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Harp 
GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr .Oasııon diyor th 

•Her tacir bu kitapta gösterdifim usulleri tatbik etmek 
ıuretiyle bir Od ıene clbl kısa bir saman içinde mfişterile. 
rinln adedim bir misli arttırabilir. Ben bo kitabımdı .tz• 
bu sanatf öfretivonım_ Fiyatı 50 kunıı 

iddetleniyor 
• 

, Tahdidi istendi Müttefikler Stenkjere Mühim 
dj Layiha Görüşülürken Birçok Mebuslar İ~rafın 

Önüne Geçilmesini ve "Otomobil Saltanatı .. na 

Artıık Nihayet Vermek Lazım Geldi9ini 

Söylcd~~er, Te lif Olunan Layiha Reddedildi 

Takviye Kıtaatı Gönderdiler 
Ankara, 29 (l'AN l\futabirinden) - Büyük Millet Meclisi

nin bugünkü toplantısında, resmi daireler ve müesseselerle dev
lete ait idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim mü
esseselerde bulunacak nakil vasıtalarına dair olan layiha mü
zakere edildi. Toplantı çok hararetli ve münakaşalı geçti. Neti
cede, Bütçe Encümeninin teklifi reddedilerek tekrar tetkiki için 

[I geri gönderildi. 

"' İsrafın iiniinc b hemchal ge~ilıncsi 
liizumunu ısrnrla öne süren hatip

lerden Zi~ a Gevher Etili 

Türk.ye Pe~rol 

Mem~eketi 

Oluyor 
l"azan: M. Zekeriya SERTEL 

D ünya kömür devrinden petrol 

Ayni nıevzua dair geçen sen(' Mil
let l\leclisine sevkedilen layiha, o za. 
man Rc::fik İnce ve Ziya Gevh~r }<;ti. 
linin tukrirleri üzerine tetkik erlil
mek iı;-ere bi.itçe encümenine gönde
rilıni!2ti Bu defa bütçe encümeni lil
yihayı tetkik etmiş ve hazırladığı 
projeyi umumi heyete sevketıniş bu
luıı;.ıyordu Proje üzerinde uzun müd 
det ccılı ~ılmış, Avrupanın altı mem
leketinden bu yoldaki mevzuat Ha
riciye Vekaleti kanalile getirtilerek 
tercüme \'C tetkik edilmişti. Bütçe 
enci.ımeninin bu esaslar üzerinde tak. 
rir sahipleri ve alakadar vekillerin 
de mütaiaalarını dinliyerek hazırla
dı~ı mazbata bugün okundu. 

Bunun üzerine söz alan bir çok ha
tipler, bı; projenin meclisin ve efkarı 
urntımiyenin beklediği ve temenni 
ettıği ~eki!den uzak olduğunu teba-
r. • .ı..l-t ln.d.~1-

Jıl efımet Aldemi rin sözleri 
İlk :;.öz alanlardan Mehmet Aide

ınir (lzmir) şu sözleri söyledi: 
"-- Muhterem Meclisiniz, bu mcm 

l lekette bir çok saltanatları devirdi. 
:F'akat yıllardanberi üzerinde çırpm. 
d•.ğı, titrediği halde deviremediği tek 
bir sı.ıltanat vardır. O da "Otomobil 
saltanatı" dır. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak: 
"-Hayır öyle bir şey yok." 
l\Jehmet Ziya Aldcmir sözlerine 

devamla: 

Almanlar 20 Gün içinde 
40 Nakliye Ve Levazım 

Gemisi Kaybettiler 
A1td:dsnes ve Molde Şehirleri İle Norveç 

Salibiahmeri Almanlar Tarafından Bombalandı 
Londra. 29 (Hususi) - Norveç harbi başlıyalı Almanlar, 

kırk nakliye ve levazım gemisini kaybettiler. Bu gemilerden 
28 inin batırılmış olduğu evvelce tesbit edilmişti. Daha sonra bir 
Alman gemisi kendini batırmış, biıi yanmış ve 10 u torpillen
miştir. Skajerak'a dökülen mayinler yüzünden batan Alman 
gemilerinin sayısı ise henüz meçhuldür. 

Bu gemilerden yarı sının asker ta. 
şıdığı ve her birinin asgari miktar o
larak 200 asker naklettiği tahmin e. 
dilirse A imanların asgari 8000 asker 
kaybettikleri tavazzuh eder. Yalnız 
Oslo Fiyordunda 3000 cesedin sahile 
düstüğü daha evvel haber verilm işti. 

Diger taraftan Almanların Norveç 
Garp sahilini müttefiklere karşı ka
JUtnı:ı>z i i n ·ult 1 b hı tcscbb iı:ı!c:ri 

de boşa gıtmiştir. 
Almanların son iki iiç glınde 5 İn. 

giliz kruvazörü ve 13 nakliye gemi. 
sini batırdıklarına dair yaptıkları 
neşriyat kamilen yalandır. Almanlar 
sadece bir balıkçı gemisini batırmış
lardır . Bir balıkçı gemisi de yanmış. 
tır. 

N orveçteki harekiil · - Almanların açık şehirleri insa[sızta 
Kara harekatına gelince. İngiltere bombardıman l'ttiklerini söyleyen 

harbiyesinin bugün neşrettiği tebliğ Norveç Har iciye Nazırı Koht 
şudur: - ------------

"Gudberandsdal vadisinde vaziyet. ı i N ö N u" -~--
değişmemiş olarak kalmaktadır. /' ,~ , 
Düşman hava kuvvetleri Andalshes f l 

ve Molde şehirlerine mühim hücum. tngiliz, Fransız ve J 
larda bulunmuştur. Namsos vadisin. 
~e ve N_ar~ik mıntakasında i;ş'are de. Romanya Büyük 
ger yenı bır şey yoktur .. , 

devrine geçmiştir. Bugi.ın pct
tol devrinde yaşıyoruz. Makine in. 
Sanın yerine kaim oldugu gündenbe
li petrol hayntın en bttyük ihtiyaçla. 
~ı arasına girmiştir. Petrolsüz yiı.k 

"- Birkaç sene evvel gazetelerde 
bir çok havadisler okuduk, "Otomo
biller tahdit edilecek. yalnız vekil
lerle reislerde ve iş adamlarında ka
lacak" diye. Biz bu sevinçle bütçe 
enciımeninin kararını ve hükumetin 
teklifini beklerken, elimize verilen 
layihada tamamen bunun aksini gör
dük. 

Tebliğ··Je Gudberandsdal'de vazi El •ı ·ı Görü~tü 
• , ( yetin değişmemiş olduğu anlatıld:ğı. çı erı e 3' 

i na göre, müttefiklerin burada Dom. Ankara, 29 (A.A.} - R eisi. bir sanayi medeniyeti kurmak, 
ta harbctmek imkansız oldu. 

rp başlıyalıberi butün rnemle. 
)etrolün ehemmiyetini daha 

lar. Almanyanın en büyuk 
· temin edebilmek, mut

. yük gayeleri Alman
·<ıkmaktır. 

mühim bir mad. 
medeniyetin 
"1şladığı için. 
·ı dünyanın 

:tya nam. 
ıindir ki 
.arında 

..;gul-

::ı . 

,ur, 
medi 

fa 
bir k .,.,.erı arasındaki cı ... J 

- copraklarmdan geçti. 
ğ tahrnııı ...... dlmekledır. Bu sahada 
:rrıısul ve Baku petrolleri zenginli
g-rd_e Petrol kuyularına rastlamak 
irlkanları vardır. 

:Yni zamanda Trakyada öteden. 
bP.1 .l\liırefte civarında petrol bulun-
d·g~ tahmin edilmektedir. · 
C~ın_huriyet devrine kadar Osman. 

h :tı~kun-ıeti petrol arama ve istihsal 
iş'erıne ehemmiyet vermemiş. Os
tn~nlı toprakları dahılinde bulunan 
t>~rol kcıynaklannı da ecnebi kum
ptJlYalara satmış veya kiralamıştı 
P:troı arama işine ilk defa Cum· 

h.,rıyet hükumeti ehemmiyet ver
hli~tir. Senelerdenberi bu uğurda 
a~yonlarca lira sarfedilmiş, yapılan 

•daj Ve tecri.ıbelerden miisbetJl:_tL 
(Sonu S_a. 6 ,Sil: ~-

"Bütce encümeni esbabı mucibe" 
mazbatasında Avrupanm bir çok 
memleketlerinde vesaiti nak liye va
ziyetini tetkik ettiğinden bahsediyor. 
Biz her iste ve bilhassa iktısadi da-

~ \ı'bas'ın Cenubundaki ve hat üzerinde. 
ki Oita'da bulundukları anlaşılıyor. 

Almanların Öster vadisinden Dom 
bas'ın Şimaline doğru iki müfreze 
gönderdikleri bildirilmektedir. Bu. 
nun hedefi Kvam'daki müttefik kıta· 
!ara arkadan hücum ederek bunları 

ciiınh ur İsmet İııönii, bu gün saa t 
16 da Fra nsız, saat 17 de İngiliz 
bii~·i.ik Elçileri~ le , saa t 18 de 
memleketine avdet etmekte olan 
ve veda için gelmiş bulu nan Ro. 
manya Büyük Elçisini kabul bu · 
yurnıuşlardır . Her üç B üyük El. 
çinin kabulünde Hariciye Veki
li Şükrü Saracoğlu da hazır bu. 
lunınu~tur. 

(Sonu Sa: 1, Sü: 1) 

• • 
A lman kıtaları Danimarkayı i~gale başladıklan giin. sabah erkenden 
pijama ile sokağa fırlayan bir Danimarkalı memleketinin istilaya uğra. 
dığını ilk defa Alman t ayyar elcrin den ablan beyannamelerden öğreniyor 

lngiltere ile Italya 
Arasında Ticaret 

Müzakeresi Başlıyor 

80,000 Torik 
Dün Denize 

Döküldü 

Roma Gazeteleri, Alfieri'nin Berlin Sefirliğine 

Tayin Edilmesine Büyük Ehemmiyet Veriyorlar 

" Balak Günü., l~in 
Belediyenin Tetkikleri 

Neticelenmek Üzere Londra, 29 (Hususi) - Bu
gün, İngiltere tarafından da, Al
manya tal·afından· da İtalyayı 
kazanmak i~in yapılan yeni te
şebbüsler göze çarpıyor. 

Ingıltere Hariciye Nazırı Lord Ha
lifax, Italyan sefiri Bastianini'yi ka. 
bul enniş, ve anlaşılan İngiltere ile 
İtalya arasında yapılan tica ret miL 
zakerelerinin yeniden başlaması m e. 
selesi göruşülmüştür. Bu görüşme 
netic<m olarak bir İngilh: heyetinin 
yakında RC>maya gitmesi :rnuhtemeL 
dir. Sımıldığına göre, Lord Hrılifax, 

İtalyan hükumetinin bildireceği güç. 
lükleri bertaraf etmek için İngiliz Haftada bir veya iki defa "Balık 
hükumetinin elinden geleni yapmak Günü., yapılması hakkında ortaya 
arzusunda bulunduğundan Bastiani. attıgımız teklif, alaka toplamakta 
ni'yi haberdar etmiştir. devam ediyor. Belediye İktısat Mü. 

Bu görüşmede, bittabi harp kaça. dürü Saffet, dün de bu mesele ile 
ğı kontrolü meselesi de müzakere e- meşgul olmuş ve alakadarlarla te. 
dilmiştır. Filhakika harp esnasında, maslarda bulunmuştur. Şehrimizde 
muharipler ile gayri muharipler ara- istihlak edilen balık miktarı, kati o
sında ticaret münasebetleri bah is larak bugün tesbit edilecektir. Bu. 
mevzuu edilirken bu meseleye te. nunla beraber gayriresmi mahiyette. 
m as olunmaması imkansızdır. ki tahminler. balık istihlB.kinin et ile 

Avustralya Başı•ekilinin sözleri .mı:kayese .. edilemiyec~k kadar az ol. 
dugunu gostermektedır. 

I)iğer taraftan Avustralya Başve- Nitekim, belediyenin tetkiklerine 
(Son u Sa: 6 Sü: 5) (Sonu Sa. 6 Sii: 2) 

ı 
Trondheim'in Cenubunda Stören'de 
vaziyet almıs olan kuvvetlerden a
yırmaktır. Öğrenildiğine gore, Dom
bas'ı Stören'e bağlıyan demiryolu Ü-
zerindeki Jherkin bölgesi kuvvetli 
İngiliz müfrezeleri tarafından işgal 
edilmiştir . 

Bir köprü berlıaı.-a edildi 
Diğer taraftan Osterdal üzerindeki 

Roros'un Almanlar tarafından işgali 
üzerine Norveçliler bir köprüyü ber. 
hava ederek Almanların ilerlemesine 
mani olmuşlardır. Almanların Ro-' 
ros'u karargah yapmak üzere tahkim 

./ 

''Semmaz •• da 
da Petrol 
Bulundu 

ettikleri anlaşılıyor. \ k· 29 T l\! h · ; , 
N ·1 T dh · dk" ı n o.ra. ( an u ahırnlcn l -
~msos 1 .. e _ron eım · arasın a 1 Maderı Tetkik ve Arama Bnstitıif.ti , 

demıryolu uzerınde bulunan Stenk- ıs· · t .1• ti d h"l ' d t 1 · , . h . k ıır n aye a ı ın e pe r0 son. Jer de ancak devrıve arekatı vu u 1 d .1 . 
b ld ~ b"Jd" · ı· · l\" "" tt f"kl'- . aJ arına devam etmektedır Bu u ugu ı ırı ıyor. 1u e ı t'rın , . 

1 
.. 

b h d k . k. 1 . 1 d yoldtıKI ça ışmalar esnasında \'ılave-u cep e e 1 as er erı orman ar an . , . . . 
· t"f d d k t t 1 tın S <'mmaz nahıvesınde sonda1 vanı. 
ıs ı a e e ere ayvare aarruz arın. 
da k u kt d • Al · 1 0 1 lı rken bır yerde petrol fışk~rdığı P,<' -

d 
n t or nm~1 ab ır. makn ar'.. ds o. rü !nı:h.tur. 

an ayyare ı e uraya as er gon er. B k •
1 

/)' l k d 
miye uğraşıyorlar. aşve l ıyar Ja ·ır a 

Fakat müttefikler de mütemadi Diy,ırbakır 29 ( A.A. ı - BasveR:il 
yen bu taraflara takviye kıtaatı gön. Doktor Refik Saydam. refakatinde 
dermektedirler. Namsos'a çıkan İn. İktısat Vekili olduğu halde saat 18 
giliz ve Fransız askerleri Stenkjer'e de Oiyarbakm tcsrif etmi!;lerdir . 
hareket ediyorlar. Bu şehir. Alman Baş,·ekilimiz. Osmaniye istasy:l
:vangın bombalarivle tamamivle ha·. nunda Birinci Umumi Müfettiş. Kc
rap olmuş bir haldedir. Stenkjer ci. lordu Komutanı. ve M T. A . Petrol 
varında ~·akında iki taraf kuvvetleri grupu müdürü tarafından. Diyarba
arasında bir ha~p vukuuna intiznr e- kır btasyonunda vali. askeri ve mlil
dilmektedir. ki erkan ve halk tarafından karşılan_ 

Sonu Sa. 6. Sü. 4 mıslardtr. 
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• 
nı Çeş • 1 Emek 

• 
Yazan : Naci Sadullalı 

D ünkO gazetelerde okuduöum serlAv· ı fi derecede yemlılerdl. Şimdi, vaktlle eı· 
halardın blrlıi de ıuydu: merler tarafındın yeniımı, olanlar, esmer 

.. _ Ekrrıeğin çqnisl bugUn de delilfl· ekmekleri dıllm dilim keılp, lokma lokma 
yor: Yeni halitaya göre, ekmekler esmer dofirıyacaklardır. 

olaca ki" 

Ötedenbel'i: ''Kumralın adı, esmerin ta· 
dı v.ul" defler. Acaba Belediyenin bu ıon 
kararı, bu darbımeselin ortaya attığı iddl· 
aya nihayet midelerimizin de lnandıftını 

mı gösteriyor dersiniz? Eğer böyleyse. "es· 
mer" ler pek gururlanmasınlar: ''Ekmek" 
haline girdiklerine göre, artık: "Esmere 
doyum olmaz!" sllzünün kıymeti kalmamış 
demektir. HatUi bu karar, bir başka ba· 
kımdan da esmerlerin aleyhinedir: Çım· 
kU "esmer" ler, eskiden kendilerini dlr· 
hem dirhem satarlardı. Halbuki bundan 
sonra, tıpkı kimse tarafından okunmayıp 
da iade olunan gazeteler, mecmualar, ki· 
taplar ıılbl ''okka" ya verilecekler demek· 
tir. 

Yeni çıkacak esmer ekmeklerin de bir· 
çok çeıltlerl olacaktır: Kalın kabuklu es· 
merler, yumuşak içli esmerler, kızarmış 

esmerler, çiy esmerler, pişkin esmerler, 
yanık esmerler, taze esmerler veya bayat 
esmerler gibi. 

Bu esmer ekmeklerin içlerinden de kim 
bilir neler çıkacaktır? Eskiden yedikleri· 
mlzln içinden ip çıktıliı, ç6p çıktı!iı veya 
kurt çıktığı gibi. 

