bu harita bize ltalyanın • 

stratejik vaziyetini göster- S 
mektedir. ltalya1ım bütün 1 
ilhaltitı deniz tarikiyle ya· 
pılır. Bütün deniz yolları
mn anahtarları lngilizlerin i 
elindedir. Pantelaria, 12 a
dalar, ve Korsikadaki deniz 
üslerini kullanmıya mukte
dir değildir. Almanyadan 
da yardım görmesine im
kan yoktur. Bir harp ruku-

i unda i lalya bir kaç ay için· 
de açlıktan teslim olmıya • mahkumdur. . : 

.......................... : 

ltalya, Harbe ltalya, Bugün 
Ne Zaman Harbi Göze 
Girebilir? Alabilir mi? 

YAZAN: YAZAN: 

HECTOR BYW A TER ELİSABETH MACKENZİ 
(İNGİLİZ BAHRİYE MÜTEHASSI~I) (NEWS CHRONİCLE'İN ROMA MUHABİRİ) 

Diğer mahafili bilmem, fc~kat İngiliz bahriye mahafili. Hit- ı talyanlar bu sırada harbe girecekler mi? Mihver arkadaş-
lerin ateşteki kestanelerini çıkarm~k için İtalyanın har- ları olan Almanlarla birleşerek müttefiklere karşı hare-

be gireceği hakkında son günlerde intişar eden haberlerden mü- ket edecekler mi? 
teessir olmamıştır. Bu mahafilde hakim olan kanaa( Mussolini- İtalyada herkesin biribirine sorduğu sual budur. Danimarka 
nin bir kedi pençesi rolü oynamak istemiyecek kadar zeki oldu- ile Norveçin istilaya uğraması üzerine İtalyanın da harekete 
ğudur. geçmek üzere olduğuna dair bir takım mülahazalar ileri sürül-

Akdenizdeki deniz kuvvetlerinin bulunduğu vaziyet hakkın-1 dü. Fakat Roma mahafili. İtalyanın gayrimuhariplik vaziyetini 
da kendimi az çok salahiyet sahibi telakki ediyorum. Çi.inkü Ha- henüz değiştirmediğine kanidir. Fakat bunun manası İtalyanın 
beş harbi esnasında evvela Fransız, sonra ela İtalyan donanma- harbe girmesi değildir. Belki harbe, münasip göreceği ve men-
sında resmen misafir olarak bulundum. faatlerinin icap ettirdiği sırada girecektir. 

İtalyaya gittiğim zaman. Mus. 
solinı ile, Kont Ciano ile ve Amiral 
Cavngnari ile hususi mülakatlar 
yaptım. Bir çok deniz üslerini ve 
harp gemilerini ziyaret 'ettim. 

M ussolini ile yaptığım mülı'L 
kat hususi mahiyette oldu. 

ğu için, şimdiye kadar bunu ifşa 
etmemiştim . Fakat o vakittenberi 
::\lussolini muhtelif nutuklarında 
Akdenizin hürriyetinden bahsetti. 
ği için bugün' söyliyebilirim: ~1.us. 
solininin o vakit bana söyledikleri 
şöyle hulasa edilebilir: 

''İtalya sevkulceyş bakımından 
bir adadır. Uzun sahilleri her ta. 
raftan hiicuma maruzdur. Deniz. 
lerden ithalat yaıunadıkça yaşı~·a. 
maz. Biz bunu temin icin ku\'\'etli 
bir .donanma yapmaia ~ah~ıyo. 
ruz.'' 

Kont Ciano ile Amiral Cavag_ 
nari de bana ayni şeyleri tekrar et. 
tiler. 

Fakat İtalyanın İngiltere ve 
Fransa ile harbe girmeden evvel 
göz önünde bulundurmıya mec. 
bur olduğu bir takım viıkıalar var
dır: 

1 - İngiltere \'C Fransanın Ak
denizdeki müşterek donanmaları 
İtalyan donanmasına üstündür. 

2 - İtalyan yurım udasının hic. 
bir tarafı denizden ve havadan v;_ 
pılacak hücumlara karşı mahfuz 
değildir. Hatta Roma bile gemile
rin uzun menzilli toplarile deniz_ 
den dövülebilir. 

3 - Cebelitarık boğaıile Süveyş 
kanalını kapamak suretile İtalyayı 
tamamen abloka altına almak müm 
kündiir. 

4 - İtalyanın Habeşistanla olan 
muvasalasını kesmek kabildir. 

5 - İtalya hariçten getirttiği 26 
milyon ton mevaddan mahrum e. 
dilebilir ki. en mühimmi budur. 

Y iizde 86 sı deniz tarik ite i~
hal edilen bu maddelere L 

talya sulh zamanında bile şiddetle 
muhtaçtır. Harp halinde ise bu ih
tiyaç artacaktır. Bu maddeleri te
min etmedikçe İtalya bir kaç ay 
bile harbe devam edemez. 

İtalyanın Trablusta Pantelaria ve 
Adalar denizinde kuvvetli deniz Üs
leri bulunmasına rağmen, Akdeniz
deki hayat• hattını muhafaza ede. 
mez. Maltayı alabilir veya ala
maz. Fakat alsa bile kullanamaz. 
Akdenizde müttefiklerin donanma
larını sussturmadıkça iktısaden 
boğulmaktan kurtulamaz. Ve İtal
yanların da müttefikler donanma. 
sını susturmıya muvaffak olacak
larına inandıkları iddia edilemez. 

!Devamı 'Z incide,) 

,--
GÜtDE KIYMETLİ DOMATES .. 
Sayın "Uhısal Ekonomi ve Art

tırma Kurumu .. nun gazetelerde, 
kırmızı domatesin bu zamanda 
gülden ve laleden duhu kıymetli 
olduğu hnkkında ) ıudırdığr (iğiidii. 
tabii, okumu~ ,.e doğruluğuna el. 
bette yürektt•n kanaat getirmi~si. 
nizdir .. 

Diln)·ada zeytin dalı hak:m ol. 
duğu zamanlarda ilkbahar me\'si
minde bahçelere giiliin verdiği gi.i. 
zelliğe vfıkıa hiç hir çiçek bile )'e
ti§emez. Fakat bu yılda olduğu gi. 
bi, ze~· tin dalının hiikınii kalma
~·ıp ta zeytinin taneleri daha ziya
de itibar bulduğu bir :r.amandu 
kırmızı domatesin bahçelere vere. 
ceği kıyınel, giiliin vereceği gi.izel. 
likten şiiphl•siz çok iistiindiir. 

Domatesin bi.r tek kusuru var
dır: O da ilk \'atanı A-.ya veya A,·_ 
rupa topraklurı olmadığı için bi· 
zim eski nıdl•ni) etimizde bir efsa. 
neı,i bulunınamaM. Mesela insan 
bir kırmııı giil g(iriim·e; onun gü
zel reng; derhul aşk tH•risinin ef
sanesini hatıra getirir: A~k ı>crisi 
11erilcrin hepsine birden ziyafet 
çektiği bir giin, ~ofrunın iizerinde 
bulunan sarap testi:.i ask perisinin 

~ . 
kanatlarile devrilınil? tc. o vakte 
kadar hep. i hcyaz olan giiller bir. 
denbire kız.armıslur. Halbuki kır
mıu domatesin ilk 'atanı olan Pe. 
ru meınlt•ktinden hize kadar gelen 
haber, ancak onun ilkin bir kiraz 
kadar kiiçiik olduğu halde. yam~ 
yava-: biiyümii~ olmasından ibaret
tir. Domatesin biraz yamrı yumru 
olmaı,ı da hundun ileri gelse ge
rek ... Fakat ~·aını·ı yumru olması, 
giizelliğ-iıw mani olmadığından. 

xvı ıııcı asırda domatesi tanıyan 
Anupalılardan kimisi. onun ilk 
vatanı olan memleketin zenginli. 
ğini dii~iinerek, altından cima, ki
misi de domatesin kırmıı:ı rengin. 
den ho lnnarak, aıık elması. adını 
\ erıni~lcrdir. 

Ba7.ıları domatesin ) apraklarına 
insana uyku getirmek kabahatini 
atfederler. Hatta bir hekim, uyku. 
suzluktan . ikayct eden bir hasta. 
sını. elinde yapraklarile bir kır. 
mızı domates tutturarak güzel gü 
zel uyutmuş olduğunu iddia eder 
Fakat domatesin bu hassası, bir 
kabahat değil, sinirlerin gerildiği 
bu zamanda onun için yeniden biı 
kıymettir. İnsan uyuyamadığı ge. 
celerde elinde yapraklı bir kırmız· 
domatesi tutması. biraz ırnrio !!el 

se b:Jc, bahçelerde kırmızı domates 
yetiştirmek adet olunca, sıcak ge. 
celerdc domates bahçesine çıkıp 

orada sinirleri akinle~tirmek pek 
kolay bir iş olur ... 

Domates pek lezzetli ve yüreğe 
frahlık verir bir sebze - ~ ahut 
manav diikkanlarında da .satıldığı. 
na göre. bir yemi~ - olmakla be
raber, insam besli~·ecek bir yemek 
sayılamaz. Azotlu martdeleri yüzde 
biri, yağı )"iizdt• ~·arıını bile tut
maz, yiizde dört n:sbetinde şekeri 
\'arsa da; ondan da pek çok kalori 
umulamaz. Ondan dolayı domatc. 
sin en makbul yemeği etle, pirinç. 
le doldurulmuş \'C sade yağla ya. 
hnt :.ıeytinyuğ ile pi~irilmi~ olma
sıdır. :Fakat buna karşı domatesin 
insanı koruyacak gıda olması ba
kımından kıymetine baha biçile. 
ınez .. Domates salata olarak \."e çiğ 
yenildiği \ 'akit, vitaminlerinin han 
gisi \ e ne kadar kaybolacağını dii
~Ünmeğe de lüzum olmadığından, 
yiizdc 700 i>lcü A vitamininin. 40 
iildi Bl, 50 Ükii B2 \e vüzdc 3:l 
ınil'graın C vitamininin .hepsinden 
istifade edilir. YalnıL domatesin i· 
~ ice kırmızı olmasına dikkat et
mek Jazımdır. Domates nt• kadar 
kırmızı olursa. \'itaıninlcri •o ka. 
dar olgundur. Kırmızı domates sa. 
latasını yarı yarı;\'a hiyarla karı~
tırıp. onun du \'İtaminlcrini ila\'e 
etmek mi.imkiiıı olduğu gibi. üze
rine zeytinyağı akıtarak salataya 
kalori ~·apacuk bir kudret \'erme
ğc de bir mani olamaz. 

