
S A L 1 T A N E V t 

2 
İstanbul,, Arıkara Caddesi 103 

TELGRAF: TAN. tSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24311 

N t SAN 
1 9 4 o 

BEŞİNCi YIL - No. 1677. 
5 KURUS GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Abloka iddetleniyor 
Müttefiklerin Son Kararı 
Berlini Endişeye Düşürdü 
Müttefikler 
Balkanları 

Nasd Elde· 
Edebilirler? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Bal.kanlar ötedenberl nazi impa. 
ratorluğunun hayat sahasına 

dahildir. Nazi Almanyası, kendisi i. 
çin hayat sahası telakki ettiği yerle
ri. ya harp ile veya tehdit ile ken. 
disine bağlamağa çalışmıştır. Balkan~ 
larda takip ettiği siyaset de iktısaden 
bu sahayı kendi ihtiyaçlarına cevap 
'\Peren bir müstemleke haline getir. 
mek olmuştur. 

1934 denberi takip edilen bu siya. 
setin neticesi, Tuna ve Balkan mem
leketlerinin harici ticaretini eline al. 
ınak olmuştur. . 

1940 da Macaristanın harici ticare
tinin % 55 l, Romanyanın % 56 s1, 
Yugoslavyanın % 48 i, ve Yunanis. 
tanın % 31 i Almanyanın eline geç. 
miştir. 

Fakat bu vaziyet de Almanyayı 
tatmin etmemiştir. Almanyaya göre, 
Balkanlar ve Tuna memleketleri be-
l( hen uz iş enm~İŞıir ~ Zirai mah. 
sullerinl iki misline çıkarmak müm. 
kündür. Sanayileşmesini Almanya
nın ihtiyacına uygun bir şekilde iler. 
letmek kabildir. Bütün bu imkanlar. 
dan istifade ederek, Tuna ve Balkan 
ınemleketlerinin iktısadiyahnı tama
men Alman ihtiyaçlarına uydurmak 
lazımdır. Harptenberi nazi Alman. 
)'anın Tuna ve Balkanlarda teminine 
çah~ığı vaziyet budur. 

Fakat bu vaziyetin tahakkuku için 
bir takım şartlann vücuduna ihtiyaç 
~rdır. A vrupadaki harbin Balkan
lara sirayeti ihtimali Balkan devlet. 
lerini askeri tedbirler almağa mec. 
bur etmiştir. Romanya yarım sefer
ber bir haldedir. Macaristanda işcl 
'\9e çiftçilerin mühim bir kısmı silah 
altındadır. Balkanlardan Alman plan 
lan dahilinde istüade edebilmek için 
bu harp tehlikesinin kalkmasına ve 
l3aıkan milletlerini sulhün bozulmı. 
)acağına inandırmağa ihtiyaç vardır. 

Şimal denizinde devriye vazilealni göı·en /nglliz donanmasıtaa mensup bir filo, seyir halinde 

Müttefik Filolarının 

Haberi Uydurmadır 
Müttefiklerin Türkiyeyi Tazyt1c Ett:lderi 
iddiası Londrada Katiyetle Tekzip Edilyor 
Londra, 1 (Hususi) - Bu- Kamarasında nutkunu ıöylemedf:n 

günkü gazeteler, müttefiklerin, e~ve_l tahminlerde buıun:nanın mev. 

Alın t tbik dil hı sımsız olacağını kayd~de.re.k şôyle ciı .. anyaya a e en a o- yor: 

kayı şiddetlendirmek üzere ol- "Ablokanın teşdidi meselesine alt 
duklannı ve bitaraf karasuları- olan planların tanz:mı müttefik hü. 

gı. · d" ·· d"kl . . h kumetlerin ve yüksek ~uranın Fala. 
na ~eyı uşun u ennı a- hıyeti dahilindedir. Fakat, şimdiy~ 
her venyorlar. kadar bu hususta hiçbir fieY ıfşa e. 

Reuter ajansının nip'omasi mu. dilmiş değ;Jdir.,, 
harriri, ablokanın pek yakında şid- Müttefiklerin yeni siymteti 
detlendirilmesi ihtimaıi olduf{unu, Diğer taraftan Yorkshirc Post ga-
fakat Chamberlain, salı günü Avam (Sonu: Sa: R: Sil 4) 
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Edilecek 

Temyiz Mahkemesi, 

iki Kararı Nakzetti 
Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -

İstanbul eski Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağ ve arkadaşları 
hakkında, Sürp Agop, asri mezarlık 
ve otobüs yolsuzlukları hakkındaki 
davalar dolayısile temyiz umumi he. 
yeti tarafından yapılan tetkik ve mü. 
zakereler sona ermiştir. 

Sonra Balkanlarda çarpışan bir 
takım siyasi menfaatler vardır. Sov
)et Rusya Romanya ve Bulgaristan. 
la alakadardır. İtalya, Macaristan ve 
'Yugoslavyanın hamisi gecinmekte. 
dir. Bu iki devletin Balkanlarda hu. 
2'ırsuzluk yaratmalarına mani ol. 
inak, ayni zamanda bunları mer.fa
•tlerinin korunacağı hı•susunda tat. 
lhfn etmek lazımdır. Müttefikler, ö. 
tedenbcri iktısaden Balkanlara karşı 
1'kayt kaldıklan icin. Sovyet Rusya 
lle İtalya tatmin edildikleri takdirde 
~lmanya Cenubu Şarki Avrupasın. 
~an geni§ mikyasta istifadeye im. 
"''n bulacaktır. O vakit Almanya 
'l'una ve Balkan memleketlerinin ik
~di kabiliyetlerini azami derecede 
qtfsrnara rnuyaffak olacaktır. Bu 
~ksatla Tuna ve Balkan memJekeL 

Amiral Mouren Pasif 
Korunma işlerine 

Da:r Direktifler Verdi 

Temyiz mahkemesi dördüncü ceza 
dairesi, Muhittin Üstündağı Sürp A. 
gop mezarlığı hakkındaki yorsuzltı. 
ğundan dolayı kiicük bir para ceza
sına mahkum etmiş, diğer iki dava 
hakkında da beraet kararını vermiş.. 
ti. 

Umumi heyet. Sürp Agop hakkın. 
da verilen bu mahkumiyet kararile 
asri mezarlık davası hakkında ve. 
rilen beraet kararını yerinde görmi. 
yerek nakzetmiş, otobüs yolsuzluğu 
hakkındaki beraet kararını da tasdik 
etmlştir. 

Bu kararlar. önümüzdeki günler
de kendisine tebli'! edilec,.k ve bu ilci 
diıvs hakkında Üstünda~ın yeniden 
muhakemesine başlanacaktır. 

rile klirinıı anJaqnalan yanacak 
ı>ara sevivelerinf düsürtecek. Alman 
~knfsyenlerini iş basına getirPCek ve 

ı 'lrrupanm bu kısmını bir çütlik gibi 
§lete bilecek tir. 

ı şte müttefikler bugün Balkan. 
larda böyle bir vaziyetle kar. 

il kamya bulunuyorlar. 
Müttefiklerin menfaati, Almanya. 

~~sulh yolile Balkanlarda hayat sa
~ ele geçirmesine mini olmak-

Müttefikler için Tuna ve Balkan. 
larda Almanyaya karşı acacakları 
~UkabU taarruzda muvaffakiyetle 
~lanııabilecek birçok silihlar var. 

(Sonu SL 6 Sü: 3) 
Jl ütelıaBBıa, V ildgetleki toplantıda izahat alı.yor 

(Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

ikinci lnönü Zaferinin 
Ylldönümü Dün 

Merasimle Kut,andı 
İnönü zaferinin on dokuzuncu yıl. 

dönümü, dün, memleketin her tara. 
fında merasimle kutlanmıştır. Bu 
münasebetle şehrimizdeki Halkevle. 
rinde de toplantılar tertip edilmiş, 
bu tarihi yıldönümünün manasını ve 
ehemmiyetini tebarüz ettiren kon!e. 
ranslar verilmiştir. 

"Gördes,, in Yeri Değişiyor 
Ankara, 1 (TAN) - GördestP..ki 

heyelan vaziyetini tetkik eden heyet 
raporunu vermiştir. Rapor.ı gore. ka. 
sabanın bulunduğu mınt&ka tehlikeli 
görülmekte. şehrin fC'lCarr.utlu mev. 

1 kiine nak1edilmesi icap ettiği ileri su. 
rillmektedlr. 

.. 
Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Gaaon diJOr ldı 

-Her tadr ba kita~ sıs.terc!lffm nanerf btlA etme• 
nretiyle bir iki tent cib1 bu bif aamu ldndt m6tttriJe 
rinln adedinı bir miıll antırabilir Ben bo kitabmım tiır 
bo unati 6tretfTnrum.. Fintı SO lnlnaa 

,- ~ 

Telel<i DiyOrlfi: 
Sulhü Mu haf aza Edelim 
Çünkü Avrupa Harbini 
Yaymak Tehlikeli Olur 

Roma, Cenubu Şarki Avrupasının Nüfuz 
Mıntakalarına Ayrılacciğıni Tebip Ediyor 

Buda peşte, 1 ( A.A.) - Macar l3aşvekili Kont Teleki, R_o?1a 
seyahatinden avdet etmiş ve bugün toplanan Nazırlar Meclısın
de izahat vermiştir. Teleki, matbuata beyanatta bulunarak, bu 
ziyaretin İtalya ile Macaristan arasındaki dostluğun inkişfına , 
hizmet ettiğini anlatmış ve Macaristanın hedeflerinden bahse
derek demiştir ki: 

"Ötedenberi söyledik ki. Macaris
tan, yalnız sulhcü yollanfa.ı yürün
mesi ve Avrupanın umumi menfaat. 
len gözönünde tutulması şartile he .. 
deflerıne ulaşmak ümidindedir. Tuna 
h :ı vzasındaki vaziyet bakımından, 
Macarların telakkisi budur Macarlar 

1 bu suretle. bu mıntaknda sulh dava. 
1 sına hizmet etmektedirler. . 

I ki esaslı nokta 
"İki mesele var ki, gpz önünden 

uzaklaştırmamaklığımız iktıza eder: 
"l - Kendi mıntakalarımızda siıl 

hii muhafaza etmek, 
"2 - Avrupa harbinden sonra tE. 

sis edilecek sulh. 
.. Şimdilik sulhü muhabzıı edelim. 

çünkü, Avrupa har!> mi yaymak za
rarlı olacaktır. 

"Nihai sulhe gelince, Avrupa ca.. 
mıasının içindeki mısyonlarını hak
kile müdrik bütün mil.etler. aJalet. 
sizlik rejimine nihayi!t verecek elan 

V un Ribbentrop 

bir Slllhe ıetzıedirler._..,".7Z'a'nını!e'l"lnrl..!!IL;!!~...!!,!~~;:;_--,~~Jl!S-'..,.._._ 
değil. büsbütün başka bir no'.ttai na. 
zardan mütalaa etmeliyiz. Muallak. 
taki mesaili hallederken, mUlet:ere 
df'vamb bir sulh, itminan feyiz ve re 
f ah vereceğini ümit etti~imlz vasıta. 
lara müracaat etmeliyiz.,. 

• 
Belgrad, 1 (A.A.) - Kont TelekL 

Belgraddan geçtlği sırada yakında 

Yugoslavyayı ziyaret ümidır.de oldu. 
ğunu söylemi~tir. 

Roma mahllllerinin kanaati 

Roma, 1 (A.A.l - Sureti umumiye 
de iyi haber alan mahfillerde hası! 
olan kanaate göre, K'J=ıt Telekinln 
İtalya seyahati mumaileyhin şahsi 
vaziyetini kuvvetlendırmiştir. 

Rorna görüşmeleri t'ıemhudut rnem 
leketler ve bilhassa Yugoslovyıt ue 
iyi komşuluk münasebetleri idame 
etmek istiyen Macaristanın siyasi ıs. 
tiklilinı tevsik etmiştir. 

Ayni rnahfiJlerde bevan edildiğine 
gore, Avrupanın cenubu şaı-ld ll.a. 
mının nüfuz mıntakaJanr-a aynlaca. 
ğına dair verilen haoer tamamlle a. 
sılsızdır. 

Moskova Paktı 

Suya Düıtü 

ltafyan Matbuat; 
Sovyetler Aleyhinde 
1 ~eıriyat Yapıyor 
Londra, 1 <Hususi) - .\.folotorun 

son nutku, bir çok tefsirlere mevzu 
olmakta. devam ediyor. İsviçre gnze
teleri, nutlrun pervasızca söyıeumış 
bir takım sözlerden 'baret olduğunu 
kay~ederek diyorlar kı: 

.. A§ikir olan bir mesP.le varsa o da 
Flnlanda harbinden vaka!ın1 sı:vır
mı~ o!an Rusyanın Şimdiki b~lde 
mümkün olduğu kadar Alman • İn. 
giliz • Fransız ihtilifı haricinde kal. 
m.ya çalışmasıdır. Moıutofun nutku, 
Kremlinin Almanyanın kollar:ı arası. 
na atılmıya pek o Jta:far mütemayil 
olmadığını göstermekterlir. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 3) 

Yeni Tefrikamız: 

MESSALINA 'NIN 
KIZ KAR_DE$1 

O ftMessalina'nın Kız Kardeşi•, ftalyanlann en meşliur ve 
en şair romancısı olan Bayan Annie Vivanti'nin eseridir 
ve son devir İtalyan edebiyatının çok okunan ve çok se
vilen şaheserlerinden biridir .. 

• yakında tefrikaya başlıyacaiJmız liu eser, ltadm aenilen 
alemi, başından sonuna kadar şiir olan bir üslupla, size 
anlatacaktır. •Messalina'nın Kız Kardqh heyecanlı bir 
maceranın hikayesidir .. 

Birkaç Güne Kadar Baılıyoruz. 



AlHAM CASUllADI 
~adı--.. ,~,--

lefrika No. iG Yazan : Theodore Felstead 

Japonların Teşkilatı da 
Tasfiye Olunmuşt~ 

Yoşito f çeriye doğr:.ı geriledi. P~ 
lis te onu takip etti ve salonun k3.. 
pısmda bekledi. Yoşito"nun i~erde 
ne yaptığı görünmüyordu. Fakat 
bir dakika sonra geri clöudü ve 
ikisi birlikte hareket ettiler. 
Yoşitoyu merkezde mühimce bir 

kalabalik bekliyordu: 
Komiser, komiser muavini, iiÇ 

mümkünse o der~ce ilerlemekti. 
Fakat kolay değildi. 

1' A N 
2 - 4 - 940 

zabit! , 
Yoşito soğuk kanlıliğini muhafa. .... 

za ederek komiseri selamliyarak e .. 
mirlerini beklediğini söyledi. 

Onun yerleştiği ve çalıştığı Ham. 
burg şehri, A vrupanın ikinci dere
cede en büyük limanı olmakla be. 
raber, harp neti~sinde korkunç 
bir vaziyete düşmüştü. Almanya
nın harici ticareti aşağı yukarı 
mahvolmuştu . Ve bu yüzden bey. 
nelmilel hukuk aleminin mühim 
bir kazanç temin etmesine imkan 
yoktu. 

Lion - ltlelba fabrikası salıipleri dü11kü 
muhakemede avukatlarile beraber ..• 

Dü11 Vali Konağında verilen çay ziya( etinde 
J,J ari Bel, Bayan Kırdarla göril§iiyor 

Komiser: 
- Oturunuz! Dedi. Ve anlatti: 
- Mister Yoşito! On gün evvel 

:iki hemşeriniz geldiler ve sh~e ua. 
radilar. Bu;ılara dair neler biliyo~ .. 
sun uz? 

- Onlara ctair bildiğim Avrupa. 
da bir takım dostlarımdan tavsiye 
mektuplan getirmiş olmalarından 
ibarettir. 

- Bu adamlartn casus oldukla.. 
rint bilmiyor musunuz? 

- Bunlariıı casus olduklarini 
zannetmiyorum. 

- O halde biraz bekleyiniz da 
evinizi araştıralım. 

Yoşito cevap vermedi. ve yava7 
yavaş pencereye doğru geriledi. 
Ve dışarı baktı. 

Birkaç dakika sonra onun sallan .. 
dığı ve renginin büsbütün sarardı .. 
ği göze çarptı. 

Yoşito son sözleri söyledi: 
- Affedersiniz ..• 

"\ 
Sonra yere düştü. Ve muayene 

onun öldüğünü gösterdi. 
Zehir mi yutmuştu? Belli değil .. 

di. Ve bütün tetkiklere rağmen bu. 
nun ne olduğu anlaşılamadı. 

Birkaç gün sonra onun btıtun 
şebekesi tasfiye edilmi,Şti 

... 
H ennanh Goertz, Almanyanın 

Büyük Harpte yetiştirdiği 

casuslardan biri idi. Fransızca ve 
İngilizce de bilirdi. Büyük Harp. 
te memleketine d ört sene hizmet 
etmiş, Büyük Harpte:q sonra Al
manyadan çıkarak dünyayı dolaş
mıya karar vermişti. O zaman Al. 
manya feci bir vaziyette idi. Mem
leket iflas etmişti. Goertz gihi bey. 
nelmilel kanunda ihtısas sahibi o
lanlar için Almanyada geçim im
kanları son derece zayıftı. Onun 
için hariçte iş bulmak gerekt1. 

Goertz' de annesinin babasından 
ibir miktar para alarak İngiltere, 
Fransa \'e Amerikadn seyahat et. 
mek istedi. Şurada burada tayya
recilerle düşüp kalkıyordu. 

Goertz tam beş seneyi bu ~ekil. 
de geçirdi. Fakat büyük babasının 
vaziyetleri daha fazlasına rr.üsait 
değildi. Bu yüzden onu geri dön.. 
miye mecbur ettiler, o da Alman
yaya dönerek avukatlık etmek ü. 
zere hazırlnndı. Ve tanıdığı bir 
kadınla evlenerek çoluk çocuk sa
hibi oldu. Maksadı huzur içinde 
yaşamak ve ne derece ilerlemek 

lngi iz ve Fransız 
Büy··k ElçDleri 

İngiliz büyük elçisi Sir K. Huges
sen bugün Ankaradan şehrimize ge
lecek ve akşamki ekspresle Londraya 
ihareket edecektir. Büyük elçinin bu 
seyahati 15 gün kadar sürecektir. 

Fransız büyük elçisi M. Massigli
nln de bu sabah Ankaradan şehrimi. 
:r.e gelmesi bekleniyor. Sefir bu ak. 
şamki ekspresle Parise hareket ede
cektir. 

--n-- _ 

Zelzele Sahasına Dün 
Gf den ilim Heyeti 

Tokat ve Erzincan zelzele sahala
rında, jeolojik bakımdan tetkiklerde 
bulunm&k üzere, Üniversite edebiyat 
ve fen fakülteleri profesörlerinden 
ıdört kişilik bir heyet, dün Ankaraya 
ı;gitmiştir. 

İstanbul iskan mıntakasına gelınlş 
'1bulunan ve Erzincan felaketzedele-

inden olup da ziraat işlerile uğraş. 
~ak isteyenlerin hükumet tarafı~
dan şehrimize meccanen se~k~~<ill· 
.ıneleri aıa:kadarlara bildirllmiştır. 

Vaziyetin fenalaşması yüzünden 
Goertz 1934 te Almanya Hava Ne
zaretine müracaate ve burada 
kendisine iş verilmesini istemiye 
karar verdi. Fakat Hava Nezareti 
~endisİnin yaşını hiç te müsait 
görmüyordu. Goertz ise, maişet sı. 
kıntrsı içinde idi. 