Fakat bereket ki muhtaçlar aç kalınca, 
kalın kabukluıunu da, yumupk lçlislnl de, 

kızarmııını da, çlyinl de, pişkinini de, ya· 
nığını da, t12eıinl de, bayatını da, lpllslnl 
de, lpslzlnl de, çöplUı;UnO de, kurtlusunu 
da, kurtsuzunu da kemali lıtahlı yemlye 
alt§kındırlar: Yeter ki onlara: "Ekmek 
varl" denllı;lnl 

Fakat biraz dUfUnUraenlz görüraunüz ki 
ıu esmerden de, çıkmayan ıey /okmuı: 
MeselA, onun tekeri, balı, tatlısı, gUlü, di· 
kenl, ıurubu, ıarabı olduöunu bilmez de· 
ğlldik: Lakin ara sıra: 

"- Şu esmerde ekmek varı" derlerdi 
de inanmazdık. Halbuki, Belediye mec· 
liılnln verdiği son karar, ara sıra muha· 
tap oldui'jumuz bu iddiaya inanmamakta 
"e kadar haksızlık ettlOlmlzl de göster mi. 
yor mu? Yalnız beni endi~eye dlitUre" bir 
nokta var: Acaba ekmek, bıraz daha paha· 
lılaımak, yani kendisini bizlere biraz da· 
ha pahalıya satmak için mi ''esmer" kı· 

yafetlne giriyor? Fakat eğer ui'jrunda bu· 

oünklinden fazla fedakArlık yapılabllcce· 
iilnl zannediyorsa, bu esmer ekmek, hem 

fcvkalAdc çiy, hem de ... mayası bozuk! 

• 
Fclfıketler Karşısında 

Almanlar 

A imanlar, feıaKetler karı1111nda mU· 

tcv iline teıellller bulmakta, mu· 
tasavvıfiarı bile bastırdılar: Meseli dün bir 
Fran11z karikatürü gördlim. Bir Almanla 
bir İngiliz mOnakaıa ediyorlardı. İngiliz: 
"- Daha, diyordu, mağlOblyet yolunu 

tuttuliunuza hAlft inanmıyor musun? Son 
narptc, altmıııtan fazla geminizi batırma· 

dık mı?'' 

Almanın bu suale ciddiyetle verdli'il ne· 

fta cevap da ;ıuydu: 

Maamaflh, "esmer" fer, "ekmek" haline ''- Ne çıkar bundan? Gemilerimiz bat• 
girmeye müstahaktırlar: Çünkü vaktile tıkça, denizaltı gemllerlmlz çoğalıyor de· 

onlar bizleri "ekmeklik" 11aymıılar, ve kil· mektlrl" 

Ziraat Bankas1, iki 
Güne Kadar Yapak 
Almıya Başlıyor· 

Dün Çok Hararetli ihraç Muame1eleri Yapıldı, 
Yunanistana 8 Milyon Kilo Buğday Satıldı 

Ziraat Bankası, iki güne kadar yapak almıya başlıyacaktır. 
Yeni kırkım mevsimine girilmek üzeredir. Yeni devreye :.,o bin 
balya devredilmiş bulunacaktır. 

Riyaseticümhur 

Orkestrası İlk 

Konserini Verdi 

1 Bunurı 12 bin balyası şehrimizde 
1 mevcuttur. Pıynsalardaki stok arasın 
da ikinc• kırkım gi.ız yunlcri ıle ta
bak yünleri de vardır. Bunların mık
tarı ıki bin balya kadardır. Eger ban.. 
ka bu malları almazsa alilkadarlar 
mu kul vaziyette kalacaklardır. Çun. 

1 t b ı kü yerli fabrikalarımız dahi bu mal. ., an u halkına bir kar konser 
T ları almamaktadır. 

vermek uzere Ankaradan şehrimize 
gelen Riyaseticlımhur flarmonik or. Amerikadan Gelecek Demir 
kestr~sı, ilk konserini dün akşam Sa. '.1'icaret. mı?t~k~ miidü_rü ~vn~ ~-e-
ray sıııemasında vermiştir. Kon::.er, mır İthalat bırlığı azalarıle hır goruş. 
baŞlndan sonuna kadar muvaffakıyet I me yapmıştır. Dürt beş güne kadar 
l~ geçmiş, nezih bir dinleyici kütle-! Amerika?~n ?elecek olan .dcmi.rleri~ 
sile tamc;men dolmuş olan salon va. en zarurı ıhtiyaçla:a tahsıs edılmesı 
kit vakit surekli alkışlarla çınlamıŞ- takarrur etmiştir. !kinci parti mayı. 
tır. sın yirmi beşinde gelec~ktir. Ameri. 

Riyaseticümhur orkestrası ikinci kaya sipariş edilen demirlerin mik. 
k_onserini yarın akşam yine' Saray tarı 600 tondur. Hükumetin alacnğı 
sınemasında verecektir. miktardan fazlası ve piyasada bulu-

Tehir Edilen Konser 
Konservatuvar koro heyeti tarafın. 

dan verilecek konser, Riyaseticüm. 
hur flfırmonik orkestrasının şehrimi. 
ze gelmesi münasebetile, 12 mayısa 
bırakılmıştır. Şehir bandosunun Tak. 
sim meydanında vereceği halle kon. 
~erleri bir mayısta başlayacaktır. 

Gelenler 
İtalyan ma~ifatura ve iplik fahri. 

kaları miimessillerinden Kutsanıga, 
dun sabahki konvansiyonelle şehri. 
mize gelmiştir. Piyasamızla tem:ıslar 
yapmak üzere gelen İtalyan fabrika. 
tôriinün gazetecilere söylediğine gö. 
re, İtaiyan fabrikalarının Türkiyeye 
mal \'ermekte gecikmeleri, siparişle. 
rin çokluğundan ileri gelmektedir. 

Çek J{afilesi 
Almr:nyadan kaçan Çek gençlerin

den mürekkep 65 kişilik bir kafile de 
dün gelmiştir. Kafile, doğruca Tco
fil -Gotye vapuruna girmiştir. Arala
rınoa iki Çek zabiti de bulunan müL 
teciler Garp cephesine gitmektedir-
ler. 

Dün şehrimize gelenler arasında, 
Alman ataşemiliteri Hans Rude ile 
AmeriKnnın Türkiye askeri ataşesi 
Kluss ve Karabi.ık demir fabrıkala. 
rında çalışarak olan dört İngiliz mu
hendis tl' vardır. 

nup ta hükumete lfızım olmıyan de. 
mirler serbestçe satılacaktır. Kolordu 
mübayaa heyetinden müteşekkil bir 
komisyon, Ticaret müdürlüğünde top 
}anarak mevcut demirlerden hangi. 
lerınin orduca mübnyaa edileceğini 
tesbit etmiye başlamıştır. 

Hurda Demir Stoku 
Tesbit Ediliyor 

:;_iehrimizde ve İzmirde hurda de
mir stoklannın tesbitine başlanmış.. 
tır İzmirde devlet müesseselerinde 
kalmış hurdaların miktarı iki bin 
tondur. Şehrimizde Tramvay, Şirketi 
Hayriye, Deniz ve Limanlar idare. 
sinde düne kadar tesbit edilen mik. 
tar bçş bin tonu bulmuştur. Eşhas e
linde ve hurdacılarda bulunan mik. 
tarın da bugünden itibaren tesbitine 
başlanacaktır. 

Servet Berkin Heyeti 
Romanyaya gidecek olan ticaret 

heyetimizin reisi Servet Berkin, bu 
akşam Ankaradan hareket ederek ya. 
rın şehrimize gelecektir. Heyet, bir~ 
ki gün şehrimizde temaslarda bulun.. 
duktan sonra Bükreşe gidecektir. 

Sebze Hali Denize Doğru 
Kayıyormuş! 

Sebze halinde denize doğru kayma 
alametleri görülmüş. lı'nada çatlak
lıklar görülmüştür. Fen heyeti, ftina. 
da tE:tkikat yapmış, tamirat için bir 
rapor hazırlayarak makama vermiş. 
tir. 

l! ıdıklıda ismet lnörıü~7ı1e1debinde maskele1·le 
gaz dersi göre1ı yavrular 

lstilısale başlıyan Bomonti Bira Fabrikasuıda 
dün yapıla1ı toplantıda bulımanlar 

Tamiri Lüzumlu Olan 1 Ye iTersane Tıo Fakültesinde 

Tramvay Hatları 
Belçika dan Akreditif Suretile 

-o-

Dün llir Dersten 1 i Yıl 
Sınıfta Kalanlar için 

Baş1adı 
Yeni tersane için Haliçte va. Karar Bekleniyor 

Fen Heyeti, 

Tetkiklere 

Alınması 

Lüzumu 

Tekarrür 

Kadar 

Etti 1: lide kızağı civarında tetkiklere Tıp fakültesinde birinci doktor3d 
1 diinden itibaren başlanmıştır. Bu bir dersten üstüste kalanlar ders yıll 

Son zamanlarda, tramvay şebekesinin birçok hatları, mal- tetkikler miimkiin olduğu kadar !başlangıcında rektörlüğe mürncnnt 

Malzeme Satm 

. l'kt d l . d'l . B l d b d kısa zamanda ikmal edilecek ve ederek kendilerine bir kere daha jJtl• 
zemesız ı en o ayı tamu- e ı emıyor. e e iye,· u vaziyet e- netice bir rı:ıporla )liinakalat ve. aı 

d h 1 
, tihan hakkı verilmesini istemişler ı-

vam e erse, şe ir tramvay arının ilerde sefer yapamıyacak bir knletinc bildirilecektir. 
hale düşeceklerini gözönündc tutmuş, Dahiliye Vekaletine mü- Devlet Denizyolları idaresi u. Rektörlük bu meseleyi üniversite ıı: 

' ! mum miidiirii ihrahim Kemal de 1 yetine arzetmiş, dileğin yerine ge. 
-------------ı racaat etmiştir. i diin fabrika \ 'C havuzlar i<larc. rilmesi için Maarif Vekaletine bUdt-

Bomontz• Bı·ra 1 Ve~a~etin .~üzaharetile Belçi~.adan ı sinde meşgul olmuş, ıslahat işle- rllmeslnc karar vermişti. d 

Fabrikası Dün 
• 

imalata Başladı 
Hükı'.'ımetçe satın alınan Bomonti 

bira fabrikası dünden itibaren bira 
imaline başlamıştır. Bu munnscbctle 
gazeteciler, dun öğleden sonra fob. 
rikayı gezmişlerdir. 

Fal>ı. lku müdüni ve bir.:.ı rniik.h<1J

sısı, gazetecilere biranın nasıl imal 
edildiğini anlatmış, yeni makineler 
etrafında izahat vermişlerdir. 
Mutenkıben eski Bomonti bahçesi

ne gidilmiş ve burada gazetecilere ta. 
ze bira ikrnm edilmiştir. 

Gerek Ankara ve gerek İstanbul 
bira fabrikalarında Ankara birası nn. 
mı altmda imal edilecek oliın birala
rın her hususta yckdigerinin nyni 
olması, biribirinden tefrike imklm 
bulunamaması temin edilmiştir. Bi
ra mütehassısı bu işte suyun mühim 
rol oymımıyacngını soylemcktedir. 

İki senelik iptidni madde şimdiden 
temin olunmuştur. Bunlar azaldıkça 
yerlerine yenileri konacak, böylece 
imaltıtta müşkülata meydan verilmi.. 
yecektir. 

Ankara ve İstanbul fabrikaları, 
yaz ve kış, memleketin bira ihtiya. 
cını fnzlasile temin edecek, hiçbir 
zaman buhrana rastlanmıyacaktır. 

• • 
zın Çah Si a 

Verilmiyecek Olan 

Ecneb • rtistler 
Şehrimizdeki ecnebi artistlerin 

hudut harici edilecekleri hakkında 
bir kaç giindenberi ortada dolaşan 
şayiaların aslı olmadığı anlaşılmış
tır. 

Zabıta, ay başından itibaren 2007 
numaralı küçük sanatlar kanununun 
ecnebi artistler hakkındaki hüküm
lerini şiddetle tatbike karar vermiş. 
tir. 

Bir çok yerlerin üzerindeki levha. 
larda (Çalgılı ve içkili lokanta) iba. 
resi yazılı olduğu halde tıpkı bir bur 
gibi işletildiğı Emniyet müdürliigü. 
nim nazarı dikkatini celbetmiş, mese
le biraz tahkik edilince bunların sa
hipkrinin mezkur kanunqn hüküm. 
!erinden kurtulmak için böyle bir 
muvazeı.alı yol buldukları anlaşılmış. 
ur. 

Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın 
bu gibi yerlerin adetlerini tesbit et. 
tirmiş, dün sahiplerine tebligatta bu. 
luna\·al;: çalıştırdıkları ecnebi artistle 
rin ay başından itibaren vazifelerine 
nihayet vermeleri icap ettiğini biL 
dirmiştir. 

Artistler çahşamıyacaklarını anl:ı
yınca dünden itibaren mensup olduk
ları hükumetlerin konsolosluklanna 
müracaat ederek memleketlerine dön 
mek istediklerini söylemişlerdir. Şe. 
birde mevcut 250 kadar artistin yüz
de sekc;enini Macar kadınları teşkil 
etmekte 

nkrcdıtıfle luzumu kadar mal gonde- f ri ctrafındn alUkndarlardan izn- Orta mekteplerle lise sınıfların ıı 
rilmesinc imkim hasıl olmuştur. Bu 1 hat almışır. Umum miidiir müca. da b!rcr dersten iki sene kalan tnl~ 
mulzcmenin kısmı azamı Tramvay ve kihcn yeni tersane ctrnfmda ya. beler vekalete müracaat etmiş ve bil' 

Elcldrik idarelerince sar:folunacak. pılnıakta olnn tctkikatla alakadar ay evvel kendilerine bir defn daha iııı 
tır. olmuş, Ankaradnn gönderilen tihana girmek hakkı verilmiştir. 

Bu husustaki karar Merkez Ban. heyetle temas etmiştir. Jleycf Hn- d yn 
k bl.ğ d'l' d'l Doktora talebeleri haziran a -1 asına te ı e ı ır e ı mcz muamc- liçteki tetk'kelerden sonra f:ıh. pılacak imtihanlara kabul edilmeler 
lesi ikmal edilerek ilk sipariş verL rika ve ha,·uzlarln istinye tamir için yeniden rektbrluğe ve Vekiıletc 
lecektir. aWlyelerinclc de tetkiknt ynırn. başvurmuşlardır. 

Asfalta Çevrilecek cnk, hugiinkii ··-.. iyeli Vcknlctc r Vekaletin şu günlerde bir karn 
Yol ve Cnddclcr lıildirccektir. ---·-·-·········· _ ... _, ___ .. _.. tcbli_g edeceği bildirilmektedir-~ 

D.:l .. dlyc C>~O ., .. -., . : J.n+,. ,.11. :ı- .....------~~ ===-=0-_._::::..:;.. __ 

yük caddelerden bazılarını asfalta 
tahvile karar vermiştir. Bu seneki 
bütçe ile asfalta çevrilecek büyük a. 
na caddeler, Harbiye _ Taksim, Sul. 1 

tannhmet • Beyazıt caddelerile Re
şad •ve caddesi, Sultanahmet ve He. 
yazıt nıcydanlarıdır. Harbiye ile Şişli 
arusındnki caddenin de asfalta çevril. 
mesi bu pı.'Ogrııma ithal edilmiştir. 
Faknt zaruri istimlakler dolayısile 
burası bu sene ynpılamıyacaktır. 

Firuzaga eamiinde, İncili çavuşa 
ait kabri meydana çıkartmak için 
mezarın etrafındaki barakaların knL 
clırılmnsı muvafık görülmüştür. 

Dolmahahçe Stadı 
Dolmabahçe stadının inşaatı mü. 

teahhide ihale edilmiş iken, demir 
meselesinden dolayı diğer imar iş.. 
leri arasında teahhura uğramak teh
likesine maruz kalmıştı. Fakat bele
d:ye: bir tüccnr vnsıtasile akreditif 
harici olarak Amerikadan mamul de. 
mir getirtmek imkanını bulmuştur. 
Hükumet bu tüccarın İtalyan mamul 
demir getirebilmesi için müsaade 
vermiştir. 

Stadyum inşaatı için liızım olan 
600 ton mnmul demir yakında Ame
nkadan gelecektir. İnşaata başlamak 
için tedbirler alınmaktadır. 

Hurda demire mukabil İtalyarlan 
gelecek olan mamul demir de hasta. 
hane ve diğer bir takım müstacel iş. 
ler için kullanılacaktır. 

Dünden itibaren şehir ekmekleri 
yeni cc~ni unla çıkarılmıştır. Yeni 
çeşni ile yapılan ekmeklerin, eskı. 
lerine nazarnn farkları, biraz fazla 
esmer olmalarıdır. Evsafta gluten i
tibarile hiçbir fark yoktur. 