~Iadt>nleri bakımından da kırını. 
zı domates zengin bir hazinedir. 
En liizumlu on iki madenin hepsi 
onda tamam olduğundan, bunların 
nisbetlcriııi yazmı~·a burada )'er 
bulunmaz. Fakat madenlerinin 
hepsinden birden ~ıkan kimya ha. 
li yüzde 5,t15 derecede alkaJen ol. 

• ması. domateı.:e i;vi bir kıymet \er
diğini söylemek lfmındır. 

Domate in romatizmaya. hiih
reklerde kumlara yahut kansere 
sebep olabilen·ği hikayelerinin 
çoktanhcri suya dii~tiiğünii bilir
siniz. 

Salcasındaki A vitamini taze. 
sindekine nisbetle pek çok ziyade 
(yüzde 3000 ölçü) bulunduğu lribi, 
giizellik \'e akıllılık ce\'heri olan 
iyot madeni, ba~ka madenlerin ak
sine, domates salç-asında sebat et
tiğinden, tazesini bulamadığımız 
zamanlarda, salçasını bol bol kul
lılnmakta ihmal etmemelisiniz. 

Bu yüzden İtalyanların güzleri 
bu sırada şimale çevrilmiştir. ŞL 
maide görünen şey, Alman hava 
kuvveti gibi büyük bir kuvvetin 
dahi, deni:r: kuvvetini bertaraf e
demiyecek mahiyette olduğudur. 

Bu yüzden Ingıliz donanması de
nize hakimdir. Gerçi İtalya da do. 
nanma~ını tak\"iye ediyor ve 35 
bin tonluk dört safıharp zırhlısı ya
pıyor. Fakat bunların inşaatı he. 
nüz tamamlanmamıştır. 

İtalyanın yol ağzında bulundu
ğunu gosteren bir takım emareler 
vardır. Sinyor Mussolininin 1942 
sergı.sı ıçın Kapitolde yapılacak 

toplantıyı tehir etmesi bu emare. 
ler arasındadır. Halbuki bu mu
azzam serginin hazırlanması ve in. 
şant yapılması, hayırlı bir alamet 
sayılıyordu. Her İtalyan bu muaz. 
zam inşaata bakarak: "Demek ki, 
harp olmıyacak!" diyordu. Duçe. 
nin Kapitolde yapılacak toplantıyı 
tehir etmesi üzerine sulhün teh. 
lik~de olduğu zannedildi. 

ouçe, geçen sene Cuneo'da, 
vakit hulul etmedikçe söz 

söylemiyeceğini, fakat vakit ge. 
lince de İtalyan milletinin söylen_ 
mesi Hızım gelen sözü söyliyeceği
ni aıı] c:ılmıı \'e o zaman ltalyanın 
harbe gireceğine ima etmişti. 

Duçe siızünü tutarak İtalyanın 
vaziyetini tavzih eden bir takım 
sozlcrden başka bir şey soylcme. 
di. 

İtalyan matbuatının müttefikle. 
re karşı hasmane hareketi de biı 
muamma teşkil ediyor. 

Brenner mülakatındanocrı naı_ 
yan gazeteleri müttefiklere karşı 
çok sert bir lisan kullanıyor ve Al
man propagandası biıtün teferrua. 
tile İtalyan gazetelerinde yer bul. 
du. İtalyan gazeteleri müttefikle. 
rin muvaffakıyetlerini mütemadi. 
ycıı küçültüyor ve muvaffakıyet. 
sızliklerini daima büyütüyorlar. 

İskandinavynnın istilaya uğra
masındanberi Roma ile Berlin, mat 
buata bakılırsa, tek kafa ile düşü_ 
nüyormuş gibi görünüyor. İki ta. 

rafa ait askeri heyetlerin faaliye
te geçmesi de bunu teyit ediyordu. 

Hariçte unutulan bir nokta İ

talya ile Almanyanın müttefik ol. 
duldan ve İtalyanın Almanyaya 

müzaheret mecburiyetinde bulun. 
duğudur. 

İtalya matbuatının hedefi: 
1 - Müttefiklerin zayıf olduk

larını ve harbi kaybedeceklerini L 
talyanlara anlatmak, 

2 - İtalyan halkının müttefik. 

5 

m~:m:m 
Süt Güğümün~e PaJIUÇ 

2. ":'» "' d1 ..., . 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

K arada yiiriiyen vapur gibi bir 
~ey. Vapurun kara ile ne ka. 

dar münasebeti yoksn, papucun da 
süt güğümü ile o kadar münasebeti 
yok. Fakat bu nisbetsizli.k, bizim akıl 
ve mantığımıza uygun gelse dahi, 
realitede papuç siit güğümünün iç.i
ne girıni~. 

Belediye müfettişleri sütçülerin 
hıfzıssıhhaya uygun çalışıp çalışma
dıklarını tetkik ederken, bir süt gü. 
ğümüniin içinde papuç bulmuşlar . 
Bu süt güğiimünden çıkarılan papu
cun ifade ettiği tek bir mana vardır. 

- Ben cehaletim... Diye cıyak 
cıyak bağırıyor. 

Papucu süt güğümüne girdiği için 
itham edecek değiliz. Çocuk haftası
nı yaşadığımıt bu haftada, bu süt 
güğümiinden çocuğa içirilen sütle, 
hıfzıssıhha arasındaki münasebeti, 
içtimai hıhıssıhha ile bu sütçünün 
zihniyeti arasındaki nisbeti araştıra
cağız. 

Çocuk da\'asını senelerdenberidir 
yazıp, duruyoruz. Bu koskocaman 
davanın başında siit meselesinin gel
diğini de ~·alnız doktorların şahade. 
tine gü,•enerek det-il, içtimai hıfns- ' 
sıhha kanunlarının da birinci madde. 
sine girdiğne gü\'enerek, iddia edebi
liriz. Anasının memesindeki sütten. 
cahil sütçüniin güğümündeki süte 
geçerken, çocuğun ilk gıdası olan bu 
maddeyi, içinde papuç gizli süt gii
ğiimiinii elinde sallıyarak dolaşan 
sütçünün çizeceği mukadderata bağ. 
lı mı bırakacal:rız? 

İçtimai hıfzıs-;ıhha kanunlarını ya. 
panlar, çocuk hıfzıssıhhasının mad
delerini yazarken başa, süt ve su, di
ye iki mayi koymu§lar... Pastörün 
mikrobuna dayanan bütün hıfzıssıh
ha hükümleri ve tedbirleri bu ikisi· 
ni halletmekle işe girişiyorlar. Steri
lize ~iit, Pastiirize süt, fennin, ço. 
cuğa. diinyaya ayak bastı hediyesi. 
Çocuk niifusunu çoğaltmak, vefi
yatı azaltmak için, nüfus siyaseti gü. 
den devlete hediye ettiği muvaffa. 
kıyet beratı. Sağlam ırk, fizyolojisi 
ve dimaği tekamülü normal millet 
yapmak istiyen tekamüküye, sağlam 
çocuk ismilc hediye ettiği cemiyet 
temelini kuran ilk niivve... İçtimai 
hıfzıssıhhaya evveli bu sütün çinde
ki mikrobu öldürmek mücadelesile 
ba lıyorlar, bUtiln fizyolojik teki. 
miil, sağlam ırk, kuvvetli millet, bu 
mikrobu öldiirdüf:rü nisbette müte
kamil, sağlam ve kuvvetli olmak im
kanlarına kavuşuyor. 

Süt güğiimündeki papuca bunun 
içindir ki, içleniyor, bu sütçüyü elle
rinde güğiimlerini sallıya sallıya do
iaştıran yoksuzluğa hayıflanıyor, her 
şehre istediğimiz kadar bu İstanbul 
şehrinde de :fenni süt veren bir fab· 
rikanın dumanlarını bu göklerde u. 
çar görmek istiyor, bu sütçülerin e
lindeki giiğümlerle papuçlannı baş· 

larına ~almak istiyoruz. 
Çonık bayramını yaşadığımız bu 

haftanın i~inde sütçünün güğümiln . 
den çıkan hu papuç yerine, günahı. 
nın bedeli olarak bir fabrika bıHkı. 
laınaz nn? Biitlin inşaatı durdurma· 
sına rağmen, istikbali durdurmamalı 
için İstanhul şehrinin gayyur valisi 
bu papuc;a bedel, bu şehrin çocukla. 
rına halledilmiş bir süt davasının 
beratını hediye edemez mi? 

194 l en esi çocuk bayramı için 
, ·aliden çocuklara böyle bir hediye 
istersek. hclki belediye bütçesinin 
imkanları haricine çıkmış, fakaf 

l memlekf'tin hayat imkanları içine 
1 girmiş ol muz mıyız? 

ler lehindeki hislerini bertaraf et. 
mek. 

Fakat bu hedef, İtalyanların, as.. 
keri kuvvetlerini müttefikler aley. 
hinde kullanacacklanm anlatmaz. 
Bunun böyle olması için İtalyanın 
müttefiklerin mağlup olacağına i
nanmalıdır. 

Bazı İtalyanlar, Almanların 
harbi kazanacaklarına ina

nıyorlar. Fakat ekseriyet İtalyanın 
harpten hariç kalması lehindedir. 

Bugün de İtalyanlar Brenner 
mülakatı üzerinde düşünüyor ve 
Bitlerin şimale karşı yaptığı hare
ketlerden bahsetmiş, ve cenubu 
~arki A vrupadn bir harekette bu. 
lunmıyacağını anlatmış olacağını 
tahmin ediyorlar. 

Umumi kanaat İtalyanın gayr). 
muhariplikten ayrılmıyacağı mer
kezindedir. İtalya, harbin başlama. 
sı üzerine ihtiyar ettiği vaziyetin 
tepeden tırnağa kadar müsellfilı 
gayrimuharlplik oldtığunu ilan et. 
ti Vl' bunun için hazırlık yarışı 
başladı. Çünkü Duçe, harbin her 
lahza kopabileceği kanaatindedir. 

Bugün de vaziyet ayni merkez. 
de. Yani harp her dakika kopabi
lir. Onun icin İtalyan ordusu ten. 

rn,.,•sımı 7 ;n .. id.\ 



--- G 

r s n 
frhyor!ar ? 

(Bn 1. 1 incide) 
yiız bin I işi l adar olduğunu tahmin 
etmek doğru olur. Wc~gand'ın ordu~ 
su Suri~cdc İngiliz, iskoçyalı ,.e A,·u · 
1ral)ıılılar ise FiJistinde bulunmakta. 
dırlnr. Her il i ordu cln fc\'kalü~c sii
ratle lııırckete geçebilecek \'C ilk tch. 
likc işareti üzerine .Mısırn gidebile
cek te kilatı haizdir. 