Ve gün geçtikçe vaziyeti fena
laşmakta idi. Kış mevsiminin geç. 
"l'lesi üzerine Goertz kendisini 
ıçinden çıkılmaz bir vaziyette gö
rüyordu. Kendini kurtarmak için 
mutlaka bir çare bulmak lazımdı. 
En nihayet casus olmayı düşündü 
ve kendi kendine dedi ki: 

- İngilterenin hava müd:ıfaası. 
na dair bir çok şeyler biliyorum. 
Bir çok şeyler de öğrenmek müm
kündür. O halde casuslukla uğra. 
şıp hayatımı kazanabilirim! 

Goertz bu kararı verdikten son
ra yine Hava Nezaretine müracaat 
etti ve istidasını istihbarat daire. 
sine gönderdi. Ve cevap bekledi. 

Bir kaç hafta sonra aldığı ce-
vapta Hava Nezaretine mü. 

racaati isteniyordu. Müracaat et
ti. Fakat karşılaştığı adam. kendL 
sine şunları söyledi: 

- Biz bu gibi işlerde nldığı:nız 
neticelere göre para veririz. 

Fakat C-Dcrta, p ...... -ı ... _,..1 __ .:~-

başlamıyacağını, ve muhakkak 
muvaffak olacağını anlattı. Hava 
Nezaretinin memuru ne istediğini 
sordu. 

- İki bin mark kafidir. Fakat 
muvaffak olduğum takdirde 20 bin 
mark isterim. 

Memur diişündü1 düşündü ve ni
hayet anlattı: 

- Ele geçtiğin takdirde sana 
hiç bir yardımda bulunamıyacnğı
mızı biliyor musun? 

- Bunların hepsini hesapladım. 
Ve korkmuyorum. 

- Peki ele geçtiğin takdirde ne 
yapacaksın? İngilizlerin m•.ıkabil 
casus teşkilntı uyumuyor. Bir kaç 
ay evvel vuku bulan mUlazım 
Stewart vakasını hatırlıyor musu· 
nuz? 

Goertz güldü: 
- Ben her şüpheyi bertaraf e. 

den bir şekilde gideceğim. Çünkü 
bir kitap yazıyorum. Ve bu kitapta 
bir İngiliz - Alman ailesi~dcn 
bahsediyorum. Ailenin bir kısmı 
İngntercde, bir kısmı da Alman
yada Schleswlg HolsteinZde ikamet 
ediyor. 

(Devamı var) 

ltalyaya ihracat 
Yapılması Güçleşiyor 
Dün Milanodan piyasamıza gelen 

malômata göre, İtalyan ticaret neza. 
reti Türkiyeden satın alınacak her 
türlü ithalat mallarının .fiyatlarını 
kontrol etmek için yeni bfr büro tesis 
etmiştir. Büronun tesisinden maksat 
Türkiye mallarının 1939 senesi fiyat. 
lanndan farksız olarak mübayaası. 
dır. Bu büro birliklerin koyduğu fi-
yatları kabul etmemektedir. İhracat 
birliklerimizin fiyatları kabul edil. 
medikçe İtalyava ihraca~ yapılması 
güçleşecektir. İtalyada bütün eşya 
ve ham maddelerin fiyatları yüzde 
30 _ 50 nisbetinde arttırılmış olduğu 
halde İtalyanın Türkiye fiyat~arı~ı 
yüksek görerek mal almakta muşku. 
lat göstermesi üzerinde ehemmiyet
le durulacak bir mesele olmuştur. 

İdman Şenlikleri İçin 
Hazırlıklar 

İdman şenlikleri programlarını ha
zırlamak üzere bugun saat 14 te İs
tanbuldald kız liseleri beden terbiye. 
si muallimleri, maarif müdürlüğünde 
bir toplantı yapacaklardır. 

AMiRAL MOUREN 
--0--

Mütehassıs. Vilciyette 
Geniş izahat A~dı 

Şehrimizde bulunmaktn 0lan Fran
sız pasif korunma kumandanı Ami. 
ral Mouren, dünden itibaren tetkık. 
!erine başlamıştır. Amiral, dün saat 
9,30 da vilayete gelerek vali muavini 
Haluk Pepinin nezdindeki toplantı. 
ya iştirak etmiştir. İçtimada Dahili
ye Vekfılcti seferberlik müdürü Hü
scımettinle askeri mümessiller de ha. 
ztr bulunmuştur. Müzakere, iki saat 
kadar sürmüştür. İçtimada haritalar 
ve planlar üzerinde şehrin pasif ko. 
runması bakımından yapılan ct~idler 
gözden geçirilmiştir. Amiral bu es
nada a1arm ve tehlikenin geçtiği hnk. 
kında yapılan etüdleri de tetkik et.. 
miş, alınan tedbirleri de muvafık 
görmüştür. 

Amirnl harp tenvirat şebe:<:esi c.t
rafında da elektrik teknik muav.n; 
mühendis Rifattan ızahut almış, ted. 
b!rlerin kafi ve uygun olmadığını 
söylemiştir. 

lerM~~~:;.ı~;;~~-sı-iÇi;;- bl~zat keiicÜ~i 
bazı direktifler vcrmi~tir . 

Amiral öğleden sonra tekrar vila. 
yete gelerek yine pasif korunma 
faaliyetile meşgul olmLqtur. Müte
hassıs bu esnada polis ınüd~ir mua. 
vfni Salahaddin, belediye sıhhat iş

leri müdürü Osman Sait, vilayet ze. 
hirli gaz mütehassısı doktor llüsni.ı. 
itfaiye müdürü İhsan, en~az kaldır. 
m&. ekipleri şefi mühendıs .. ~.cvk:t, 
veteriner müdürü Nuri ile goruşrnuş, 
izahat almıştır. 

Amiral bugün de şehir dahilin~: 
tetkiklerine devnm edecek, evve1a 
sığınak yapılan ve yapılac~-:t ye~lc ri 
plan üzerinde, sonra da bırer oırer 
gezerek tetkik cdecekt :. 

Limandaki Yolsuzluk 
Tahkikatı ilerliyor 

Li:nanda meydana ç:karılan su sui 
istimalinin tahkikatına devam edil. 
mektedir. Şimdilik su servisinden 
yalnız bir memura işte::ı el çektirıl
miştir. 

Öğrendiğimize göre, aynt mevzu 
üzerinde evvelce tahkiı<at yapan 
müfettişlerin raporları da tetkık 
edilecektir. İlk tahkikatı sabık Deniz 
bank müfettişlerinden Kemal yap .. 
mıştır. Daha sonra o zamanki miifet: 
tişlerden ve halen F<!nerler . ıdaresı 
müdür muavini bulunan Alı Rıza, 
mufettiş İlhami, Mehmet _Ali, Ha~
di İsmail Şeyda ve Fıkrı, muhtel:if 
za~anlarda su suiistimali hadi:;esinin 
tahkikine memur edilmişlerdir. 

Diğer taraftan liman işletme. illa. 
resinden hAdise etrafında şu malurrıat 
verilmiştir: 

" Böyle bir suiistmal htidis<!sl yQk
tur. Gördüğümüz lüzum üzerine me. 
murlardan birine şimdilik işten el 
çt!k::tirdik. Bunu icap ettiqm ha:ils.e, 
teftiş heyetince tahkik edilmektedır. 
Bu memurun suçlu olup olmadığı 
tahkikat sonunda anlaşı!abilccektir.,, 

Fırtına şrddetlendi 
Karadenlzde fırtına şiddetlenmiş. 

tir. Bu yüzden dün Karadenize hiç 
bir gemi çıkamamış, yolda bulunan 
vapurlar da yakın limanlara kaçmış. 
lardır. Bazı vapurlar iskelelere uğ
nya.manuş, ticaret ve yolcu eşyaları 
birikmiş. kalmıştır. 

Rasathane fırtınanın devam ede. 
ceğini bildirmiştir. Keyfiyet deniz· 
dlere tamhn cdilm~tir • 

Dün Liyon -
. 

Melba 

• 

F abtikası Sahipleri 
Tevkif Olundular 

l\filli Korunma Kanununa aykırı liareketle yüz iki bin kilo 
şeker sakladıkları iddia edilen Lion Melba fabrikası mesul mü
dürü Kostaritin Nelopulos ile fabrika müessislerinden Y orgi 
Amastidi'nin Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceza Hakimliğinde 
dün muhakemelerine başlanmıştır. 

İlk olarak ehli vukuf raporu okun. / Çarşamba günü saat 16,30 a bırak
muş ve Kostantin ile Yorginin geçen mış, suçlu sanılanlnrın tevkiflerinc 
seneki istihliıklerine nazaran bu yıl karar vermiştir. 
fazla şeker aldıkları sabit görülmüş· Beşiktaş Cinayeti Failleri 
tür. Rapordan sonra ifadesine müra. . . • 
caat edilen Kostantin demiştir ki: Tcvkıf Edildi 

"- Bize isnat edilen suç varit değlldlr. Beşiktaşta kahveci Mchmedi bı. 
Zira biz :fazla şeker stok etmedik. Aldığı- çakla öldürmek ve Arifi de yarala
m ız şekerler fabrikamızın ihtiyacı içindir. 
Geçen sene bir ayda 73 bin kilo şeker aldı· mak suçundan adliyeye verilen Ra
ğımız vlıkldir. Şimdi elimizdeki şekerler sim ve Hnkkı d ün lkinci Sorg11 Ha. 
lhtiyacımızın yüzde ylrm:slne ancak tckn- kimliğine sevkedilmişlerdir. Rasim 
bill edecek vaziy-Ottf'dir. zaten mevsim do- hadiseyi şöyle anlatmıştır: 
lnyıslle faz.la imal clmt'k fı1.zımdır." ' ' - lO aydır işsizdim. Ölen Meh ı 

J rl r h "lo1 medin kahvesine devam edivordum ~ 
11 

"" .{'Jlt ' 't -'l. \' Vekn gecesi Ahmedin kahvesinde 
fena düşünce ile harek:_t etn~ıy~rck kfığıt oynadık. Sonra üçümüz Feri. 
fazla s~~er a.ldıklarını soylem•st.ır. din asçı dükkanına giderek şarap iç. 

~luddeıunmmmm talebı. tik. Tekrar Mehmedin yanına gittik. 
Müddeiumumi Lion Melba çıko- Kahve istedim. "Yok., dedi, çay söy

lntn ve şekerleme fabrikasının ay~ı__~ !edim kalmadığını bildirdi. Para ve. 
istihlfıkinin 40 bin kiloyu gecmedıgı relim de aldır dedik. "Evvela borcu 
halde bu d efa !\!illi Korunma Kanu. nuzu ödeyin,, diye cevap verdı. Kav. 
nundan önce ve şeker fiyaı.Iarı~a ga ettik. Mehmet, oğlu Arifle bize 
zam yapılacağını hesap e?e~e~ yuz sandalya ile hücum · etti. Müdafaa 
iki bin kilo şeker almanın ıhtıkur ol ıçin bıçağımı çektim, nasılsa yara. 
duğunu söylemiş ve mazntınların landı. Bıçai{ı de nize attım . ., 
Milli Korunma Kanununun 3~ inci Hak im Rasimin tevkifine v~ Hak
ve 59 uncu maddelerine göre teczi. kının drı ~erbest olarak muhakeme e. 
yelerini ve muhakemelerinin mev. dilmesine knrar vermiş, evrakı müd 
kufcn ttörülmcsini istemistir. deiumumiliğe göndermiştir. 

l' ekilleritı miidaf aası B G S ı 
Maznunların vekilleri müdafaana- eş asp uç usu 

melerini vermi~ler, mevzuubahis şe. Dökmecilerde yanık saraylardn 
kerleri satılmı:ık için değil, fabrikada Maçka otobüsleri intizam memuru 
kullanılmak için alındığını bildirmiş. Alinin parasını gasbcttikleri iddiasi
ler, şekerleri kanunun meriyete ~i . le beş kişi Birin~i Sulh Ceza Hakim. 
rişinden 34 gün önce mübayna ettık- liğine getirilmişlerdir. Suçlular. ha. 
lerini beyan eylemişlerdir. disenin gasp olmadığını bildirmişı~r 

Müddeiumumi iddiasında ıc;rar et- dir. Mahkeme evrakın tekemm~l et. 
mı·ş. hfıkim Halil evrakın tetkiki ve mediğini görmüş ve dosyayı mudde
k:ırar verilmesi için muhakemeyi 1 iumumiliğe iade etmiştir. 

Komedi Fransez 
Artistleri Gitti 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Komedi Fransez artistleri, dün 
öğleden sonra Üniversiteyi ziyarP.t 
etmişlerdir. Misafir sanatkaz:lan ü. 
niversite rektörü ve talebeler karşı. 
lamışlardır. Misafirler rektörün iza. 
hatını dinledikten sonra hole inmiş
ler ve talebeye Bodlar ile Lafonten
den şiirler okumuş, şarkılar söyle. 
mislerdir. 

Komedi Fransez sanatkarları saat 
16 da refakatlerinde rektör olduğu 
halde Vali kona~ında şereflerine ve. 
rilen çay ziyafetinde bulunmuşlar. 
dır. Ziyafet çok samimi bir hava içe
risinde geç vakte kadar devam et
mistir. 

Sanatkarlar akşam ekspresle An. 
karaya hareket etmislerdir; oradan 
Suriyeye gideceklerdir. 

Bugün İlkmekteplerde 
Bahar Tatili Başlıyor 

İlk mekteplerin bahar bayramı ta. 
tiline bugünden itibaren başlanmış. 
tır. Tatil önümüzdeki pazartesi sa.. 
babına kadar devam edecektir. 

Nafıa Vekili Şehrimizde 
Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, 

Bursadan şehrimize gelmiştir. Ve
kil şehrimizde bazı tetkikler yaptık
tan sonra Ankaraya gidecektir. 

Erol Şi ebine de 
İzin. Verildi 

Türk vapurlarının yabancı sulara 
seyahatlerinn hususi müsaadeye tabi 
tutulması üzerine kurulan komisyon, 
Şirketi Hayriyenin Erol Şilebine 
Köstenceye kadar seyahat için izin 
verpıiştir. Vapur Ereğli kömürleri 
işletmesi şirketi hesabına Romanya
dan maden direk getirecektir. 

Sakarya ı•apuru gelemiyor 
İskenderiyede bekliyecek vapur. 

lara nakletmek üzere Romanyadan 
aldığı Yahudi muhacirleri Akdenize 
götürürken İngiliz kuvvetleri tara. 
fından durdurulup Hayfaya çekilen 
Sadıkzade Arslan Kaptanın Sakarya 
vapuru, htila Hayfadadır. Vapurun 
sahipleri deniz komisyonuna müra
caat ederek bu vaziyetin düzeltil
mesini istemiştir. İki aydanberi mev. 
kuf bulunan geminin kaptan ve tay. 
falarının aileleri her gün acenteye 
miiracaat ederek haber sormaktadır_ 
lar. Deniz komisyonu keyfiyeti tet
kik ediyor. 

Polis Müdürü Dün 

Ankaraya Gitti 
Emniyet müdürü Muzaffer Ahlın, 

dün Ankaraya gitmiştir. Müdür Hay. 
darpaşada zabıta crkUnı tarafından 
uğurlanmıştır. 

Köy Enstitüler; 

Açrfırken ••• 

[ ___ B_ir_T_e_k_li_f __ 
Maarif Vekaleti, bu sene yurdun 

muhtelif köşelerinde köy enstitü
leri açıyor. Bu enstitülere köy, na .. 
hfyc ve kaza1ardan çiftçi çocuklan 
alınacaktır. Bu yavruların beş sı
nıflı mektepleri bitirmiş olmn1nn 
şart koşulmuştur. Bu şart, çokluğu 
teşkil eden ve üç sınıf üzerinden 
tahsil gören çocukların zararuıa... 
dır. 

Bizde beş sınıflı mektepleri bi .. 
tiren çiftçi ve hakiki köy çocuğu 
azlıktndır. Köylerimizdeki mek
teplerin çoğu üç sınıflıdır. 'Oç sı. 
nıfı bitiren köy çocuğu, tarlada 
bahasına yardıma koşar. 

Beş ı;ınıfh mekteplerden mezun 
olanların ekserisi knsabah ve şe
hirlidir. Onların elinde muhitin 
icaplarına g(irc, tahc;ilc dcvnm \'C. 

~·a sanat iibenme imkanları var. 
dır. 

yeti"iirciiıZ~~ .. ~~-,:arr ai~1c>\a:~ . tl'r': 
Enstitiilcr tnlimatnnmcsınde t:ı. 

di1iit yapılmalı, hu müesseselerde 
y<'ti me hakkından iic,: senelik tıı~
~il gören kiiciik köylüler de istı. 
fade ettiri1mefidir. 

SEHiR MECLiSi 
--o-

Vali, Dün Yeni Bütçenin 
Esaslarını Anlattı 

Şehir meclisi, nisan içtima devr~ 
sine dün başlamıştır. Celse, Vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kı:darın. riya.. 
setinde açılmıştır. Beledıye reısi bu 
münasebetle söylediği nutukta mec .. 
lisin bu devrede biitçeyi tetkik ve 
intaç edeceğini bildirmiş ve bütçe 
hakkında izahat vermiştir. Lutfi Kır
dar 939 senesi muhammen varidatı
nın tamamen tahsil edilmiş bulun• 
duğunu, 940 senesi bütçesi tanzim e
dilirken varidatın tezayüt ve tenakus 
hususlarının de gözönünde tutula.. 
rak 940 senesi varidat bütçesinin 939 
senesi varidat bütçesinden 557.000 
lira noksan olarak teklif edildiğini 
söylemiş, bu noksanlan tevlit eden" 
sebepleri izah etmiştir. ~ 

Bundan sonra Belediye reisi, ma
arif bütçesine temas etmiş ve demiş.. 
tir ki: 
"- 940 malt yılı içinde yapılması 

lüzumlu ve zarur1 olan işler nazarı 
dikkate alınarak masraf bütçesi ona 
göre ihzar edilmiş ve yap~.lac.~k ~şler 
Belediye hizmetleri ve gunluk ışler 
olarak arz ve teklif olunmuştur. 

Barem kanununa tevfikan tanzim 
edilip yüksek meclisinizce kabul olu.. 
nan teşkilat kadrosu mucibince intı.. 
bak farkı 210.000 liradır. 

1909 ve 1913 senelerinde Perive ve 
Milli bankalardan istikraz olunan 
paraların döviz mezuniyeti alınama.
ması dolayısile tediye edilemiyen 
taksitlerin karşılı,, olarak 200.000 
lira ki ceman 410.000 lira tutmakt~ .. 
dır. Bu miktar hasıl olan 557.000 li: 
ralık varidat noksanlığına ilavesi ha
linde- 967.000 lira kadar bir noksan.. 
la karşılanıldığı anlaşılır." 

Bundan sonra varidat bütcesl mec.. 
lise tevzi edilmi~tir. Müteakiben Be· 
tediye zabıta talimatnamesinden k~l
mış birkaç madde de müzakere cdıl .. 
dikten sonra Cuma günü tekrar top ... 
lanılmak ilzere celseye nihavet ve. 
rilmistir. 
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Yine Harb5 

Şiddetlendirme!< 

Meselesi 
}'azarı: Ömer Rıza DOGRUL 

B ugünkü Fransız ve İngiliz ga
zeteleri hep nyni mevzu etra

fında mütalaa yürütüyorlar: Harbi 
Şiddetlendirmek... Fakat, onlardan 
hiç birisi de, hnbrin nasıl şiddetlen. 
dirileceğini söyliyemiyorlar. Bütün 
'tahminler, bir kaır nokta üzerinde 
toplanıyor: 

1 - Harp, hn\•adn şiddetlendiri
lecek; ve bu şiddetlenme neticesinde 
karada da, yeni bir safhaya girecek. 