Et Satışlarında Kalın 
Kai:rıt Kullanılmıyacnk 

Knsapların, son zamanlarda halka 
et satarlarken gayet kalın ve kaba 
kağıt kullandıklan tesbit edilmiştir. 
Bu gfığ1tlar, büyüklüklerine göre 30 _ 
70 gram arasında tehalüf etmektedir. 
Belediye, şubelere hafif kağıtlar kul. 
landırılmasmı bildirmiştir, 

Buz Depolan 
Belediye, şehirdeki buz depoları. 

nın tesbitini istemiştir. Şehrin buz_ 
suz kalmaması için muhtelif semt
lerde yeniden depolnr açılacaktır. Bu 
depoların her zaman belediye zabı. 
tası tar&fından kontrol edilebilmC"si 
için kaymakamlıklardan birer liste 
istl'nmi~tir. 

Genelik Baıram 
Hazırlanan Program Cuma Günü Son Bir 

Tetkikten Ge~tikten Sonra Kati Şeklini Alacak 
19 Mayıs Gençlik Bayramı için hazırlıklara başlamnıŞ. 

program tesbit edilmiştir. Program, cuma günü Maarif Müdür· 
lüğünde toplanacak olan ortamektep ve lise müdürleri içtiına
ında kati şeklini alacaktır. Mekteplerde beden terbiyesi mual
limleri, talebeleri şimdiden yetiştirmiye çalışmaktadırlar. 

Maarif Müdiirü Ankarada ,
Maarif Müdtirü Tevfik Kut, orta s 

tedrisat talimatnamesi üzerinde Ve- • el ioğ u 
Hakkın aki 

kfilt!tle temas ve imtihan işlerile ders 
kcsimmi tesbit eylemek için .Anka. 
raya gitmiştir. Tevfik Kut cuma gü. 
nü şehrimizde olacaktır. 
Umumi Müfettişlerin Teftişleri 

Tahkika~ife~~~ 'l'edris işleri ile imtihan şekilleri 
üzerinde> tetkikat yapmak için Ana. 
doluya geçen Maarif Vekaleti umu- Sırrı Bellioğlu hakkı~k ~t..~ fW 
mi müfettişlerinin teftişleri devam takibat devam ediyor, .. ·..:r ~-: dı~ub\lıw 
etmektedir. Salih Zeki, Muhsin Bin. tahkikat safhasınd;..tıam:ıyı tercı 1,, 
al ve Rasim Ersondan miiteşekkil bir keın~ye intikal ,~ . . . ~~cı1 
heyet İzmirdeki tetkiklerinden sonra Belhoğlunun iJliarııı sessızlığind ıcP1' 
Muğlaya hareket etmiştir. Müfett:s- adli takibat, 11 ti' ler raporlarını vekalete bildirecek. rı bir te(J.ıiyesine tekrar basla ... 11 
lerdir. ı~ 

bata lüz.ı fv 
Tatil Konferansları · bat bit,:.ısunn tekrar sahip olmn 

Üniversitede imtihanlardan srmra. & ~emş~tırap duyusuna sahip old 
bir (Tatil konferansları ve gezileri) ogluı ve şakaklarımda keskin, zo 
programı tertip edilecektir. Muhtelif um 
fakülte talebelerinden müteşekkil kü ol d k . 
çük gruplara birer profesör ve do- W.:>a~ a orku 'Vardı: Bılmem ne.. 

. 1 ıorJCU ıçırutı;>vdim. çent rıyaset edecek, Anado unun _ . ~· ~ı.. .. 
muhtelif şehirlerinde, o mıntakanııiJ_ 1!~~1.o "f.?.~ ~~~tıl~ak bin parça e.. 
durumu ile mütenasip konferanslar ' • 4-:.. ·i-ı_ ~ .klın .. _ ".,.. .• 
verilecek ve bu suretle de memlekc- ;h,·. 7./Qb~i/C'.f • " 

ti <>tüd etme yolu açılmış olacaktır. \ Diikkan Kir~:tftıF 
l\ıJaar:i Vekaletinin de ehemlbiyet. 

le alakadar olduğu bu konferansların 
birincisi Erzurumda verilecektir. 

Elektrik Fabrikasındaki Arıza 

Arttıran Adam 
'l'nhtakalede Ballcnpanı caddestn. 

deki 11 numaralı dükkanın kirasın! 
yedi lira arttıran Dragomir Koma ı· 
darefin muhakemesine dün dördiind 
asliye ceza mahkemesinde devam C" 

dilmiştir. İddia nıakamı suçlunun ce
zalandırılmasını istemiştir. Duruşma 

suçlu avukatının müdafaasını yaP' 
ması için 2 mayısa bırakılmıştır, 

Yugoslav Korosu 

Evvelki akşam saat 22,5 ta Silah. 
tanığa elektrik fabrikasında VUku 
bulan bir arıza yüzünden Beyoğlu ve 
İstanbul tarafına yarım saat cereyan 
verilememiş ve şehir bu müddet zar
fında karanlıkta kalmıştır. lifldise, 
bu sen~ yeni tesis edilen ve elan kati 
kabulü yapılınıyan kazanlardaki bu. 
har tazyikinin birdenbire düşmesi 
yüzünden olmuştur. Bu arıza sebe. Yugoslavyadan geleceğini yazdığı 
bile şehre cereyan veren 17 ana kab- mız 70 kişilik koro heyeti, yarın si· 
lodan cnu yarım saat faaliyetten ge. bahleyin şehrimize vasıl olacaktıt' 
ri kainıı~iır. Bu müddet zarfında İs. Heyet evvelfı abideye çelenk ko)<' 
tan bula tamarner., Bcyo~l~na ise kıs. 1 cak, akşam Fransız tiyatrosunda koJl' 
.men cerevan Verilemeını~tır. serlerine baslavacaktır. 
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al Harbinde 

"'1an Hedeflera 
azaıı: Ömer Rıza DOGRUL 

lmnn ordularının Non•eç ile 
Dnninınrka) ı niçln i tilfı et. 

eri mnlüm. Jskoc) a snhillcrinc 
eten ~ nlmı ha' n U lcri kurarak 

'ltcrcyc taarruı ctınck, Dnıılınar. 
n gıda maddeleri olınnk, yııi 

andn bitarafların gözimii yıldır. 
k 'c ınih' er si) asctini cnnlnııdır. . 
~orvcçc karşı ansızı}{ l npılan tn. 

zun, bu ııtemleketi birdenbire 
te uğratması bekleniyordu ve ta. 

\.ıı:r. oıın güre hazırlnnmı tı. ı;-aknt 
llıuıılnr bu netice) i nlnınodılnr. 
llııkü Norveç ml'ıkn,cmct cdi)or \C 

'ttdiklcr birçok ) erlcrd koruya 
~~ çıknrnıışlar, tratejik kıyıııc
buiz uoklnlnn znptehni lcr 'c 
lece ~ ıldırmı sLiratile bitme i 
lcııcn lıir harbe gcııi bir mnhi. 

t 'crmislerdir. Fakat Almoıı or. 
lınuıı Non c~te ıizcriııc aldığı "ı
' bU ük bir kı nıeti hait tlcğil. 

. Alman donanma ı ise bu ırnda 
a milhiın harekuta girmi!I ve Cc .. 
~tten farksız bir netice' c "arılll • 
• Almnnlarnı ümidi, hn·u• tanrrııL. 
ının İngiliz donaıunusuıı adanın. 
Uı hırpalaması ve Alman donan. 

ı lchind • bir hlll\ ıızene kuru1ııııı. 
idi. Du ııctice nlınaınnmı \•e İngi. 
donan mu ı 3' erine Alman doııan. 

«sı sakatlanmıstır. 

ayyare mi, Zırhlı mı? 

Fakat Alman ha,ı:a kuvvetleri. 
nin, ·orvcçc miihlmınat, lc

ltıın 'e takviye kıtaları glitüreıı 
'lıurlnra ve bu 'aımrlan himaye e. 
tı !&rlıhlara bir ıslirli taarruzlara 
h1csi bcklcni~·or. Ancak bu tnar
~lar netice inde ha\ a kuv,·eti ile 
tıiz kııH eti arasmdaki rekabetin 
\Jıil eti ta' azzuh edecek 'c hava 
ıılıının :zırhlı) ı ezip czmilcccği 
ydoıın çıknl·akhr. 
bicrcr tnraftaıı Almanlaııııı Tor. 
te hava iislcri kurarak İngiltere~ i 
rndaıı bombardıman etmek yo. 
dnki lıedcfi de tahakkuk etme. 
tir. Bunun sebebi Nor' cç dahi. 

ldn kurulan mıidafaadır .Bu nıüda. 
J(-11 'eu ııdıı. l' 11uü1H a d;ı. 

t\ eç lınrbile dahn geniş ölçudc 
gul olacaktır. 

~orveç harblııiıı bifaraflnr üzerin. 
ki tesiri ise gayet a lklirdı. Bitaraf. 
'tın lıcp i tlc, içten vurulmamak 
tı çahsnıı elemanları kaıu dışarı et. 
~lerdir. 
~lih' er iyasctini canlandınnağa 
'\(uf hedef i c bir tıebze tahakkuk 
llr gibi olmuş, fakat İtalyayı harbe 
t'ttklemel i i tihdaf eden bu teseb. 
, bir kati karar verilmesine sebep 
anu hr. italynda ger~I harbe i . 
ktcn balı eden esler l ükscliyor. 

!\kat bu seslerin, hiikumet siya eti. 
tıc derece ifade ettiği hcnUz anla. 
lııamı~tır. 

ldatma Usulü: 

sıl mesele, Norveç harbinin Al. 
matı ordusunun pek cUzi bir 

$\1 me gul etmekte olnıasınıı 
,onun ha~ka bir salında taar. 
·nıesine nıanı Qfmanınsıdır. 

"l, bliliin tehlike ııoktnlnrı 
'"1Unde tutulu~ or ' 'e her 

ıyanık da, ranı1ıyor. 
bütün kuvvctlcrile 

<> gul olınamala. 
·hi de budur. 

, ihtimalini 
ıırcket et. 
1 

• 

lan bü. 
rıJııınn 

'\U 

.al'bu hud'a" ynni, 
Jınf'"ıu.... .. ... ır, derlerdi. 

pn~antar da bu hud'a uııulilne 
döP1 ~ butımulorlnr. Aldanmamak 
ist~ eıkı ere diiııcn 'uifc, uyanık da". 
l"an'1a hr. 
~ & 

:Pinlanda Körfezi 
l1eh1ikeli Mlntaka 

grllıı, 29 (A.A.) - Alman hükO • 
c:f bu t!:ecc radyo ile butun Alman 

~ ~todrlerinc yaptıgı lbir tebliğde 
ıntın. a korfczinin tchlili:eli mınta
;ı )alınc geldiğini bildirmi~ir. 

l\.Jllerika Sefiri Moskovadan 
Dün Ayrıldı 

~oSkova, 29 (A.A.) - Amerika sc. 
5teinhardt dun aksam mezuni. 

le Anıerik ya hnrcket etmiştir. 
r l3ukres Ccno\ dan <'PC'ekt ir. 

ALMANYA 
Bulgaristan 
Y olile Petrol 

Alıyor 
Sofya. 29 (A.A.) - Havas: Sovyct 

pctrolUnun Almanyaya Bulgarlstnn 
yolu ile transit olarak nakli, bazı de. 
rcct- inld flar kaydetmiştir. Dört i. 
talyon sarnıç vapuru, Bat.uma h re. 
ket ederek petrolü Vnrnaya getir
mektedir. Bu petrol, Alman sarnıç 
vagonları ile ve Yugoslavya yolu ile 
Almanyaya sevkolunmak tadır. 

Bulgaristan yolu ile Almanyayn 
yollanan petrol rniktarının nyda ylr. 
mi tona çıkabilocogi tahmin edil. 
mcktedir. 

• 
Tunada Almanyaya 

' 
Giden 2 Vapur Battı 
Slovak hududu, 29 (A.A.) - Hn. 

vas: Çekoslovak ajansı, Br tislava li
manında Tuna üzerinden Alrnanyaya 
giden iki vapurun lbnttığıru haber 
vermektedir. Bunlar hububat yüklii 
500 tonluk "Prens Alcksandr" ile 
mühim miktlll"da reçina yüklü bir 
Rumen vapurudur. Hadiselerin se'be. 
bl sabotajdır. 

MACARiSTAN VE 

Komşuları Arasında 

'l' A .N 

Bulgar Hariciye Nazırı Dedi ki: 

Bulgaristan Komşularının 
VaziyetiniTehlikeAnında 
Dahi Vahimleştirmiyecek 
"Harbin Dışında Kafmıya 

ihtilafa Sürüklenmemiye 
1 Gayret Ediyoruz" 

Sof ya, 29 (A.A. l - Bulg::ır ajnnsı 
bildiriyor: Bulgar gazetecilerinin or. 
ganı olan (Gozcteler Gazetesi) neş. 
rctmiıı oldugu hususi bir nüshada 
Basvekil Filovun beyanatı vardır. 
Başvekil Filov, ezci.ımle demiştir ki: 

"HUkumet ile parltlmcnto arasın. 
da, bugün o kadar elzem olan ve tc.
rii fan liyet.~ kolaylcıştıran emniyet ve 
ahenk dalma mevcut olagclmi~tir. 
Pnrlfımentonun, bu seferki içtima 
devresinde müzakere edeceği kanun 
projeleri arasında ezcümle, ihtili::ırln 
mücadele kanunu da vardır." 

Tuna ve 
Balkan Devletleri 
Birleşmiş Olsalard ! 
T una ve Balkan memleketleri birleşmiş olsalardı nasıl 

bir kuvvet vücude getireceklerdi? Bu sualin cevabını 
araştıran Paris - Soire gazetesi en son resmi malfunata istina
den aşağıdaki rakamları vermektedir: 

Aıkerllk 

mUddıtl Sulh kuvveti Harp kuvveti Tıyyıre 

Bulgaristan 2 sene 90.000 500.000 500 
Yunanistan 2 sene 90.000 600.000 100 
Macaristan 3 sene 90.000 500.000 400 
Romanya 18 ay 230.000 3.000.000 800 
Yugosl8'•ya 18 ay. 2 sene 120.000 1.100.000 500 
Türkiye 18 ay. 3 sene 200.000 1.500.000 400 

Sesler. Sadalar 

Yazan: B. FELEK 

Kulakları ~ınla ın, Şarlo vaktile 
"Şehrin 1 ıkları,, diye bir film 

çe\ irmişti. 
l\IUmkUıı ol a da bir de "Şehrin 

Se leri,, diye bir film çevrilse mevzu 
bulmnktu znlınıet çekllmiyecek. 

Sehlr hayatına, npartıman mUes. 
c i girdi "İrcli chirlinin bapnı 

dinleme i pek gi.ıçlc mi tir. GQya be. 
lediye snbahları ckizdcn evvel ısah· 
cının bağırmasını, otonıobilln ötme. 
ini, hizmetçinin halı silkmesini ya. 

sak ctml tir. 
Dlinyadn cıı kolay eylerdcn blrj 

do yasnk etmektir. Hüner yasağı 
kontrol edebilmektedir. Kontrolsuz 
ya ak m ksndı temin etmek ~öyle 
dursun halk için tuzak olur. 

Size bllha n bu gUrUltU babında 
bir ıni al verebilirim. 

l\'lcselil İ tnnbulda otomobtılerin 
IUakson denilen elektrikli diidüı. 
çnlınnsı Beledi~ e Nizamnamesi mu. 

1 
cibincc yasaldır. Bu yasağın ınu.sip 
sebeplerini bilmem nmmn herhalde 
fozln ses çıkarması ve ~olcuyu şaşırt • 
ma ı ol a gerektir. Buna rağmen ge· 
cc gündüz öyle kulak \Criniz.'İşitti. 
ğfniz ses ~ alnrz bu ya ak klakson. 
dur. 
Canım bir klak onu yasak etmek 

tc müşkill bir j değil )n! 
Dcgildir, bundan kolay ey de: 

oktur. F kat güçlük bir kı m1 klak. 
onu su turuıl bir kı mını söylet. 

mektcdir. 
1 tnnbwdaki İnhi nrlnr İdaresinin 

rakı i e i ta ıyan kamyonuna kadar 
he.r kumızı tobeliilı arabanın düdii· 
JJti klnksondur. Ankara tabelllı, «• 
nebi tabclôlı arabalarda da kornc 
de-diğirniz el ile ıkılan Hıstik düdü'k 
yerine kini.son \•ardır. 

Böylece şehirde en nz beş yüz aro. 
bn klak on çalarken, bu ya ak, yasak 

Budnpe tc, 29 (A.A.) - Mac r 
Ticaret Nazırı, İtalyan mübadele ve 
munakalat nazırlarının Budapeştooe. 
ki ik&mctleri esnasında İtalyan ve 
Macnristanı alakadar eden iktısudi 
meseleler hakkında göri.ışmel~r ya
pılacagını beyan etmiştir. Mumaileyh 
Yugoslav Ticaret Nazın ile birlik e 
iki memleket arasındaki ticari mü. 
badel(.>Icrin arttırılması mosclcsini 
goıhsmU~ olduğunu beyan ve Yuı:ıos. 

llariciye Nazınmn beyanatı. 
Hariciye Nazırı Popov da, ayni ga. 

zeteye beyanatta bulunmustur. Si. 
yasct vaziyeti, demiştir, harbin dışın. 
dn bulunan ve nnlnşmnzlığa suruk. 
lcnmemck için daimi surette gayret 
eden btitiın memleketlerin vazıyetınu 
ınlişabihtir. Bitaraflar tnrafından ol. 
dugu kadar muharipler tarafından da 
takdir edilen ve iızerinde hiç kimse
nin tjÜphe etmesi imkil."lı olm1yan 
sulh ve bitaraflık siyasetimiz, mcın. 
lckctin menfaatlerine ve milletın his. 
siyatınu tekabul etmektedir. Kom-

._ __________________________ , __ _.. olmaktan ziludc bir tuzak olur. Yf'kCın 820.000 1.aoo.000 2700 

---.- --="---= ı-- .. :..1 .. : .,:ı___...: ,_ 
bul ettiğini ililvc etmiştir. 