"Sorktaki İngiliz - Fransız ordula. 
rı bir tek askeri teşkilat olduldnrı 

hnlde müstakil kumandalar tahtında 
hulunnınl tııdır. Beyrutta, 'Vcygandın 
~ a\ eri, Generalinin Fran ız km \'et
lerine kumanda ettiğini, fakat İngiliz 
J,ıtalnrı üzerinde hiçbir niifuıu ol
madıgını kafi;) etle sö~ lcdi. Sonra btt 
İngiliz \'C rrı:ınsız kııH·etlerinin çok 
gcnic; hlr knclrolara \ardır. Bu karak. 
tcristil,, her halde, muhtemel hare
kat sobasına gelecek tak\'iye kuvvet. 
lcrinc bu ha\ ali) c alışık subaylar 
~ etistirmck gayesinden neşet et e 
gerektir. l"akat yine tekrar edeyim 
J~i, sark ku\ \etlerinin şimdiye kadar 
bana sö)lenilcn adetten dun bir ku\'. 
Yet olduğunu müşahede ettim. l{endi 
tahminlerime güre Wa\'ell'in idare. 
sinde Mısırda 45 bin İngiliz ve İskoç. 
~ ah1 35 hin Mısırlı, 3000 Yeni Zc. 
Jandalı ve 20.000 Hintli; Jraktn: 20 
hin Iraklı ve Filistinde: 30.000 İnrri_ . ~ 

liz ,.c Iskoçyah, 70.000 A vustra!rnlı 
bulunmaktadır. Suriyccle i e ";ey. 
gand, bütiin Fransız yabancı lejiyonu 
ve müstemleke kıtaatından nıiitesek. 
kil 100 hin kişilik bir ku\'vcte ku. 
m nda etmektedir." A merikqlı gazetecilerin müşa. 

hadcsine göre cenup ordusu
nun hede!i Sovyet Rusya değildir. 
İngıltcrc, Hindistan hududunu mü
dafaasız bırakmakla Sovyet Rusyaya 
karşı bir cephe açmak niyetinde ol
madığını gostermiştir. Zaten İngiliz 
ricali de şımdilik bı.itiın harp kuvvet
lerini Almanya üzerine teksüe karar 
verdiklerini tekrar ve tekit etmekten 
geri kalmıyorlar. 

O halde bu ordu niçin ve kime 
kar ı hazırlanıyor? 

General Weygand'ın beyanatına 
gore, bu ordu her ihtimali! karşı kul. 
!anılmak uzerc hazırlanmış bir ihti
yat kuvvettir. Bu ihtiyat kuvvetin 
bil'inci vazifesi müttefiklerin elinde 
bulunan Akdeniz annhtarlannı rriü
dafu:ıdır. Bunlar arasında Süveyş 

kanalı birinci derecede ehemmiyeti 
haizdir. 

Bu ordunun ikinci hedefi Akdeniz 
muvazenesini bozmıya cesaret ede. 
cck olanların bu teşebbüsünü önle. 
mcktlr. Cenup orduımnun Türk or
dusile beraber çahşacaj{ı saha bura
sıdır.Bu ordunun üçuncu hedefi, Bal. 
kanlarda sulhu bozmak istiyecck o. 
lanlora karşı, Balkanların emniyet 
ve sulhünu müdafaadır. 

Muttcfıkler bazı Balkan devletle. 
rine garanti vermişlerdir. Bu taah
hutlerini yerine getirmek için bu or
dudan istifade edeceklerdir. f .kat İtalyanın son günlerde 

muttcfiklere karşı takındığı 
soğuk vaziyetten sonra bu ordunun 
kıymet ve ehemmiyeti artmıştır. 

İtalyanların kanaatine göre, Gene. 
ral \Vavcll'in kumandasındaki ordu, 
doğrudan dogruya İtalyan toprakla
rile hemhudut mıntaknlara veya İ
talyan hayat sahasına yapılacak her. 
hangi bir taarruz için hazırlanmakta. 
dır \'e bu sebeple bir nevi tahrik un. 
suru olarak silahlanmaktadır. 

İtalyan matbuatının son gunlerde 
sinirli gorünmelerinin, Akdeniz hu. 
kimiyetinden bahsetmelerinin bir se. 
bebi de budur. Mussolini Brenner 
mülakatından sonra Balkanlar mese. 
ksinde Hitleı 1~ anlaşmıştır. Fakat 
cenup ordı:su Qnu kati bir adım at.. 
makt n meneden en büyük kuvvet 
olmu!ltur. 

v·ı Et mef< 

·r Karar 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)-

Sahte bono tanzim etmek suretile ZL 
raat Bnnkasındnn bir miktar para 
alınd ı ıçin umum mudürluk bütün 
ub l rine bir tamim gondererck 

mub dıl bonolarına iş'arı ahire kaı.l ır 
tedjy yapılmamasını bildirmişti. Bu 
yuzd-n bır çok mi.ıbadil hono sahıp. 
!eri, c lcrındeki bonoların karşılığım 

l mad klanndan müşkül mevkide 
bu unmakta idıler. 

Z r ı t Banka~;ı, bu kabil kimsele. 
rin i · · yctlerini J?azarı itibara alarak 
yeni bir formül tesbit etmiştir. Bu 
ekle J"iQI" 1 bonoların1 paraya tahvil 

ettirm k için muracaat ed~nlcrin el-
1e ndC'l\: bonolar alınarak Maliye 
\ k:ı'etine gondcrilccek, Vek~lct, 
b ınların sahte olup olmndığını tet
kık edecek, bu t tldk neticesi bono .. 
n n h k"'.ı oldu u sabit olursa kar
s ı od .... neccklır 

TAN ... 25 - 4 - 940 

atbuat Kanununun Eski Yugoslav lngilizler T rondheimde 
2 M dd . . D v. . Dahiliye Nazırı Al ' K ) 

a esını egıştıren Tevkif Edildi man ıta arının 
Layiha Kabul Edildi vctetmi10Iduğun•(~:ı~ 1 ~~·~:~.m Taarruzunu Püskürttü 

haberler neşretmektcd.r. Bazı gnzete 
(B::ışı 1 incide) Un emniyetine matuf .. Ertesi gün herhan- mütalaalarında, Cu tedbir, l\Iacaris. 

lunmaclığım, milli tarihi yanlış göste. gi bir gazete muhabırl bunu oğrenıyor, ga- tanda vaziyetin endişe uyandıracak 
ren tabırinin daha vuzuhlu hale ko. zetesın~ telgraf ve mektupla bildir yor ve mahiyttte olduğu suretinde tefsir e. 
nulmae1 için encumenc iadesini tek- ne5rettırlyor. Bu hallere müsaade etmek 1 dilın1ştir. 
lif etti. vakit ukit mcmleketın emniyeti ~okt.ı- Salahiyettar bir membadan bildi· 

Bundan sonra Şinasi Devrim, Nev. sı~~an bazı za.rnrları tecviz etmektir" rildiğine göre, Amerikan sefareti, 
zat Ayaz soz aldılar. Yahut ht.ıkumet bir ba ka gun, mem- Amerikalılara henuz seyahat imkanı 

leketın emnıyetl bakımından bazı \esaltl t "k A "k d"" ı · 
Tekrar geriye gelen Aka Gündüz, harbiyesini veyn bazı kıtaatı askeriyesi 11 ~evcu .. ı ~n merı aya onme crı. 

(Başı 1 ;?ıcide) 
lsı,;eçin her vasrt a ile istiklalini mü
dafaa edeceğını anlatıyorlar. 

Bir Alman ticaret hcj·eti, İsveç ile 
Almanya arasındaki ticnret münase- ı 
betleri hakkında mü?.akereler<lc bu
lunma~ üzere Stokholme gelmiştir. 

Norveçteki Harekat 
söylcncn sözlerin fıkradaki vuzuh· bır yerden dlğ . 11 kl d k nın munasıp olup olmıyacn~ını tet-

1 
• er yere gız ce na e ece . k k d b"l l . . . h 1 suz ugu ispat ettiğini söyledi ve la. Amma nihayet memleket bir 1:öl değildir. ~ e e ı.me erı ıçı~ er sene o duğu Londra, 24 {Hususi) - Harbıye 

yihanın encümene tevdii lüzumunu Bu <'!inada biri bunu görür ve bu g!Sren g~bi, tamımler tevzı etmekt~n başka Nezareti Norveçteki harekat hakkın. 
yeniden müdafaa etti. Hatip, bunun. vasıtasıle haber bır gazeteye gider. Bu- bır şey yapmamıştır. Amerıkan Se· da bugün şu teblıği neşretmi ·tir: 
la beraber ehlihıbre tezine ta. nun gitrnesıni ıstemlyoruz. Keza dcvletın fareti, bu tamlmleri tevzi ederken "Dünkü tebliğde bildirilen muka. 
raftar olmadığım, çunkü gözönünde emniyeti bakımından cnsu luğun ifade et- Avrupada ikamet etmeleri için ciddi bil taarruzu yapan muhim Alman 
Afrodit davası gibi bir misal bulun. tığı manayı hepimiıo: takdir ederiz. HUku- sebepler mevcut olanlardan baskala. kuvvet1eri Trondheiro'e koyda hulu. 
duğunu ve bu davanın birçok ehli- met zabıtası bir adamın peşinden koşu- rını şimdiki ahval ve şerait da'hilin- nan Alman vapurları tarafından çı. 
hıbrcleri dolaştığını ve uzayıp gitti- yor, bunun casusluğu hakkında kendisin- de Avrupada kalmnmağa ikna et- karılmıştır. Şiddetli bir muharebe ne 
ğini, inkıliıbı her şeyin pahasına iler- den zan vardır. Şil~he vardır, keyfiyet te- mektcn başka bir gaye takip etme. ticesinde kıtalarımız vaziyeti iadeye 
lcten bu memlekette Afrodit davası <'yyüt etmiştir, t~sık edecektir ve nlhııy~t miştir. Şu halde Amerika Sefareti muvaffak olmuşlardır. 
gibi davaların tekerrürünün hiçbir bunu ~ahkemenın el koyacağı hale getı- tarafından bu muvakkat tamimler Norveçin dig~er noktalarında kayda 

recektır. Bu işle meşgul olduğu zaman bu t · d"l · d · · d .. k • 
zaman arzu edilen şeylerden olma. haber intisar ediyor. Nitekim vt'ıkl oldu. aevzı. e ~·-~~sın ~n ıçıkn e s

1
u uMn ve değer bir hadise olmamıştır." 