2 - Harp denizde şiddetlenecek, 
'7e Almanya, bütün tahtelbnhirlerini, 
~ep krqvazörlerini, ve diğer harp ge. 
lnilerini, İngiltereye karşı bir hayat 
'7e memat kavgasına sürecektir. 

Bu sütunlarda, bir kaç kere anlat. 
lığımız gibi, İngilizler de buna kar
§1, Almanyanın çıkaracaf,rı biitün 
kun·etlere karşı çok daha kahir 
kuvvetleri bulunduğunu söylüyorlar. 

3 - En az bahis mevzuu olan 
"'kara harbi,, dir: Çünkü iki taraf ta. 
tesis etmiş oldukları metin ,.e miis. 
ltahkcm setleri çiğnemek üzere mil
l"onlarca insanı feda etmek istemi. 
)orlar. Bu işi başarmak için evveıa, 
il'a bir hava, yahut ta, bir denlı har. 
l>i başarmak istiyorlar. 

Bunun içindir ki, harbin, havada, 
~eya denizde şiddetlenmesi, karada 
§iddetlenmesinden çok daha muhte
;llıeldir. 

llarp Uzayacak mı? 
~ 

-------------------
B ütün dünyayı düşündüren miL 

him ,.e başlıca suallerden bi
ltisi de harbin losa mı, uzun mu ola. 
ltağıdır. Bu suale en giizel cc'\·abı ve
:ten zat, İngiliz mebuslarından l\lis
lter Wedgwood Benn" dir. Bu mebus 
ıdiyor ki: 
"- Harp muhakkak ki uzun sü. 

ttecektir. Ve ancak fikir hamlelerilc. 
)eni icatlarla ona nihayet vermek 
İnıkam doğurulacnktır. 

Fikir hamlelerile, son icatlara da 
'1aha zivade demokrat memleketler 
Rahne ~lduğtma göre, nihai zaferin 
ıınıar tarafında kalacağından şüphe
lenmek imkônı voktur!,, 

F h\. lı!;~;µ:fı••- -:;,- '--
,.. unç sııaıııar a, ÇOK uzun 
?tı.üddet sürebilmesine be~eriyet mü
tehammil değildir: Binaenaleyh, 
harbin neticelenmesi, şiddetlenmesL 
be bağlıdır. Ve o takdirde harp, kıı.a, 
ıfakat korkunç olacaktır! 

~etice Ne Olabilir? 

Harbin uzun süreceği ihtimaline 
inandığımız takdirde, znınnn, 

~le geçecek fırsatlan iyi kullamıcak 
olanların lehindedir: ÇünkU, maruf 
~ransız Sayla\'1 Döbonet'nin dediği 
tihi: 
"- Zaman, hiç bir \•akit fırsat ka

~ıranlarla beraber değildir!,, 

Amerika Donanması 
Mühim Bir 

Manevra Yapıyor 
~ evyork, 1 (A.A.) - Amerikanın 

lıarp filosunun 130 cüziıtarnı, Ame. 
:t'i.kanın şimdiye kadar yapmış olduğu 
~anevraların en mühimmini yapmak 
~ere büyük Okyanus sahilinde kfıin 

an Pedro ile San Di"'go'dan ve Ha. 
'Vay üssü bahrisinden hareket ede. 
~~tir. Bu manevralara 43 bin zabit 
~e efrat ile 400 deniz ve 100 kara 
~Yyaresi iştirak edecektir. Bu iki 

ava filosu, Büyük Okyanusa t-ir mıl
)oıı kilometre murabbaı mesafe üze. 
tinde cevelanlnr yapacaktır. Manev
ralar, şimalde Aleouticnne adalarına, 
Cenupta Canton adasına ve garpta 
Cuam, Vake ve Filipin adalarına kn.
~ıtr uzanan bir sahada yapılacaktıı-. 

ll'liral Richardson, bu manevra es. 
llasında bilhassa denizaltı mayinleri~ 
lle ve hava taarruzlarına karşı mil
:afaa meselesinin tetkik edileceğini 
eyan etmiştir. 

Gazete Sayfalarını 
Tahdit Meselesi 

A.. Ankara, 1 (Tan Mtıhabirınden) -
bıhvau hazıra dolayısile kağıt cel. 
ıı tldeki .zorluklar nazan dikkate ah
~ atak gazete sayfalarının tdhdidi tL 
~lltındıı evvelce yapılan tetkiklC'rın 
~Clotdinasyon heyetine intikal ettiği 
tıber verilmektedir. 

t l<oordinasyon heyeti, bu mevzu et
~Cındaki kararını yakında Vekiller 
~<!tine arzedecekti.r. 

'f A N 

Yeni Çin 
Milli 

ükumeti 

Meselesi Beyaz Kitap 

Amerikalılar Bu işin 
Parlamento Tar af ından 

T anımıyacağını Bildirdi Tetkikini istiyorlar Amerika Bu Devleti 

Washington, 1 (A.A.) - Nankinde 
teşekkül eden yeni milli Çin hüktı
meti hakkında Hariciye Nazırı Hull 
~şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Vaşington, 1 (A.A.) - Amerika 
Hariciye Nazırı Cordell Hull, Alman 
beyaz kitabındaki iddiala1·dan Aıne. 
rika hükumetinin katiye.1 haberdar 
olmadığını beyan etmiştir. 

Amerika gazetelerinin 
mütalaaları 

Bu yeni hükumet, komşusı.ma si. 
lah kuvvetiyle isteklerini kabul et
tirmek ve büyük bir kıtanın dünya. 
nın diğer kısmıyle normal siyasi ve 
iktısadi münasebetlqrde bulunması- Amerika matbuatında, AJman Be
na mani olmak arzusunda bulunan yaz kitabına dair münakaşalar devam 
bir memleketin programını tahak- etmektedir. Daily Nevs diyor ki: 
kuk ettirmek yolundaki yeni bir h:ıt Eğer Paris sefirimiz Bulllt, Birle. 
vesini teşkil eder. Bugün Çinde olup şik Amerikanın harbe iaal surette 
bitenler bir ecnebi devletin himaye. iştirak edeceğini hakikaten vaadet. 
sinde orada esasen tesis edilen re-• mi;: ise, Polonyalılan aldatmış de
jimlerin bir kopyesinden başka bir mektir ve Chamberlain ile Da!adier 
şey değildir. Bu rejim ve sistemler bu haberlere inanmışlarsa, onların 
mezkur ecnebi devletin menfaatleri. da iyi görüşlerinden şüphe etmek !a. 
ni terviç etmekte ve gerek Amerika zım gelir. Eğer Kennedy, Chamber
gerek diğer devlet tebaalarına uzun lain ile Halifaksı Pobnyaya derhal 
zamandanberi müesses bulunan adi· yardım yapmıya davet etmiş ise, hiç 
lane muamele gÖrmek hakkım tanı- vazifesi olmıyan tehlikeli bir işe gi
mamaktadır. Çinin siyasi istik}aline rismiş demektir. Çünkü Amerikan 
ve hürriyetine riayet edileceği hak. mllleti harpten uzak kalmak istiyor. 
kında mezkur ecnebi devlet rüesası- Nevyork Journal Americain gaze. 
nm beyanatını hadiseler hiç te teyit tesinin muhabiri meseleni.:ı ayana ve 
etmiyor. mebusana havalesi muhtemel oldu. 

A?1eriko.nm Çin .vazty~ti hak~ı~- ğunu söylüyor. _ 
cfakı !hattı haı;eketı değışmcmıştır. Ayan Hariciye encumeni demokrat 
Amerika hükumeti, entemasyonaJ azasından Reynolds, Bullit ile VeJle. 
kanunlarla ve muahede ve şnlaşma- sin ayan huzuruna çağınlarak yerııin 
larln Çinde müesses haklarını muha- ettirilmelerini ve Alma:ı iddiaları 
Caza f'<ler. hakkında malCımatlarına müracaat 

Nevyorkta bir nümayiş edilmesini istiyeceğini söylemiştir. 

Almanlar iyi asker ve harbi seven 
bir millet olmak itibarile tehlikeli bir 
düşmandır. Fakat bu tchlik<>li d:.i§
man ayni zamanda beceriksiz bir d:.iş 
mandır.936 da harbi göze alen 933 de 
tekrar buna teşebbüs eden ve yine 
1939 martında ve •"'ylulünde tekrar 
iki defa onu göze alan ve sonunda da 
yapan Alman rüesasınca harbi Ame
rika çıkarmış oluyor öyle mi? Yalan, 
bu dereceyi bulunca, mücrimiyeıin 
ve zaafın ·bir itirafı olur. Almanya, 
Moskova hariç tutulursa, bütün dün
yanın kendi aleyhinde olduğunu da
ha şimdiden hissetmiye başlamıştır. 

Justice şöyle yazıyor: 
Hitler, bitaraf devletl~rin bir sulh 

taarruzu, müttefiklere Alman !ütu. 
batını kabul ettirecek bir Uıarruzu 

bekliyordu. Fakat Fransa ile İngil
terenin biribirlerine bağlı kaldıkları
n~ ilan eden Londra teb1ıği ile Roo. 
scveltin son sözleri Almanların sulh 
manevralarını suya dü~iirdü. Alman
ya harbin sulh cephesini kaybetmiş. 
tir. Bunu anladığı içindir ki. şimdi 
Roosevelti bundan mesul tutmıya ra.. 
lışıyor. Almanya Beyaz kitaptaki tel. 
grafian altı aydanberi biliyordu ve 
ancak şimdi Roosevelt, Hitler sııliıü
nü terviç ctmiycceğini ilan ettiği sı
rada neşretmektedir. 

Populaire gazetesi, Beyaz kitap 
manevrasını munhasıran Amerika sa 
hasına atfetmekte ve Alman propa
gandasının infiratçı Amerikalıları a. 
yaklandırnrak Rooseveltin üçüncü 
defa Reisicümhur intihabına mani oL 
mağı .istihda!-c..vJcdikin.i yazmak -

General Çan~ • Koy - Şek'in oğlu Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Şiang _ Wei - Go, yeni Çin hükume- Paris ı (A.A.) _ Fransız matbu. 
tinin teşekkülünü protesto etmek ü- atı ~erikayı Avrupayı harbe sev
ze~e Nevyorkta y~pılan ~?~ük bir ketml~ olmakla itham eden Alman 
mı~ingde, Vang: Çıng. - yre?:ı vatan Beyaz kitabını Alman pr.:>pag:mda
haıni diye tavsıf etmıştır. Mltlngten ın en kaba ve en becerik:;iz ma. 
s~~ra, Va.ng - Çing - Wei'in tasviri, ~:Vralanndan biri olara:t karşıls
numayişçıler tarafından yakılmıştır. mikta 'ttlfak~tmektedlr. Journal di 

D>öer taraftan heme11 bjitnn Am'"- ~============================= ...... 1:s'Illı mcvzuuonns etme.ıttecir. Ba. -
zı gazeteler ise J aponyanın yanlış 
hir yol tuttuğunu ve J aponyaya am. 
bargo konulması icap ettiğin yazma.'.t 
tadırlar. 

Japo11ların ceı:abı 
Tokyodan bildirildiğine göre, Ja· 

pon Hariciye Nazın bu beyanat hak
kında vllki beyanatında bilhassa de
mistir ki: 

"Yeni ÇJn hükılmetinl Amerika. 
nın tanımamak hu!':usundaki hRttı 
hareketine şaşmamak lfızınıdtr. Fa 
kat Tokyo ve Nankin h:.ikô.metleri 
yeni Çin hükumetini tanıma~a mec
bur edecek vaziyeti idame ey liyccck
lcrdi:'.,, 

Kömür Ha\'Zasının 
Devletle tirilmesi 

Irak Kabinesi 
2. lA ıe>ı.. .. O 

Yine Değişti 
Bağdat, 1 (A.A.) - Nuri PaŞa ka

binesi islifa etmiştir. Yeni kabine, 
derhal Adliye Nazırı Raşid Gülani tıı
ra!ından teşkil edilmiştir. Mumaileyh 
ay,ni zamanda Dahiliye Nazırlığını 

da deruhte etmiştir. Yeni kabinede 
Nuri Paşa, Hariciye Nazırlığını, Na4 
ci Paşa da Maliye Nazırlığını deruh
te etmişlerdir. 

Hava Seyrüseferi 
Ankara, 1 (TAN) - Meclis, l'ıana 

encümeni bugün toplanarak bava !ey 
rüseferi hakkındaki kanun projesi
ni müzakereye başlamıştır. Bu pro
je, bilhassa yabancı t.ı~·arelerin h;t
va yollarımızdan ne sııretle istifade 
edeceklerine dair hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Danimarkc::da Nazi 
Faaliyeti Çoğaldı 

Kopenhng, 1 (A.A.) - Polis, Ar
hus'dan gelen Şlezvig nazilerinin te
zahürünü menetmiştir. Bunlardan, 
şefleri de dahil olmak üzere, yüz ki. 
şi tevkif olunmuştur. 
Diğer taraftan Kopenhag'da par. 

Jamento önünde yaplması kararlaŞ
tırılnuş olan nazi tezahürü de, poli
sin teyakkuzlu hareketi üzerine ya
pılmarruştır. 

Kira Bedelleri Meselesi 
Ankara, 1 (TAN) - Kira bedelle. 

rinin arttırılmaması için hükümetçc 
tedbir alınacağı hakkındaki haberler 
doğru değildir. Çünkü, böyle tedbir 
almıya lüzum ve ihtiyaç gösterecek 
bir vaziyetin mevcudiyeti kabul edil 
memclctedir. 

Çubuk HikCiyesi 
Yazan: B. FELEK • 

Sovyetlerle 
Finler 

Arasında 

Yeni 

Vaktiyle bir he~eriksiz adam ~i~ 
meclise dahıl olup ev sahıbı 

olan zata bir ifadede bulunmak iste. 
miş. Vakanın cereyan etti~i .. d«:''~r, 
uzun yasemin çubuklarla tutun ıçil. 
diği devirde imiş. Mecliste herk~ 
sedirlere oturmuş, uzun çubukların 
lülderini pirinç tütün tablalarına 
koymuşlar, sohbet ediyorlarmış. Be-
ceriksiz herif içeri girip köşede otu

Çı ktı ğ ı ran ev sahibine ynklnşmak isterken 
çubuklardan birine talolmış \'e çubu .. 
,~un lülesini kırmış. 

Nizalar 

Söyleniyo< 
- Aman, affedersiniz, diye çubuk 

tteJstnki, 1 (A.A.) - Flnlanda ile sahibinden itizar ederken, arkasında 
Sovyetler Birliği arasındaki yeni hu- kalan çubuğun bedenini ikiye böl. 
dut üzerinde kilin iki mevkide iki müş. 
memleket kıtaatı arnsında nizalar - Hay Allah cezamı \'ersin! Gö
çıkmış olduğuna dair bir şayia deve. remcdim. Diye ikinci kazazedeyi ho§ 
ran etmektedir. tutmıya çalı~ırken bir üçüncü tirya. 

Mo:>kova, 1 (A.A.) - Finlandanın kinin çubuğunu haklamış. Adamın 
son sulh muahedesi ile Sovyetler bu halini gören ev sahibi, mahcup 
Birliğine terkettiği arazinin "Kare- olmasın diye: 
li _ Fin !edere sosyalist Sovyet Cüm- - Efendi Hazretleri! Telnş etme
huriveti" namı altında Sovyetler yin! Şu taraftan şöyle buyur!1n! J?ire 
Birliğine iltihakı haitkındaki kunun kendisine yol göstermek ısteyıncc 
projesi, yüksek Sovyet meclisi tara- beriki artık işi ylizsüzliiğc vurarak: , 
fından ittifakla tasvip olunmuştur. - Müsaade edin! Bir iki çubuk 

Stokholm, 1 (A.A.) - Dün Stok- daha kaldı. Onların da icabına baka. 
holmde toplanan İskandinavya mem.. yun da gelirim efendim, cevabını 
leketleri sosyal - demokrat partileri "·ermiş. 
kongresi riyaset divanı içtimaına İS
veç ve Norveç başvekiHeri ile Fin
landa iaşe nazın Tanner de iştirak 
etmiştir. Komitenin müzakeratı giz
li tutulmuştur. 

Sanıldığına göre bu içtimada umu
mi vaziyet, Fin meselesi, şimal ittüa
kı ve Molotofun son nutku ve nL 
hayet şimal memleketleri arasında 
iktısadi işbirliği meseleleri bahis 
mevzuu olmuştur. 

-----0--

Rumcn - Yugoslav 
Ticaret Odası 

Bükreş, 1 (A.A.) - Rumen • Ytı
goslav ticaret odası merasimle açıl. 
mıştır. Yugoslavya TieaTf.!t Nazırı 
Andre, Romanya Hariciye Nazırı Ca. 
fenko, İktısat Nazırı Angelesko, lla
rici Ticaret Nazırı Christucona ve da
ha bir çok zevat bu merasimde hazır 
bulunmuşlar, ve nutuklar söylenmiş
tir. 

• Öğreniyoruz ki; Almanıırr oır ~-
yaz Kitap çıkarmışlar. Bu kitnpta 
guya Aınerika Ciimlıurrcisinin Po
lonyalıları harbe teş,·ik ettiğine dair, 
Varşovada Lehistan llnriciye Neza. 
retinde bulunmuş bir takım vesika
ları neşrederek, Birleşik Amerika 
Reisiciimhurunu harbi körüklemek. 
le itham ediyorlarmış. Kim ne derse 
desin, Alınan diplomasisi, hiç bir za
man bu milletin fen, askerlik ve ı;n
nat sahalnrında gösterdiği kemale 
varamamış, daima sakat knlmı~tır. 

Geçen harpte de Amcriknlılan, 
torpil muharebesi yüzünden gücen
direrek Wilson gibi yumuşnk ve 
harpten uzak bir adamı, harbe gir
miye icbar etmişlerdi. Bu sefer kar
~ılarında anut, fikri takip sahibi ve 
Amerikanın hakikaten sevdiği bir 
kuvvetli adam varken; şimdi ona 
çatmıya kalkıyorlar. Amerikanın 
siddetle reddettiği bu isnat, hakika. 
ten bir esasa istinat etmiş olsn7dı 

Bul.aarisianda., İdar1 ,.. .. _ .... - •• -•IA~ra -ata.rak Anıerlkalı-
-Hazı Kararıar lan hiddctlendirmekte mnnn yoktu. 

S f 1 (A.A ) D N B B 1 Hele bu hareket İngiliz ve Fransız:la_ o ya, . - , . .: u -
garistanda ikamet eden yabancıların rın dedikleri gibi, Cümhurıeisi 
polisten müsaade almadan daimi ika. (RoosevcltJ i tekrar reis olmaktan 
metgi!hlarını terketmeleri menedil. men'e matuf bir manevra i c büsbü-
miştır. tün fena! 

Adi vize ile gelen yabancı tüccar- Bir taraftım Amerikanın sullıe de. 
lar Sofy~a ikamet edemiyecekler lfıletini isterken arkadan onu harbi 
ve vilayetlerde seyahat için de polis ateşlemiş olmakla itham etmek doğ. 
miisaadesi almıya mecbur olacaklar- rusu bizim rnantıklarımızla izah edi
dır Bu tedbirler amme emniyeti için lehilerek bir şey değildir. 
alınmıştır. Likin Alman diplomasisi, çubuk 

kırmıya ha~lamıştır. Bundan evvel 
de Papalığa ve Katolikliğe hiicum eL 
miş olan Almanya, daha geçenlerde, 
Hariciye Na:r.ırı Fon Ribbcntrop'u 
mukaddes pederin elini öpmiye gön. 
dermişti. 