Nazır, Clııudius ile Alman • Macar 
milzakcıelerine devam edilınP-He ol. 
duğunu tasrih etmiştir. 

Ankara Yolunda Bir Genç 
Tren Altında Kaldı 

Ankara, 29 (TAN) - Bu sabah sa. 
at 9 da İstanbuldan şehrimize gelen 
muhtelit katar Etimesutla Eşkôy a. 
rasmda bir genci ezmiştir. Ezilen 
gene. 336 doğumlu Hayri oğlu İbra. 
himdir. Bu sebepten dolayı tren 3,5 
saat teahhurla gelmiştir. 

-..... n • u =~ıo;..ı:ımız, 

daima çok dostanedir ve Balkan mem 
lckctlcri menfuatleı·inden mulhem o]. 

maktadır. O Balkan memlekctlErinın 
ki, vazifeleri, bütün mesclel<'rin müş. 
Lrek menfaatlerimiz lehine olnr:.ık 
hnllı icin musait şartları vi.ıcııde ge. 
tircbilccek karşılıklı itimat havasını 
terakkiyi ve sUktinu kendilerınc tc. 
min eden sulhun muhafazasıdır. 
Komşularımızı tehdit eden yakın 

bir tehl!kc görmüyorum, fakat istik. 
bnlde bir tehlike kendisini göstcrs~ 
dahi, Bulgaristan Bnlknn .ıı!csinin 
dürüst bir azası olarak, kom~ularınır 

Vi!Zlyctlni vahimleştirecek ve Bal. 
kr.nların refahına lilıumlu karşıhklı 
itimadı sarsacak hiçbir harckct~e bu. 
l unmıyacaktır." 

Filibe fuarı açıldı 
Basvckil Filov, bu sabah kral adı. 

na Filibc nümunc fuarını nçrrıışt.ır. 
.:U-r-Jril 1"..ilov u.o TJ•orct Nuı:ın, 

Zagoro\•, söyledikleri nutuklarda, 
sulhperver bir çalışma ile Bulgar mil. 
letinin, memleketinin refahını temi. 
ne matuf gayretlerini tebartız ettiı. 
mişlerdir. 

FHibc nümune fuarınn geniş hu
susi pavyonlarla, Almanya, Yunanis. 
an, .Taponyn, Romanya, Slovakya, 
Sovyetler Birligi ve Yugoslavya i~ti
rak etmektedir. 

Tu11a konfrolü meselesi 
Bulgaı hükumeti, kendi arnz!si ha

ricinde kontrol icrası için zaruri olan 
musellah gemilere sahip olmamakla 

beraber Tuna nehrindeki scyrısefui. 
nin kontrolüne iştirak etmesi için Ma 
caristan tarafından yapılan •eklifı k • 
bul etmiştir. 

Yunan Kralınm isim 
giinünde tezahiirat 

Atinu, 29 (A.A.) - Kral Gccrgc -
un ısım gunu, bugun bu un Yun n • 
tanda bağlılık tezahurlcrl ile kutl n. 
ınışllr. 

Bağlılık tezahurlcri bilhassn Ati. 
nadu parlak olmuş ve nlay, sarny. 
dan büyiik kllscyc giderken hararetle 
alkışlanmıştır. Biıyük klisede bu mu. 
nasebetlc bir iıyin icra edilmişl ir. 

• Kral \'(' Başvekil Metaksas, orto. 
doks paskalyası munasebetile, Atina 
garnizonu kışlalarına giderek subay. 
lar ve erler ile bayramlaşmı tardır. 
Bu ıncrasimdc büyilk tczahur tlı.ı k r 
şılanmış ve alkışlanmı tır. 

HADİSELERİN İÇYUZU 
• 

• 

• 

• 

Müttefiklerin Norveçteki vaziyeti güllden giine 
iyUe~iyor. Şimdiye kadar geçen zammı içi11dc 
müttefikler Norveç sahillerinde ilıraç iskeleleri, 
tayyare ii.sleı·i kurmıya ehemmiyet vermişler~ 
cepheye asker sevkini telıfr etmişlerdir. Şimdi 

Norveçle miittef ik sahilleri arasmda muntazam 
na/diye tleferleri tertip edilmiştir. Salıilde deniz 
ve hava üsleri kurulmuştur. Sevkiyat ve i/11·a! 
ameliyeleri muntazam olmaktadu·. 

• A1mahyanın İs\'eçtcn asker geçirmek için ıniisaadc is. 
tiyeceği, bu miisandeyi Vi?rnıediği takdirde t 'eçi İ§gal 
edeceği söyleniyor. Bu takdirde İtalyanın da yardımı. 

nı temine teşebbüs etnıipe de, İtalya şimdilik ınanc\'İ 
surette yardımdan ileri gidemiyeceğinl hildlrml~tir. 

* Sovuet Rusya, Almanyanm İsı1eçi ;şgal ct1niye-
ceği11e kanidir, hatta İsveçle yetti bir ticaret 
mualıedesi akdi11e teşebbüs etml~tir. 

•• 
Alınan Erkanı HarlJl~·cstnden General Von ~Jtl'· nııu-
yetinde bir çok ıabltlex olduğu halde, italyan Somali-

stne gitmektedir. İtalyan Somalisi, lngiltcrenin Ken. 
ya ve Tanganyaka müstemlekelerine komşudur. Alman 

GcnuaJinin vaz.ifcsi, italya Almanya lehine Jıarhe 
girdili zaınnn, burasını iogiliılere kar ı miidafaa et. 
nıcktir, 

• • 
YugoBlatJyanın aldığı ye11i miidaf aa tedbirleri 
flrasında Yarım Befer'berlik de vardır. Hu Myedc 

bugün Yugoslavyada silalı aUmda bulunan as
kerlerin miktarı 750 bini bulmuştur. 

Jf. 
(Taynıla) in ltoma muhabiri bildiriyor. 
Balkanların bir t&ll"l'Ula uiraması takdlrlnde mime. 

flklerin buna !karşı lakayt kalnuyacaklarına dair Lon. 
drn ga?.ctelerinln yaphğı ne riyat hilhas a. Londrn 

gazetelerinin harpcuyane telakki edilen ~·aııları Ro. 
nıada şikayetle karşılanıyor. 

* e Romada anlatıldığına göre, "Yugoslavya hak-
kında endi~ verici ha'berleı· yaymak, /ngiltcl'e
de ho§a giden. mevzular araBında yer almıştn·. 
Maksat bu endişe verici haberleri yayaJ"ak kim· 
se tarafından istenmiyen ve bir kimse tarafm
dan güvenç Ue karıılanmıya11 yardımla,. vaadet
mektir.,, 

* • Rohlada anlatıldıfına göre, ital~·anın uınumiyetlc Bal. 
kanlara ve her Balkan de\•letinc karşı siyaseti, nıc\ cut 
hluahedelerc , . ., diplomatik ıniinasebetlere istinat cdi. 
yor. Buna muhallf tahminlerde bulunmak ya haksız 
endişelere kapılmak, yahut bir takım pronaganclalara 
alet olmaktır. İtalyanın tecavüz emeli beslediğine dair 
ileri süriilcn iddialar "İtalyanm hazırlıklı davranma. 
~ına sebeı> olan hadiselerin tekeınUIUııii takip kin gö • 
terilen uyanıklığın,, tahrifinden baııka bir sc~ de • 
gildir 

+ e Diğer taraftan İtalyanlar müttefiklerin 'J\'01·-
veçte en ,eref Biz muvaffakıyetsizliğe mahkum 
olacağını iddia edegeldikleri halde so11 günlerde 
İ11giltere ile Fransam11 Norveç lıarbi11i ca11lı bir 
surette idare ettiklerini de inkiir etmiyorlar. 
İtalyada hüküm süreıı kanaate göre, l\'orveç 
harbinin neticesi, Jtalyanın karan üzeı·inde mii· 
essir olacaktır. .. 

• İtalya, halihazırda kendi. vaz\yetini tadile liizuın gör. 
rnUyor. Sonra onun Fransa ile anlaşmak üzere mliıakc. 
reye girişmesi de beklenmemektedir. Bir Fransız me. 
busunun bir Paris ıaıetesinde cıkan ınnkalesinden 
bahseden bir Roma gazetesi İtalya ile Fransa arasında 
mU~terek ideal veya Llltln kardeşliği bulunduğu ld. 
dlalarını kabul ctnti)'or \'e İtalyanın yalnız kendi 
tnenfaatlerinl ı:öıetcrek hareket edeceğini sÖ) lii) or. 

Un knlnrmın harıl harıl klaksoıı 
çaldığını gören "imtiyazsız,, arabala1 
l asak knlkmı sanırlar, 'c klakson 
mu iki ine bcışlnrlnr 'e bunlar için. 
de bir kı mı d ) nkalanır. Tecziye e. 
dilir. lliikmii okuyuculara bırakırım 
Bu tarz dol:rru mudur? 

Gelelim hah slllmıil'e! 
Ü t kottaki kiracının ıllık hizmet 

çi i, alt kattnkiniıı hırtlamba garso. 
ııu snat dnkika tanımaz. Hangi saat. 
ten e\' el halı ilkilmiyeceğlni bil. 
mcz. bilse de ülcmi izaç edip kendi 
gibi ekrcn u~ onma ına sebep olsan 
di~ c bilfın u erken gürültül e ba:i. 
lur. Verir patpatı. 'erir sopayı. 

Bir ahbabım anlattı. Aralarında 
knr laklı itiraClar yaparken bir hiz· 
mefçhıin u özlerini i itmiş: 

- Ayol! Hahları silkmiye benim 
kll\ vetim ) ctişınil or. Kollarım yoru. 
lu~ or. Sen un ıl ilki) orsun! 

- A! Onun kolıı~ı vnr. Alınm eli. 
me pntımtı. "Bu cf eııdiniu kafası!,, 
derim paat! 'ururum. 

'Bu hamının kaba ı! , derim. Çat, 
'ururum. "Bu kli~iikbcyhı babası,, 
derim klidt, ırnthıtırım. Hem hıncımı 
alırım, hem halımı ilkerinı . 

Bunn beledi) c ne yapar? Her a
pnrhıunnn bir zabıtn memuru kon. 
mnz la! Bence bu gllrUltUlerden a· 
ıınrhnıan kapıcılarını mcsul tutmak 
en k tirınc )Oldur. Vakitsiz güriiltü 
edenleri zabıtaya haber vermezlerse 
onları cezalnndırmak, biraz başımı. 
zı belki cliıılcndirir. 

Yn köpekleri ne yapalım 
Ya Çingene çocuklarını ne yapa. 

lım? 

Yn erkenden kabak satan turfan. 
dncıyı ne ~ tıpuhın? 

Ya nıotör nh hrnıı bozuk oiomobi. 
li llt! ~ aımlıın? 

Ya sı ka beygiri sürmek için ana. 
a\ rat kiifiir eden arabacıyı ne yapa. 
hm? 

i isi mi kulağımı tıkar yatarım. 
Onlar da ruhut ct:cr, ben de .. 

Holmıdada Bir Nazi 
Gazeteci Tevkif Edildi 

Amsterdam, 29 (A.A.) - Havas: 
Haftalık Hol:ında antisemit nazi 

organı olnn Mithron mecmuasının 
mudtiru bugün Am.sterdam yakının. 
da tevkif edılmi tir. Polis tarafından 
bir müddettcnbcri aranmakta olan 
mumaileyh yabancı memleketlerde 
ve muhtemel olarak Almanyada bu. 
lunmakta idi. 

Panamada Gizli Bir Silali 
Deposu Bulundı 

Panama, 29 (A.A.) - Panamerika 
polisi burada gizli bir silah deposu 
kc<:fetmiştir. Depoda Alman mitral. 
yözleri de bulunmuştur. Birçok tev • 
klfat yapılmı sa da tafsilat verilme. 
mektedir. 

Bir ihtilAl suiknsdl hakkında son 
zamanı rd Panamada şayialar do. 
lrışmı tı. Bu suika t geçen cuma ıze. 
Cf"'lİ vanılacnktı 
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Bu Akşam S · · M E R Sinemasında 
8iitiin Amerikadı.ı Fc\'kalade rağbet gören ve LAI\IBERTH WALK 

dansını gölgede bıraknn 

J{EN 
i G Dansı G .AlASI 

KATHLEEN KANE l\1URRAY 
ve dansörleri ile TED WEE1\1S Cazının i~tirakile 

Oynanan \'e dans edilen 

GENCLil< 
Büyiik musikili \'C danslı filminde görecek~iniz. 

Gen~ .. Şen .. Modern .. Eğlenceli bir Film. Bu nk nm için yerlerinizi 
cv\•eldcn aldırınız. Tel: 42851 

~m=mıır.:m111B.,.c11Zamm111~cmm:~~~Emm:m_ .. __ , ı 

30 Nisan Salı günii ak~amı 1 Kozlu ~rizu Faciasın 
. Si ASIN A Olen işçiler 

Çocuk Esirgeme Kurumu Alemdar Nahiyesi kimsesiz, yoksul 
çocuklnr menfaatine 

Sanatkar Naşit Özcan, kıymetli okuyucu Hamiyet Yiiceses 
ve bir çok sanatkarların iştirakile 

BiR MÜSAMERE TERTİP ETMİŞTİR. 
ŞİT ÖZCA A HAMİYETYÜCESES 

Jeçen gün, muhabirimizden ge 
bir telgrafa atfen Kozluda bir 
den ocağında grizu patlaması neti 
sinde 37 işçinin öldüğü yazılmışt 

llu fotogrnf, hır Norveç zabiti tarafında ıı · ·· ·· - - · 
· d k"l . . R . 11 ııısan gunu saat l ı .Ia de, Ha nıor sehrıııin arkındakı Nybc:rs)sun<" 

ve arkadaşları Kıymetli musikişinaslarm 
iştirakiyle 

Son alınan haberlere göre, ölen 
rin miktarı 37 değil, on üçtür. D 
bu hususta İstanbul Cümhuri 
Miıddciumumiliğinden şu mekt 
aldık: 

en aruı a ce ı mıstar. csımdc Non c K ı ıı k · ld ·· · • "' 
Ç ra ı ıaa on u (so a, general unı formalı) Alman ta~ ynrcleriııiıı takir: KOCA iSTERİM "Gazetenizin :l7.4-940 gunlü n 

hasmın birinci sayfasının ikinci 
tununda Kozluda grizudan 37 kişi 

•·e taarruzundan kurtulmak icin orınnna sıi!lnırken l!'iırü,·oruı.. .. KONSER 
Vodvil 2 perde • öldüğü yazılmaktadır. Zonguldak 

ı 
MİLLİ OYUNLAR SİNEMA VE SAİRE 1 Müddeiumumiliğinin tel yazısınd 

mE~ Biletler Çcmbcr?itaş sinema kisclcrindc satılmaktadır. ___ , ölenlerin 37 olmayıp 13 olduğu 

----------------------------- dirilmekte olduğundan keyfiyet t 

1 

zih olunur." 
29 • 4 • 940 

1 YA R I N A K Ş A M ı• y ı· A N E htanbul C. l\lüddeiumuıuı 
• Hikmet Onat 

Sinemasında 

tarafından temsıl edilen 

AN C E TAN - ~ongulda: mfiddelumumlll 

NRA 
den gelen telgrafta blldirilen facia k 
banlnrı miktarı, evvelce isar olunan 
çok dün olduğu için, çok haklı ve yeri 

l'inrv ktcki deniz harbine iştirnk eden ''Cos ack" ve "Forcster'" dcstro. 
yerleri Nanik fi~ orunda batmak üzere olan bir Alınan nakliye gcnıisin:ıı 

eh nrındn tlnlm;.n·orlnr 

Esrarlı Maceralarla dolu Buyuk A Ş K ve HEYECAN Filmi tak
dim edilecektir. 

Ayrıca: METRO JURNAL"in son Harp ve diin~ n hn\•adislcri. 

bir tt'sclli buluyoruz. Al!tkadnr mako 
rın ölenlerin geride bıraktıkları çocu~ 
allclcrile yakından meşgul •ıcaklar 
düşünmekle duyduğumuz teselli, artJYO 

TEŞEKKÜR 

Norvcçteki Stnvanger hn,·a hcydanı 
lugili:.c. la,)~ crclcıj ı ...... r .. uıau 

lıoınbnrdınıan edilirken 

l YENi NEŞRIY AT : 
1 Osmanlı Tarihi 

Gençler, li elılcr \C mJncvvcıkr kın 

1 

1 
1 
, Frnnsız Sinemncılığı en son ve en Parlak Zaferini ilan ediyor-

! (CEBELÜTTARIK CASUSU) ve (DON KAZAKLARI) 
Filimlcrinin Arslan Kahrnmanı (ROGER DUCUESXE) nin 

3 iincü hı.ıriknsı olnn 

ırıına 
KONRAD VEİD - SESU HAYAKAVA - l\'.IADLEN 

1 

ROBİNSON - l\1İŞİKO TANAKA - PAUL AZAİŞ 
gibi bi.ıyük Yıldızların kudretiyle yaratılan sonsuz bir heyecan kaynagı 
derin bir a~k romanıdır. 