dığını, Türk Basın Birliği kanunun· Falanın filanın casusluğundan şüphe edil- .sayı~ u ~m ~urmc te 0 an aca. Bugün miittefi);!erin hava kuvvet
da bu giQi neşriyat icin esasen tak- miş, tahkikat yapılıyor denıldi. UUbali o- rıstnnın vazıyetı hakkında yanlış ne· ]eri yine Danimarka ve Norveçteki 
yidat ve vukuu halinde haysiyet lnrak bunu gazete sutunlorına gcçirml'rıln ticel<'r istihraç etmek doğru olmaz. Alman üslerini bombardıman etmiş. 
divanları gibi ceza müeyyideleri ol- hükümct işlerini ne kad r i kıil ettiğim Yugoslavya ile m ii.zakereler lerdir. Bugün Sta\' \ nger tayyare is. 
duğunu, esasen milli hisleri incite· g6rilrsünliz. Bunun bıızı muhım z.arnrları Bclgrat, 24 (A.A.) - Bir Yugoslav tasyonunda 20 Alın.an tayyaresine a. 
cek neşriyatın karşısında matbuat gi olabilir istediğimiz iş budur. Arkadaşla- İkhsat heyetinin Moskovaya hareke. teş edilmiştir. Bu tayyarelerden mü. 
bi, iımme vicdanı gibi müeyyidelerin rımızın bu tahkikatı daha ziyade takviye ti ve Yugoslav - l .'man iktısadi ko- him bir kısmının tahrip ve imha P-

edcrck matbuat üzl'rindckl tc lrlerinl ha-mevcut bulunduğunu izah etti. mitesinin içtima devresi dolayıı.ile dilmic: oldug~u anlaşılıyor. Buraya fifletmek hususunc\ııki temoyullerini tak· İ ~ 
Adliye Vekili, bu mütalaalara ce. dlr ederim. Bunu biz de b;ı•:an milmkiln Romada 30 nisanda talya ıle yapıl- karşı 15 inci bombardiınan yapılmış. 

vap verdi. Ehlivukufa mliracaatm oldu •u kadar takviye etmek yoluna git- ması mukarrer olan ticari müzakere. tır. 
doğrudan doğruya 'hakime verilen bir tık ve çalı$Uk. İki encumenden geçil, en- ler teh r edilmiştir. Yugoslavya ıktı. Kristiyansand da bomh:ırdıman e. 
salfıhiyet olduğunu tebarüz ettirdi dlmcnlcr de bunun üzerinde günlerce ça- sat heyetinin mayıs ayının ikinci ya- dilmiş ve bilhassa tayyare tesisatına 
ve sözlerine şöyle devam etti: lıştı. Daha ziyade ta c\yide imk!n bula- rısında Romaya gitmesi muhtemelciir isahetler yanıldığı göriilmiiştiir. 

"Bundan başka bu mUnasebeUe dediler madılar. Bul~ııydılar biz de memnuniyet- Pravda gazetesinin bildirdiğine gö. Fornbo da İngilizler tarafından 
ki, ne Afrodlt davasını isterim, ne de Af· le yapacakt.k. Bugünkü rnü:r.akereye işti- re, m:--ıyıs nihayetinde Belgratta ağ. bombardımana tutulmuştur. Burası 
rodit dt'ıvasını çıkaranları. Afrodit davası- rak eden arkadaşlarımız maksadı zedele- lehi i!-ıtimal Amerika ve İngiltere ile Oslo fiyorunun en kuvvetli tayyare 
nı çıkarnnlnr kimlerdir? Ve nlrin çıkarı- miy"'cek herhan"I bir tnkylt bulursa bu- ı " " .. ticari müzakerelere başlanacaktır. ·karargahıdır. Burada da mühim tah. 
yorlar? Afodit dfıvası malClmunuzdur. Ga- na tılz de.: ı3Urnk etmc-kten asla çekinme- İ 
teteler uzul'I uzadıya mevzuubahs etUler. ylz. MnK.:adımız hiçbir zaman matbuı>ıtın Yalnız ngiltere ile aktedOen ticaret ı ribat yapıldığı bildiriliyor. Danimar. 
Türkiye B. M. Meclisinden çıkmış olan bir serbesttslni. lilzum uz takyit etmek dc.,11~ itilafının henüz meri olması dolayı. kadaki Albor~ üssü de şiddetle bom. 
kanun mucibince mustehcen addolunacak ı dır." sile halihazırdaki şeraitin icap ('t!ir. bardıman edilmiş ve mukabelenin 
kitapları takip etmek vazifesi milddeiu- Kimden müsaade alrnacak diği munznm bir anlaşmanın imzasi. çok km·vetli olmasına rağmen bura. 
m ımllere vcrılmiştlr. Müddeiumumiler bu le iktif& edilecektir. daki üsse de mühim isabetler yapıl. 

Dahiliye Vekili daha sonra diğer 
vnzıfcyi yaparlarken B. M. Meclisinden Yugoslav_ Alman daimi iktısat ko. dıaı göze "arpmıştır. 

k 1 k 1 b k t k bir suale cevap verdi: " ' çı ·mış o an anun an tat ı e me ten mitesl gelecek içtimalarına 6 mayıs- lla>·ekaAta daı·r dı'g~er 'ıaberler 
b •· Jıl bl t ki t ı ı B "Refik İnce arkadaşım, bunları ı ı aş..-.a ç r gaye a P em yor ar. un- tan itjbaren Belgratta başlayacaktır. 
lann muhakemelerinin do,.ru olu olma yazabilmek müsaadesinin nereden a. Kara harekatına gelince müttefik. 

'" P - Yu2nslav heyetine Hariciye Nazırı 

--.-zrw 
Belçika ve Holanda 

İle İsviçrede 

Şiddetli Ted~i ler 
Bern, 24 (Hususi) - İsviçre bitB• 

raflığını ve istiklalini müdafaa içın 
her hazırlığı yapmıştır. Memleket, l· 
cabında bir miJyon asker çıkaracıı~b 
tır. Bugün bu kuvvetin yarısı s la 
altındadır. Ve İsviçre bütün mııseJ... 
lah kuvvetleri en yeni silahlarla tcç· 
hiz etmiştir. On senedir tesı.ııııııı 
sarfo)unan para bir milyar franGı 
geçmiş olduğu gibi, bu tesllhatı {ııD• 
mi kemale vardırmak için de her fe-
dakarlık göze alınmaktadır. . 

İsviçrenln bir tecavüze kurban gıt· 
mesi için ona karşı hiç olmaz~· 
üç milyon askerin sevki liızım geld1

• 

ği anlatılıyor. . 
Lahey, 24 (Hususi) - MemJeketill 

muhtelif verlerinde zabıta tarafından 
yeniden w 150 araştırma ynpılrn1§ı 
Alphen mıntakasında üç mühim Ş41• 
hıs tevkif edilmiştir. 

Başkumandanlık bir emirnarnf 
neşrederek, devletin emniyetine ta· 
alluk eden haberlerle propagandş 
mahiyetinde havadis ve makale neŞ. 
rini ve Holandaya şu, veya bu de•l· 
letin taarruz edeceğine ait şayiaları! 
dercini yasak etmiştir. 

B elçikada alınan tedbirler 
Brüksel, 24 (Hususi) - AraştırO:.$ 

ve tevkifata Belçikada da geniş ölç~ 
de devam edilmektedir. Yeni cınnı.. 
yet kanununun tatbike konulması il· 
zerine, komşu hudutlarda fevkalad' 
tedbirler alınarak, münakalata vıı 
zu·ed edilmiş ve buraları asker tarıı· 
fından işgal edilmiştir. 
Diğer taraftan Reksist partisi ta!l'I 

bir infisah halindedir. dığını tetkık etmek do~rudan doğruya hü- lrnacağı üzerinde tevakkuf ettılcr. · lerin Trondheim etrafında Almanla. 
kimlere aittir. Esasen mahkemeden gc1:- Zannediyorum ki, maddede bunun i muav!ni Pijla riyaset etmektedir. rı çemher iC'ine almağa calıştıklan ve ......._...-. u• n ...,..... -.... 
miş ve kazlyei muhakeme halini almış ol- çin kfıfi snrahat vardır. Tedbiri alan buradaki Almanların gün geçtikçe 
muş bir meselenin tekrar burada mUnaka- kararı veren yerden müsaade alına. Siirtt e Petrol Bulundu miişkiil vaziyete dü tükleri anlaşılı-
,a edılmesine ne lüzum ve ne de ihtiyuc caktır, diye maddede sarahat mev. yor. Almanların denizden ve karadan 
, ardır." < Ba~;ı 1 inrittrı l 1 d kl t cuttur.,, yardım kuvvet eri a ama ı arı n~ 

Dahiliye l' ekilini11 izalıati Faik Öztrak, tekrar bu maddey<' Eyiip. bu enstitünün başına geçmiş, hakkuk etmistir. 
Kamın müzakeresi sıraS1nda Da- emas ederek bunun bır ahdi v v,e ilk defa olarak Mardin, Siirt vi- Stokholm 1.ien gel<>n malumata gö. 

h;liye Vekili Faik Öztrak ta söz aldı. takyit maddesi olduğunu, ve mad !ayetlerinde petrol arama tecrüuele- re, mi.ittefikler şimdi bir hava ve bir 
Bunun fevkaliide hallerden mütevel- denin mümkün mertebe vfızıh bir rinc başlanmıştır. Burada Dasbirini iaşe üssü tesis etmekte olup bu üsler. 
lit muvakkat bir kan un olmadığını şekilde kaleme alındığını anlattı ve kıyıc:ında 1327 metre derinliğe inil- tayyarelerip ihtiyacına fazlasile kafi 
söyliyerek dedi ki: şöyle devam etti: diği haldet petrol bulunamamıştır. gelecektir. 

"HUkCımctiniz bu lfıyıhayı ıuzumuna kn- "Yalnız bizi burada milteselll eden bir Sondaj makineleri buradan yin.? SiTrt Svushert cephesinde Brindalen _ 
nl olarak huzurunuza lakdım etmiştir. nu- noktn var ki, yapt lhmız tahdidin fikre civarında Hclmis köyü yakınına nak. Guloende müttefiklerin süratle iler
gon dahı bu luzumun zail olduğuna değil, tanlllık etmemi olmasıdır. Biz hic kimse- lcuilmı~tir. Burada yüz metreden i- !emesine ir.tizar edilmektedir. Müt. 
hafiflcdığine bile kant değilim. Onun için ye dcmly?ruz ki, fı~ri mUnakaşaları, ı:ıtı- tibaren petrol emareleri bulunmıya tefik kıtaatı Andalsnes'e ihraç edil-
mildafaa etmek mecburiyetindeyim. Böy- sahabckrı_, tenkltlerı bırakın. biz hiç kım- baslamıstı. . 1 J6 • b d -• mı~ o up 1amar ın cenu una ogru 
le olmakla beraber arkadn"larımızın mat- ıeye demıyloruz khl'd.idlml hyazıdl~rı \. zhı ~b·az- İşt~ bundan sonra bu mm takaya ilerlemektedirler. Bu kıtaat burada. 
buata tnalhik eden mndde dolayısile gös- mayın. Ya nız ta ı ı, ava ı e, a ere . ·1 . b d T .. 
terdikleri hııssaslyeU takdir ve memnun!- hasrediyoruz. Bu da mutlak değlldır tah- 1 ehemmıyct verı mış ve ura a ur. Oslodan kamyonla gönderilen Alman 
yete lflyık görüyorum." dit edıyoruz. o haber kı memleketi~ em-1 kiyeni~ ihtiyaçların ı temin e~tikten kıtaatile knrşılaşmıslardır. 