W clles'in Polonya Ricaline 
Gönderdiği l\lektup 

Ankara, 1 (TAN) - Me~llc; maJlye 
encümeni, kömür havzasının devl;t.: 
leştirilmesi hakkındaki kanun proje. 
sini bugiln müzakereye başlamıştır. ~--~--.:_ ______________________________________________________________________ ~ 

Parls, 1 (A.A.) - Sumner Welles, 
Romadan Amerikaya hareketinden 
evvel Polonya Başvekili General Si. 
korski ile Hariciye Nazın B. Zaleski
ye birer mektup göndermiştir. Wel. 
les bu mektupta, Pariste Polonya ri
cali ile yaptığı görüşmelerin büyük 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş, bu 
görüşmelerin Polonya milleti için 
çok faydalı olacağını söylemi~tir. 

Dünyada bir beceriksiz politih:ı 
dolaşıp duruyor. Bu beceriksizin ge. 
:r.inti sahasında çubuğunu yakıp isti. 
rahat edenlerin çubuklan daima kı
rılmak tehlikesine maruzdur. Yalnız 
hu çubukları kırılanlar. toplnmp ta 
rahatlarını bozan bcccriksizdcıı he.. 
ııap sorarlar a i~te o zaman ''scyrcy· 
le ~en giimbiirtiiyii!., 

• 

.. 

H A D i S E L E R İ N İ Ç Y. U Z· U 
«.ont Telekirıin Romaya yaptığı aeyahatin ıu 

neticeleri t'erdiği bildiriliyor: 
1 - lJlussolini, Nazist Almanya lehinde hiır

be girmiyecek ve Balkanların bitaraflıklarını 

mulıafaza için yardımda bulunacaktır. 
2- ltalya, antikomünist ıiyasetinl değiştirerek 
'Alma11yaya diplomatik müzaherette bulu11mıya. 
caktır. 

3 - /talya, Balkanların, Almanya, Sovyet Bir
liği ve /talya arasında nüfuz mıntakalarına ay
ı-ılmasına razı olmıgacak ve Balkan devletlerile 
teşriki mesaiye mani olacak engelleri ortadan 
kaldırmıya ralışacaktır. 

* Daily Skekh gn7.etesl. Brenner mülakatından sonraki 
vaziyeti şu ~ekilde anlatıyor: 
1 - Brenner miiHikatından sonra Moskova da, Roma da~ 
harpten uzak kalmıya karar vermişlerdir. 
2 - RalkunJarın nüfuz mıntakalarına taksimi iizerindo 
üç devlet 1trasında bir anlaşma basıl olmamıştır 
:ı - l\tussolini, İtalyo efkirı umumiyesini, krallıiı ve 
.kiliseyi nazan dikkate alarak tehlikeli taahhütlere ıir .. 
ıoıemck lüzumunu hissetmiştir. 

JI. 
Nihayet Hamburg radyosu funu ttlraf etti: 
"/talya, .~f oskovaya karşı hl.Bıettiğl itimatsızlı
ğı yenememiştir.n 

I • 

Nnzistler, Arjaııtindeki Alman menfaatlerini satarak 
döviz elde ctıneyi dU~ünüyorlar. Runu yapmıyn muvaf. 
fak oldukları takdiıde ellerim\ 1R5.000,000 dolar geS'e
cektir. 

JI. 
Fransa hükumeti, Sovyet Sefirinin Paristen çe
kilmesini istemeden önce lngiltere hükumeti ile 
istişarede bulu11muş ı·e /ngiltere lıükiımeti, bu
na karşı bir itirazı olmadığım bildirmi§lir. isti
şare, iki hükumet arasında son günlerde tesis 
olunan irtibat dolayisile yapılmıştır, 

• Rir !o'Jovak şehrinin berber diikknnlarına asılnnş bu. 
lunan liiv!ınlarda ::u cümle okunmaktadır: 

"'- Rurada, Alman müşteriler, bedava olarak tıraş edi. 
lirler!,, 

Bir yabnncı, bu gatip cümlenin mAnıuını sonnuı, vo ıu 
<'evabı alını~tır: 

"- Alman nıG~teriJt'r, bize mark veriyorlar. Halbuki, 
bu para, halk arasında, hiç muteber değil. Biz, Alman 

miişterilerden mark alıp, üstünü muteber Slovak para
siyle ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun için, 
onları bedava tıra~ etmek, daha l~imlze geliyor: Bu su. 
retle, geçmez bir para alıp, üstüne cepten para vermek
ten kurtu1uyoru7.!,, 

Uu tuhaf fıkradan dıt, Alman parnsmın Slovak memJe. 
ketlerindeki düskün me,•kii anlnsılmaktadır. 

Başvekil ve Vekil!er 
Gazetecilerle 

Hasbihalde Bulundular 
Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -

Başvekil, yanında .Hariciye ve Da. 
hiliye Vekilleri ile Haric•ye umumi 
katibi olduğu halde, öeleden sonra 
parti binasında Ankara, İstanbul ve 
Adana gazetecilerile umumi vaziyet 
etrafında bir görüşme yapmıştır. 

Başvekil, devletin takip ettiği açık 
V<' dürüst politikayı izao ederek ga
zetecilerin muhtelü suallerine cevap
lar vermiştir • 

Başvekilden sonra Dahfliye, Ha
riciye Vekilleri ve Hariciye umumi 
katibi de gazetecil~ri tenvir edici 
malumat vermişlerdir . 

Toplantı iki saat devam etmiştır. 
GazetecUere ziyafet verildi 
Gazete sahip ve başmuharrirlerinin 

Ankarada bulunmalan vesilesile Da
hiliye Vekili Faik Öztrak carafından 
bugün şehir lokantasında bütün mat
buat erkanının, davetli bulunduk.la. 
n bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Hariciye, Adliye, Maarif, 
Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Sıh 
hat ve lçtimat Muavenet Vekillen ile 
Necip Ali Küçüka, Başvekalet mfü;_ 
teşarı, Başvekalet husuın kalem mü. 
dürü, matbuat bürosu umumi kaubi 
de hazır bulunmuslardır. 
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TİYATRO 1 
ÇOCUK 
Bilmecem izde 

Kazananlar 

-
ERTUGRUL MU H Si N'in YARATTIGI 

ve şimdiye kadar çevrilen yerli türkçe filimlerin en güzeli 

Komedi f ransez 'in Üçüncü Temsili 111 Mart tarUıli çocuk sayfamızdaki bll
pıeceyl doğru halledenlerden hedJye ka- Sehvet Kurbanı 

Mizantrop • Bir KG!P• ·ya 
Açık Durmalı, Yel KapG!h 
Evvela Molyer'in Mizantrop'u hir eden bir adam şekli veriyor; ve 

zananlann listesi: · 
DOLMA KURŞUN KALEMi 

KAZANANLAR 
' Nlşantaşı kız orta okulunda Nurseli. Ka
bataş lisesi 1839 Gürbüz Tunçbilek. Be
yoğlu Tozkoparan Cami sokak 23 No.da 
Süleyman. 

Ba~ Rollerde : ERTUGRUL MUHSİN - CARİDE • SUAVİ - FERDİ TAYFUR, 

Y A R 1 N Matinelerden İtibaren 
OP.ERA Sinemasında Bcı.şliyor 

İzdihama mahal kalmamak için lütfen yerlerinizi evvelden aldırınız. 
ile başlıyayım: hakikaten tahammül edilir şey de 

Bu beş perdelik manzum eser ilk değil. İşte Molyer bu ciheti tırnağı. 
defa olarak 4 Haziran 1666 da yani na takmıştır ve zannediyoni.z ki ı:iu 
~ 274 sene evvel Pale Ruvayyal yaradılışı haklı olarak hırpalamıştır. 
t~yatrosun~a oynanmıştır. Molyerin Böyle olmayıp da Alsest, insanların 
şahe~erlerınden olan Mizantrop ile hulUskarlığmda.n müteneffir, dürüst 
T~tü! arasında hangisinin diğerine sağlam faziletlere malik bir ad~ 
faik olduğunda tereddüt olunur. gibi tasvir edilmek ve o yolda oy. 
Molyerin eserleri yalnız Fransada nanmak istenilseydi mevzu alelade 
değil, bütün Avrupada büyük takdir bir eser olur, fakat Molyer olmazdı. 
Ue karşılandı. Her lisana tercüme Cidden fazile~kar bir adamın bu· 
veyahut adapte edildi. Molyerin e- lunduğu muhitte herkesi kıracak ka
serlerini lisanlarına tercüme eden dar doğruya taraf~arlığı fazilet değil, 
ilk İngiliz müellüleri kelime be keli- kusurd':1r. İ~sanlar koltuğa gelirler, 
me naklettiler. Ondan sonrakiler methedilmegi severler. O halde AL 
Fransız komedisini İngiliz 8.datına s~st zannelıınduğu kadar meziyetli 
aydurdular. Sahneleri ve hadiseleri hır ~dam değil, çünkü kendisinde 
değiştirdiler: bu suretle Viçcrl~y, m:z~yetlerin en eqemmiyetlisi olan 
Molyerin Mizantrop'unu (Açık fikırli mulayemet hassası vok. 

M0REKKEPLI KALEM KAZANANLAR 

İstanbul SfileYmaniye Ayşekadın sokak 
14 No.da Müzeyyen Şanal, Bostancı Ca , 

:::.E::~ :~~~:~·:,;:_:ı:! !~~~~ _ I ~!: f _ Ç~~BERLiT AŞ , , Sinemalar 
Bugün 

ALB0M KAZANANLAR - - - - - - 111111 ~ıs ..... ~ .... - ..... 

adam) ~erl~vhasile adapt? . etti. Biz Molyer Alsest'e ·sevimsiz bir tip 
Molyerın lısanımıza naklını Ahmet j vennek suretile bu noktayı açıkça 
Vefik paşa merhuma medyunuz. anlatmış, bilhassa bu kusuru göster. 
Memlekette Avrupa tarzında ilk ti./ miştir. . 
yatro cereyanını uyandıran, Fehim- Alsest, şiirlerini beğenmediği O. 
leri, Hulttsiyi, Holaslan yetiştiren ront'un husumetini celbediyor. Ar
Molyerin dehasına ke~di. dehasını kadaşı Filent'in haklı tarizlerine uğ. 
mezce~erek m~?1~~ketnn:ızde inki. ruyor. En sevdiği maşukasını pile e
~f ettıren bu buyuk . adamın Şehir linden kaçırıyor ... Ve yapayalnız ka. 
Tıyatro~un~n. fu:rıı.yesınde resmini a- Iıyor. 
radım, ısmıru bile bulaınadım; içim Piyesin etrafında döndüğü en kuv. 
!lzladL tij ih • Jd ~ . . ve m ver, şaır o ugunu zanneden 

Şımdı bu sa:_~ıan yazarken yine Oront'un Alsest tarafından tezyif e
onun ada?te de~il, aynen (Adamcıl) dilmesidlı:. Zaten o zaman da böyle 
ser:c~ha_:-ıı: tercume ettiği eseri göz. kendini şair zanneden birçok hüdayi 
lerımın onunde duruyor. Ruhu şadoL nabit kafiyeciler çıkmışlardı. Al
sun. • sest'in eski bir türküyü, taklit pır. 

Molyer çok itirazlara uğramıştır. lantaların şaşaasına benziyen bu ,gi
<?.nun insanların kusurunu değil, gü- bi şiirlere tercih etmesi sadeliğin 
lunç taraflarını teşhir ettiği iddia e- kuvvetli bir müdafaasıdır. 
d_ilU:· Bilfarz Mizantropta da Molye- Malerb ile kiliseye mensup bir 
r~ ınsanlann pek az afiettikleri fa. genç arasında böyle bir meseleden 
zılet tasla~lığile alay etmesi tabii dolayı şiddetli bir kavga olmuş. Genç 
za:ın.~d;lmış. F~at. bil: eser, gülünç papas, Malerbe bazı şiirlerini getir
rnudur. Yoksa cıddi bır komedi mi.. miş ve Fransız edebiyatının bab 
d. ? B l 'k· ·· b k ası ır. u mese e ı ı yuz u adar se- sayılan şairden fikrini sormuş M _ 
nedenberi halledilmemiştir. Buna lerb gence şöyle cevap v · ·. a 
dair dikkate şayan bir yazı okudum. "Ya bu şH len k ermış. . 
M.. · ·· 1 ·· l '" d r yazma veyahut dArağa-

uellü şoy e soy uyor u: cıru boylamak hwnu;unda muzta kaldı 
".ıı.rolyer, mevzuunu fena intihap etmiş. d:J mı hu., lnrs ?o7A, .... ~., .. ~- ~-•- ~ 

Yanlışlıkla mı? Hayır. Onun fikri mütefes- ğilıe bu derece berbat bir şey neşrederek 
sib dllşüncell adaml.ıira hoş görünmek idi. kendinizi gülünç bir mevkie koymayı

Bu.nun için fazileti hırpalaması, fazilet tas- nız!' 
lamaktan daha tehlikelidir." 

Mizantrop gülünç bir eser gıöi oy
nanırsa bu yolda düşünmek doğru
dur. Fakat dürüstlüğü, açık fikirlilL 
ği terviç eder tarzda telakki edilirse, 
Molyer, halk üzerinde ıazım gelen 
tesiri yapmış addolunur. 

Münekkidin Molyeri fazileti tezyü 
ile itham etmesi sakat bir m.antıktL 
Fazilet tezyü edilemez. Bu iki keli.. 
me yanyana konulursa birbirini yer, 
bitirir. Mizantropun ruhu bizde "Kör 
Kadı" hikaye sile tahlil edilir. (Müla. 
yim bir tarzda küfür, dobra dobra il
tüata müreccahtır.) Molyer bunu diL 
şünmüş, yoksa fazileti tezyit değil. 
Zira eserde (Kör Kadı) nın muhata
bı mevkiinde bulunan Alsest'e biis.. 
bütün başka bir şahsiyet veriyor. 

Alsest bütün piyeste sert, sabırsız, 
haksız bir adam giıbi görünüyor. ~
na tamamen (fazileti mücesseme) tı· 
pini vermiyor. Bilakis bulunduğu 
muhite soğukluk veren, hayatı ken
disine ve bilhassa başkalarına da ze-

Molyerin, Alsest ile Oront sahne. 
sini bu hikayeden mülhem olarak 
yapmış olma~ı da varittir. 

Zaten Molyer büyük Lıi.font:en gL 
bi mevzularının şahsiyetlerini tam 
bir portretist gibi tiplerin aslını çiz.. 
melde yaratır ve bundan dolayıdır 
ki eserleri ölmez. 

(Kadınlar Mektebi) nin kazandığı 
muvaffakiyete gülünç denecek bir 
surette öfkelenen filozof Plapisso.. 
nun Mizantropta Alsestin şahsiyetine 
benzediğini iddia edenler de oldu. 

Büyük münekkitler Mizantrop'u 
Molyerin en iyi yazılmış eserlerinden 
addetmekle beraber bazı üslup hata
lan bulunduğunu kaydetmişlerdir. 
Bunu kendisi de Kont dö Brussen'in 
evinde Despero ve Dük dö Vitri ile 
yemek yerken itiraf etmiştir. Molyer 
nakleylediği Lükres'den birkaç şiir 
okuyacağına Mizantrop'un birinci 
perdesini ~umuş ve dinleyenlere bu 
beyitlerin Desperonunkiler kadar 

Kırlarıı çıkınca Mehmet otomobıli birdenbire 
durdurarak n;şaıılısının elini tuttu. 

- Ay~e, or.u sana getirirken sevinec:cksin diye 
pek mP.mnur.dt.:rn ama şimdL .. 

Genç kız hayretle ona bakarak sordu: 
::- Ş1m<ii? 

- Onu kıskanıyorum; 
Sesi l:oğuk ve kısıktL 

Balıkeslr sıhhat müdürlilğU kAtib! Lem
anur Sümer, G. Antep Yahya Yaltın oğlu 
Orhan Yaltın posta kutusu 14. Tokat Bil
gin Kemal okulu talebesinden 279 Yıldız. 

RESiM MODELi KAZANANLAR 

Tekirdağ orta okulunda Vefa Akın, A
dana eskJ istasyon civarında No. 40 Olgun 
Sancaktar. Tokat orta okulu sınıf 11-C de 
Yusuf Arslan. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 

Antakya erkek lisesi No. 441 · Mehmet 
Aba, Kastamonu lisesi sınıt 4 • C de 263 
No.lu İrfan Göksal, Diyarbakır İn.k.ılAp 
okulu 77 No.lu Mehmet Şengül 

KART KAZANANLAR 

Davutpaşa orta okul ı:ınıf 3 - B de Ce
malettin Akbaş, Tophane Akarsu yokuşu 
4 No.da Ayhan Öven, Bakırköy orta oku
lu smıf II-A da 522 Müjgan Özaydın, Or
taköy Taşmcrdiven Posta sokak No. 8 de 
Fatma. 

PERGEL KAZANANLAR 
Kadıköy YeldeğinnenJ Ayrılık Çeşme 

sokak 58 No.da M. Feride, GelenbevJ or
ta okulunda Ejder Varansu, Beyoğlu Ana
dolu Han No. 18 Olga. Aksaray Haseki 
caddffi 80 No.da MuallA. 

mükemmel olmadığını ve üslup ha
taları bulunduğunu itiraf etmiştir. 

Mizantrop oynanırken Molyerle 
Rasinin arası açıktı. Buna rağmen bu 
iki dahi birbirlerinin meziyetlerini 
inkar edecek ruhta değildiler. Piye. 
sin oynandığından bir gün sonra Ra. 
sin'e dostlarından biri gelmiş ve pL 
yesin soğukluğundan ve düşüklü
ğüden bahsetmiş. Rasin: 

- Bir daha seyrediniz, hem de 
dikkatle seyrediniz. Molyer kötü pi
yes yazamaz! demiş. 

• 
Komedi Fransez arlistıert, şaşaaSL 

nı üç yüz seneden heri h.Q ı~ her t,,...,._ 
.. cı J"Jo..J.ı v u JJoraunctr-ı:il.ırcıı>.nnm 

haşmet ve azametini Molyerin eserL 
le Şehir Tiyatrosunda bir daha par
lattılar. Eme Klarion, Alsest rolün
de tamamen makyajlarında kendisL 
nl Molyere benzetmişti. Sesil So. 
rel'de alem olan Selimen rolünde Ma_ 
ri Bel o asra ait bir minyatür kadar 
ince ve zarüti. Tuvalet ve makyajın.. 
da Madam Dö Mentenon tarzını ter
cih etmişti. Şambröy, Oront'u hoca. 
lığına layık bir şekilde oynadL Lui 
Senie'ye gelince, Komedi Fransez'in 
zevkini bize tattıran bu artiste bir 
daha hayran olduk. Akast rolünde 
henüz konservatuar talebesinden O

lan Jülien Berto kendisini bekliyen 
istikbali bize şimdiden söylüyordu. 