Bu Şaheser Per-sembc akşamı 

Sevgili babamız Avukat İshak 'l'~ 
fik'ir. ebediyete intikali dolayısı 
cenaze mernsimine iştirak eden, 
lenk gönderen ve bize telgraf 
mektuplarla tesellilerde bulunan az 
akraba, dost ve arkadaşlarımıza n 
ayrı teşekkürler etmiye derin te 
sürümiiz mani olmaktadır. En acı 
felaketli günümüzde liıtufkar tes 
1 ·1 • 1 1 • • • +. , _ 1 • .... 1 Prı ıı: p Pmım170 ·u, 1 .. ~,.,,.. o ·u ....... """ ..... .....,i 
tun uu muntı:ı·enı .t.t:vatct :.unsuz ~·· 
net ve şükranlarımızı sunmaya d 
ğerli gazetenizin tavassutunu say 
larln ricn ederiz. 

Muharebeden sonra aledcr içinde li mann dönen bir JUman tornidosu 

1 

yazılım O manlı taı ihi hnkkınd. bır e
serdır. L EI l ~ de Görmeye Hazırlanınız 

Merhumun kızı: Rabia A 
Ergüven, Damadı: Akil 
güven. 

Mu ilim S mıh Nafız: T nsunun bu c e-
rı O manlı tarıhını de\ır, dcvır butun sar-, \. 
hl rılc h..ıl olar k gözden gcçırmc.tc ------------------------------
\C muasırı bulunan A\rupnd n da bnh- ~-••••mm•mm••••••••••••••••• .. 

( ııclmcktcdır. Çıı;.. K~t be\l taraf nd n "' ' 
ne re~ılml tr. ÇE İT ş i ASIN DA 
Şehir Armonisinin Konseri 
Şef Conıl Dolencr ıd re ındt'ki İ t nbul 

Şchır Armonı l, 1 M yıs 940 çar amba gu
nundcn 1tib ren yazlık koru;crkrlru T ı,

sım bahçe ındc verC'<:cktır. 

Osmanlı Bankasından: 

merkezılc Ycnicnmi ve 
• • Beyo lu ubcle " 1 l\l, yı 940 Çaı .amb..ı 1 

Harekat sırnsında karaya oturan bir 1 ngiliz muhribinin denizden görünüşü 1 g.m~ k p 1ı bulun c ktır. 

Yarından itibaren 

BilE L RDE BUYUK Tenzilat 
Program: 3 F.LM BİRDEN 

iRTiHAL 
Sabık Eytam Müdürü Bay Ali fi. 

tni dün öğleden sonra irtihal etmiŞ 
Cenazesi bugün öğle namazından e 
vel Kadıköy Cevizlikteki evilld 
kaldırılacaktır. 

Merhum için Haktan rahmet, I' 
derli ailesine sa:bır dileriz. 

ACI KAYIP 
fatanbul Öğretmenleri Yardım Cernl>'' 

Baıkanlığından: 