Faik Öztrak, matbuat serbestisinin niyetine ta, llOk eder, onları yapmayın dl- başka ıhraca da yetecek zengın pr.t-· Norveçliler Trondheim'ın şimalin-
daima göz öni,inde tutulduğunu, fa. yoruz. Böyle olmakla beraber bunların il- rol bulunabileceği anlaŞllmıştır. Bu- deki Stenkjei"de mevzilerine yerleş

ıerlnd" bır tedbir nlınmış olmak veya bir nun üzerine o civarda Kerbent, Ra- mişlerdir. Müttefikler ihraç noktala. 
kat, memleket halkının temiz ve mu-
karldes hislerinin rencide edilmesine tah cikata girişilmiş olmak da şarttır .. dl- mal. Rihaikale, Beşiri civarlarında rından bu bölgeye doğru süratle i . 

yoruz. Rica ederim, bund::ın daha iyi se- sondajlara devam edilmiştir. Türki- lerlemektedirler. Almanlar burada 
müsaade edilemiyeceğini sC>yledi ve kilde hangi nrkndaşım tahdit ederse mem- y~de petro! arama işlerinde çalışt:rı. bir avantaja maliktirler ki 0 da 
şu misali verdi: nun olacağım. Maksadı kaybetmemek lan Amerikalı mütehassıslardan Cra. Trondheim koyunun methalinde Ad-

"Haurlarsınız gctcn yıız gazetelerlmlzln şartıle bu tahditten dolayı gelecek ol n 
birinde bır Arnavudun bir makalesi inti- bir formumn bu maddenin tatbıkntından ig ede en çok bu sahada p~trol bulu- 1 gene kalesini işgal etmekte olmaları 
şar etti. o makalede o adam ArnavuUuğu pazı yanlışlıklar veya zaruretler olmak ıh- nabil<>ceğini kabul etmiş ve bilhassa \'C bu suretle harp vapurlarının Nin
ne ıftihnr ediyor ve Türkün ve Turklu Un ti malini t~mamen inktır etmemekle bera- Ramal dağında tahaı riyat yapılnıs- deroy y~rımadasına giden kanaldan 
buyUk hamlelerini, inkılaplarını Arnavut- ber bunun «kslndcn g!'lecek olan zararla smı ta\'siye etmiştir. istıfı:lde edebilmesidir. Almanlar ya. 
luğa mal ederek bize bir Arnavut hediyesi ölçtuğurn 7amı.n vicdanım mUsterıh olarak Bugün petrol bulunduğu bildirilen rımadaya bu suretle asker <'ıkarabiL 
gibi satmak istiyor. Maalesef bu ynzı bir bu maddeyi müdafaa ediyorum. Ve onun saha da burasıdır. Buradaki petrol İ- mislerdir. Bundan başka Alman va
Turk gazetesinde yer bulmuştur. Yarın da için Arkada§larımdan bunun kabulUnil rl- rak petrollerine benzemektedir. zen- purları kanaldan karaya ateş etmek 
böylf' bir ,eyın yapılması ihtimalini dni!T\O ca edeceğim." gindir. Türkiye Cümhuriyeti SP.kiz imkanına da maliktirler. . . 
gözbnUnde tutalım. Hiçbir memlekette 0 Bu müzakereler sonunda bazı rne. on senedenberi ~aptığı ara:;tırmala-- Almanların Elverum şımalindekı 
memleketin lt1tfqna, himayesine, misafir- busıar tarafından verilen tlıdil ve rın ve snrfettiği fedakarlığın seme- ilerlemeleri durdurulmuştur. Mütte-
perverliğlne sığınmış olan insanlar okme~- tay teklifleri okunarak reddolundu resini elde etmiştir. Ciklerin Lillehamnaar üzer.ine yap-
lcket halkının asil hislerini incitme ha - ve kanunun maddeleri olduğu gibi kl h k t N 1il b kına malik değildirler. Biz, her şeyden ev- Bu petrol kuyusu Türkiye için bir tı arı are .c. • orveç erın ura-
vel, kendi şerefimizi, hayslyeilmlzl kendi kabul edildi. Çarşamba günü topla- servet kı:ynağı olacaktır. Maden A- daki .. vazl.vetı~ı k~rtarmıştı_r. 
memleketimizde mlsaflreten oturanların nılmak üzere celseye nihayet verildi rama Enstitüsü bundan maada Ada- Muttcfıklerın Norveçtekı kuvvet-
dahi muhteıem ve muteber tutması lazım- . na ve van gölil civarında da sene- leri günden güne artmn~tndır. Tron~~ 
dır." Londraya Gıdccek Olan lerdenben petrol araştırmaları yap. heim'daıı başlıynn demıryolunun mu 
Faık Öztrak, kanuni mevzuatın· bu l\latbuat Heyeti tırmnktadır. • - · him kısımları da müttefikler in elin. 

hareketi bir ceza ile tehdit etmediği. Ankara, 24 (TANı - Londraya ı ~~ dedir. 
ni ve o zaman bu yüzden takibat ya- gidecek Matbuat heyeti mayısın 15 Irak ve Surivcde l\Iüthiş Akstradaldaki Nkotrvd~cl111er şlddotle 
Pılamadı,,ını '-'enı· add 1• b u b ld h d k . · mu avemet etme e ır er. o , ., m en n un inde Istan u an arcket c ece tır. Fevezanhr Oldu N K l · 
temin edeceğini, memlekette bu gibi ~ ' .. • o,.uer ra rnrn mesaır 
saygı:;ızhkların tekerrürüne meydan Şam, 24 (A.A.) - Mutemadı yağ-- Norveç kralı Haakon Oslo idare tı . 
verilmiyecct ğini anlattı ve: ..,,,,,f ,,,,__ __ ~ murlar se~e~ile !f'trat .neh~i sul~rının mirliğine getirilen Norveçliye hita-

''Şu halde, dedı, hııkaret olmadan ve B o R s A yükselmesı uzerıne, şımalı Surıyede, ben yazdığı mesajda şu sozleri söv. 
hakarete mUtcallık olan maddenin tatbl- 150 kadar köyü su basmıştır. Hasar 1 ı·· . · . d" k d uvor. 
kına Imlı;fın \'ermeden milli hislerimizi çok büyüktür. ~akat, şım . ıye a ~r ~'Bizinı Almanlarla anlaşmamız L 
rencide eden bir kimse ceza görecektir. Htç 24 • 4 • 940 hiçbir insan zayıatı kayded~lmemişt~r çin onların topraklarımızdan tama-
kimsenln bize niçin böyle bir kanun mad- [,,ondrıı 6.24 lrnkda feyezan o derece şıddetli bır mile çekilmeleri lazımdır. Aksi tak_ 
dcsı yapıyorsunuz demi· lıaltkı yoktur. Nevyork 149.10 ı hale gelm.işti.~ ki··' Ra.mndl ile. B_ a.ğclat dirde sonuna kadar mücadeleye de. 
Ondan onra bu lhUyaçı karvıln,nak içın Parla 2.0647 d k k , ı k 
koymak ıste<.iıC:lmız maddeyi hl1: kimsenin Milfıno 7.66i5 a:a~ın ?. ı. opru crın e serısını su vam ederiz. İşgal altındaki yerlerde. 
adfıletlndcn, liyakatinden şüpheye hakkı Cenevre 29.2725 goturmuştür. . . . ki halka makul hareketi tavsiye eder, 
oımıyan Turk hAklmlnln eline veriyoruz." Amştcr(lam 69.3575 Feyezan dolay ısıle, İrak ıle Surıye faknt onlara Almanlara itaati tavsiye 

Diğer madde etrafrnda Brüksel 25.0670 arasındaki nakliyat da sekteye uğra-- cdemenı. Sizin idarcniz yabancı ku\'-
Atına 0.97 mıştır. vete dayandığı için bizce meşru de-

D;ı.hiliye Vekili, dnha sonra, tadl. 
li teklif olunan ikinci maddeden bah. 
scttı. Memleketin emniyeti ile alnl<a
dar tedbirlere ait havadislerin neşri 
meselesini anlatırken §U misalleri 
verdi: 

"Memleketin emniyetine taallOk eden 
bir htıdıse çıkıyor. Bunun hakkında taki
bat başlıyor. Glz.11 knlmaıa lAzımdır. Her 
hangı ı: z.eteci haber alıyor, cazet ine ya
zıyor. ertr ı gun bunun tııklblnden hnıııl 
oincak m \mıt knyboluyor. Yine bu rn k
satla hukumet bir tcdbır lıvor. Memle.te-

sorya ı.so ğilcilr.' ' 
Madrtd ıs.aı Şehrimize Gelen Yunanlı Paris, 24 lHusust) _Başvekil Rey 

=~::~eşte 2~:~:~5 Seyyah }(u(ilesi naud buglinkü Nazırlar meclisi top-
Belgrad 3.4025 Paskalya yortu:;unu şehrimizde lantısındtı. askeri, bahri ve siyasi va. 
Yokohama U.9175 geçirmek ve bazı t icari temaslar yap. ıiyct hakkında izahat vermiştir, fç-

tokholm 31.005 mı:ık üzere şehrimize Teraki vapurile timada hazır bulunan bir şahsiyet şu 
l~SIIAM VE TAil\'tt.J\ "f gelen 50 kişilik Y unan se yah kafi sözleri söylemiştir. "Başvekilin b~-

Erganl HJ.ıo lesi, dün Boğaziçine ve diğer sayfi. yanatı son derece vazih, canlı ve ce-
Sıv s-Erı.urum 2 ıo.ııı ye yerlerine gitmişlerdir. Bunlar n- saret verici idi." 
~ıvas-Erzurum 5 10.61 rasında evvelce memleketimizden /)eniz /ıarl>illill bilançosu 

,,. Yunanistana donen 20 kudar müba· 
dil Rum da vardır. Lordlı r Kamarasında bir suale cc. 

Bir Amerikan 

Üssündeki Casusluk 
Vaşington, 24 (A.A.) - VirJinY11'· 

da Quant ico deniz üssü nöbetçileri!J· 
den biri Amerikanın milli müdn.fııal 
sına ait en büyük sırlardan bıtlfl 
çalmak için yapılan bir teşebbii51.1 
meydana çıkarmıştır. 