• 
Müsen'in bu bir perdelik ve iki 

kişilik komedisini Senie ile Jermen 
Rue oynadılar. En ziyade dikkatimizi 
bir nokta celbetti. İki sanatkar sah
neyi ha.reketlerile, sözlerile o kadar 
güzel doldurmuşlardı ki, kendimizi 
en kalabalık bir sahne karşısında 
zannediyorduk. Eseri mi methede. 
lim? Artistleri mi? Yoksa tama.men 

AYŞE 
Bu mevsimin yegane 

TÜRKÇE Sözlü 
Şarkılı 
Filmi 

~ ............................................ _~ 
" . . BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN il\ 
SCMEIR SiNEMASI 

Mevsimin 3 ncü Fransız Süper filini takdim ediyor. 
Sinemada ilk defa olarak beraber oynayan 

VİCTOR FRANCEN - HARRY BAUR 
ve A N N İ E D U C A U X tarafından yaratılan 

SARAY 

MELEK' 

iPEK 

TAKSIM 

LALE 

SIK 

SAKARV~ 

MARMARA 

ALEMDAR 

TURAN 

cBlr gıecell'k sevgi]b 
ve «T~ZAN:a 
«MİKADO• 

ı «Sevimli Haydu& 

GUNGADİN: 
1 «Fedailer Ala>-
1 «Milyonerler Barııı 

«Ölüm Geçidf:a ve 
1 «Damgalı Kadıııl.an 

«Şimal Otelli 

1 «Bırakılmış kızlan ve 
«SARLİ SAN• 
«Şevhet Kurbanı. ve 

1 «Madam Buterfla.Y» 
«Son Beste• ve d~en 
bir pranga kaçağı~ 

cÇingeneler Ban.. 

ÇEMBERLlTAŞ: cGece yansı şarkıcuı• 
ve cPastınnacıyaıı ve 
Şürekbı:a Taptığım Kadın 

Nezih, Hisst, Müessir ve kuvvetli bir şaheserdir. J Kadıköy OPERA: cO Kad.ın:a 
,_İlaveten: EKLER JURNAL Son dünya ve harp haberleri- ==============-

cŞevbet KurbanD .. .,, 
c:Madam Auterfla7> 

MILLf 

'" ___ liil•·-------------, Şehir Tiyatrosu artistleri yakında Turneye çıkacaklarından 
Mesut Bir Evlenme 

Kadaköy O p E R A Sinemasır.da 
Karagabı umumi ve C. T ve Diva.. 

nı Harbi U rfi heyeti tahkikiyesi aza
sından ve İstanbul hakimlerinden 
mütekait Vehbi Tor'un kızı Bayan 
Mizyal ve Piyade üsteğmeni Bay 

Yarın Akşam son veda müsameresi olarak 

HERKES KENDİ YERİNDE Şükrü Kıvılcımın düğünleri Martın 
30 uncu Cumartesi akşamı Kadıkö
yünde Şifada 18 No. lu köşkte icra 
kılınmıştır. Tarafeyne saadetler dile· 
riz. 

Büyük Komedisini oynayacaklardır. 
Biletler şimdiden gişelerimizde satılmaktadır. Tel: 60821 ........... ~ ........................ . 

,_ · Yarın Akşam -

SAFİYE 
t:KI 

Beyazıtta 

MEVLOT 
Eşim ve validemiz Bayan Gütgiile 

Ekmekcinin vefatının kırkıncı gü
nü dolayısiyle ~-940 Ca,r$Ultlba 
zadebaşı camu şeruıncte .ı:vıevıuu..ı 

Nebevi kıraat olunacağından sayın 

dostlarımızın ve bilcümle din kar· 
deşlerimizin teşriflerini rica ederiz. 

Turan Ekmekçi ve Evlatları ---------. Büyük Müsamere 1 
YENi N.EŞRIY AT : 

Sinemasında Nişan taşı Kızılay şubesi tara- 1 NA NÇ - Sanat, fikir ve aktualite mec-
fından 9 nisan 940 salı akşamı muasının 4 üncü sayısı birçok yenilikler 

Bütün yerler numaralıdır Bi. saat 21 de Fransız tiyatrosunda ve resimlerle neşredilmiştir. 
letler gişede satılıyor. Loca kaL büyük bir müsamere verilecek. KÜL TÜR - 92 nci sayısı çıktı. 