Cemiyetimiz fızasından Kadıköy ıo ı 
ilk okul öğretmenlerinden İsmail !i"' 
Kulan'ı oramızdan maalesef ebediyı> 
betlik. Kederli ailesine ve saym a 
lara taziycUerimizi sunarız. so 

~~~~~-.--.~~~~--~~~amllll!--~~~~~~~~~--~--~~~--~~~1111!!!!!'!!!!!!!!!!!!~--l!---!'-~~'!'!'!~~~~!l!"!'~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!~~~~~relc 
Foska, hıçkırarak, gülerek, alnımdan, saçlarım. bir esrarlı örtü gibi, etrafında sarılan kark .i: 

dan ve ellerimden opcrek bagırıyordu: dan bir yumuşak duvar gibi beyninde c .... ; ... : d{pü 
- Tanrım, merhametli Tanrım, bin şükür ol- du. o, beride korkunç bir gölge gibı1.namıyı tercı b~ sun. Valter gôruyor; Yalter beni görüyor. Soyle, söy- de, onun bulunmadığı, onun bir / Yı~.,, 

1 Valter, beni görııyorsun degil mi? mıyacağı yerde ba~kahırı ışıkta Jfanıı sessizliğind ~ 
Heyecanla içimi cekiyorum: düşünüyordu. Başkaları ona,.h f ,, 
- Evet, evet göruyorum. dı. Dehşet verici bir düşü1lJ.-4yesine tekrar basla~ 
Ama, o, yatışmıyordu. Titremcıcr ve nıçkırık- Zavallı adamın soğul ~ 

farla sarsılmı!; yüzit yüzüme yakın, şakaklanmı el- buldu; onları kendine ~bsuna tekr&r sahip olına· ~ 
lcri arasında sıkıyordu, içinde onu öpmiye t:ği~;&tırap duyusuna sahip old 

Soluyordu: yavaş çekildL !il ve şakaklarımda keskin, zo 
- Bak, her şeye bak! Çiçeklere bnk, goge bnk! yazan: Annie Vivanti No. 20 Çeviren: Si NANOGLU Valter, alçak ve( 

Göriiyor musun s::iyle! vam etti: ~.muındn korku \tardı: Bilmem ne.. 
Ve kolu ile vücudürnü sararak, açık pencereden tırlatıyordu. çıldığını, acele acele atılan adımlan, Vild'in sesini, ı 1ror1'u ıçır11~evdirn. 

göğün maviliğini goreyim diye beni kaldırıyordu. Altıncı ve~·a ycaınc1 _gece, geç uyudum; takat u- başknlarının ~eslerini duydum. - Vild, l:/ ~!<~- ~·. ·-q,. ~:·""l~tılarak bin parça e.. 
Elem içinde :yalvarıyordum: yandığım zaman daha gece idi; kesif bir gece ... Bu. - Yakınız! Yakınız! Yakınız! Dôrt yanımdaki onu bundan ın v • ~~ ;.- ~.' • • 

- Bırak istirahat edeyim. Beni heyecanlandır. nunla bernber odada birinin, şüphe yok, Foskanın karanlıgın kara kumaştan sargılar gibi beni sardığım O, yatağını 11~u omuz'L: """ '• ,. • -~1- • 

ma! Kendini böyle heyecanlandırma! yavaş yavaş harc>ket ettiğini duyu)'ordum. Acaba 0 • duyduğum karnnlığı kollarımın, ellerimle ve tırnak- bir halde, beni d-~<lso. • göz yaşı iıe ·-~ -~ 
Fakat o, benim anlamadığım bir titreme ile baS- nun hafif adımları mı beni uyandırmışt~? lnrımla, yırtmıya çalışarak haykırıyordum. Karan. ğını yüzüme dayadı. Ultraviyole şualarının göz sinir. 

tanbaşa sarsılarak ısrar ediyordu: " - Sen misin, Foska? lık: gevşek, yumuşak bir şey gibi etrafımda yalnız !erinde derin bzıyonlıir vücude getirdiğini anlatıyor. 
- Bak! Her şeye bak! - Benim .. Vnltcr. benim etrafımda kesifleşiyordu. Evet, yalnız ben ka- du. O, o kadar kesif ve işleyici parlak kaynak, göz_ 
Biraz dalınca, hemen üzerime atılıyor, bağırı.. Sesi soluklu, çatlak ve tanınmaz bir sest· ranlıkta idim. Beni çevreleyen bln kara perdenin ö- !erin derinliğinde emoraji'ye, selüllerin felce uğra. 

yordu: - Ne yapıyorsun? tesinde, başkalım ışıkta idiler. Başkaları görüyorlar- mnsına ve ölümüne sebep olurmuş. Bununla beraber 
- Hayır! Hayır uyuma! Gözlerini kapama! Sükut.... dı. Başkalan beni görüyorlardı. bu·leziyonlar derhal değil, az veya çok uzun bir dev. 
Ben onun duyduğu bu dehşeti anlamıyordum; - Cevap ver! Boyle karanlıkta ne yapıyorsun? Dağınık jestlerimi, sallanan kollarımı, ellerimi reden sonra tesirini gösterirmiş. Onun için bir kaç 

bana o acaip hava ile niçin bakmakta olduğunu bil- Yine sükut... görüyorlardı. Gaddnr düşünce! O ihtilaç içinde altüst gün vahimlik anlaşılmazmış, hiçbir şey olmazmış. 
miyordum; bilmiyordum, halfı neden korkuyordu. Benim içimde ise kanımı donduran dehşetli bir olan yüzümü gorüyorlardı. Açık ağzımla, kapalı ve Sonra, birdenbire, beşinci veya altıncı gün, bir üf .. 

Böyle saatlç geçti, yahut günler, seneler ve a. 
sırlar ... Bilmiyorum. 

Vild'le başka bir hekim benim kalkmamı iste. 
mediler. Endişeli bakışları yüzümü araştınp yokla
yarak, daima hasta yatağımın başında ıdiler. 

Ben, bu endişelerinin sebebini anlamıyordum. 

Artık iyileşmiştim. Şakaklarımda ve goz çukurlarırrı
da, seyrek a2rılar. bana o ak~amki muthiı:: delilim ha. 

~yler, tasvir edilemez bir şeyler oluyordu. sönük gozlerimle beni görmek, katılaşmış kaba ve lcıne gibi, görme sönermiş'. Optik sinir harap olur. 
Haykırarak fırladım, yatagın içinde oturdum: gulunç halimi gôrmek korkunç bir şey olacaktı. trıuş. 

- Yak! O. bana bunu anlatırken, Foska, yumuşak ipek 
O zaman, o sessizliğin içinde Foska bağırıp ça. Hanrl Piyer, delikanlının sözlerini dinlerken, 0 penyuvarı ile yatakta benim yanıma uzanmış duru. 

ğırmaya başladı Boğazlanan biri gibi bağırıyordu. ·da katılaşmakta ve donmakta olduğunu duydu Onun yordu Bana sıkı sıkı sarılmıştı. Kolumun büküntü· 
Bense, yatağa oturmuş. açık gözlerim hiçlikte sabit- da ağzı açıktı; gözleri daha koyu gecelerin karanlı. süne sokulmuş olan viıcudünü ayaklarının ucundaı 
leşmis, soğuk bir titremenin, etlerimi burusturarnk, ğına açıktı. omuzlarına kadar duyuyordum. Yüzü boynumda salr 
gövdemde dalga dal •a dolastığını duydum. Bu karanlıkta daima kalmanın nasıl bir scy ola. lanmıştı 

Foska. delice forv .. jını kesmivordu. Kaoıhrın a. ca[!ını tnhavvul etm!vc çalısıyordu. O d karanlığı, 'Devamı varl 
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Geçen sene "llermis,, de yapılan araştırmalardan iki görünüş: Pefrol kamın ve solldaj ameliyesi esnasmda 

cı~:-m;ıa 
Avukatların Şikayeti 
l' azan: Sabilıa Zekeriya Sertel 

Go. ı.. 1.. .. ) d 

Baronun bu seneJ.tı i~tl'maın a 
bir kısım avukatlar, adliye 

makinesindeki bazı bozukhtklardan 
~ika) el ettiler. Bu şikayetlerin bir 
kısım a\•ukutlnrın kendi mesleki ha. 
) atlarma ait olmnkln beraber, adliye. 
ye düşen iş sahiplerini de a18kadar c. 
den kısımları \'ardır. Amirleri vcy;ı 
memurları \'aktinde yerinde bulmak 
iş sahiplerini tayin edilen zamandarı 
hir iki snat sonra, korldolarda bek. 
lcstiktcn sonra davet etmek, işlerde: 
gÖsterilecek sürat şüphe iz herkesl 
aliıkadnr eder. 

ki Derd·n Halline 

~oğru İlk Adım 

Geçen Cumartesi giinii çoK ~e

yecanlı bir içtiınn aktcdcn Is. 
nbul Bnrosu Umumi Heyeti, mcs

e i bir takını miişküllcri görüşürken 
~~asından ikisinin nıiihim, alakalı \'e 
lıun znınandanberi halli -neden

TÜRKİYEDE PETROL 
Fakat bu şiktiyetlerin başı ve sonu 

bence, lıükimlcrden, adliyede çalışan 
memurlardan ziyade, adliye toşkila. 
tındaki çalışma metoduna dayanır. 
Cürmümeşhut mahkemelerinin, hat. 
tti miinfcrit hakimli mahkemelerin 
adliye teşkiliitmdn siirati temin etti. 
ğini zannediyorum. Eğer eskiye nis. 
bet edersek, adliyemizde bir sürat gÖY 
memek miimkiin değildir. Buna rağ
men daha süratle iş görülemez mi? 

=-~- miinıkiin olamamış teklifleriyle 
. arşılaştı. 

Bu tekliflerin en miihimmi ve bi. 
ıı incisi, avukat :Mesut Selen tarafrn
ilan ileri sürülenidir. Gene avukat 

<: ~ları siiylüyor: • y • 

"- Bir ndam nwnsup oldugu mıl
et ve Ebedi Şefimiz hakkında ağıza 

. ~lınnuyacak tefe''' ühatta bulunu. 
1 

tor, buna muttali olan gazetel'iler, o-
4un su~unu aliikadnrlara duyurquık 
'naksadıyle neşrettikleri zaman. dava 

:-çmak cesaretini gösteriyor. Üstelik 

11
lendini miidnfoa edecek bir a\'uknt 

d~la buluyor. 
,. Yine bir gnzete, memlekette ecne
·c~i propagandasına mani olmak mak
o.1'adıyle neşriyat yapı) or. nu propa
. tıında:\'J idare eden ecnebi bir banka. 
~u neŞriyattan dola) ı hu gazete a. 
eyhine adli takibat ) aı>hrmak isti. 
or \'e kendi maksadına hizmet ede

; ilecck bir nvuknt hulu) or .• , 
Bu a\'ukatların. Tiirk Ciimhuri\'C

• inin prcnsi])lerirıi miidnfnn eden 
e türk gazetecilerini malıki'ım ettir· 
ı 'nek için çalı mnküın çekinmediğini 
1 

özlerine ilô\•e eden Mesut Selen, 
'tıcslek \'C hnro tarihimizde hakiki 

e terdi haykırmak sureti~ le bilerek '\'e 
• bilmiycre'k i lcnen b·ı blİ) iik hntnnm 
• ekcrrüriinr mr) dan vcrilmemec;ini 
• temiş ve TiirkHiğün üli menfacıtleri 
llevlıil'Ctc çalısanlarm. Türk toprn. 
hn°da, Türk nle);hinde çnlı mnk ciir-

1 tini g(isterenlerin maksatlarına alet 
• ~ebilecck nnıknt bula:mamcılrırı icap 
~tiğini çok sarih sckildc nnlntmışhr. 

H<'yecan \'e ha<;sasiyetini takdirle 
Hıd etmİ) e ml'l'bur olduğumuz genç 
ilvuknt, scnl'lcrdenbcri siirüp gelen 
~arayı tc hi'i edip biitiin arkadaşları
tıın ve adli) ccilerimizin hi siyntına 

· lcrciiman olmakla çok miihiın bir 
bıenılcket ınt'sele i lizcrindc tevak
~uf edilmesinde iımil olmu tur. 

İstanbul Barosunun hnllini snlfıhi
)'eti dışında gürdiiğü bu is, iiınit ede. 
tiz ki, kanuni miien·idclcrle derhal 
tevit edilsin. 

·Türkiin da\ asına inannnlnr idn, 
l'iirkiin ha,·asmı teneffus edenler 

ı için, \'e nihayet Türkiyenin cennet 
oprnklarmda oturanlar icin, bizden 
şkn tiirlii diisiinmiye. \<' bizden 
.. ka tiirlü du) maya imkan 'ar mı-

• n\,. veni mu..maıı 
1n Vı. _ 

sari 
rın 1znunlara ke-

"'K' 

otoı yolunda n. 
·r kaıfmdan ile· 

B 
1 c, mesele. 

lnı'il sütun. 
ru.tr. Her 

~ faraza 
~ kıy. 

0 tak
, .. iiz 
va-

l\lnsulllivctini anl'ak doldurac~ğı 
leden so~ra ispat edip meydana çı-
11ra~ak bir giinahsızln izzeti nefsini, 
JBysıret \'e şerefini 7.nten korumnya 
ccbur bulunan bir zavallının ke. 

f pçe ile teşhir edilmemelerini ·iste
f~' t.eldif snlıihinin sö)lediğ.i gihi. 
epunııin hakkıdır. 
~ =---:"."=-=====:::=-:-: 

İlk Tahsil Ça~tındaki 
Çocuklaran Tahriri 

t~ 4ıhsil çağındaki çocukların 
~rıri rnuamelesi bitmiş ve Iişler 
pplanarak neticenin tesbitinc baş. 
ı~ıımıştır Rakamların tayininden son 
rJ Maarif Vekülctinin bu sene açaca
ğı ~kteplerin mıkturı belli olacak 
vı ogretmen ıhtiyı:ıcına göre tedbirler 
a1ınacaktır. 

ARA TIRMALARI Görülebilir. Ben hukukçu ve adli· 
yeci değilim. A vukatlarm şikayetini 
m•cip olan noktaların teferruat ve 
esastaki isnbetlerinin derecesini tah. 
min edemem. Fakat ara sıra işi mah
kemelere düşen bir muharrir, ve ay. 
ni zamanda ''Tcşkfüıttaki çalışma 
metodu,, nu tetkik etmiş bir içtimai. 
Yat talebesi sıfatiyle bu husustaki 
göriişlerimi kaydedebilirim. 

(Cevat Eyiip salahiyetli ve de. 
ğerli petrol mütehassıslnrımız.dan 

biridir. Petrol arama te~kiliıhnın 
başında senelerce yorulmak bilme· 
den çalışmıştır. Onun bu gayreti, 
.Maden 'l'etkik ve Aramıı F.nstitüsii
niin bu dcfnki murnffnkıyetinde. 
şüphesiz, büyük bir iimil olmuştur. 
1\1. T. A. l\leeımısından iktibas et. 
tiğimiz aşağıdaki makalesi, şimdi. 
ye kadar yapılan petrol araştamıa
lnrı hnkkanda okuyuculnrımn:a u. 
mumi bir fikir vrrmiye ynrı:ra

cakhr.) 

• 
D ünya Harbinden evvel 

memleketimizde pet
rol işlerine gösterilen alaka, 
1897 de Halil Rifat Paşaya 
Mürefte civarında verilen im
tiyazın yabancı ellere satıl
ması ve satın alan kumpanya 
tarafından 36 - 102 metre de
rinliğinde dört kuyu açılması 
ve anlaşamamazlık yüzünden 
Halil Rifat Paşaya dönen im
tiyazın tekrar bir Avusturya
lıya ve ondan sonra da bir A
merikalıya satılması teşebbüs
lerinden ibarettir. 
Açılan dort kuyudan Hora (Hoş. 

köy ı civarında birinden günde 1 -
2 ton petrol istihsal edildiği, lfıkin 
bir lrnftadan az bir zamanda bu is
tihsalin kesildiği kaydedilebilir. 
Bu kuyu elan bir miktar petrol 
gösterir. · 

Büyuk Harpte Bağdat Demiryo
lu Şırkcti hesabına Walter Schweer 
l\'fusul, Zaho, • Kayyare civarında 
bazı etüdler yaptığı gibi Ruslar, 
Van mıntakasmı işgal ettikleri za. 
man da göl etrafında bazı tetkik
ler yapmış ve Kurzot mevkiinde 
bir müddet iki kiiçük gemiyi işle.. 
tecek kadar petrol çıkarmışlardı. 

1 ürk topraklarında petrol 
mevzuuna layık olduğu e. 

henımiyetin verilmesi 1925 te Lu. 
cius tarafından yapılan genel is. 
tikşaf ile 1926 da bir petrol kanu
nu ynpılmasile başlar. Bunu 1929 
ve 1930 da mahim petrol emare. 
lerinin daha esaslı tetkiki ve ni
hayet 1933 de hukmi şahsiyeli bir 
Petrol Arama idaresi teşkili takip 
<'tmiştir. Bu idarenin yaptığı ince. 
leme neticesi olarak Mardin _ Siirt 
vilayetlerinde petrol bulunma ih
timali görüldüğünden Basbirin 
striıktürü üzer.inde ciddi bir son
daj ameliyesi başlatılmış ve bu 

·idare 1935 de teşekkül eden Maden 
Tctkık ve Arama Enstitüsünün bir 
uzvu olarak çalışmasrna devam et. 
rniş ve 1936 da Basbirin Kuyusunu 
1327 metre derinliğe getirdikten 
scurs ltuyuyu terkederek sondaj 
makinelerini Gerci.ışün Hermis 
Koyu civarına nakletmiştir. Basbi
rın sondajında yalnız biraz kuru
mus asfalt ile suya tesadüf edil
mi~e de ikinci sondaj noktası olan 
HernıiEte 100 metreden itibaren 
müteaddit gaz, asfalt ve petrol 
emarelerine rastlanmıştır. Her ne 
kadar Hermis ku~usunda iktısadi 
bir vaziyet tebellil\' etmemişse de 
Mardin _ Siin mın\akasına veri. 
len ehemmiyetin boŞ° olmadığı ve 
bu mıntakada bulunarl strüktür. 
lerden birinin müsait şattlan için
de daha iyi toparlıyarak Ih~mleke. 
tin ihtiyacına kafi, ve bell:i ihraç 
mata.ı olocak. bir nctrol n-jktarı 

n 

YAZAN 

Cevat Eqüp Taşman 

vereceği ihtimali artmıştır. Filha. 
kikn ilişik Basbirin ve Hermis ku. 
yularının maktaları Bahreyn A. 
dası kuyularınınkılerle mukayese 
edildikte dikkati çeken bir ben. 
zerlik kendıni arzeder. Bu muka . 
yesede Maestıchtien tabakalarının 
Rahnynde 233 metre. Basbirinde 
216 metre, Hermisde 222 metre ol
dui{u görülur. Bahreynm mühim 
petrol seviyesi bu tabakaların al
tında olduğu gibi Hermisde de en 
iyi tezahür bu tabakaların altında. 
ki gazın meydana çıkması olmu:?, 
ve bu gaz i.ıç dört hafta kazanlar. 
da yakılmıştır. Hcrınis kuyusu hıı 
gazdan başka oldukça ıyi mt1yi 
petrol akıntısı da göstermiştir. 
Mardin - Siirt mıntkasında sondaj 
iic aranılacak yerler şimdiki hulde 
Kerbent: Ramal, Rubai Kale ve 
Beşiri strüktürleridir. Tetkikatı. 
mız dcvnm ettikçe sondaj ile aran. 
ması icap edecek noktnlnrın arta
cağına şımdiden hükmcdilebilirler 

G rupun faaliyeti neticesi pet
rol bulunması ihtimali olan 

yerlere Adana mıntakası ilôvc cı. 

ı--

BOY VE 
ısu zamanda gençlerin bo~·u. 

önceki nesillere nisbetle, dalın uzun 
olduğuna hemen her yerde dikkat 
edilmişse de bnzı memleketlerde 
istatistiklerle tcsbit edilmiştir. 

Mcselü, askere ııhnma yaşına ge. 
len gençlerin boyu vnsnti hesapla 
Danimarkada \'e isveçte 18·i0 ile 
l 926 seneleri arnsmda 8 santimet
re; :Nor\'cçte l 800 ile 1900 arasın. 
da 10 satlnınetre; Holandada 1850 
ile 1907 arasında 12 santimetre da. 
Jıa uzamıştır. 

Non•eçte mekteplerde 1926 dan 
1935 yılma kndar her be:? senede 
bir defn çocukların 1>0' • • ıu:ırıı. 
ğı iizerindc ynııılnn tetkikler da· 
ha ehemmiyetlidir. Bu tetkikler 
kız ve erkek çocuklar üzerinde, 
bir de, bcdnvn okunan mektepler. 
le parala okunan mekteplerde a~ rı 
ayrı yapılmıştır. 

Kız çocuklnrın boyu. bedava 
mekteıılerde boyları vasati olarak 
l 920 sene::.inde 145,62 santimetre 
ağırlıkları 37 ,40 kilo, paralı mek
tcpleııde boyları 149.36, ağırlıkla. 
rı 39,59 olduğu her beş yalda yeni
den yapılan ölçiilerde daima arta
rak 1935 yılında hednva mektepler 
de 153 santimetre, nğırlıklnn 43,28, 
paralı mekteplerde boyları l 57,42, 
ağırlıkları 44,50 kilo olmuştur. Tn. 
bii, başka başka senelerde olmak
la beraber hepsi ayni ynşta çocuk. 
lnr. 

Erkek çocuklarda dn on beş yal 
içinde gene ayni nlsbetlerde boy 
\'e ağırlık fazlalığı, paralı mektep. 
lerde l>edavn mekteplerden dnlı9 
ziyade. 

Bedava mekteplerle paralı mek. 
teplerdeki fark, ~ocukların men· 
sup olduktan niteler arasındaki il'. 
timai fark demektir. Zaten istati~. 
tik tutulmıyan başka memleket. 
terde de refah içinde yaşıyan aile· 
lerde cocuk1nrm. lıaska sınıf halk. 

dılınelidir. l\fordin _ Siirt strüktür