1 Nöbetçi, bombardıman tayyareler 
ne mahsus yeni icat edilen nişangabl 
ele geçirmek için oksldrik gnz 1fıJll' 
basile bir tayyare hangnrının kspıSl·· 
nı ddmiye çalışan bir adam görere1' 
üstüne ateş etmiştir. Adam yaralan· 
masına rağmen mukabele etmiş \"e 
kacmıya muvaffak olmuştur. 

Polis memurlan bu hususta bif 
şey söylememektedirler. üste çaıısıı11 

amele E&rasında tahkikat yapılmaıttıı· 
dır. 

Amerika da Nazi Faaliyeti 
Nevyork, 24 (A.A.) - (H.ıristiyBıı 

cephesi) davasında anketler haklcıJl• 
da yapılan müzakereler, azasındBfl 
on yedisi devletin emniyetine karşı 
komplo yapmış olmakla itham edil
mekte olan icra komitesinin en aı; 
üç Alman ajanı tarafından kontro 
edilmekte olduğunu meydana çıkar• 
mıştır. 

Feribot Tesisatı Karşılığı 
Ankara, 24 (TAN) - Sirkeci -

Haydarpaşa arasındaki feribotıarlll 
bunlara ait tesisat teçhizat ve fer i-
bot yanaşma yntnklnrı, dalga kır1111 
vesairP içln :;\.liinakalat Vekaleti ef'll' 
rine verilen tahsisatın itfa karşılığı 
olarak Devlet Demlryolları bütçesif1C 
100 bin lira tnhsisat konulmuştur~ 

vap veren devlet nazın Lord FJııfl" 
key, demi tir ki: . 

Norveçin istilasındanberi harp f~
lomuzun üç muhribi, bir tnhtelbıı!l1" 
ri ve bir bahkcı !femisi batmıştır. dC 

Dördüncü bir muhrip "Hardy,, 
k o-hasara uğradıktan sonra araya • 

turmu~tur. Bir kruvazörle iki J11lı~ 
rip te hasara uğramışsa da, bu gef11 ~ 
ler üslerine dönmeğe muvaffak 0 

muşlardır. "Renown,, ve "RodııeY'~ 
ye de isabet vuku bulmuşsa dıa br· 
gemiler ciddi hasara uğramamıŞl~rt 
dır. Bundan başka, mntbuat do 
muhribin ehemmiyetsiz hasara ıığr0ıı-ü c 
dığını bildirmiştir. ç kruvazör 
bomb a parçalarlle ehemmiyetslı hıt• 
sara uğramı§hr. Düşman Norveç se 
ferindenber i dört zırhlı, iki safıh~~~ 
kruvazörü, bir tayyare gemisi. on b.ı 
muhr ip ve on bir tahtclbahirtılli~ııt 
battığını veya hasara uğrndığını ıd
rlia etmektedir. Bu iddia doğrıJ dC• 
qlldir.,, 5 Alman zırhlısı Gniesnan'ın batrnı 
nlıi11b11 sı rt ık t.sıh ııkknk Ptmh:tir 



• 

ZS- lf"- RO 

Sırrı Bellioğlu 
Dün Merkez 

kumandanhğına 
Teslim Edildi 

22 gundenberi emniyet müdürlü. 
es~~de nezaret altında bulundurulan 

ı Kocaeli mebusu Sırrı Bellioğlu, 
keri mahkemede muhakeme edil

llıek üzere dün merkez !kumandanlı. 
~a teslim edilmiştir. 
~· A.nkarada yüksek makamların tet. 
iklerinden geçen tahkikat evrakı 

e\rvelki gun şehrimize gönderilmiş, 
~~rrı Bellioğlunun son bir ifadesi a. 

ta- "'11llış, evrakı emniyet müdürü Mu
::rfer Afkalın ile Vali Lütfi Kırdar 
h rafından ayni gün askeri makama 
avale edilmiştir. Kumandanlık ev. 

takı tetkik etmiş ve kumandan aske
tı amiri adli sıfatile tevkif kararını 
~lamış ve evrak askeri sorgu ha. 
1tnligine verilmiştir. 

Müdüriyetten götürülüyor 
Bunun üzerine Sırrı Bellioğlunun 

lSkeri makamata teslimi icap etmiş 

ta
\>e .d.ün emniyet müdürlüğünde öğle 

tıli olduktan bir muddet sonra, mü. 
d.uriyet binasının üst katında kendi

j.. line tahsis edilen odadan alınan Sır-
l'ı '.Bellioğlu, yanında birinci şube 

iJl lrıudür muavinile diğer birkaç sivil 
lrı~mur olduğu !halde aşağıya indiril
?ıııştir. 

r 

Evvelce tevzi edilen mektuplardan 
~lis tarafından toplanan 200 den 
ilıla mektup ile suç delili olan sair 

eVrak da bir tomar halinde kendisi. 
tıin koltuğuna verilmiştir. 
. Bu sırada gazete fotograf çıları em

~1Yet müdtirlüğü kapısı önfuJdeki o. 

1°nıobilleri siper alarak Sırrı Bellioğ 
unun gizlice resmini almağa hazır-
lanmış bulunuyorlardı. Fakat Sırrı 
~ellioğlu, kapıya gelir gelmez fotog. 
l'afçıları hemen görmüş ve derhal 
d.urarak rahat rahat resim çekmele. 
lini kolaylaştırmıştır. 

Sırrı Bellioğlu, lbundan sonra oto
ll'ıobile girerek, memurlara "Allaha
'lStnarladık" demiş ve otomo'bili ha
l'eket etmiştir. 
Sırrı Bellioğlunun muhakemesi 

l\:endısi tam 12,50 de asl<eri maka
tnata teslim edilmiş ve hakkındaki 
~evkif kararı hasebile deniz komu. 
anlığı tovkifhanesine nakledilmiştir. 
. Sırrı BclJ.loğlunwı askert sorgu hi. 

~ırnliğinde Ok tahkikatı yapılmakta. 
dır. Askeri sorgu hakimi son tahki
lcatın açılması kararını \'erdikten son 
l'a kendisi Fındıklıda İstanbul Ko
~Utanhğı binası dahilindeki askeri 
lrıahkcmedc muhakeme edilecektir. 

Suç agır cezayı istilzam ettiği tnk
~de askeri mahkeme, bir askeri re-
Js He biri adli, diğer uçü askeri dört 
r&zadan ve yine adli bir müddeiumu. 
~iden tesekkül edecektir. 

Suc ağ~r cezayı istilzam etmiyorsa 
ltnahkeme bir askeri reis ile biri adli, 
ıdiğeri askeri iki azadan ve bir adil 
llıüddeiumumiden teıekkül edecektır. 

Askeri reis ve azaları İstanbulda 
jn büyük askeri Amiri adli sıf atlle 
stanbul komutanı seçecektir. 

ltalya Bugün Harbi 
Göze Alabilir mi ? 

(Başı 5 incide) 
sik ediliyor. (1,500,000) asker si. 
lah altında tutuluyor. Seferberlik 
ilanı takdirinde sekiz milyon insan 
silah altına alınabilecektir. Sahil 
müdafaası takviye ediliyor. Sivil. 
lerin seferber edilmesi için tettbir
ler alınıyor. Llgurian denizinden 
Fiyuma kadar uzanan müstahkem 
mevkilerin inşası ikmal ediliyor. 

M1;1ssolini ailesine ait olan Popo. 
Io d'Italia'ya göre İtalya, ithal et. 
tiği iptidai maddelerin yüzde 80 
veya 85 i Süveyş kanalı ve Cebe
litank yolu ile ithal ediyor. İtal
yanlar, halihazırda uç günlerini et. 
siz geçiriyorlar. Şeker ve ka'hve ve. 
sika ile veriliyor. İhtimal ki bu ted
birlerin alınmasına sebep. memle. 
kette stokları idare etmektir. 

Romnda nnzistler, İtalyanın 
gayri muharip kalmasını, Almanya 
hesabına istifadeli görüyorlar. 
Çünkü İtalyan siyaseti, harbin ge. 
nişlememesine sebep oluyor. İtal. 
yanın, harbe iştirakilc bütün Bal. 
kan devletleri de bitaraflıktan cı. 
karlar. -J talya kendini mağqur devleL 

ler sırasında sayıyorsa da 
onun mümkün olduğu kadar harp. 
ten uzak kalmağa çalışacağı talı. 
min ediliyor. Fakat İtalyanın, har
lbe girdiği takdirde; Balkan istika. 
metinde gireceği muhakkaktır. Bir 
iki hafta önce İtalya ile Almanya. 
nın Yugoslavyayı paylaşmak üze. 
rinde anlaştıkları şayi oldu. Fakat 
bu şayialar süratle tekzip edildi. 

• 
İtalyanın Fransaya karşı meta. 

libi var. ~ngilteredrn biricik şi.kfl. 
yeti, bir Italyan gölü sayi:lığı Ak. 
denizde mahpus kalmak yüzün. 
dendir. Müttefiklerin ablokası İ
talyayı rahatsız ediyor. Bilhnssa 
ablokanın Adriyatik denizine teş. 
mili bu rahatsızlığı arttırmıştır. 

İtalyanın Sovyetlerle münase
betleri, İtalyan muammasının bir 
safhasını teŞkil eder. Acaba İtalya 
ile Sovyet Birliğinin Balkanlar ü. 
zerinde anlaşmaları mümkün mü? 
Son !haftalarda birçok defalar ba
his mevzuu oldu. İtalya ile Sovyet 
Birliği, ideoloji !bakımından bir. 
birlerine düşmandırlar. Fakat BaL 
!kanlar, bu iki devlet arasında is 
arkadaşlığı vücude getirebilir. -

Nitekim İskandinavya hadisele
rinden önce, bu ay sonı!nda talya 
ile Sovyetler arasında müzakere
ler başlıyacağı söylenmişti. 

Bugün bütün dik'kat İskandinav. 
ya üzerinde toplanmıştır. Burada 
alınacak netice, İtalya bakımın. 
dan çok büytlk kıymeti baiz ola. 
caktır. 

Totaliterlerin en lbelli başlı va. 
ııııflanndan biri ansızın harekettir. 
İtalya, Habeşistana. İspanyaya ve 
Arnavutluğa karşı bu şekilde ha
reket etti ve herkes dı.işünmeğe va
kit. bulmadan ortaya atıldı. 

Italya, belki ayni şekilde hare. 
ket eder. Fakat şimdilik gayri mu. 
haripliğe devam ediyor. Mahkeme aleni yapıldığı takdirde 

~skerl usulü muhakeme kanununun 
11!1.skeri mahkemelere sami sıfatile gir. 
~e1erinc müsaade ettığı zevat mah- Alman Radyosu Sussa! 
ltemeyi dinliyebllecektir. 