mamıştır. Telefon: 23860 t' z i ı d .. ır. eng n numara ar arasın a Reşat Ekrem Koçu tarafından (Ktıçrık 

~~~~~~===~~~~~.,.~ 

1 

M. Sommer'in alafranga, sanat. j Tarih Kütüphanesi) adile neşredilmek:tı 
kar Münir Nurettinin alaturka olan tarihi metinlerimizin ikinci kltııbt 

romantizm~ en zevkli bir çerçeve içe. konserleri de vardır. I olarak şair Ha~metin Vilidetnamesl çık• 
risine sığdıran dekoru mu? Nedim: ~--•••••••••••" mıstır. 
Kangısın alsam gülü, yahud ki ---------------

cimı, ya seni? 
Der. Aca'ba o zaman biri çıkıp da: 
- Hepsini, hepsini! dememiş mi? 
Dün bize arzedilen bu güzel

likler karşısında methedilecek nok
talarda tercih yapamıyoruz: 

- Hepsi, hepsi, hepsi mükemmel.. 
diyoruz1 

ULUNAY 

ASKERLiK iŞLERi : 

Fatih Aıkerllk Şubesinden: 
939 yılı askerlik meclisinde son yokla

ması yapılan ehllyetnamesiz kısa hizmet- 1 
illerin 1 Mayıı 940 da yedek subay oku- ı 

luna gönderlleceklerlnden hemen şubeye ' 
müracaatla muamelelerini yaptırmaları 

1 
ilA.n olunur. 

;ı· .ona 
·. '. SAC ' SA.BUNU 
Saçlarınızı . muhafaza için harlkOlade 

tesirini ilk kullanıtta c6recekslnlz. 
"• ,. • 30 Kuru,tur : 

Güzel bir yaz sonu akşamı idi. l:iafif rüzgarın 

getirdiği serinlikle ağır ağır dalgalanan deniz iıı.e-. 

rinde sandal kızıllaşan suları bir ok 51bi yararak ka .. 
yıyordu. 

Ayşe, bu güzel akşamı kendisine doğru çekme-k 
ve C"na sarılmak istiyormuş gibı kollauıu uzattı, du. 
daklı.aını hafifçe aralıkladı: 

~ Köpeği mi kıskanıyorsun? Niçin Mehm€:t? 
:...... Sözlerime belki gülecek, bcnimlo ah·ty ede-

cehsin Ayşe, fakat onu okşarken yüzünde, gözle? ınde 
öyle c.aodan bir sevgi vardı ki, birdenbire kalbim 
burkulcu. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 70 
- Ne güzel akşam. kendimi rüya aleminde zan, 

nedi yorum. 
- Ben de öyle, bu harikulade akşamlar yalnız 

lstanhula ma~ustur. 

Mehmet bunları söylerken cidden müteessirdi, 
fakat Ayşe gülmekten kendini alama:lı:. 

- D~mek Cıni benden kıskandın hal Ne Jarip . 
insansın Mehmet! 

- Garip ccğilim Ayşe, seni çok, pek çok s~-i. . 
yorum ve kalbinin yalnız benim sevgi?lllc çarpmasını 
isti.yorum. 

Gcr.ç kız \c.ılarını nişanlısının boynuna d:.laya
rak gülüm~edL 

- Fakat onu asıl senden geldiği ıçtn o kadar 
çok Si:'!vdiğim: nasıl anlamadın? 

Sustular Ikisi de saadetle sarhoş gibiydiler. 
Arkadan klô.ksor:. çalarak bir otobüs yaklaşınca baş. 
ıarını kaldırartık göz göze bakıp gülümsediler. . 

_Mehmet, bu tenha yolda otomobili biraz ben 
kuJtan~yım m.ı.? 

_ Bırak bugün seni ben gezdirey1c Ayşecik..: 
Görınüyor musun süratin getirdiği rüıgar ne tatlı ve 
serin.- Sı:ninle böyle nereye gittiğim.izi düşünmeden 
eadecc beraber olmak ve beraber uzaklara uçınak ~ 

vincile göğüslerim.iz kabararak gidelim, gidelim. 
- Pe!ti Mehmet. .. 
Ele avuca sığrnİyan yaramaz· Ayşe, umumi ha. 

yatta ı:ıağru1 ve ağır başlı Ayşe. derin bir rnkıyatla 
başını Meh.ne?in göğsüne bıraktı. Saçıarmın üzerin.. 

, de onun sıcak ?Jefesini, kulağının altında onun kal .. 
. binin sert ve derin çarpıntısını duyuyordu. 
· Kırlar, ağaçlaf, dağlar, baş döndürücü bir sü. 
ratle geri geri giderlerken Ayşe ile .Meh:net va!'lık
larmda. esen k?vvetli. saadet rüzgiı.rile ileriye doğru 
uçuyorlardı. 

Etraflarındaki bütün · güzellikler onların bahti. 
yarlıklai"ıru ikmal için yaratılmışlar gibi bu güzel. 
lı\leri içlerir. atıyorlar ve beraber olmarun sunsu.ı 
lezzetini tadıyorlardı. 

* r- Ane odanın· kapısında göründüğll vakit lld çift 
göz büyük bir hayret ve takdirle açıldı.. Jti ses ayni 
saniyed~ çınladı: 

- Bu ne zarafet, bu ne şıklık, Ayşe! 
Genç kız heyecandan ve hicaptan penbeıeşen 

yüzünü yeng~!e dayısından saklamak istiyotll)Uf 
aibı h3.fıfce basını derelt oencereve do2:ru vürüdü. 

:.. AyTardar.beri beni bir köylü kızı bynfetinde 
görmiyl: elışmıştınız. Bu akşamki ziyafet ~erefine şe. 
birli bir bc.nıru olmak istedim, fena mı .?ttiın? 

-- Fena du söz mü Fakat seni her günkü spcr 
esvaplarınla görnıeği beklerken birdenbire büyük 
bit otE-ıdc bır yece yemeği yiyecekmişsin gibi ıpekli 
bir elbise içınd" bütün parlaklığınla k~ımıza çı.. 

kınca, doğrusunu istersen şaşırdık. 
- Size bir sürpriz yapmak istemiştim. Nasıl, 

elbisemi beğendiniz mi yenge? 
- Çcılf güzel olmuş ve sana cidden yakışmı§ Ay. 

şe. Kumaşı da yumuşak olduğu için vücııdünün çiz.. 
gilerini daha iyi gösteriy~r. 

- Rengi de nefis, gurup rengi!. 
Ay~e day · sının kendisine dikkatla bakan gözl~ 

linin itarşısmd• kirpiklerini önüne eğeralt kabahatli 
bir ;ocuk gibi duruyor, ufak bir sözü . v.!va hareke. 
tile saadetini meydana vurmaktan korkuyordu 

- Eh .. Haydi yola düzülelim çocııkJar, Mehm.e. 
din sabn tükenmiştir. Bundan maada ben de pek a.. 
cıktım. Artık tahammül edecek hallın ir'almadı. 

:-- Sandal hazır mı? 
, . 

t.- Evet. Yarım saattenberi bizi betı:vor: 

Ayşe, dayısı ile yengesinin sözlerini dinlemiyor. 
du. O, kendi içinde, kendi aleminde ;ralnız yaşa.. 
maJ. ta idi 

Lacivertleşmiye başlıyan gökte altın bir çizgi 
gibi ayın ve bir tek yıldızın ihtişamla parladığını gö
rünce bir saniye gözlerini kapayarak Mehmedin, ku. 
lağ.rıda uğuldayan sıcak sesini hatırladı: 

- Bu ayım mesut günlerle dolu geçe.::ek .• Ayı 
gfü ür ı;törmez sana baktım Ayşe._ 

Ne güzel akşamdı o .. Belki de aş!dan o 6iindeıı 
başlamıştı. Belkı de daha o zamandan hiribırlerinı 
seva;klerini anlayarak bunu tahakkuk edemiyPce) 
bir bulya gibi gördükleri için o kadar hırpalanmış. 
la,., biribirlerinderı öyle kaçmışlardı! 

Fakat artık bütün o üzüntülerin ;;onu gclmi~tL 
Bı.ma benziyen bit akşam üzeri başlıya::-ı romanları 

bu ~"'ce bir hakikat olacak, hayatları ebediyen btt~ 
leşecrkti 

&>niha Hanım yavaşca koluna io~·1ııdu. 
- Adaların tek tük parlayan ışı.Jdarıua bak Ay. 

se, ne latif değil mi? 
<Devam.r varl 
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rı' A N 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 8 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 800 • 

MilleUerıı.rnsı posta itühadına dahil 
ol.mıyan memleketler için abone 
bedeli mfiddet sırnslyle 30, 1 &, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 1 o kuru~uk 
pul UAvesJ lftzımdır. 

Kud .. nlarımız Ncçin 
Doğurmuyorlar? 

D On, çok şayam dikkat bir mek. 
tup aldık. Adresi bizde mah. 

faz bulunan bir vatandaş tarafından 
1azılan bu uzun mektubun en mü. 
hinı kısımlarını aşağıya iktıbas edi. 
~oru:ı: 
"- Birkaç g(ln evvel, gazetenizin: "GQ

lltın Meselclerl" başlıklı sütununda: "Ka
dınlar nlçln çok çocuk doğurmuyorlar?" 
serlevhalı bir yazı vardı. Bu yazıyı, derin 
blr dikkatle okudum. Ve onu. okumanın 
'Yerdiğl ilhamla, size, kendi vaziyetim! an
latmak lstlyacını duydum. Ben. bugün, 
Altı çocuğa snhip bir kadınım. (Birkaç se
~ evvel, sekiz çocuk sahibiydim, fakat 
tklsi l!ldil.) VakUle, "memurin kanunu" nu 
okumuştum. O kanunda: "On senelik rne
llıurun bir çocuğu leyli bir mektepte mec
canen okutulur. On beş senelik memurun 
ite, bir çocuğu meccnnen okutulur, diğer 
cocuıtwıdan da, yan Qcret alınır!" şeklin
de bir cQmle görmilştQm. Kocam (20) se
ııellk blr memur olduğu için, icap eden 
znakamlara başvurdum. Allı çocuk sahibi 
olduğumu yazdım. Memurin kanununun o 
znaddesinden bahsederek, bir çocuğumun 
'2leccanen okutulmasını btcdim. Reddetti
lerı• 

Mektup sahibi, bunu söyledikten 
IOnra, altı çocuk doğurmak yüzün
den uğradığı acılan uzun azan anla. 
tıyor, onlan doyuramadığını, okuta. 
tnadığmı, giydiremediğini, yaşata. 
nıadığım yazıyor ve diyor ki: 
•- ŞlmcU. sorarım size, ben çocuk 

loğurdu~ için nedamet duymakta hak
b değil mlylm? Alb çocuğumun himaye 
olunması için kime başvurayım? Vaziyet 
bllyle iken. siz, kadınlarımızın niçin do
turmadıklannı htlıtı neden merak edlyor
ıunµz? Feklr kadın çocuk doğurmuyor: ......... ;, ........ ~~-~-

Bu ıuıtırlan yazdıktan sonu, ço. 
euklanndan üç tanesinin nehari o
larak mektebe gittiklerini, fakat, 
den levazımmı tedarik cdemedikle. 
:rlni, btı yüzden, muallimleri tarafın. 
dan tenkide, batta bnzan hakarete 
11ğradıklarını söyliyen vatandaşımız, 
lnektubunu, §U cümlelerle sona erdi. 
riyor: 

.. _ Ben, çocuklanmın defterden, kitap
tan, kalemden mahrum olmalarını Is· 
ter miyim? Ben ki. çocuklannı okut
!naktan b~ka hiçbir gaycst olmıyan, yal
nız bir kadınım: Ben kl, hergiln. onları di
lendlnnemi, ve bunu yaptığım takdirde, 
~k kArlı çıkacağımı bana ikide birde soy
llyen lğfıılkAr kimselerin menfi telklrlle
l"lııe rnlmen. • hattA, sade menfi telkinle
l"lne deıu. isUhuılarına rağmen - yavru
lanm.ı yeUşUnneye çabalamaktayım. E
lhnde olsa, onlara, muhtaç bulundukları 
ders levıwmını tedarik etmez miyim? Bu 
hnk:An, benim elimde yoksa ne yapayım? 
lhı lmkAn, annlarının elinde yoksn, yav
l'Ularım ne yapsınlar? Onlar, bu imkdna 
aa.hlp bulunmadıklan için, bir mektep 
dershanesinde, munlUmlerJ tarafından tek
dir olunrnıya müstahak mıdırlar? 

Bu vaziyet karşısında, alb çocuklu ana-
1-ra birer madalya verilmesi, hangi mem
leket d4vasını halleder, sorarım size? Kal
dı ki, ben, - mOracaat ettiğim halde • daha 
h:ıIA, o madalyayı bile alm~ değilim. E
ler o madalyayı almış bulunsaydım, çar
t>tştığım bQtQn mikfilAta rağmen. memle-

kete hizmet ettiğimi dilş{lnebllccek ve o 
!nadalyaya bakarak teselli bulacakb.m: 
1"akat ben, sade çocuklanmı kurtarmak 
hnkAnından dcğll, çocuklanmı yetişUre
~emenin en bnslt tesellisinden de mah
J"Umum: Sorarım size: Artık: "Kadın niçin 
doturrnuyor-" diye bir sual sormıya ne 
hakkınız var? Bu vnzlyet kıı.r~ısındn, siz 
bana: 

"- Hanım- Niçin doıturmuyorsun?" 
defn; bl!Ak~ olsa olsa, ancak: 

.. _ Hanım, nl~ doi;'Uruyorsun?" dlye
lınırslnlz!" 

Bb:, bu satırlan, birkaç ~n evvel. 
iti iddialarımızı teyit eden bir vesika 
olarak siitunumuzn gcçiriyornz. Bir 
defa daha hatırlatnlım ki, Türk nü
fttsunu, ~ok kısa bir zamanda blrkaç 
llllsline çıkarmamız, do/!urgan Türk 
~asını, yarattığı mnhlüklan ya at. 
lrlak irnkfinlnrına knvuşturmamıza 
bağlıdır. 

Cezalandırılan Oteller 
Parkotcl ile Tokatliyan otelinıle 

~üşterilere tarife harici yemek ve 
~ki satıldığı anlaşılmış, iki müesse. 
•c de 5 er lira yıldırım cezasına çarp· 
~ştır. 
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Bug(lnkO harp, her şeyden evvel. bir petrol harbidir. İki muharip taraf da, her 
şeyden cvvcl petrol kaynaklarını korumak ve mukabil tarafı petrolden mah

rum etmek için uğraşıyorlar. Al.manya, Romanyndan ve Sovyet birliğinden petrol 
alarak mOttefiklere karşı harbi idame e mek istiyor. Karşı taraf da Almanların 
bu kaynaklardan istifade edememelerini temin için her gayreti sarfedlyorlar. 

Bu haritada Romanya petrollerinin Almanyaya nasıl gldecelf gösterlldilf gibi 
Sovyet Birliğindeki petrol kaynaklarının nerelerde bulunduğu, nasıl istihsal ve 
aevkedlldiği görUlQyor. Orta Şarkta mat tefiklere nit olan petrol kuyulan ile bu 
petrollerin lstJhsnl ve sevk merkezleri, Şarkl Avrupa memlckctlerlnln kuvvet ve 
nüfusları, deniz üsleri, haritada aynca işaret edilmiştir. 

( Ballca~ ~ekt'LI.pları J 
1940 Di lomatı Hakikati 

Y .oantanıarda d~ 

ğil, sade Avrupada da 
değil, bütün dünyada ayni 
şey: Bütün diplomatlar kop· 
mu~ zemberek gibi tirtir... · 

steiniyo 
Haddin varsa bu hakikati söyle. 

Danlan danlana... Bununla bera. 
ber harp Balkanlara geçecek, su. 
çu birbirimize atacağız ve harp 
Balkanlarda bitecek. Fakat söy. 
liyemezsfn, çür.kü bir hakikattir. 

Bizden sonra gelecek ne
sillerin tarihyazanlan şu 1940 
yılına "Sinirli diplomatlar 
yılı,, diye ad takacaklar ve 
tabii eğlenecekler. 

1 Yazan: Aka GÜNDÜ2 ı 
Balkanlarda vaziyeti en iyi gö • . 

renlerin birincisi Türkiyedir, i. 
kincisi İtalya. Hadi bunu böyle 
söyle bakayım, söyliyemezsin! Ve 
söyliyemezsin ki Macaristanla Yu. 
goslavyanın bütün Garbi ve şima. 
li, Habsburgların terekesi sayılı. 
yor ve İtalya bunun için endişeli. 
dir. Söylesene! Söyliyemezsin! 
Çünkü bir hnkikattir ve diplomat 
hakikat ıstemiyor. 

Bereket versin ki o zaman biz 
ebedi hayatın cennetlikleri arasın. 
da marifet yaptıklarını sananların 
gururile dolaşacağız da arkamız. 
dan savrulacak ağır kelimeli kah.. 
kahalnn işitmiyeccğiz. 

Diplomatlığın zerre kadar para 
etme_diği şu "İkinci umumi harp., 
devnnde bu sinir neden? Neye ve 
kime karşı? 

Evlerindeki pazarların çarşıları. 
na uymadığından mı? nutuklara 
halklar tarafıdan kulak asılmadı
ğına mı? Yoksa "sizden baska bu 
işleri daha iyi bilenler vard;r,, di.. 
ycbilenlere karşı mı? 

Bilinmez bilinen tek bir şey var 
dır ki şudur: 1940 diplomatı; dört 
başı mamur, beş ve hatta altı his. 
simizle anladığımız hakikatlere kar 
§1 sinirlidir. 

Onun istediği tek bir şey var: 
Kafasından ne çıkarsa, dünyanın 
inanıp itaat etmesi! 

Onun istemediği bir şey var: Yü 
rüyen hakikatin ağza alınması! 

Eytel kulesi gibi sipsivri, Mon. 
blıin tepesi gibi bembeyaz, Okya. 
nus gibi epengin duran hakikatler 
söylenmiyecektir. İsterse lehte ol. 
sun! 

Hakikattir ve hakikati söylemek 
fazilettir diye devletlerin esrarını 
ortaya atmak şüphesiz ki · doğru 
olmaz. Ben (sır) olmıycı.n hakikat. 
Ierden bahsediyorum. Şu satın 
yazarken bilt! protokol nezaketi. 
nin verdiği bir tereddüt içindeyim: 
Acaba hangi zülfiyare dokunmak 
gafletinde bulunacağım? 

fikrimi izah edebilmek için 
bazı misaller getirmek la. 

zım gelmez mi? Gelir. Gelir ama 
onlar dahi sinirlerin ayaklanmala. 
nna birer sebep olur. 
İmdi hayaJlerden ve farzımu. 

hallerden misaller getirmek mu. 

vafık 'olacak. Buna göre !arzımu. 
haller söyliyebılirim. Mesela: 

Diplomat, feodalizma kontu, ha. 
ronu değildir ki vatanları çütlik, 
milletleri parya saysın. Bunu diye 
mem. Ama bütün dünya bilir ki 
bu, böyledir. Böyle olsun, ne ben, 
ne sen, ne o, hiç birimiz bu haki. 
kati söyliyemeyiz. Mesela: 

Balkanlar, iki, iktisadi, siyast, 
ve askeri nüfuz mıntakasına aynl. 
mıştır, eşref saatini bekliyor. Bu. 
nu da diyemem. Ama bütün dün. 
ya biliı ki bu, böyledir. Böyle ol. 
duğunu bilsin. Sen, ben, o, öteki, 
beriki söylemiyecek! Yasak! 

EN Ki BAR 
Pahası bakımından değilse de, 

manası ve faydası bakımlarından 
en kibar sebze, şüphesiz, enginar. 
dJr. Enginar bir kere, insanların 
medeniyeti mahsulüdür. Vakıa, 
insan oğlu onu hiç yoktan var et. 
miş değildir. Fakat tabii halde en. 
ginar yoktur. On beşinci asra ka. 
dar -daha dünkü zaman demek
insanlar enginar yerine, hayvan_ 
larla müşterek olarak, devedikeni 
yerlerdi. Rivayete göre devedike. 
ni yiyen in~anlar onun lezzetinden 
hoşlarunışlarsa da İtalyada de\•e 
dikeni yetiştiren bahçıvanlardan 
bazılarının insanların hayvanlar. 
la müşterek olarak bir sebze ye. 
meleri namuslarına dokunmuş ve 
uğraşarak dcvedikenini enginar 
haline getirmişlerdir. Bundan do. 
layı, engin81', bütün insanların 

koltuklarını kabartacak bir 1selı. 
zedir. 

Faydnlarına gelince, en bacıtn 
vitaminleri: A vitamininden 400, 
B 1 den 40, B 2den 60 ölçil. C vi. 
tamininden de 9 miligraın (bunla· 
nn hepsi, tabii, yüzde nisbetinde), 

Polisle mi, müddeiumumi ne mi 
yasak? Hayır, hatır gönül için ya. 
~k! ! n 

Benim (TAN) la, <ULUS) un 
Şükrü Esmer'i vaktile bir memle
ket için "Feodalizmanın büküm 
sürdüğü yer,, demişler veya dedik. 
leri tahmin olunmuş. Ne cinayet, 
ne cinayet! 

- Yalan mı Efendi? Dedim. 
- Hayır ama söylenmemeli, de. 

di! Mesela: 
Herkes, her taraf ve her akış 

harbi Balkanlara sirayet ettirmek 
istiyor. Balkanlarda daimi sulh 
perdesini gözlere gererek. --, 
S E B Z E ••• 

böyle, en lüzumlu dört vitamini 
birden temin etmek hassası sebze. 
lerin hepsinde bulunmaz. 

Madenleri de, bir ikisi müstes. 
na olmak üzere, hemen hemen ta. 
marn sayJlnbilir, hele enginardaki 
çeliğin yüzde 2 miligrama yakın 
olması ve yanı sıra 0,36 miUgram 
da manıanez bulunması ona bil. 
tün sebzeler arasında yiiksek bir 
paye verir. Kireci ile fosforu ara. 
sındaki nisbctin bire pek yakın. 
1,10 olması bu iki madenin iki in. 
den de stif ade edileceğini haber 
verir. 

Enginarın koruyucu hac:sası 
böyle olduktan başka besleyici 
hassası da hatın savılank kadar 
ehemmiyetlidir. AlbÜmini yüzde 
3,4, şekeri 15 olma~r yağının yüz. 
de ancak 0,3 nishetinde olmasını u. 
nutturur. Zaten enginarın vita
minlc-rinf hiç kaybetmek icıtemiycn 
me-Taklılan hile onu çiv olarak ye
dik11'ri vakit ze,·tinyağı ile karış· 
tınlmıs bir snl~ava hatrTdıklann. 

dan yağının eksikUği de bu suret. 
(Sonu; Sa: 7; Sil: 2) 

Tokyo, Pekinde, Moskovaya u. 
zun konçlu bir çorap örüyor, di.. 
yemezsin! 

Vaşington, umumt intihaptan 
sonra harbe behemehal grecektir, 
diyemezsin! 

Bulgaristan, Türkiye ile Yuna. 
nistan kadar dost olacaktır, diye. 
rnezsinl 

Romanya lafa ve palavraya sün. 
gü ile karşı duracak, diyemezsin! 

Ve mesela. Ve mesela .. Ve dahi 
mesela ... 

Çünkü bunlar birer hakikatin 
hakikatidir. 

Ve çünkü 1940 diplomatı haki. 
kat istemiyor. 

Diplomat bana sordu: 
- İki kere iki kaç ede ... 

19!10 diplomatını yakından tanı. 
dığım için ona göre cevap verdim: 

- Beş adedi sahih onda dört! 
Dedim. 

- Hayır! DedL Hakikati söyle! 
- İki kere iki on üç eder ba.. 

yun . 
- On üç meş'um rakamdır. Ya. 

lan söylüyorsun! 
- Doğrusunu sen söyle ekse. 

lans! 
- İki kere iki on üç buçuk e. 

der! 
- Evet. on üç buçuk eder. Bra. 

vo! Siz bir dahinin · dihisisfniz! 
- Teşekkür ederim, öyle isem 

de tevazuum söylememe manidir. 
- Af buyurunuz, .şu iki kere i. 

kinin bazı defa dört ettiğini, hiı.~A 
huı:urur.uzdan dört etmese bile 
dörde yaklaştığını arasıra söyle. 
mek mümkün müdür? 

- Asla! On üç bucuk edişi bile 
sizin batırınız içindir. Siz de be. 

B0z.ın;m 
Fransız Tiyatrosu 1. t.ı 

'-10 
Ve Gördüğü Rağbet . 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

F r~ız Tiyatrosu, TUrkiye için 
hazırladığı repertu,·arda, 

Fransrz klasiklerini Türklere tanıt. 
mayı tercih etti. Bu ıördüğümüz pi· 
yesler, modern Fransız tiyatrosu 
hakkında fikir vermiye kili değildir. 
Fakat Fransız sanatı, ve Fransa sa. 
natkô.rı hakkında fikir edinmek isti.
yenlere, harikulade tekamille varmış 
bir sanatın bütün nümunelerinl ver. 
diler. Bu piyeslerden, ve sanat eser
lerinden, şiirlerden, on sekizinci ve 
on dokuzuncu asır şairlerinin, ediP
lerinin, filozoflarının cemiyetlerini 
ne harikulade bir lisan, edebi ve fel· 
sefi kudretle tasvir ettiklerini anlı • 
yoruz. "Aşkla oynanmaz,, piyesinde 
Alfred dö l\Iüse, derebeylik dev. 
rindeki morali, bir aşk piyesi içinde 
ne mükemmel tebarüz ettirmiş, pa
pazlann riyakar, egoist, dejenere 
moralinl, zengin bir senyorun 5evdi
ği kız.la geçirdiği aşk mücaielesinde 
nasıl saf masum bir köylü kızını 
kurban ettiğini, mağrur 1>ir kadının 
aşk önilnde oynadığı riyakar rolü, et 
devrin ferdi ve içtimai moralini bu 
piyesin içinde biltün çıplaklığı ile 
göstermiştir. Bele maskara edilen 
papaz tipleri on sekizinci ve on do. 
kuzuncu asır mUtelekk.irlcrinin, din 
istismarcılarına karşı yaptığı mllca· 
delenin tezyif edilmiş tipleridir. 

Bu klasik eserleri harikulade bir 
sanat kabiliyetiyle oynı~·an artist
ler de, ancak böyle yüksek bir sana. 
tın doturduğu ve yetiştirdiği '"nat. 
karlardır. Eter Fransız sanat:J bir 
Molyer, bir Müse, ve isimleri say_ 
makla bitmiyecek o büyük sanatkh. 
lan yetiştirmeseydi, bugün Komedi 
Fransez bir Yonnell, bir Madam 
Fontene yeti~tirem~zdi. 

Fransu Tiyatrosunun Tiirklyede 
ıördüfil rağbet münasebetiyle. hal
kımızın büyük bir sanata teşne oldu. 
ğunu, bu rağbetin ancak bu smama
nın ifadesi olduğuna söylediler, ve 
Türk tiyatrosunun bu susuzlutu ıi
deremediğine işaret ettiler. Ben ba 
noktada biraz· şüphedeyim. 

Evveli Fransız Tiyatrosuna göste
rilen bu rağbet, hakikaten sanattan 
anlıyan, kültüril yüksek bir zümre. 
nin rağbeti olmakla beraber, ~i~ ön
ıerfndo ka\·~· ederek bilet alan ha 
ekseriyetin sadece fanat aşkı ile ora
ya geldiklerine kati deiilim. Burada 
gösterişin de hissesini vermek ta. 
zım Saniyen Fransız tiyatrosunun 
bu susuzluğa cevap verdiği iddiasın. 
da da mütereddidim. Bu yüksek ıa· 
natı anlıyanlan, zevk alanlan büyük 
bir ekseriyet sayıp böyle bir imkin 
bulamadtklan için Şehir Tiyatrosuna 
rağbet etmediklerini iddia etmek, 
belki halk namına biiyiik bir fazilet, 
fakat Şehir Tiyatrosu artistleri na • 
mına bir nankörlüktür. 

Şehir Tiyatrosu ve artistleri mem
leketin tiyatro a~kı ile kıyas edile. 
miyecek kadar büyiik bir tek!ımiil 
gösterdiler. Bunları Komedi Fran.se:ı: 
artL tleriyle mukayeseye zaten hak. 
kımız yok •.. Fakat sanatkarı yt-tişti. 
ren sadece halkın gösterdiği rağbet 
te değildir. Bugün Şehir Tiyatrosu 
böyle bir tekamüle varamadı ise. ev
vela büyUk ~erler yara tamı) an. bir 
tiyatro mektebi meydana getirmiyen 
~•ltanat deVTİnin ağrı kilitli. telek. 
kür mekanizması kelepçeli, şeriatın 
kösteklediği sanat devirlerini gözü
mtizün önüne ıetirmell, ve bunun 
sebebini orada aramalıyız. Eğer halk.. 
ta kültür seviyesi yükselmemiş, tf. • 
yatro rağbeti artmamr~•a, hunun da 
sebebi orada gizlidir. Bugün Şehir 
Tiyatrosu halkın ı;anat ze,•kini yük. 
seltmek i~in elinden gelen hel' feda. 
karlığı yapıyor, fakat eser nerede, 
c;anatkar nerede! 

Fransız Tiyatrosu halknnıza vilk
sek bir sanattn ~evkini verdiğı ·için 
onlara teşekkür ederken, ktındı 18-

natkarlarınııza karşı da insaflı konu
~alım. 

nim hatınmı sayarak (dört) gibi 
saçma bir rakam söylemeyiniz! 

1940 yılı dünyasında yaşıyan 
insanlar! Talihinize küser misiniz? 
Güler misiniz? Ağlar mısınız? Si. 
zin bileceğiniz iştir. 

Ben bu kadarcığını yumakla 
bile dihinin dahisini ne kadar gü. 
cendirdiğimı anlıyorum. 

Dünya, 1940 diplomatının emri, 
kumandası altında bırakıldıkça ü. 
çüncü, dördüncü ve on sekizinci 
umumi harbe hazırlanmalıyız. 

- Dünyayı kurtarmak için no 
yapmalı? 

- Rakam: ve tekni~, realite. 
si kuvvetli olan askerle realitenin 
kendisı olan halklara bırakmalL 

Bu yazımdan memnun olacakta.. 
ra teşekkür fl"1~rlın, darılacaklara 
da alenen acırım. 
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Tarihi J efrika: No. 2 ~ Yazan: ULUNAY 

Müttefikler 
Balkanları 

Elde Nasd 

Edebilirler ? 

Mısıra Gitmek, Vezire 
Yardım Etmek Lazım 

ffiac;ı 1 fn<'id~l 
1 =- Tuna ve Balkan memleket_ 

leri Almanyanın hayat sahası olmak
tan memnun değildirler. İktısaden 
Alınanyanın bir tabii olmak, onların 
iktısadi ve ' siyasi istiklallerine bir 
darbe teskil eder. Bu sebeple Alman
yanın günden güne Tuna ve Balkan. 
lara hakim olması, bu memleketlerde 
bir isyan yaratmıştır. Müttefikler, 
Balkanlıların bu isyan hislerinden 
istifade ederek Cenubu Sarki Avru
payı Almanyaya karşı mukavemete 
sevkedebilirler. 

Saltıhaddin: lyımz, dedi mi? Hayır. O halde .. : 
- Hayır, dedi. Geç kaldık. Şeyh o ana kadar söze karışmıyaıı Şir. 

Hamdan zannettiğimden daha kur- koh: 
naz çıktL Gönderdiği a~amı tutama. - Şeyh Hamdan! dt"dt. Sultan Nu. 
yız. Hem sapa yollardan gidecek, reddine gideceksiniz. BP;ı öyle isti.. 
hem de kendisini saklıyacaktır. Za- ycı um. Maslahat bunu icap •Jttiriyc...r. 
ten bu yolda hareket edecek olursak 
b!:s?ütün vaziyet karışır~ Kurnaz elçi, dab:ı fazla m~thıı. 

Şırkoh:. lefet eylese cebren gönderile. 
- Vazıyet kanşırsn ne olur? Zn- cr.ğini anladı, ses çırl:a:m:ıdı .., · · 

ten bu kurnaz tilkiyı birazdan ok haddin: • ' · .::ıa.a. 
yr:ğmuruna tutacağıll'- - Sizi daha ziyade rn·- r· t k 

H B akt.1 d- . ba ır e :nP - ayır amca. 1ınu v ı e u- isterdık Fakat bo~una · 
- ek · · :r ınman geçır. 
şunm gerektı. Ben Mısırdan gelen mı:>elim. Adamlarınız! b b h 
h '- · b. d + tr • 1 ı a era er a. aı;..erm ız e yap~bı t<.!..s .. r an atma- zı:lonınız. Maiyet · b' k • 

k . in .. k F ınıze ır uvve. ve 
ma ıç ne mum uııse yoptım.. ~- receğiz. Zira vazifeni ··h· ~· -
kat muhatabımız cıdden c!ı:::ğerli bır Yolda hima e c muht z.. m~t. ~m ... ır. 
~dam olacak ki anladı ve Şavere li. Br d Y Y a.,. olur .. unuz. 

~ıı e mektuplarınızı ha ı .. z.m gelen haberi gönderdi. Bundan s zır aLayıın. 
scnra hiçbir şey oinıamış gibi hare- S:ıliıc::dd~amkdan çadırdan çıkarken 
k d 1. ş· d' h d . ın apının yanında duran 

et e e un. ım ı er zaman an Zl- ve bütün mük•l · d' 1. · 
yade teenni lilzımdl!" • a emeyı ın ıyen Bı. 

__ Bu herlfi ne V~'J;ı.lım" lafo ışarel etti, Köle bu işaretin mef-
- Bundan sonra· al k -~ •. t f hunıunu anladığını göstere!'l nazar. 

• 
1 oys..... il av- 1 1 h' t k. tt' Ş h k 

d • kt Fak t b b : ar a şey ı a ıp e ı. ey aı:arnı. as: ) o ur. a en unun ıçın ğ 1 
b bi t db. d- " .. yaca ını an amıştL 
aşım r e ır u.şunuyorum. Hamdan: 
.Şeyh Hamdan teı:rar yanlarına gel _ B r d b ı tl tt All h d ;r. dalı u se er e o en a a ı. • :ı 

• : 
1 ~~ a cıu•n, Jahc: rı:.i~tt>- vere de gönderdiğim adam sağ sa. 

rı.ı g~runuyor~u. S~lahaddın Jmrnaz lim Mısıra varsa .. diye düşünüyordu 
he~rlın. çe~resındi'kı !ıafıf istıhzayı Şirkoh, yeğeni ile kalınca: · 
~arkettı .. Şırkoh. artık mti:ta1emenin - Salahaddin! dedi. Bu hiç &klı-
~~~sı~ı yeğenıne bırakmı~ı, Sala- mn gelmemişti. 

a ~ . . - Başka ne yapabilirdik? Ham. 
- ezır Şaverın rncktubu bize danı beraberimizde :Mısıra götürmek 

vaziyeti pek güz~! anlattı. Hakika- doğru değildi. Bütün • teşkilatım1Z1 
t~n artık Mısıra kada::' yJrub1.ık hl. kuvvetimizi öğrenecek belki yo.da 
zun;~uz. Ya.~mz sultan. Nı:reddini.1 kaçabilecekti. Sultana' haber görıdf'
cmn son suratle vezlrın ımdadına rerek burada beklemek bizim kıvm"'t 
yetışm~k.ti. Bu e:nre n~sıl muhalefet li fırsatlar kaçırmamıza sebep. ol~
e.~E~~ğını amcam bllmıyor. Buna bir caktı. Bu suretle hem Hamdandan 
turlu karar vcremi!dıler. kurtulmuş, hem de Mısıra bir an ev

Hı:ımdan, saiyi göndermek hu
susundı:ı. muhntaplnrını ilk 

hamlede atlatmış olmasından cesa
retlenerek: 

- Benim vazifem size vezirin n&
Ir.Ps:r.i getirmektl nJ. Vazlfe~.-ı yl"rme 
geürdim. Şimdi söyliyeccklerim şahsi 
fı.J.-.ırlerimdir. 