leri asfalt esası i.ızcrinden pek de 
makbul addcdilmıyen İrakın kii
kürtlü petrolünu bize verebilir. 
Adana ise, Topallı mevkıinde gö. 
rüldüğü gibi, parafın esası uzerin. 
den iyi petrol vermek ihtımaller ni 
ihtıva eder. Adanada Hocalı koyu 
civarındaki strüktürun aldatıcı bir 
struktür olması ıhtimali goz omıne 
konarak bıırnda sısmik metodu ile 
jeofizik araştırmalar yapıldı ve 
buradaki vazıyetin bir stri.ıktür ol. 
ması ihtimali arttı. Lakin yapıla. 
cak sondajın ıki bin metre veya 
daha derin olması cliisüncesi ile 
sondaj yapmadan küçi.ık stri.ıktii. 

rel sondajlar yapılması karar. 
laştı::-ıldı Memnuniyetle soylen<'
bilir ki, bu sondajlardan cıkaralan 
karotların mikropa1eontolojik tct
kikı neticesinde Hocalı Kubbesinin 
yalnız zahiri olmayıp hakiki oldu
ğu anlaşıldı Burada öniımüzdeki 
sene yenı Rotary makinesi ile bir 
derin sondaj yapılacaktır. 

Ehemmiyetli petrol bulma ihti. 
malinin pek az olmasına rağmen 

Göl İşletmesi için faydalı olacağı 

GIDA 
tan olan aile çocuklarından daha 
ziyade uzadıklnrma dikkat edil
miştir ... 

Çocukların boyu gittikçe daha 
uzun olmasının sebeııleri hakkında 
tiirlii tiirlü nazariye kuruldu••unu, 
bir aralık burada yazmıştım. 

Non•cç mekteplerinde yapılan 
tetkikler hu uznınnnın yemek fnr. 
kındnn ileri geldiğini ispat etmiş 
gibi görlinınektcdir. Çocukların ön 
ceki nesillere nishetle daha uzun 
olması heryerde yemek rejimleri. 
nin. ilmi keşiflere göre ıslah edil. 
mesinden ileri geliyor. Refah için. 
de yaşayan aileler yemekte snğhk 

kaidelerine daha iyi dikkat edebil. 
diklerinden onların çocukları da
ha ziyade uzuyorlar. 

Znten bu cihet te gene Non·eç
te tecrübeyle ispat edilmiştir. Os
lo şehrindeki halk mektepleri iki 
grupa ayrılarak birinde çocuklara 
hol fnkat gelişi giizel yemekler, ö
tekinde daha az fakat vitaminleri 
''e madenleri lınkıınmdnn daha he
sapla yemekler yedirilmiş. İkinci 
grupta hesaplı yemek yi~·en çot'uk. 
ların boyu ötekilere nishetle kız. 
hırda yiiıde 140, erkek çocuklarda 
yiizdc 48 nisbetinde daha ziyade u
zamış ... 

Demek ki çocukların sağlığı 
çok kalori \'erecek bol yemekten 
ziyade o kalorilerden istifade etti. 
:ren vitaminlerle madenlere bnğh. 

Buruda ık sık ortaya ~ıkardığun 
belki haylice <'anınızı sıkmama se. 
bep olnn vitnminler \'C madenler 
bahsinin hüsbütiin nazari şeyler 
olmadığı bu suretle bir kere daha 
sabit olmaktadır. 

Çocuklar beşeriyetin istikbali ol. 
duğuna göre. onlann sağlığı -de. 
mek ki bcşeriycin istikbali emin 
olması- \'İtaminlerc \'C madenle. 
re bnj!lı demektir. 

düşiincesi ile Vanın Kurzot civa
rında galeri açmakla, kuçük son
daj açmakla oradaki tezahürün kıy • 
metlendirilmesine çalışılıyor. Ge. 
çen sene burada, bir kaç hafta, 
günde 100 - 125 litre petrol hazır
lanan havuzlarda toplanmıştı. Top
lantı mecmuu 4 tona baliğ oldu İ
se de kışın galerilerin çökmesi \'e 
petrolün soğuktan sertleşmesi, de
renin aylarca karla örtülü kalması 
sebebile altı kış ayında ancak 37 
teneke mazot toplanabildi. Bu mın
taka büsbüti.ın terkedilmeden ev. 
vel üzerinde biraz daha ugraşıla. 
caktır. 

D iğer bır saha ırakyadır Hu
rada Mtircftc etrafında ilk 

açılan kuyumuz 126 metrede bir 
miktar benzin ihtıva eden gaz ver
di. Günde 80 bin metre mikabı o. 
larak haf' ~az bir kaç gün son. 
ra 41) bi' 1se de 5 1 /2 atmos-
ferlik tcı~ .Ki sene sonra bile e • 
lan 5 atmosferdir, Bu giızel ema. 
reyı tevsi için bu kuyunun etrafın. 
da 6 sondaj yapılmış ve sahanın 
yalnız mahalli ısınma ve ışık ihti. 
yacına kafi gelebileceği anlaşıL 
mıştır. Bunt•ı ' beraber ilerisi i. 
çin bin derinliginde bir 
sondajır de yapılması dü. 
şünülebil! •. 

Burada yalnız huliısa olarak de
nebilir ki, arazının kırık olması 

hasebile iktısadi bir havzanın Mti
rcftede bulunması ihtimali azdır. 

Yalnız ~ürefte tercssuplerinin ay. 
ni veya benzerleri Tekirdağ ile İs. 
tmıbul • Edirne demiryolu arasın. 
da bulunması ihtimaline dayana. 
.rak Trakyada araştırmalar yapıl. 
mış ve Hayrabolu batısında Kaba. 
hüyü'< Tepe mevkiinde bir :ıraş.. 
tırma sondajına başlanmıstır. 

Bu sondaj işlerine takaddüm e
den safhayı da anlatmak faydau o. 
lur. Ti.ırkiyenin umumi gezisi, Lu
cius, Mason, Taşman ve Paige ta
rafından 1925, 1929. 1930, 1933 de 
yapılmıştır. Lucius Şırnak Cizre a. 
rası ve Mürefte mustcsna olarak 
memlekette petrol bulmak ihtima. 
li görmemiştir. Mason ayni menfi 
düşüncelere iştirak etmekle bera
ber daha ileri giderek Miirefte ve 
Mardin mıntakasını da iktısadi 
petrol bulunması ihtimali olmıyan 
mıntnkalar kategorisine koymuş. 

tur. Taşman, İran \'e İraktan ge. 
len Kürt Alplcri temadisi addettiği 
Toros dağları etekleri sonunda je. 
olojik tetkikat ileri götürülürse 
sondaja değer yerler bulunabilece. 
ğini ve misal olarak Nuseybin şi. 
malindeki dağlan gösterdi. Paige, 
Mason fikrine iştirakle memleke
tin işaret edilen yerlerinde petrol 
ihtimali olmadığını iddia etti. 

V aziyet bu halde iken teşek. 
kül eden Petrol Arama Gru 

puna jeoloğ Moses yaptığı aylarca 
süren etüdlerden sonra Taşmanın 
fikrini takviye eder neticelere var. 
Jı ve Mnrdinin Basbirin noktasın
da sondaja başlandı. Moses'den 
başka diğer jeoloğlar. Kirk. Max. 
son, Poley, Graig memleketin muh
telif yerlerinde çalışmışlardır. A
danıı. ve Gaziantep mıntakası To. 
ros dağları eteklerini tetkik na. 
zariyesini takiben Kirk'e verilen 
vazife neticesi daha ziyade tetkik 
edildikten sonra sondaja değebilir 
diye lrisifiyc edilmiştir. :Maxson 
Şırnak. Beytüşşebab, Hakari, Çal, 
Oramar. Gevar. Başkale gibi doğu 

'Devamı 7 1ncirle) 

Bence adliyenin bozukluğu dosya 
odasında başlar. Tesadüfen bir gür. 
bu dosya odasına düşih ermiştim. O· 
rada rnfların üzerine ehram gibi di. 
zilen dosyaları, raflara ycrleşeme. 
yip tc, yerden tnvann kadar yükseler. 
dosyaları gödiiğiim zaman hayret ve 
ibretle bakakaldım. Bu dosyaların 
muhafazasından maksat, icap cttiğ 
zaman hakimlerin, avukatların, es. 
habı mesnlihin bu dosyalardan ken . 
dilerine laznn olan mnlfamatı çıka· 
rabilmeleridir. Fakat bu kadar ipti. 
dai bir şekilde biribiri üzerine yığıl
mış, senelik dosyalarm içinden nasıl 
çıkarlar, diişiindüm, diişiindiim bu. 
tanındım. 

Sicil usulü, dosya usulii artık içti. 
maiyatın bulduğu, en büyük res
mi müesseseden en küçük ticaret 
miiessescsine kadar her yerde tatbik 
edilen bir u uldiir. Do yalarını dahi 
ilmi usullerle ta nif edcmiyen bir 
adli~·e mekanizmasının, modern bir 
teşkilat olmadığına bu dosya odasını 
gördiiğüm dakika hükmetmiştim. 

Adliye binası, adliyenin modem 
bir şekilde teşkilfıtlnndırılması, için· 
de çalışanlara iirati \'e mües iriycti 
temin edecek maddelerin birincisi. 
dir. Faknt bütiin bu teşkilfıtları ya. 
parken adliyenin hiitçc ini göz önün. 
den ayıramayız. Adliye binasının 
~imdiye kadar ~·apılamaması, belk1 

bir ihmaldir, fnkat bu te~kilatın ya. 
pılamamn ınm en biiyük amili biit· 
çe darlığı ol a gerek. Hakimlerint 
ayda 80, memurlarına tedricen ine. 
rck asgari iicret veren adliyede, ve. 
rilen iicretle. alınan randımanı hcsaı: 
ettiğimiz zaman gerek hakimlere 
gerek umum memurlara kar ı şikii. 
yelten evvel, büyiik bir hürmet borç. 
lu olduğumuzu unutmamak lôzım. 

Diyeceksiniz ki, hakimin veya me· 
murun maaşının bu işte ne dahli 
\'ar? Çok .•.• Eğer bir hakim günde on 
heş, yirmi veya daha ziyade da\·aya 
bakıyorsa, bu evrakı didik didik o. 
kumıya mecbursa, yanında bu dosya. 
ları okuyuıı kendine davanın hul8. 
sa!'tmı hnzırlıyan yardımcısı yoksa 
gecelerini dahi bu işe '\'eriyorsa, bu 
hakimin bütçe darlığı yüzünden işini 
kolaylaştıran mekanizma tamam ku. 
rulmamış demektir. Az maaş alan bir 
hiikimin herhangi bir da\'ada \icdanı 
hılafınn hükiim \'ermiycccğini, maa~ 
nzlığmın suiistimallere yol açmıya. 
caj:;'lnı çok geniş bir hüsnii zanla, kati 
bir emniyetle iddia etsek dahi, ta· 
mamen imkansız olduğunu söyliye. 
meyiz.. Bu kadar ağır bir y\ik, \'e bU. 
yiik bir ınesuliyet altında yaşıyarı 
adliye mensuplarının hayatlarındaki 
refah se\'iyesi, bütün diinya hukuk
çularını çok dUşiindiirmiiş, ve mcm. 
lekette hakimlere verilen ücret, me. 
selc~inde büyiik bir. dikkat ve itin9 
ile durınu~lnrdır. 

Siirati temin etmek i~in de, çalış· 
ana usullerinde, ilmi esa lnra dayan. 
mak zarureti vardır. Avrupa adliye. 
sinde nasıldır bilmiyorum, Amerika. 
da mahkemelerin sfiratlni temin içirı 
her hakimin maiyetinde hukuk me. 
zunu veya talebesi bir asistanı var. 
dır. Her giinkii da\'anın, o güne ka· 
dar gelen seyrini en kısa bir şekilde 
hulasa ederek hazırlar. Hakimi, heı 
dava dosyasım her mahkeme günil 
okumak külfetinden kurtarır. Hatta 
hukuk talebesi bu işi, gönüllü olara~ 
pratik görmek, ve mektepte okudu. 
ğu derselere tecrübi bir hazırlık ~'BP· 
mak idn iizc.rine alır. Elinden geçe11 

(LUtfcn Sav:fa\'ı Ce,~irinizl 
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Türkiye etrol 
emleke i 
Oluyor 

(Başı 1 incide} 
ce alınmamış olması, ümitleri kınna
mış, petrol arama tecrüh~lerinc fası
lasız bir surette devam edilmiştır. 
Ve nihayet bu sabırlı ve azimkar ça
lışmanın mükafatı elde edilmiştir. 
Bugün Siirtte bulunduğu bildırilcn 
petrol kaynağı, Cümhuriyet idaresi
nin Türk milletine en kıymetli he
diyelerinden biridir. 

üttefikler Stenkjere 
Mühim Takviye 

Kıtaatı Gönderdiler 
(Başı 1 incide} na dair meraklı tafsilat vermek~~dir. 

Guisling, beraberinde bir Alman 
memuru olduğu halde bu ayın 4 ünde 
Oslodnn Berline gitmiştir. Mumai. 
leyh 6 nisanda Bitleri ziyaret ettik. 
l<'n sonra Non:eçe dönmüştür. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.5G 
Milzik. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer• 
san, Cevdet Çağla. Fahri Kopuz. Okuyan· 
lar: Sadl Hoşs<:'s,"'Melek Tokgöz; 13.30-14.00 
Müztk: Hafif müzik (Pl.). 

eceğ.niAn amıştı 
Bu kadar az zaman znrfın- dam yok gibidir. Bizzat emir iki de

da bir memleketin ruhu busbütün ay fa ) aralandı. Herkes kendi yarasını 
rı bir istikamete: doğru sevkedilirse bagl:yor ve yine hisarın iızerine ko
muhusara mahrumiyetini kim diışü- ı şuyor. 
nür? Bu vaziyette iken bunlann hepsi-

• petrol arama işinin bu muvaffa-
kıyetini kısmen de Cevat Eyü

be borçluyuz. Cevat Eyup Cihan 
Harbinden evvel Amerikada tahsil 
eden Türk gençlerinden biridir. Tah
silini bitirdikten sonra petrol mü
hendisi olarak senelerce Amerika ve 
Meksikada petrol arama islerinde 
çalışarak mütehassıs olmuştur. İs
tiklal Harbinden sonra da memleke
tine dönerek petrol arama işlerinin 
başına gelmiştir. Petrol arama işi o 
geldikten sonra fenni bir şekil al-

Hava harekatına gelince, dün gün
düz Engeset üzerinde Alman bom· 
bardıman tayyarelerilc İngiliz avcı_ 
ları arasında bir kaç muharebe vuku 
bulmuştur. Bergen ile Trondheim a
rasında ynn yol olan Aalesund yakı
ninde bir kaç Alman tayyar.esinin 
diıştuğü gorülmuştür. Keza Alman 
tayyareleri muttefiklerin kıtaat ih. 
raç ettiği Molde limanı üzerinde bü
yük bir faaliyet gostermişlerdir. 
Molde, Andalsnes'in Batı Şimalinde
dir. 

İyi bir membadan öğrenildiğine 
göre, Guislıng, Hitlere Norveçin hiç
bir mukavemet göstermiyeceği hak
kında teminat vermiştir. Simdi Oslo
da Guislingin gozden düşmüş olduğu 
ve hatta tasfiyeye bile uğraması 
muhtemel bulunduğu tahmin ediL 
mektedir. 

18.00 Program ve memlC>ket saat ayarı, 
18.05 Müzik: Rin.:ı Ketty ve Deannn Dur• 
binin pltlkları, 18.40 Konuşma (Çıftçinin 1 
saati), 18.55 Serbest saat, 19.10 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberlerL ·B 
19.30 Miıı.ik: Koro; İdare eden: Mesut Ce- . 
mil, 20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Ku• 

1 

rumu t<ırafmdan), 20.30 Muzik: Fasıl he- tt 
yeti; 21 15 Miizilc: Kuçük orkestra (Şef! lıcı 
Necip Aşkm), 22.15 Memleket saat ayarı a 
ajans haberleri; ziraat, e<Jbam - tahvilAt, rn 
kambıyo - nukut borsası (Fiyat), 22.30 !l 
Muzik: Sf'nfonlk mUzlk (Pl.), 23.00 Milzllt: 

Saltıhaddin, İskenderiyelileri za- ni yüz üstlı bırakarak şehri size te.s
icrle doyuruyor. Vaktile en ufak bir 1 lim edeceğiz öyle mi? Bunu di.işün
taarruz karşısında kapılarını açan şe.. mek bile abes .. 

Bir Norveç tebliği de :Molde'nin 
bombardımanı hakkında şu maluma
tı veriyor: 

Times'i11 bfr makalesi 
C'aı.band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yannkl prnl(• .ı 
ram ve kapanış. lr.ı 

Londra, 29 (A.A.) - Times gaze
tesinin askeri muharriri yazıyor: 

Ecnebi Radyolarında Tiirkcc 
!'lleşriynt 

TDrklye 
hlrde şimdi kimsenin tcslimolmaktı:ın - Emir Sal5haddin ile maiyetinin 
bahis bile ettiği yok. Uzağa gitmiye silnhlarile gitmelerine belki muvafa
ne h:ıcet' Benim burada ne işim var? kat edebilirız. 
Ancak r.izin tarafınızdan davet uze- - Hayır. 

"Alman tayyareleri, MoJde üzerin
de uçarak şehri bombardıman etmiş. 
!erdir. Maddi hasar mühimdir, fakat 
insan zayiatı yoktur. Bir Alman tay
yaresi, düşürülmüş ve ateş almıştır. 
Bu tayyarenin mürettebatından iki 
kişi ölmüş, diğerleri esir edilmiştir. 
Aalesund'da bir çok Alman tayyare
leri yere inmiye mecbur edilmiştir. 
Bredal'dn iki Ingiliz tayyaresi yan. 
mıştır. Denizde Norveç gemileri AL 
man gemi ve tayyareleri arasında 
çarpışmalar olmuş ve bir Norveç va
purunda yangın çıkmıştır.,, 

"Müttefiklerin, planlarım tadil 
mecburiyetinde oldukları bütün a
çıklığı ile itiraf edilebilir. Trond
heim'in derhal zaptı imkanı zail ol
muc::tur. Bununla berabeı: müttefik
ler ve Norveçliler harbe fasılasız de
vama azmetmiş bulunmaktadırlar. 

Şehir 

Nls 
aaatlle 
19.45 
20.56 
20.56 
18.55 

TOIOmevç 
250 metre 

rine geldim. Bundan sonra bana mu. - Suriye ordusundan olan askerin 
saadeden bahsetme. Sen her şeyden birlikte çıkması da mumkundür. 

mış, ve ecnebi kumpanyalarının ka. 
n ve alakası bakımındah değil, mem
lektin menfaati bakımından takip e
dilmiştir. Cevat Eyübün bilgisi, ihtı
sası. sebat ve azmi bize bugünkü mu
vaffakıyeti teminde büyük amil ol. 
muştur. Nitekim bugün petrol bulu· 
nan yerde bir petrol damarı bulun
duğunu ilk defa o keşfetmiş. ecnebi 
mü tehassıslardan bazılannın aksine 
rapor vermelerine rağmen, bu nokta
da sondajlara devam etmiş ve bu
günkü müsbet neticeyi almıya mu

vaffak olmuştur. 

Roma 
Roma 
Londra 

245.5 .. 
31.15 .. 
lll.62 .. 

(Kısa 

(Kısa ts 
evvd askersin. Açıkça teklifini söy- - Hayır. Hepsini reddediyorum. 31.32 

. • 
le. Emir Salahaddin ile gôrüşeceğim. E-

- l\fuhasarayı kaldırmayı teklif ğer muhasarayı kaldırmak teklifini "Bu miicadele kendi zayiatımızı 
tesbit ve ilfın imkanı mevcut olduğu 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 

88.22 .. 
49.18 .. 
31.56 

(Kısa 

(Kıs:ı t 

ediyoruz. kabul edecek olursa şartları o söyli-
- Böyle bir fikriniz varsa sin bun yecektir. Sız değil. 

dan kim meneder? Şimdiye kndar - Sizin burada boş boşuna bekle. 
halde düşman istediği kadar kendi 
zayiatını saklasın. Verdiği zayiatın 
ekseriya tahminimizden de çok fazla 

: ........ -........ --... ·"--.. ·-··,-----------
ynpmalı idiniz. mcnizdcn ne fayda hasıl olacağını biL i KARİ MEKTUBU . 

: ... .__ .... _ ...... _... ...... - ..... ·······--- l 
- Muhasarayı bazı şartlar dahi- miyorum. 

Lindc kaldırncagız. - Şirkoh muhasara hattını yarıp 
- Bu şartları sormadan evvel se- çıktığı zaman Salilhaddinin beraber 

ninle iki düşman gibi değil, iki din gitmesine mani var mı idi? 
kardeşi gibi konuşmak isterim. - Hayır. 

Ebu Cafer, lsanın, ne söyliyeccğini - Neden kaldı? Onun sebeplerini 
anlamıştı. Kendisine sorulacak sual- yakında öğreneceksiniz. 
Lerc cevap veremiyeceğini biliyordu. Ebu Caferin korktuğu nokta bu i-

- Ya İsa, dedi, bunun ne faydası di. 
olacak? Sen muhasara "'9ilmiş bir or- - Ziyaaddin! dedi! Emir ile gori.iş. 
dudasın Ben muhasara eden ordu - Eğer mukabil teklifleri varsa bckli