Yine bu kanun mucibince Sırrı 
~ellioğlu dilerse bu mahkeme nez. 
~inde kendini müdafaa etmesi için 
lilvukat bulundurabilececktir. 
Şimdiki halde iş henüz muhakeme 

•afhasına gelmiş değildir. Askeri or
~u hakimi icap eden tahkikatı yapa
(!aJc, liızum gördüğü şahltleri dinli
~ecek, delil ve bürr~nlan toplaya. 
Cak, neticede ne şekilde lüzumu mu
hakeme karan verirse muhakeme o 
iekilde yapılacaktır. 

Sırrı Bellioglu hakkında ilk tahkl. 
~atı yapan sorgü hakiminin mahkc
~ede iddia makamını işgal etmesi de 
lttıümkündür. 

~ Müdüriyette geçen günler 
1 22 gün Emniyet müdürlüğünde 
ltaıan Sırrı Bellioğlu misafirliğinin 
~Ut günlerini çok sinirli bir §ekildc 
ieçirmiş ve iki gün ağzına çaydan 
başka bir şey koymamış, bu arada 
birkac defa şiddetli sinir buhranları 
~eçirmiı, hastalığından :11k sık şıka. 
l'~t etmiştir. Fakat bir kaç gün geç
'tıktcn sonra Sırrı Bellioğlu bu hnya. 
tına alışmış ve ilk duşünc~li .~~v;rl~
tı :Yerine neşeli ve normal goru~mı
)e başlamıştır. Bilhassa bütün gaze
telerde hakkında yazılan yazılı~rı dik. 
katıe takip etmitir. 

. }(arısı ve kızı hfW}en her gün ken. 
Qısini ziyaret etmililer ve konupnuŞ
larc1ır. 

(Başı 3 üncüde) 
ta hudut tanımıyacak kadar dosttur. 

Bu mantıki sözleri ve yakın tarihe 
ait bu hakikatleri Alman radyosunu 
ikna için yazmadım. Biliyorum ki; o 
dinlemeden, okumadan ve inanma. 
dan söylentiye memur bir emir ku. 
ludur. 
Yalnız bu bapta ona yapılacak bir 

ihtar .var. Biz harici ıiyuetimizin Al. 
man radyosunun tahrikitına zemin 
olmuına ve halka bu vadide yanlış 
telkinler yapılmasına razı değiliz. 
Nitekim böyle hareket eden gazete
leri kapatıyor, böyle fikirler yayan. 
lan mahkemeye sevkediyonız. 

Yine Alman radyosunun 'J;'Urk 
matbuatına, memleket menfa,atleri
ne aykırı emellere hizmet eder diye 
iftira etmesine de tahammül edeme-
yiz. 

Ve nihayet bir Türle mebusu ve bir 
gazeteci olan Hüseyin Cahit arkada
pmıza da bili ikıbet "küstah" de. 
mesini, hatta geçenlerde yine mebus 
''e muharrir arkadaşlarımızdan Ah
met Şükrü Esmer hakkında buna 
benzer bir tecavüze cilret etmesini 
küstahlık sayar ve bunu sükutla ge. 
çiştinnemeyi lüzumlu buluruz. 

Biz artık bu istasyonun bo çeılt 
neşriY.atı kesmesini, Türkiye umunı 
dabiliy•.c;ine kanpnamasını, Türk 
ıazetecilerine satapnamasını, hatti, 
mümkünse türkçe netriyatı tatil et. 
mesini istiyoruz. Böyle yaparsa, bizi, 
neşriyat yaptığından daha çok mem. 
DUD eder. 

Sırrı Bellioğlu son günlerde me
tnu:ıarla sohbetlerde bulunmıya baş. 
~,ve bu sabah hepsi.le ayrı ayn 
~edalaıınııtır. 

Eğer ayni -şekilde neşriyatına, tah.. 
rik, tlrlz ve tahkir çeşnisinde sözle. 

h l d rine devam ederse, bizim de kendi 
l'lendereste Bir Ceset Bu un u radyomuzla Almanya '\'e Alman er. 
Söke, (TAN) - Mendereste bir kinı hakkında yeni ve eski malömat 

~~t bulunmuştur. Cesedin buvıye- ne halkımuı tenvir eylememiz bir 
t~ tesbit edilememiştir. Adli tfl}ı}tl- milli vazife •• bir nevi miidafaainc{s 
kat devam ediver. Jı~~.hg. 

TAN 7 

İtalya Harbe Ne 
Zaman Girebilir ? 

(Başı 5 incide) 
Diğer bir nokta dn şudur: İtal. 

yan kalabalıgının yaşnyış sevi • 
ycsi o kadar nşağıdır ki, lktısadi 
ablokanın tevlit edeceği mahrumi. 
yete artık katlanamaz 

İşte bir kac rakam: 
İtalya Şimali Amerikadan 3 mil. 

yon ton hububat, pamuk, bakır, yağ 
alır; Cenubi Amerikadan 2 milyon 
ton hububnt, kahve, şeker, yün ve 
soğuk et ithal eder. Şimali Avru. 
padan da 12 milyon ton demir ve 
kömür alır. Bu ithalatın dörtte ü_ 
çi.i deniz tarikile ·gelir. 

I talya Karadeniz tarikile mü. 
him miktarda hububat ve 

yağ ithal eder. Bogazlar kapanın
ca bundan da mahrum kalmıya 
mahkumdur. Hindistan, Avustral. 
yn ve Uzak Şarktan da 1,300,000 
ton pamuk, hububat, yağ ve jüt it. 
hal eder. 

Nutuklar bu vakıaların çıplaklı. 
ğını örtmiye kufi değildir. Çünkü 
bunlar, İtalyanın harbe giremiye
ceğini gösteren bariz ve reddi ka. 
bil olmıyan delillerdir. 

Burada İngiliz ve Fransız do. 
nanmalarının müşterek kuvvetile 
İtalyan donanması arasında bir 
mukayese yapmıya ihtiyaç yoktur. 
Yalnız İta1ynn donanmasının zırh. 
lı, kruvazör ve destroyer bakımın. 
dan daha zayıf oldugunu, denizaL 
:tı gemilerinde müsavi vaziyette bu
lunduğunu söylemek kafidir . 

Hava kuvvetlerinde ilk hamle • 
de bir üstünlük gösterebilir, fnkat 
bu üstünlük çabuk kaybolmıya 

mahkumdur. 
Almanya italyaya ancak Cebeli

tarık yoluyla gizlice denizaltı ge. 
misi göndererek yardım edebilir. 
Bunun ise ne kadar tehlikeli oldu. 
ğunu onlar da bilirler. 

Onun için bir İtalyan· dostu sıfn. 
tile, onlara harpten uzak kalma
larını tavsiye ederim. 

-0----. 
Kaçakçı Kaclın 

Yunan bandıralı Ternki vapuru yol. 
culanndan Andranik adında bir ka
dının vaziyeti şüpheli goriılınüş, mu
hafaza ve muayene memurları tara. 
fındnn yapılan arama netice · nd 
dının üzerinde ipekli kumaş yakalan
mıştır. Kumaşlar müsadere edilmiş, 
kadın mahkemeye vcrilıniştir. 

, ihtira ilanı 
"Hava Hucumundan korunmn usul 

ve tcsisntı" hakkında 1-6-1936 gün

lu ve 2116 sayılı ihtira beratı bu de! 
mc\•kil :fı.ilc konmak üzere ôhcre 

devrüfcrağ veya ic:ır edileceğinden 

talip olanların Galalada İktı at lı -
tunda, Robcrt Fcrrl'yc mtiracnatlJrı 

Gözleri yakmaz, su ile çık
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMlN 
cevheri sayesinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
lacivert, kumral, yeşi1, renk
lerinin bakıttaki füsunkar 
cazibesi şayanı hayrettir. 

HER AKŞAM BEYOCLUNDA 

SA D i 
SALONU 

Cczair Rakkase 

Pek büvük muYaffakıyetle seanslarına 
devam ediyor 

Bayan M U A L L A 
Salahaddin Pınar ve arkadaşları 

Mezei baleti ve Ladani Macar kadın orkestrası 
Tel: 43776 

HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

. Jstanbul ve Zonguldak'da Satış birliği teşkilatında çalışmak üzere 
untihanla muhas!p, muhabere memuru ve daktilo alınacaktu. Talip 
olnnların aşağıda.ki şartlnn haiz olması lflzımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak 
H - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 
C - Asgari Orta mektep mezunu bulunmak. 
D - Hüsnühal ve tercümeihal Yarakaları ibraz etmc11 
Yukarıdaki evsafı haiz olanların 29 Nisan 1940 tarihine kadar ve. 

saiki ile birlikte müracaatları lazımdır. 

İl\ITİHAN GÜNLERİ: 

l\Iuhasip İmtihanı 30 Nisan 1940 Sah günü saat 9 da 
)1uhabere memuru ve Daktilo imtihanları aynı gün öğleden 

sonra saat 15 de yapılacaktır. Lisan bi1enler tercih edilir. 
İmtihanda muvaffak olanlara barem derecesine göre ücret verilir. 

MÜRACAAT VE İMTİHAN YERİ: 

Tophanede Devlet Denizyollan kar şısındn iskele caddesi 28 numarada. ........................................... 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarıf Vekllllgi köy öğretmen okulları için nşai;'ldn cins ve mikdarı ya:ıılı gom

leklcr pazarlıkla satın alınacaktır. Bu gomlcklcrln muhrunmen bedeli 4508 liradır. 
Teminatı 676 Ura 20 kuruştur. İsteklıler bu gömlel~lerc aıt şartn me ve numuneyi 
Maarıf MUdurlUğü Yardırektörlugündc gorebillrler. Pazarlığın 27 • Nıs;ın . 1940 t -
rlhındc cumartc 1 gunil aat 11 dt'ı İ t. Maarif Müdilrlilğil binasında y pıl c ı il ın 
olunur (3295) 
Eıyanın cinsi Miktarı Beherinin fiyatı 

L. Kı. 
YekOn 

L. Kş. 

4508 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
ı - Kuleli, Maltepe, Bursa nsker! liselerinin her Oç sınıfına da önilmllz.dekl 

haziran içinde i>aıılanacak olan 940 - 941 ders yılı it'ln talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz TOrk ırkındr ı olznası kendlslnln ve allcsinln klStO 

hal ve DÖhrct sahibi olmaması, sıhhi muayenede sa&lam çıkn1osı ve yapılncalt seç
me sın:ıvında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahslll terkedcnlcr yaşını büyütmüş ve küçültmils olanlar kendi 
okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya biltilnlcmcyc kalanlar yaşları boylo.n 
ve ağırlıkları talimatt:ıki hadlere uygun olmayanlar askcrt okullara alınmazhr. 