- Söyleyiniz. Rt>yinizden istifade 
edeıını. Zira MtSırctar, geliyorsunuz. 
Ora ahvalini pek güzel b:~diğiniz için 
bizı irşat edeceksmız. 

-- Sultan Nureddin, siıin Mısıra 
gitmenizi vezire muavenet için em. 
r~ı.mlşti 

-Evet! 
- Mademki vazlrin artık JI'uave. 

nete ihtiyacı yoktur. O halde bu se
fere de lüzum kalmamıştır. 

vel varmak çaresini lemin etmiş ola. 
C&ğız. 

Salahaddin ordunun başkatibini 
çağırttı. Sultana hitaben iki mektup 
ynzdırdı. Hnmdana \•erllccc'k olen 
mektubun biri fı.di bir tavsiyeden i
b&retti. Diğeri yine sultana takdim 
edilmek üzere Hamdıına refakat eJe. 
cek olan znbıte verilecek mufassal bir 
rapordu. Şirkoh, Hamdanı göturC'cek 
olan zabite raporu verdikten sonra: 
-Şücaaddin, dedi, $eyn llamdana 

riayette kusur etme. Senin mahpusı..ın 
olduğunu hissettirm~. Fakat göziinü 
aç. Çok kurnazdır. Gerek bu adamı, 
gerek yanındakilerden birini kaçırır. 
san seni şiddetle cezalandırırım. 

Hamdan hazırlanmışh. Salahaddin, 
ŞE'yhi oturttu. İkram etti. Kendisine 
mektubu uzatarak: 

2 - Almanlar aldıkları mala mu
kabil serbest döviz veremiyorlar. Tu
na ve Balkan memleketlerinden al
dıkları petrol, gıda maddesi, maden 
gibi kıymetli maddelere mukabil. 
aspirin, gramofon, radyo gibi eşya 
~eriyorlar. Müttefikler, serbest dö
viz vermeğe muktedir oldukları için, 
bugün zaruretle Almanyaya verilen 
birçok maddeleri Balkanlıların elle
rinden alabilirler. 

3 - Balkan ve Tuna memleketle. 
rinin deniz tarikile olan münakalele
rini kontrol altına alıp bu memleket
leri sıkıştırabilirler. Bu suretle Al. 
man tazyik ve tehdidine ayni silahla 
mukv.obele edebilirler. 

Bunlara benzer birçok tedbirlerle 
müttefikler Almanyayı kendi hayat 
sahası telakki ettiği sahada bile mağ_ 
llıp edebilirler. 

Fakat bugüne kadar ırösterdikleri 
lakaydi ile müttefikler Cenubu Snr
ki Avrupada çok yer kaybetmiş bu
lunuyorlar. Kaybettikleri yerleri ka
zanmak lcln vakit kaybetmemeğe, 
ve tamakarlık göstermemeğe mec
burdurlar. 

Yiyecek Maddelerinde 
Yeni Fiyat Tereffüleri 

İhtikar komisyonunun toplantısı 
başka bir güne bırakılmıştır. Bak
kallarda kilosuna 1 - 2 kuruş fazla 
fiyat konularak satılan bazı yiyecek 
maddelerilo şeker, sabun, zeytin ve 
yağlarda ihtikar yapıldığı haber ve_ 
d1Lvor. f1ntJJlr .. +;,. ... ~~ -:;.:ı;; .. li;;,.;; .. 
de bu gibi müteferrik işler icin ayn
ca tetkikat yapılması mümkün görü
lemediğinden pahalı mal satan bak. 
kalların ve yiyecek maddeleri satan. 
lann Belediye teşkilatı tarafından 
kontrol edilmesi icap etmektedir. İh. 
tikfıı· mevzuu daha ziyade toptan sa
tışlarla yarı toptan satışlarda aranı!. 
dığı için komisyon bu islerle meşgul 
olmaktadır. 

Belediye, Taksim Gazinosu 
Şirketine Girmiyor 

Belediyenin Taksim Gazinosunun 
işletilmesi için teşekkül etmiş bulu
nan şirkete iştiraki muvafık görül
memiştir. Dahiliye Vekfıleti, şimdL 

ye kadar süt ve et şirketlerine işti-

- Haklısınız. Fakat amcam asker. 
d•ı. Sultanından em~c almıştır Bu e
mir de Mısıra gitmek, vezJr Şavcre 
yo-dım etmektir. Şnyet buradan dö
necek olursa sultanın ikı emrine bir
den muhalefet etmi~ olur. Bu mese
le.vt yine olsa olsa su1tan hallcdebi. 
lir. 

- Efendimiz sultan Nureddinin 
huzuruna çıkar çıkmtız bu mektubu 
elinizle takdim ediniz ve liızım ge. 
len tafsilatı verip kendisini ikna e
diniz. Ümit ederim ki, efendimiz av
detimizi irade buyurdulc1r. Biz de se. 
fer zahmetinden kurtuluruz. 

Biraz dahn havai gört.iştüler. Ham. 
dan muhafızları ile beraber yola çık
tı. 

rnk eden belediyenin büyük zarar_ 
farla karşılaştığını, buna binaen ye
niden böyle bir şirkete iştirak etme
nin doğru olmadığını bildirmiştir. 

Şeyh Hamdnn, orduyu geri çevire_ 
mezse de hiç olmaısa Mısıra muva_ 
sıılatını gıeciktirmeK ümiuilc yeni b.r 
fmldak çevirebileceğini zam,ederck: 

- Ben sizin yerinizd~ olsı:ım, der. 
hal sultana bir habc: gönderır ve ta. 
lımat beklerim, dcdı.. 

Salahaddin: 
- Amcam da tamamen sizin gibi 

düş:"ındü ! dedi. 
Şirkoh, yeğcninın ne aemek ıstedJ. 

ğini yine anlamamıştı. Salahaddin de 
vam etti: 

- Evet. Sultan Nureddine vaziye
ti etraflı surette izah edip, seferin 
ltizumsuzluğunu anlatacak bir adama 
iht:yacımız vnr. B~ cJa olsa olsa siz 
.oJabilirsiniz 
· Şeyh Hamdan çattk kaşlarının 8!

t1r.da siyah kömür gibi parlıyan göz
lerfoi muhatabına dilttı, ve Füku:ıet
le tebessüm ederek: 

- Benim vazif~ın burada hıtam 

bulmuştur. Dnha ileriye gltmiye me. 
z:.ın değilim, dedi. 

S<;lahaddin: 
- Vezir ŞD.ver ile aramı1.daki mü. 

nasebet resmi bir mahiyette değil
dir. Sizi dostane bir vazife Ue biı.e 
gönderdi. Biz de sh:rtcn dostumuzur. 
adamı olmanız dolnyısıle bir hi:tmet 
b~ıyoruz. Sizin kadar hiç kimse 
b ı seferin lüzumsuzluğunu sultana 
anlatamaz. Bu hususta tereddüt göS
tP.rmek boşuna vakit kaybetmek de. 
r.ıextir. 

_ Fakat ... Vezir Şaveri öfkelen. 
dirmiş olurum. Onun emrine karşı 
celmiş olurum. 

- Vezir •size sultana müIAki olma.. 

Şirkoh der haf hareket emrini ver
di. Koleler, çadın bozmak için ha
lıları kaldırdıkları zaman Hamdanın 
oturduğu yerde yastıklardan birinin 
altında bir mektup bularak SaUıhsd
dine getirdiler. Salahaddin mektubu 
Şirkoha gösterdi 

- Sultana takdim edilmek üzere 
Hamdana verdiğim mektup! dedi. 

- Unutmuş mu? Yoks~ düşürmüş 
•. ? mu. 
- Ne unutmuş, ne de düşürmüş! 

Lüzumsuzluğunu anlatmak için mah
sus bırakmış! Sultan Nuredclinin yü. 
zünü bile göremiyeceğini biliyf)r. E. 
ğer Şaverln bütün adamlan bunun 
gibi ise bizi çok uğraştıracaklar! 

l\lısır, Nurettin Ordusuna Karşı 

H amdanın yola çıkardığı sai 
vazifesinin eri bir 1ldamdı. 

Salahaddinin tahmini veç~Ue geceyi 
gündüze katarak, kimseye görünme. 
mek ve takip edilirse yakayı ele ver. 
memek i,Çin sapa yollardan Kahlreye 
varabildi. Derhal Şaverin huzuruna 
çıktı. Şeyh Hamdanın ,!t::1disi~e /ı
saca verdiği malCımatı soyledı . .;ır
kohun ordusu hakkında tafsilat ver
di. Vaziyet şu merkezde idi: 

(Devamı var) 

---<>---
Gazi Köprüsündeki Noksanlar 
Gazi Köprüsündeki noksanların 

ikmali için verilen mühlet bitmiştir. 
İnşaatı yapan şirket, tamirata henüz 
başlamıştır. Şirket mümessili dün 
belediyeye müracaat ederek, firma
nın dört gruptan müteşekkil olduğu
nu, keyfiyetin Berlindeki merkeze 
bildirildiğini, cevap gel inciye kadar 
müddetin uzatılmasını istemiştir. Ta
lebi kabul edilmiştir . 

Bir Fransız Nazın Londrada 
Londra, 1 (A.A.) - Frossard, bu

gün öğleden sonra Londraya geJdiği 
zaman Sir John Reith tarafından ka
bul edilecektir. Akşam üzeri iki na. 
zır Fransa sefarethanesinde yemek 
yiyeceklerdir. Yarın Frossard, Lord 
Halifaks ile ve ağlebi ihtimal Chur
chill ile görüşecek ve Broadcasting 
House'u ziyaret edecektir. 

Bergamada Yeni · Elektrik 
Bergama (TAN) - Yeni elektrik 

santralinin inşası ve tesisatı bitiril. 
miştir. 1 Nisandan itibaren hatlara 
yeni santralden cereyan verilecektir. 
Bu maksatla sarfedilen para 62 bin 
lirayı bulmuştur. 

---0-

Adanada Karışık Bir Mesele 
Adana (TAN) - Amele İbrahimi 

Dr. SUPHI ŞENSES öldürerek cesedini yok ettikleri iddi. 

l İdrar yollan hastalıklan mQtehas- ı asıyle tevkü edilen Mıhlı çütliği 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması ltaraısı sahibi Vanlı Nihat Ekmen il~ adamı 
tramvay durağı Leklcr apartımaru Timur, serbest bırakılmıştı. Bir iki ••••'Te\ : 4392 • I gün sonra her ikisi tekrar tevkil o. 
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Müttefiklerin Kararı 
Berlini Yeniden 

Endişeye Düşürdü 

Berlin - Roma 
Moskova Paktı 
Suya Düştü 

(Başı 1 int'ide) 
.. Stampa,, nın makalesi 

(Başı 1 incide) 1 H G •1 • 
zetes1, nldığı haberlere gôre, mütte- ...- arp emı erı ....... ! 
fiklerin yeni siyasetini şu sekilde ta- $ B v d N Z 
nf ed.yor: • : ogaz an e aman • 

Molotofun nutku, İtalyadll ilk de .. 
fa olarak "La Stampa,, g:ızetesi tara.. 
fından tefsir edilmektedır. Bu ga
zete d ~or ki: 

"Molotofun nutku, ~iddetli cümle
lerle doludur. Fakat esasında ihtiyat
kar ve müphem olan bu cümleler, 
geçen eylô.ldenberi Rusyanın tarzı ha 
reketinin neden ibarçt olduğunu açık 
ça göstermektedir. Rusya harbi nza
mi derecede istismar ederek neticele, 
rın&en müstefit olmak istemiştır. 

"İskandinavyanın Almanyay l :na- t 

den cevheri sevkiyatını durdurrr.9k, Geçebilirler ? 
Baltık denizi methalinin kontrolü i
çir.. Alman filosunu harbe tahrik et
mek, hava muharebelerinı şiddetlen
dirmek, Almanyanm A·.rrupa cenubu 
şarkisindeki diplomasi faaliyetile mu. 
cadele etmek.,, 

Evening Standard gazetesinde, A1. 
manyanın, ablokayı ~ıddet!endirmek 
hususunda müttefık!er tarafından 
verilen karann tatbik~ni güçlelitir. 
mek için tedbir almakta istical göS
terdiğini yazmaktadır. 

Zira nazır Valter Darred, Avru
panın cenubu şarkisindeki rrıE-mle. 

ketlerin Almanyaya gıda maddelerı, 
petrol ve iptidai maddeler göndermi
ye d r1am etmelerini temin için İtaL 
ya, Macaristan ve Yugoslavya Ziraat 
Nazırları ile görüşmek üzere ynrrn 
Bükreşe hareket edecaktir.' 

Almanya endişeye düşlü 
Londra, 1 (A.A.) - Yorksh!rc 

Post gazetesinin askeri muhabiri e. 
min bir membadan alınan malumata 
göre Baltık cephesinin Almanyayı 
büyük bir endişeye .:iü~ürdtiğünü yaz 
maktadır. 

Muhabire göre mevzuubahis olan 
cephede znnnedilôiği kadar iyi mü
dafaa tertibatı alınmamıştır. MiıttE'
fiklerin yeni siyaseti aşağıdaki nok
taların nazarı itibara alınmasını ıs. 
tilzam eylemektedir: .. 

1 - İsveçten Almanyaya maden 
ihracatının inkıtaa uğraması, 

2 - Alman filosunun askeri hedef. 
!erin stratejik mc:rk·~zi olan Shage
rok'un kontrolü jçln muharebe etım
Yf:! mecbur olması, 

3 - Hava harekatınm artması, 
4 - Balkanlarda Alma•1 siyaseti. 

ne karşı mukabil tedbirler alınması. 
5 ..,- Propagandanın stratejik bir 

şekilde idare cdılmesi, 
6 - Alıpan li~anlsrına gitmesi 

muhtemel olun bazı şileplerin h~rc
ır .... u. .. n ']\f'nP<i·lmPsi 
~ - ıAunanyanın oıt,ara~~rı ı:erıaıı; 

etmesine karşı mukabıl tedbirler a
lınması, 

8 - Almanyanm tedarik ettiği 
petrol miktarının tahdıt edilmesi. 

Fransız Nazırlar lfleclisi 
toplandı 

Faris, 1 (Hususi) - Ba~vekil Paul 
Reynaud bugün, Fransantn Roma ve 
Brüksel sefirlerini kabul ederek ken
dilerile bir müddet görüşmüştür. 

Nazırlar, bu sabah Elysee'de Leb. 
runun riyasetinde içtima etmislerdir. 
Başvekil Reynaud, yüksek ~ursnın 
28 martta yaptığı müzakerat hakkm. 
dn nazırlar heyetine nıalfun:ıt verd·k 
ten sonra, Fransadn yapılan komü
nizm ve Hitlerizm proua~andasilc ınü 
cadele etmek üzere alınmış tedbirle
rı itmam eden mütemmim tedabiri 
izah etmiştir. 
Ayanın gelecek haft:ı, hafi c.:?lse 

halinde içtima edeceği ve mebusan 
meclisinin bu harta toplanacağı ma. 
l(ıı:r. ise de müzakereler yapılacağı 
zannedilmiyor. Nazırlar bu izahattan 
sonra, hazırlanmakta olan bazı pro
jeler ü~erinde, ezcümle ihbarat ve 
propaganda teşkilllt projesi üzerinde 
tetkikat yapmışlnrdır. 

• Faris, 1 (A.A.) - Fransada ihdas 
edilmiş olan 4 yeni yüksek harp or
ganizmi münasebetile Resmi Ceride, 
aşağıdaki izahatı vermektedir: 

"Bu organizmlerden birincisi, Re
isicümhurun riyaseti altında bulunart 
harp komitesi olup milli müdafaanın 
üç nazırı ile hava ve deniz müsellah 
kuvvetlerinin sefleri bu komiteye iŞ
tirak etmektedir. 

İkincisi harp kabinesi olup Basve
kil ile Başvekil muavininden, milli 
müdafaanın üç nazırından ve müs
temlekat, teslihat, abloka ve maliye 
nazırlarından mürekkeptir. Kara, de
niz ve hava kuvvetlerinin sefleri, bu 
kabinenin müzakeratına iştirak ede. 
bilirler. 

Üçüncü organizm, Başvekil muavi
ninin riyaseti altında bulunacak olan 
iktısadi komitedir. 

Dördüncü organlzm i.cıe harp ka: 
binesinin ve iktısadi komitenin muh
tariyeti haiz bir organı olacaktır." 

Balkanlarda diplomatik 
faaliyet 

Londra, 1 (A.A.) - Bugün Yugocı: 
lavya delegelerile İngiliz hükumeti 
arasında ticaret müzakereleri başla
mıştır. 

Belgrattan harbin devamı müdde
tine ait olmak üzere bir ticaret an
laşması imkanı hakkında :istimzaçta 

: 
t 

Londra, 1 ( A. A.J - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Tfü kiyenin abJrf.<:anYD Kara. 
denizde takvi~·eıoine hfıd im ol. 
mak iizere müttefik filoforının 
Çannkkaledcn geçmesini kabul 
ettiğini iddia eden haberlerin 
tamamen asılsız olduğu salühL 
yettar kaynaktan bildirilmekte. 
dir. 

t l\fontreux mukavelesinin, bü-
t tün ôkitleri, Tlirkiyeni'l bitaraf 
J kaldığı herhangi bir harpte, hiç 
• bir milletin harp gemilerini Ça-

l nakknleden geçirmek hakkını 
haiz olmadığını kabule mecbur 

.. ettiği ayni kaynaktan bilhassa t 
t kal dedilmektcdir. Mezki'rr mu- t 
t kavele nıiinderecntına gore, Tiir. 

l kiye muharip olduğu takdirde, 

t 

harp gemilerinin boğazlardan 
geçmesine nıiisande kararını 
\'ermek hnkkı yahuz kendisine 

l aittir. Böyle bir müsanc1eyi ise 
ancak istisnai haJlerde vıtni ken
disini dobrrudnn do~rııya bir 

t tehdide maruz addettiği takdir_ 
t de verebilir. 

t

! Fakat öğrenilmistir ki .niit • 
; tefiklcr Tiirkiyede ·halen doğru· 

dan doğruya tehlike •e maruz 
: bulunduğunu beyan etn'·~~ini tel t ! kin etmemişlerdir. 
.............................. 
bulunulup müzakerelerin böyle bir 
anlaşma akdine müncer olacağı zan. 
nedilmektedir. 

Yugoslnvlar, müttefikler tarafın. 
can yapılan kaçak kontrolün Yugos
lavyanın hariçten yapmıya mecbur 
olduğu ham madde tedarikine ağır 
darbe teşkil ettiği kanaatindedirler. 