4 - tıtcklilcrin &imdi okumakta oldukl:ırı mekteplerdeki tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik §Ubalerlnden 
diğer kaydükabul şarUarile müracaat yollannı öğrenmeler! ve buna gorc de ktıy
dllkabul kll!tıtlanru en geç 80 Mayıı 940 a kadar tnmamlamıı olmaları Ulzımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduktan okullnrdRn a•kc
rı llselerce cclbcdllccek ve bütünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına çn· 
ğırılncaktır. 

Asker! llse II ve III sınıOara gtrmcğe muvaffak olnnlann 940 yılı kampları ile-
ride askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askerl orta okullarla Muslld sanat ve karagedikll erbaş hazırlama ortn o-
kullnnnın kaydUkabul şarilaın ve zamanları ayrıca flfın cdllecck:Ur. (2521) 

KAYIP - 4497 numaralı sandal Sahibi ve Neşriyat l\tüdiirü Bali' 

plakam kay'bolmuştur. Yenisini ala. Lfıtfi DÖRDÜNCÜ 

cagımdan eskisinin hükmü yoktur. Gazetecilik \'e Neşriyat 'I. L. ş. 

Kanhcada Sandalcı Şerif Basıldığı yer TAN matbaası 

Bu basit ve kolay 

Güzellik 
reçetesini 

tecrübe ediniz. 

Hayan M. 
S. diyor ki: 
"Kendimi 

~yni genç kızın. 

tedaviden evvel 1 
ve aonraki re· 
simlerine ba . 

aynada gordüğüın vakit, ade .. 
ta gözlerime inanamıyorum. 

Cıldim evvelkinden daha gü
zel, daha yumuşak ve daha 
ncrmin, bütün arkadaşlanm 

tenimin güzelliğine gıpta na
zarlariyle bakıyorlar.,, ·siz de, 
yeni ve taze bir cilde, §ayanı 

hayret bir tene malik olabl -
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 

basit ve kolay güzellik reçe -

tesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yüzünüze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kre -
mini siırünuz 

Terkibinde Viyana Üniversi -
tesinin meşhur bir profesörü 

tarafından keşif ve "BİOCEL" 
tabir edilen kıymetli ve cazip 
gençlik cevheri vardır. Siz 
uyurken. cildiniz bu kıymetli 

cevheri mas edecek ve her sa. 
bah daha genç görüneceksiniz. 
Ertesi sabah yağsız beyaz renk

teki Tokalon kremini kullamnız 
Bu da. siyah benleri eritecek ve 
açık mesameleri sıklaştıracakttr. 
Ayni zamanda cildi yumutatıp 

beyazlatacaktır. Bu tarzı tedavi
yi tatbik eden (günde 3 dakika) 
her kadın, kendisini bir çok se
ne gençleşmiş bulacak ve yeni 

güzellikte bir tene malik ola
caktır. Tokalon kreminin müs
mir neticeleri gnrnntidir. 

Altzın Hıfzıssıhhası 

Di$1en 911ğlim ve beyu muhafaı.a için 
lıemeo küçulr. yaşlannda a~ıo bıfıtı :ııh 
basıaa İtlaa etmek liıımdır. 
O{lluonun ••1• lr.ıuaı1t1a tuvalet maıa• 
11nda daıma DENTOL aıii•tahuratını 
buluaıhırmayı uoutmayıaız. 
PASTEUR tatkılr.lerı sayannde utıhzar 
olu?u ~ENTOL 111Ü3tahzaratı. g•)"' 
aatıaeptilttir 

~· dezenfekte ve t&tir eder. Dış mı; 
nalanaın ınyahlaamasıaa maoı olur Dış• 
iare oarlak bu- bevıııı.Jc tcmıo eder. 

OENTın; masıanzar. .. ,, ....... ..,.., 
••rfUnıerllercıe w • 
CliJGk ırıaııazalarıı. 

nlll•• 
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lflr.--.EN MU E 

Bi!S l<iSiYi BE 
DAXiKADA. DUYURU 

En dar zamanınızda bile KOMPRi ME ile telaş etmeden misafirlerinizi ağ1rlıyabili rsiniz. 
!tf ercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA Müstahzaratı: M. Nuri Çapa Kuruluş Tarihi· 1915 
~ ................................................................ . 
111111111 111111111111 mumunun 111111111111 111111111111 111111111 

AN i T E S i R 
1 ••• 1 •• ., -· 1 ' ~ 

' . . . ' . ' . ( 

'! ' AN 

.. 

N.EVR;O:Z·i.N 
. " . . . . .; .... . . . .. ;. . '\ BDURLA liRADERLER ISTAN8UL ,..L.,ANKA R 4 

·ı 'zM ~ R = 

BAŞ, DIŞ. NEZLE, GRiP, RO· 
MATIZM , Soğ 1 -1 

:ve bütün ağrılarım derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde pullu kutuları 
ıslarla isteyiniz .. 

-- • '. .. • • ., ... 1 • ,.. ,. '. • ~ .. l"/ 1'ı.,. 4 • , • .,.. .... 

POKER 
Traş bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyasamızda daima mevcuttur. 

,~-- ÜRKIYE 
KIZILAY CEMİYETİ 

u 1\1u1\1 i MERKEZİNDEN: 
Zelzele mıtıtakalarmda kereste ve İnşaat işlerinde muvakkaten istih. 

dam edilmek üzere ayda İki Yüz Lira ücretle 

ALTI FEN 1\1 E l\'I U R U ALINACAKTIR 
Talipledn tahsil dereceler ini gösterir vesika suretlerini, tercümeihal 

varakalarını ve bir de çalışmış iseler çalıştıkları yerlerin adreslerini bir 
istida ile 5 Mayıs 940 tarihine kadar Umumi Merkezimize gönderme. 
leri ilan olunur. 

' ~-...................................... .,, Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli (9428) Ura (74) kuruştan ibaret bulunan Galatada Kemankeş cad· 

desinin yeni yolcu salonu önilndeki kısmının asfalt isi kapalı zar! usulile eksilt
meye konulmustur. 

İhale 3-5-940 tarihine rnsUıyan cuma günü saat on beşte Galatada umum mO
durlOk binasında toplanacak olan satın alma komısyonunda yapılacaktır. Muvnkkat 
teminatı (707) lira (17) kuruştur. Bu baptaki keşif ve §artname sözü geçen komis
yondan p:ırasız alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilen vakitten en 
geç bir s:ıat evveline kadar komisyon reis lifine tevdi etmeleri lazımdır. (3066) 

Menifon Kasabası Halihazır Haritalarının 
Alımı İşinin Eksiltmesi 

Merzifon Belediyesi1tden : 
Merzifon kasabasının 255 hektarlık meskun \"c gayri meskOn sanasına atı nallha

zır haritalarile bunu çevreleyen 80 hektarla 335 hektara \aran 1/4000 lik umumi 
munhanılı harıtasının alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İ5ın maktu bedeli 7000 liradır. 
Muvakkat temınat 525 liradır. 
Eksıltme 2 - Mayıs - 940 tarihine müsaclif per5embc günü saat 15 de l\Ierzifon 

Beledıycslnde eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Ekslltmeyc i:ıtirnk edeceklerin eksiltme tarihinden ekalli iki gün evvel Belediye
ler imar heyetinden eksiltmeye iştirak vesikası ıılmalan ve bunu teklif mektupla
rına koymaları ldzımdır. 
Şartname ve mukavelenameler Merzifon Belediyesinden ve Anknrada Belediyeler 

imar heyeti fen şefliginden parasız alınabilir. 
Teklif mektuplarının tayin edilen 2 Mayıs 940 perşembe günil saat 14 de kadar 

Bcledıyeye verilmesi veya bu saate kadar gönderilmiş bulunması lftzımdır. (3054) ,... ________________________ .. , 
~~~~~~~~~~~~~! ~evlet ~enizyolları ~şlet~esi 

Umum Müdürlüğü ııanıarı 

t SKI ve YENi ROMATİZMA, 
SİYATİK - LUMBAGO 01\IUZ -
~RKA • BEL - DİZ - KALÇA ve 
Soğuk algınlıklarından ileri 

gelen şidde~li ağrılarını 
TESKİN ve iZALE EDER. 

ı - İdareye.' nıt Bahçekapı'da 52 No.lu dukkiin 11 Mayıs 1940 t rıhinden 
31 Mayı 1941 turıhine kadar kıraya verilecektir. 

2 - Muhammen aylık kirası 30 lıra olup tir ~ene yirmi günluk kıra mud
deti ıç.n muı;nkkat teminat 28,50 liradır. 

3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine nıusadıf Cuma gilnü saat 15,30 dn 
alım satım komisyinunda yapılacaktır. 

4 - Şartları öğrenmek isteyenlerin hergiln komisyona muracaatleri. (3306) 

l - Nefsi Kadıköy iskelesinin ustündeki gazino 11 Mayıs 1940 tarilılnden 
iUbaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar kiraya verllecekUr. 

2 - Aylık muhammen bedel 121 lira olup bir sene yirmi günlük kira mUcl
deU için muvakkat teminat 114,80 liradır. 

3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine milsadif Cuma gUnO sı:ınt on be~te 
Alını Satım komfsyonundn yapılacaktır. 

4 - Şarfüırı öğrenmek isteyenlerin hergiln komisyona milracaatleri. (3307) 

TU B<iYE CUMHURİYETİ 
Zi AAT BANKASI 

IÇunıluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,ooô Türli Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirsıi ve ticari her nevı banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERİYOR 

Ziraa t Hanlmsm da kumbaralı ve ihbars12 ta5arnıf hc!llaptannda en 
az 50 lirası buJunanlnra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa,tıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

• 
• 
• 
• -• 

500 
2'5U 
ıou 

40 
2U 

• 2,oocr 
" .. 1,000 .. 

,, 4,000 " ,. 5,000 " 
" 4 ,800 ,. 

3,200 
,.. 

• .. 
Dih"'KA T: Hesnplanndaki paralar blr sene tçınde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kura)ar senede 4 defa, 1 Eylu l, ı Birincikanun, 1 1\lart ve 1 llazmıo 
tarih lerinde c~kilecekfir. 

• •• ·: ••••• ı • 

Dr HAFIZ CEMAL Dr. Hayri Ömer 
Paznrdan maada saat (14.30 dar 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 

karaya. Divanyolu No. 104. 

ZUhrevi ve elit hastalıkları mUtetı •9• 
aısı. Öğleden sonra Beyoğlu AğaC8~ 
mi karşısında Na. 133 Telefon: 4358 # 