Pek ynkında Londraya bir Rumen 
ticaret heyetinin de geleceği ve BaL 
knnJarda~i lngiliz mümessillerinin 
Londrada toplanacakları da gözönü. 
carct' müı ke~elerine rriutteııttle?': üi. 
ra!ından doğu - cenup A vrupasında 
yapılmak üzere olan şiddetli diplo
matik fa:!liyetin bir tezahürü olarak 
bakmak icap edecektir. 
Alman /ayyareleri11in faaliyeti 

Lonôra, 1 (A.A.) - Bir A1man tay
yaresinin Şimali Atlantikte bir Fran. 
s1z harp gemisine hücum ettiği teyit 
olunmaktadır. Fakat Alman tayyare. 
si, Fransız sahil muhafa7a hava dev
riyeleri tarafından püskürtülmüştür. 

• Brüksel, 1 (A.A.) - Bu sabah Bel-
çika arazisi üzcı:inden müteaddit ya
bancı tayvareler uçmuştur. Bilhassa 
Brüksel havalisi üzerinde ucan bu 
tayyare1C'r, hava dafi bataryalarının 
atesine tutulmus ve iclerinden biri
nin Alman tayyaresi olduğu görül. 
müştür. 

llola11dada infial artıyor 
Amsterdam, 1 (A.A.) - Şimal de-

nizinde Holanda balıkçı gemilerinin 
tekrar mitralyöz ateşi a1tına alınma
sı, Holandada büyük bir aksülamel 
tevlit etm.stir. 

"Protinus" un mürettebahndan 
sağ kalanlar İskocvada hastanede 
Holanda sefiri tarafından isticvap e
dilmişlerdir. 

• 
Londra, l (A.A.) - Londrada top. 

lanmış olan ilk Çek gönüllü kafile
si, pek yakında Fransız cephesine gi_ 
decektir. Gönüllüler, müttefik kıta
atının tabi oldukları muamelenin ay
ni muameleye tabi tutulacaklardır. 

Garp cephesinde vaziyet 
Faris, 1 (A.A.) - Askeri vaziyet: 

Her iki taraf tayyareleri cephe hat_ 
ları üzerinde, avcı tayyareleri hima. 
yesinde. kesif ve fotograf uçuşları 
yapmışlardır. 

Fransız hava ordusu, Alman ara
zisi üzerinde içerilere kadar giderek 
keşif yapmnk üzere tayyareler sev
ketmiş, diğer taraftan Almanlar da, 
Fransanın şimali şarki mıntakaları
na ayni vazife ile tayyareler gönder. 
miş1erdir. İngiliz tayyareleri şimal 
denizinde bir devriye kolunu takip 
etmişlerdir. 

Almanlar, İngiliz sahi1i açığında, 
bilhassa Scapaflov üssu üzerinde üç 
uçuş yapmışlarsa da, bombardıman 
teşebbüsünde bulunmamışlardır. 
Martın 30 uncu ~ünü, ufak bir 

Fransız grupunun Alman ateşi altına 
alındığı ve 4 - 5 yaralının Alman müf 
rezeleri eline geçip esir edildikleri 
haber verilmektedir. 

"Finlanda meselesi istirdat kabilin. 
den bir şey olmuştur. Stalin ilk im
k~ndan istifade ederek durmuş ve 
eski plfınını tatbike dev.-:ın etmiştir. 
Bu plan, muhariplerin gittikçe artan 
gayretlerinin eski Rusyanın emper
yalist emellerinin ve progrnmmın 

tatbikini ve fırsat düşers~ bo!şeviz., 
mi A vrupaya ve Asyay:ı yaymak te. 
şebbüslerini kolaylastırmasını bekle.. 
mekten ibarettir.,, 

Berlin, nasıl karşıladı? 
Berlinde bulunan İsviçre gazetele. 

rinin muhabirlerine göre, Molotof un 
nutku, Almanyada hiç iyi karşılan.. 
mamıştır. Bilhassa Besarabyaya ya.. 
pılan telmih siyasi Alman mahfille ... 
rıne mensup bazı kimseler ta.rafından 
şöyle söylenmektedir. 

"Alman harp iktısadiyatı bakımın.. 
dan Almanya ile Ro:nsnyn arasında 
mevcut iyi münasebetlerin Moskova.. 
ca da malum olan büyük ehemmiyeti 
dolayısile Besarabya meselesinin hcl. 
li, Rusya ile Almanya arasındaki dos
tı:ıne münasebetlerle bır tezat teşkıl 
edecek mahiyette tehlıkeli bir vazi. 
yet ihdas edebilir.,, 

Neue Zuricher Zefüıng gazetesi, 
nutkun İtalyan - Sovyet münasebet
leı i üzerinde fena akisler bıraktığını, 
Berlin _ Roma _ Moskova müsellesi 
teşkili için, Berlin tarafından sarfe.. 
dilen gayretlere suya duşnıüş naz~ 
rıle bakılacağını yazıyor. 

• Londra, 1 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin yazdığına göre, Stalin, 
bu sefer siyasi olmak üzere büyük 
bir taarruz hazırlamaktadır. Bunun 
da hedefi Besarabyayı Romanyadan 
almaktır. 
mıya.n bir emperyalist sıya!ietql't 

neden Terbiyesi İstişare 
Heyeti Toplantısı 

Ankara, 1 (A.A.) - Beden terbi.. 
vesi genel direktörlüğü merkez isti .. 
Şare heyeti bugün saat 15 de

1
.genel 

dire~tör General Cemil Taner ın re-
isliğinde toplanmıştır. 

Bu içtimaın ruznamesinde, y~pı
lan işler ve yapılacak olanlarla butçe 
ve hazırlanan talimatname ve proje· 
ler üzerinde müzakereler yapılmak
tadır. 

Sakarya Civarında Yeni 
Demir Madeni Bulunmadı 

Ankara, 1 (TAN) - Sakarya civa.. 
rında yeni bir demir madenı bulun
duğu hakkında alakadar makamlaı: 
şu mallımatı vermektedir: 

Bir müddettenberi Hendek civa
rında jeolojik etütler yapılmaktadır-. 
Bu etüt neticesinde bu mıntakalardaı 
rü1;,ubi cinsten demirli bir takım sah 
ralar bulunmuştur. Bunların demir 
madeni olarak kullanılacak miktarı 
ve izabe işleri üzerinde çalışılmakta
dır. Sakarya üzerinde yeni bir demir 
madeni bulunmuş değildir. Bu hav.:ı .. 
dis bundan galattır. 

İnhisarlar U. 1\füdürlüğünün 
Yeni Yıl Bütçesi 

Ankara, 1 (TAN) - İnhisarlar u..; 

mum müdürlüğünün 1940 mali yılı 
bütçe projesi meclise verilmiştir. u. 
mum müdürlük varidatı geçen sene
ye nazaran 4,970.500 lira fazlasile 
55,533,760 lira. masraf ise 8,332,960 
!iradır. İdare 1940 senesi içinde, fab
rika, imalathane ve tuzlalarda bazı 
inşaat yaptıracak imnlathaneler aça
cak ve bunlara lazım oJan makinele
ri alacaktır. Bu yıl İzmirde şarap 
fabrikasının inşasına başlanacak ve 
Paşabahçe rakı fabrikası ikmal olu· 
nacaktır. Bu sene 950,000 litre şarap 
ıhraç edileceği tahmin olunuyor. 939 
senesinde, bir yıl evvelisine nazaran 
iki milyon kilo fazlasile 35,000,000 
kilo tütün stoku yapılmıştır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü, bU 
sene içinde İstruıbuldan Ankaraya 
taşınacaktır. 

Şarap Primleri 
Ankara, 1 (TAN) - Şarap ihracı 

için verilmekte olan primin arturıl· 
ması kararlastın1dı. 
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abah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa daima .. 

ile dişlerinizi fırçalayınız 

RADYOLiN 
:Mlistesna bir formülle ve azami 

6tina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
,etmez bir fiatla satıldığı için yurtta 
lecnebi mamuliıtının htıkimiyetini or
itadan kaldırmıştır. Kazandığı ba 
:rağbet sebebiyle elde hiç stok bulun.. 
madığmdan da mütemadiyen taze 
ihzar olunarak piyasaya çıkanlır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri. 
:niz1 temizlemek, korumak ve grı. 
ızelleştirmekle kalmazsınız, verdi~i
~ para da keneli cebinizde ~~ 
pluı:. . 

S~ah,. oğle ve a~şam 
sonra günde 3 

her yemekten 
defa 

RADYOLIN 
·i'I'- ···· ...... - 1" .-. • . ... -. . ' . 

• htq.nb~I, Belediyesi ilanları 
~ - • I . , 'I. _ . ... 

Menba su kaplarının temhirlnde kulla rulmak üzere l!lzwnu olan 1, 750,000 adet ' 
lrur§Un mfihü.r ile 110 kilo tırtıllı tel ve 74 adet zımba makinesi kapalı vırt usull
~ eksiltmeye konulmuştur. Tahmlıı bedeli ~658 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 424 
lira 39 kuruştur. şartname Zabıt ve M!.!a meıtıt MOdürlQjii kaleminde görOlecektir. 
İhale 9-4-940 Salı gQnil saat 15 de daiml elcO.mende ,.apılacaktır. Tallplerln ilk 
1embıat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına alt ticaret odası ve bu kabil Atöl
:Je sahibi oldukları.na dair Veslkatarlle 24 90 numaralı kanunun tartfatı vechlle ha
tırlıyacaklan t.ekllf mektuplarını ihale gQ nıı sant 14 de kadar dainll encümene 
YerrneJerL (2310) 

ADEMİ İKTİDAR 
"• BELCllEVBIEKLlGiNIC 

Tab1euart her eczanede bulunur· 
JPoata kutusu 1'255) Galata. l.tanbul 

, __ ............................. ~~------------· 
) Fikri Tevfik Kardeş / 

Otomobil ve llakinist Okula 

:rAKSIM • 8TADYOM, Telefon: 80259 

YenJ ıoför devrcsi 10 nJ5an 940 ta baş
b;vacakt.ır. Motör teorisi. montaj dersleri 
ve direkslYon tallrnlerne Qcret 50 liradır. 
Anadoludan gelen ve Qç ay zarfında tah
sillni bitiren talebenin biltQn masrafı okul 
ilcretııe beraber 125 lirayı geçmez. Kayıd 
muamelesine başlnnmıştır. Son g{lnQ bek
lememek lAzımdır. Tatsil:ıt lcln proırnın 
lst.eymu_ 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli. Maltepe. Bursa askerl llselcrtnln her ne sınıfına da &ıQmQzdeld 

hazlrnn içinde başlanacak olan 94o - 941 den yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması kendlslnln ve ailesinin klitQ 

hal ve §(>hret sahibi olmaması. sıhhi muayenede ~ğlam çıkması ve yapılacak seç· 
me sınnvında da knzanmnsı şarttır. 

3 - Blr sene tahslll t.erkedcnler yaşını bOyQtmtı, 'Ve ktlç{UtmQş olanlar 1ı:end1 
okullannm sınıf geçme sınavında ipka veya bütilnleın~e kalanlar ,.aştan boylan 
n ağu-lıklan talimattaki hadlere uygun olmayanlar asker! okullara alınmazlar. 

4 - 1stcl:lllerin şimdi okumakta olduktan meklcf)lerdekt tahsillerine devam el
!neltle beraber 10 Nisandan iUbaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kaydQkabul ~arUarlle mOracaat yol ıarını öğrenmeleri ve buna glSre de kay
dük.abul lttığıtlannı en geç 30 Mnyıs 940 • kadar tamamlam~ olmalan llıımdtr. 

5 - İsteklllerln sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduldan okullardan aske
r! Uselerce cclbedllecck ve bütünlemeye kalmadan aıruf geçenler geçme 8UUıvına ça· 
ğınlacaktır. 

Askert lise n ve m sınıfiara ginncğc muvaffak olanlann 040 yılı kamplan ne-
nde askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askerl orta okullarla Musiki sanat ve karagedlkll erbaı hazırlama orta o-
kullanrun kaydükabul eartlan ve zamanlan ayrıca ilAn edilecektir. (2521) .. _______ , 

R' 
AÇ 1L1 Y,O R 

ISTANBUL BAHÇE KAPI 
No. 23 • 25, TEL: 21224 

M. DERVI !) UGUR _, 

İSTANBUL tKiNCt İFLAS ME
IURLUliU:NDA.N: 

Müflis Mustnfa Faile masasına ge. 
len hazinenin istediği 2340 lira 40 
kuruş bakkmda İflas idaresince ya
ınlan tetkJkatta talep tarihine naza
ran müruru zaman olmasJ ve müfiL 
f'in gösterilen ı.aüessese ile bir ali· 
kası görülmediğinden kayıt talebi. 
nin her iki noktada reddine karar 
yerilmiş olduğu ilin olunur. (25716) 

RenksfZ ve 
cansız saça 
elveda 

PETllOL NiZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

TAN 

-----

YUKARIDAKİ FİATTA l\IÜDAF AA VERGİSİ DAHİLDİR. 

Şaraplar 25. 50·100. 250 Litrelik 
fıçılarla ve bir fıçıdan az olmamak şartile satış kamyon
larımızın geçtiği yollar üzerindeki evlere teslim olunur. . 

ŞARAP NEViLERi: 
Beyaz Sek, Beyaz Dömi Sek, Kırmızı 

iNHiS L i A İ ı 
ERDEK ASLİYE HUKUK 11..\..1 ISTANBUL iKİNCİ İFLAS ME-

KİMLİliİNDE..'i: MURLUliUNDAN: 1 
Erdelin İsmet Pa~a mahallesinden Müflis NeapoUdaki biraderler 

Hasan oğlu İbrahim Uyann ayni Şirketi ile şüreka Yorgl ve Vasil 
miıhalleden kansı kahveci Ali kızı hakkmdaki iflasın kaldırılmasına 
Emine Uyar aleyhine açmış olduğu mahkemece 28-3-940 tarihinde 
J:oşaruna davasının Erdek Asliye karar verilmiş olduğu ilAn olunur. 1 
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta (25740) 
olan muhakemede Emine Uyarın 
ikametgihına davetiye tebliğ edil- İST ANBUL İKİNCİ 1FLAs ME-
mediği cihetle ilanen tebligat icra. MURLUÔ.UNDAN: 
sına karar verildiğinden 8-5-940 Mahkemece iflft.sına karar verJlen 
Çarşamba günü saat 10 da Erdek As· Tophanede Fırıncı Dimitri Minlna. 
liye Hukuk Mahkemesinde hazır bu. nın tasfiye edilecek bir malı olma ı 
lunmaruz aksi takdirde davaya gıya- dığından iflasın kapanmasına 14 -
ben bakıla.cağı tebliğ makamına ka.. 2 - 940 tarihinde karar verildiği 
im olmak ü:ıcre ilan olunur. ilan olunur. (25717) 

% • 4. 940 

,._ - .. .. la--
NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

__ .. 

Nevralii. Kırıklık 
ve bütün ağrıları· 
nızı derhal keser 

lcabmda günde 3 kqe 
almabilir. 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

.. .. weg .. 

l - Cıoali fabrıkasm<la oır .sene zarunad l'*"" ua avvJ vuı,;<u .o:.uuar 1.=ı.A4icc.&1 ı.an
mln edilen ince toı talaş pnznrhkla satılacaktır. 

Il - Pazarlık 17-IV-940 Çıırşamba günü saat 16 da Kabataşta levaıun ve mu .. 
bayaat ıubesl satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Nümune her gün sözü geçen fabri knda görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat paralarl-

'" ht .. 111rt. vııtrn .. rııı Arlı ırrrrıı koml!i:vona müracaatları. (2!166) 

~ Deylet Oeiniryolları ve· Ltmanları iştetrrie ·.u. i~aresi jlaril~r·ı 
Muhammen bedeli 10950 lira olan 3000 metre idare monogramıru hAvı percıelik 

kumaş 11-4-1940 Perşembe g{lnü saat (15) on beşte Haydarpaşııda Gar binası da~ 
hllfndekl komisyon tarabndan kap:ılı zart usullle .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 821 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayol giln .saat (14) on dörde 
kadar komisyon relsll~ine vermeleri IAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan pa "asız olarak dafıblmaktadır. (2265) 

Motopomp Ahnacak 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Alınacak 800 lira muhammen bcd elli motopomp 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ek.sfltrne muamelesi 18-4-940 Perşembe gClnil saat 15 de Konya vil4yet da1-
ml encümeninde yapılncaktır. 

3 - Motopompa alt şartname İslanbulda Nafia mOdOrlUğClnde, Konyada daimi 
encümen kaleminde çnlışma saatlerinde her gün görülebilir. (2541) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A - Tuzlnlardak.1 açık memuriyetler fç in İstnnbulda Umum Müdürlük merke

zinde. Anknr ve lzmlr Baş mOdürlilklerl nde bir milsabakaimtlharu yapılacaktır. 
B - İmtihan tarihi nyrıca gnzetelerle il dn edilecektir. 

ıu1\dır. • .... ' 
ı - Sanat veya usta mektebinden mezun olmak, 
2 - Askerliğini bltlrrnlş olmak veya m Oeccel bulunmak, 
3 - 21 Yaşından aşağı ve 30 ya~ında n yuknn olmamak. 
4 - SıhhaUi bulunmak ve bedcnl Arı uısı olmamak, 
5 - İyi ahlAk sahibi olmak, 
D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mQsblte ve (iç tofôgrafla bir

likte lstanbulda Umum Müdürlük memurin şubesine ve Ankara ve lzml.rde bulu· 
nanlar ora paş müdürlüklerine mUracaal la kayıtlarını ynptırmalıdırlar. 

E - İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve Hendese 
2 - Resim 
3 - Umuml malılmat ''Cogrntya" 
Not: 

1 - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında yabancı ~ 
na vakıf olanlar tercih edillr. 

2 - İmtihanda kazananlnrın muvaffak! yet ve tahsil vaıiyetlerlne göre BareıJ\de. 
ki dereceler üzerinden ilcretlerl tesbit edilerek tayinleri yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vıız.i!eyl 15 gün zar!ında kabul etmeyenlerin bD
tün hakları iptal edilir. 

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçelerine ~ 
malıdırlar. 

5 - Müracaatlar 15-4-940 gilnO n~amı na kadar kabul edilecektir. (2505) 

l. li.t.N ~LlK 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
+~te yüks~k bir kremdP nrann· 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temfn e'1ehltr. 

1 - KREM PERTEV: Rlr tun
let milstahzarıdır. İnce bh 
itina ve yapılışındaki husu· 
siyet itibarile yüzdeki ~7J" 
ve buruşukluklann tcsekkll· 
lilnc mAnl ~hır. Deriyi gene· 
ve gergin tutar. 

ı; - KREM PERTEV: 131r gQzcl· 
lik vasıtası:i;r. Gcnlşleml 
mesamab <ıık~tı,.arak dld 
deki pürtak ve k3barcıkları 
giderir. cıı \'e l.:?kelerl lzalf 
eder. Teni mat ve ~et!at biı 
hale getirir. 

:'l - KREM PERTEV: Bir clld de 
vasıdır. Deri guddelerfnlr> 
ifrazatını düze:tlr. Sivilce vr 
sJynh noktaların tcznhllı1ln• 
mAnl olur. Clld adalesln• 
besllyerek ıruvvf'tlendirlr. 

Sahibi ve Neşriyat l\lüdiırü Rolll Liıtfü DÖRDÜNCÜ, Gazet~ilik vo 
Neşt'iyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N Mathaas1 