nun kumandanıyun. Bana soyliyece- yoruz. 
"•in seyler, bunun haricinde olmama
lı. l'nutma ki, ben nihayet vezirin ve 
halifenin emir kuluyum. Senin söy
liyeceklcrin makul de olsa seni tas
dikten başka elimden ne gelir? Bu 
da ancak sözde kalır. İkimiz de bildi-
ginıizden şaşmayız. 

z iyaaddin düşündü: 
- Haklısın, dedi. Zira görü

yorum ki, sana dini rabıtalardan ve 
vazifelerden bahsetmek tamamen lit
zumsuzdur. Yalnız şunu iyi bil ki, 
Fatımilerın yıkılmasını siz hazırlı

yorsunuz. Evet! Evvela Şaver ve son.. 
ra sen. Kendi mevkiiniz için memle
keti kafirlere çiğnetiyorsunuz. 

Ebu Cafer kısa kesmek için: 
- Şı:ırtlarunı söyliyeyim mi? de

di. 
- Dinliyorum. 
- Salilhaddin İskenderiyeyi ter-

1 sa, çadırdan çıktı. Maiyeti dı. 
şarda bekliyordu. Atına 

bindi. İskendcriyeye geldi. 
Salahnddin, İsanın ne haber geti

receğini merak bile etmemişti. Mü. 
dafaa için yeni membalar düşünüyor, 
yeni planlar hazırlıyordu. İsa, Emir 
tarafından kabul edilinciye kadar 
biraz istirahat etti, Yıknndı, namazı
nı kıldıktan sonra emirin kaledeki 
höcrcsine gitti. Salahaddin, Ziynad
dini memnun bir sima ile kabul etti. 
Sahile sokulan Rum filosundan bir 
gemiyi nasıl tujuşturduğunu anlattı; 
ondan sonra gayet tabii bir sur~tte 
muhasara ordusunun kumandanları 

ile olım mülakatın neticesini sordu. 
Ziyaaddin, mülakatı ve teklifleri bü
tün tnfsilatile anlattı. Salahaddin, İ
santn hareketini tasvip eyledi. Biraz 
dü~ündtlkten sonra sordu: 

(Devamı var) 

• Türkiyenin petrol ihtiyacı fazla 
bir şey değildir. Biz büyük sa· 

nayi memleketi olmadığımız için. 
petrol ihtiyacımız senevi 150 bin to
nu geçmez. Bu petrolü de harbe ka
dar Amerika, Sovyet Rusya, Roman
yadan temin ediyorduk. Harpten 
sonra Sovyet Rusya ve Amerika 
kaynakları bizim için kapanınca, bü· 
tün ihtiyacımızı Romanyadan almıya 
başlamıştık. Bugün hfilfı petrol ihti
yacımız Romanyadan her ay gelen 
10 - 12 bin ton petrolle karşılan-

maktadır. 

Fakat bizim için memleket dahi
linde petrol istihsalinin ehemmiyeti 
onu ihraç edebilmemizdedir. Bugün 
krom madenlerimize nasıl bütün 
dünya talipse, petrollerimize de öy
lece bütün Avrupa memleketleri ta
lip olacaktır. Bu suretle petrol mE-m
leketin en zengin servet kaynakla
rından biri olacaktır. Bu itibarla Si
irtte petrol bulunduğu haberi Türk 
milleti:ıe verilebilecek en büyük 
müjdelerden biri olmuştur. 

kedccck. Yanında hiçbir silah gotiır
mlyecck. Kendi şahsına ve maiyetin. 
dekı emirlerin hayatına dokunulmı
yacak. 

- Salahaddin ile emirlerden gay
risi. 80 Bin Tor· o··n 

- Harp esiri addedilecek. Salahad 
dine can ile, mal ile muavenet eden 
İskenderlyeliler hakkmda vezir na
sıl isterse öyle muamele edecek. Denize Dök .. ldü 

İngiliz Hava Nezareti de bir İngi
giliz deniz tayyaresi, bir Messer
chmitd 110 muharebe tayyaresini 
düşürmüş olduğunu bildiriyor. 

İngiliz tayyareleri Norveç sahille. 
rinde bir Alman tahtelbahirini batır
mışlardır. Atılan bombaların infiUt
kı üzerine tahtelbahir de infilak e
derek batmış ve deniz üstünde yağ 
lekeleri içinde yüzmüştür. 

Norveç hükumeti, Almanların üç 
Clefa Salibiahmeri bombardıman et
tiklerini resmen bildiriyor. Bergenin 
Şimalinde Brand isimli hastane ge
misini de bombalamış ve beş kişinin 
ölmesine sebebiyet verlniştir. 

Nonıcç lıükumelillill 
beya1111amesi 

Norveç hükumetinin gizli tutulan 
karargahından diin neşrettiği beyan
name. harbin, iisiler memleketten ta. 
mamen kovuluncaya kadar devam e
deceği kayıt ve Fransız, İngiliz ve 
Polonya hükumetlerine teşekkür e
dildikten sonra şu suretle devam cL 
mektedir: 

"Noncç milkti bol""'bard·manlarla ve 
dib r tahrıp şekıllerılc dehşet altında kal
ıruyac kL ... O, hurriyetı o kadar kıymetlı 
teUıkkl etmC'ktcdır ki, Alman zulmünun 
onundC' boyun eğmektense harbin neticele
rine katı. nmayı tercih etmektedir. 

"Norve>ç hUkiımE'ti, Alm nva'1ın Norveç
le !ıallharptc olduğunu rııdyodan öğren

mi tir. 
"Norveç hUkiımetı, bu harpten 8 - 9 ni-

oldtığu muhakkaktır." 

lsveç lıükıinıetilıirı kararı 
Londra, 29 (A A.) - İsveç hükl'ı

mcti, Stokholmdoki İngiliz sefareti
nin istihbarat btiltenini müsadere 
etmişUr. Londranın diplomatik mah
fellerinde Stokholm hiikumetinin AL 
manyanın tesebbtisti üzerine bu ka
rarı ittihaz ettiğinden şüphe edilme
mekl<'dir. Ayni mahfoUerde İngilte
re hükumetinin Stokholm nezdinde 
enerjik bir protestoda bulunacağı 
zannedilmektedir. 

8 
Stokholm, 29 'A.A.ı - lsvec mah

fillerinde bildiriliyor ki, parlamento, 
casusluğa karşı devletin emniyetini 
müdafaa için kanuni tedbirleri mah. 
siis surette takviye bflhsinde yeni 
hüklımler knbuliine azmetmiş bulun. 
maktadır. 1sveçin kanunu esasisine 
ve müesseselerine dokunacak propa
gandalar, votann ihanet ve yalan ha
berler işansı kevfiyetlerile enerjik 
surette takip edılecektir. 

·-O-

ingi ere • italya 
icaret Müzakeresi 

(Başı 1 ınddel 
kıli B. Menzies, Sydney radyosunun 
İtalyanca neşriyata başlaması dola
y!sile İtalyanlara hıtaben şu sözleri 
söylemiştir: 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet. 
-Aramızda konuşulacak bir şey 

kalmamıştır. Bu şartları Emir Saliı. 
haddin ile goriışmeden reddediyo
rum. 

l Başı ı ıncıde ı 

göre, istanbulda 24 saat zarfında 
43,000 kilo et sarfedilmcktedir. HaL 
buki Balıkhanenin verdiği rakamlar 
bunun çok dunundadır. 

Belcdıye İktısat Müdürü Saffet 
dün sabah Balıkçılar Cemiyeti ileri 
gelenlerini davet ederek Balık Günlı 
ihdası fikri üzerinde, balık saydi ve 
satışı etrafında mütalaalarını almış.. 
tır. Balıkçılar, bu fikre hararetle iş
tirak ettiklerini bildirmiş ve icap e
den malumatı iktisat müdürüne ver
mislerdir. 

Italyan ve Yunan balıkçı gemileri 
tamamen dolduktan sonra başka 
müşteri kalmamış ve her biri 6 - 7 
kilo gelen tam 80,000 torik balıkçıla
rın göz yaşları arasında denize dö
külmüştür. 

Bunların tanesi 25 kunıstan hesap 
edilse, bir günde 20,000 liranın he
der cdildi~i kolayca anlaşılır. 

an gece ı Almanya harp Han C'tmC'dcn 
memkkC'tımızl istilaya başl:ıdığı'1danberi 

habtrd::ırdır. Bu lstilfı çok evvel hazırlan
"" tır. Bunun ddıli de nazi kuvvetlerinin 
O .lodan Narvlk'e kadar muhtelif nokh
ları ayni zamanda işgal etmiş olmalarıdır. 
Müteca" izler bütun beynelmilel kanunla
r ve Non cç ,hukClm<"tınln bu şiddet ha
rek~tıne vesıle verecC'k hıçbir şey yapma
Mı olmasına rağmen hareket etmektedir
ler. Alıran harp makı'lesi hiçbir knnuna 
b. kmaksızın ayni şiddetle memkkctimlz
de açık şehirleri, köyle·ı ve hıçblr suretle 
'15 eri hedef fa .. z<'dilmiyeeC'k olnn bütün 
ınevkllri merhnrnetııizcC' tahrip ediyorlar 
Alman hliklımetl, kıtantın sivil ahııllyi 
bombardıman etme'< için f!mlr almadığını 
bildirıl"C'\te ise de bizzat Norveç hUkCtmetl 
muhtelif ve;llelerfo şahsan buna şnhıt ol
muştur. Kıymeti hnız olan sbz detjll icra-

''Aramızda dahn iyi bir a'11:ışmn ruhu 
hiıkım olMalıdır İtalyan millet\ belki bt-
7.lm, niçin, Almanya ile harpte oldJE;UnlU-
7.U o renmrk istiyor. Biz Avu tralyalılar 
trıgn.ı milletine dahıliz. İngiltere ile yam
yoruz. İngiltere ile ölcccğız. Biz de hUrri
yctlmızl seviyoruz. Avrup kıtasına bir tek 
nsker gönderml'ıs: mecburiyetinde del'llliz. 
Buna ra •men 10 binlerce gencimiz cephe
ye gitmiştir. Pilotlanmız ve erlerimiz tn
gll~z bahrJyeli ve wyynrccilerile teşriki 

mesai etmektedır." 

Menzies, İtalyanın şerefli tarihin
den ve bes«:>riyetin terakkisine olan 
hizmetinden bahsettikten sonra söz
lerin«:> şu suretle devam eylemiştir: 

- Z:yaaddin iyi düşün. Nihayet, 
beş ongun dayanabilirsiniz. Emir Sa.. 
luhnddıı;ı mucizeler yapsa da şehri 
almaktnn bizi menedemez. O zaman 
soyledigim şartlardan da tabii isti
fade edemezsiniz. 

Okuyuculanmıza göre 

attır." 

"DUnyıı uzcrlnde kuvvet ve şiddet isti
m&Iine müsnode cdilmiyecegl kanaatinde
ylm. ingiliz lmp. ratorluğunun bütün azıı
larile bırllkte tecavuze karşı mücadeleye 
azmetmiş bulunuyoruz. Ve eminim ki, uğ
rund:ı do\ u uyoruz. D!ı\ a s zın için de cok 
buyuk bir ehC'mmıyeti haizdir. Buna binil
en de bu müeadelemlzdc sempaUniz! ka-

Emin~nü - Emirgan 
Otobüs Seferleri ~a 

Okuyucularımızdan Şemsettin lmzaıll°Jn. 
aldı(jımız mektupta deniliyor ki: 1 
"- Bebek - lstinye asfalt yohınun inJ 

şası dolayıs!le Dolmabahçeden Taksim P 
Mııslak yolilC' sefer yapan Eminönil • Et 
mirgan otobu krl, yalnız iki çürı.ık arab:f 
ıle intıınm ız 'e kontrol i,b; bir halde şoh 
forlerin keyfi hareket saatlerıle işletlltt 
mektc ıdi. Şoforün biri mc~lekC'tlne git't 
mi:' ıle araba garaja çekilmiş. Ayni şof6tı 
rün bulunmaması ı;efcrl<:'rın durmao:ını rrtgi 
icap C'ttirlyor; yoksa otobus sahl~lcrı bast;. 
ka şoför ve araba bulmaktn güçlilk m\ 
çekiyorlar? Alakadar y1.1ksek mnkanıları·~ 
mızın clddl tedbirler alacağını umuyorum.h 

• 
Tamiri İstenen Sokak 

' Emekli öl!retmen M. OOuz ımxas!lc ya 
zılıyor: • /_• 
"Cerrahpnşa ve Ha-ıeki hastane11'" ı anıe 

ındnkt Kasapbaşı sokağı 30 sen dcnbe · 
tAmlr görmemiştir. Çukurlar y;i!zın toz] c 
kışın da çamurla doldugu için, bu soknk". 
trın gclıp geçmek bir haylı guçtur. T .ıs bu 7 
lundugundan bozuk kısımların ~mı · 
mümkundur ve az Ma rafla k bıldlr. De 
lediyC' müfettışlerı'lln bir tl:'ftl i 
olduğu gibi ortaya koyacaktır." 

• 
Aksaray Postaları 

Konya Akaarayında Gündoğdıı 

sahıbi Seyit All Akın yazıyor: 
" - Geçen sen<', kazamıı.a gUn a,ın po ~ 

tn gelirdi. ÇUnkU yalnız Ko'1ya iizerlndell 
i lcr, bir gün gider, ertesi gOnU donerdh 
Bu ene ise, postalar bawn Konya ilzerln. 
den, bnzar:ı da Bor Ü7:C'rinden geliyor. İsi 
tnnbulda milntec;lr gazetelerin beş ııl 
günllığtiniı birden alıyoruz. O.tuyuculn 
tabii, beş [JlU gazeteyi birden alınıyorla 
Postııların intizamı temin edılmclldir." 

Hint Müslümanlnrı r 
"'? q, ~. Cl k4tıfe1 

Yene Bfka .. ~ ti: 
..ıe ~.ak. dı\nÜ 139' 

Londrn, 29 f .:ı ... btılW 

d
. .1. M .. ı.datrdyı tercı rŞ' 
ırı ıyor: · , 'fll) 

konferansın . • diil':ı 
bir karar tarırt sessızllğın~ıııY 
Müslümar 1 ~ 
tarafınd~sine tekrar basla llı~ 
Hındistaı Ç /»' - Ebu Cafer! Eğer Salahaddin, 

b<!nım bu şartlardan cn hafifini bile 
onun namına kubul ettiğimi oğrense 
beni maiyetinden uzaklaştırır ve hı
yanet ile itham eder. Salahaddin İs
kenderiyeden tek başına emirleri a
lıp gidecek, şimdiye kadar bu maz
Hım memleketi zulumden kurtnr111ak 
için kanlarını döken askerlerini sizin 
elinize bırakacak. Sonra kendi mev
cudiyctlcrlni onun mevcudiyetine 

Et yerine balık satışı 

Haftada iki gün balık yenılmesi 
için ortaya nttıgımız fikir, halk ara. 
sında mü<>nit akisler yapmıştır. Bu 
fikir tatbikatında balık istihlllkinin 
arttırılmasını temin edecek ve balık
la beslenme sistc>minin kabul edil
mesi suretiyle de memlekete çok 
faydalı olacaktır. Okuyucularımız bu 
mevzu ile nltı'kalanarak balık sanayii, 
balıkçılık, balık y('mc:-kleri gibi esas. 
lı mes«:>leler etrafında gazetemize fi_ 
kirlerini bildinnislerdir. Bu miitaltı
alar arasında balıkçılığımızın inki
şafı için de tedbirler tavsiye olun
maktadır. Karadeniz, Marmara ve E
ge denizi balıklarının nesillerini kay_ 
bettirmlyecek surette balık avcılığı
nın ıslahı ve mevcut vesaitin tekem
mül ettirilmesi en başta gelen tavsi
yelerdendir. 

Norvec Hariciye Nazırı Koht, bu
giin beyanatta bulunarak Almanların 
açık şehirleri insafsızca bombardı
mana başladıklarını söylemis ve Rib
bentrop'un son beyanatında Norveçe 
yapttgı isnatları tamamen reddet
miştir. 

nı istihd tekro.r sahip olma 
z nmış bulunuyoruz " dd t re e r duyusuna sahip old 

bağla~ an fedak~r İs~endcriY,elllerln 
de gosterdiklcn hamıyet yuzund«:>n 
kım bilir nelere uğramalarına roıı 
olacak. Buna imkan var mıdır? Şeh. 
rin mudafilerindc yara almamış a-

1 "r davn smıfta dn münakaşa ıncv-
ı... ' l b .. 
ı.mınu teşkil eder. Hukuk ta c csının 
nıahkcnıclcrde bu sureti~ ~alı~tırtl
mnsı bir biitçc işi de değıldır. 

İşin azameti nisbetindc çalı~a~~~ 
metnur yok a, çalışma usuller• lau. 

halillktcn kurtulup, modern bir teş· 
kiH'ıtn hağlanmnınışsn, para y~ksu~
luğu, adam yoksulluğu ndlıyc~m 
helini biikiiyorsa, hfıklmler \'C adlıyc 
•ncmurlnrı ne yapsınlar? . 

Adliye binası, dosya odast, tasnıf. 
hiitçc mc!'lele i, te kilat, hepsi çor~P 
sökUb\i gibi hiribirine bağlıdır, hır 
telini çekersek hepsi birden çöziiliir 
ve bozulur v.,O 

r\ . \J\· . , . 

"Balrk Guniı., ihdasının nelere 
mütevakkıf olduğunu diışünen ala
kadarlar, ıbir çok tedbirler bulmuş. 
lnrclır. Hnftada iki gün et yerine ba
lık satılması bu tedbirler meyanın
dadır. Fakat bugünkü mevzuatın 
boylc bir tedbire müsait olup olma. 
dığı ayrıca tetkik edilecek ve aksi 
halde bunun tahakkuku için başka 

yol aranacaktır. 
Hulasa belediyenin şimdiye kadar 

yaptırdığı tetlcikler de göstermiştir 
ki, yazdıgımız gibi, bu işin yapılabil
mesi icin evvelemirde buzhanclere 
ve soğ~k hava tertibatını havi depo
lara ihtiyaç vardır. Aksi halde az ba
lık tutulduğu günlerde, et satışı da 
yapılmıyacağı için, halkın müşkül 
vaziyette kalacağı tabiidir. Halbuki, 
l\ızumu kadar balıkhane tesis edildL 
ği takdirde, piyasada daima balık 
bulundurulması kolayca temin olu
nabilecektir. 

Denize dökülell servet 
Balık 'konservesi fabrikalarımız ve 

kafi miktarda buzhanemiz olmadığı 
için dün de bir kısım "servet,, denize 
dokülmüştür. Bu, iddialarımızı teyit 
eden en yeni misaldir. 

niin n kadar cok torik cıkmısbr ki. 

Balık istihHikini arttırmak için 
mekteplerde. orduda bilhassa kışın 
palamut, torik gibi büyük balıklar
dan yapılabilecek balık peltesi, balık 
eti çorbası, balık konservesinin. tuz
lu balıkla ve tazelerinin muhtelif ye. 
mcklerlni tamim etmek icap eder. 
Balrk ve balıkla beslenme' hakkında 
yapılacak neşriyntın faydası büyük
tür. Hatta balığı bol olan Boğaziçin
de balık sevenler ve balık yiyenler 
klüpleri acılnbilecel,rint ileri süren. 
ler vardır. Frnnsanın Garp sahille. 
rindcki şehirlerde bu yolda teşekkül
ler bulunn1aktad r. İngiltere, f rlan. 
da ve hal ~1ıi~ SC'hirlerindC' de ba-

Stokholm, 29 (A.A.) - Gotenburg 
Hendelstidningen gazetesi, Alman
yanın Norveçe yapmış olduğu taar
ruzun ne suretle hazırlanmış olduğu. 

lık sarfiyatını nrttırmak için müte
addit teşekküUer vardır. Afmanyuda 
Şimal Denizinden itibaren butün sa. 
hillerde tutulan balıklar Bremen 
nehri ile Bremen limanına getirile. 
rck işlenmektedir. Burada 500 metr~ 
uzunluğunda muazzam bir balık fab. 
rikası, buzhaneleri, konserve imalat. 
haneleri vardır. Bnlık yüklü gemiler 
fabrikanın rıhtımına yanaşaı;ak ba. 
lıkları çıkarır. Ayni günde balıklar 
konserve, tütsülenmiş ve kurutul
mus mnmul birer şekle girerler. Ku
rutulmuş balıklar un, veya pelte ha
line sokulur. Denizlerimizin yetmiş. 
len fazla olan balık çeşitlerini kulla
nılış şekline göre ayırarak bunlar
dan istifnde etmek imknnlarının da. 
ima mevcut olduğu temin edilmekte
dir. 

"ltalyanlar Akdenlzde Kş.fakaklarımdn keskin, zo 
l11uilizlcre tahammül edemez!,, yeti 

Diğer taraftan Almanya iş cephesi siya} korku \-ardı: Bilmem ne.. 
şefi Doktor Lay, bugün Tou1on şeh- ıçırı1t'dim. 
rinde Hitler gençliği ile İtalyan fa_t ; ~=·~ ;-.'iılarak bin parça e.. 
şistlerinden müteşekkil bir grupa hı-r ~ ı-1 • t. • 

tnbC'n beyanatta bulunmuş ve Al- ~. 11İ.u omuzı.."ır '• " . ·~,. • {bir 
manya ile İtalya arasındaki tesanüt- ı . göz va~. !!!!"!'ra w;: ~ıı: .. 
ten bahsetmiştir. . n~zım geldiği kaydedilmektedir. 

Doktor Lay, İtalya ılc Almanya. 
nın 'aziyet itibarile biribil'lerinin · . 
tıpkısı olduğunu anlattıktan sonra, İtalyayı .temsil edecektir. Sınyor Al 
İngilterenin ikisine de düşman oldu- fieri nazızm taraftarlığile meşhurdu 
ğunu tebarüz ettirmiş ve "Biz nasıl • 
Baltıkta İngilizlere tahammül ede- Roma, 29 (A.A.) - Havas: Alfi 
mezsek, İtalyanlar da Akdenizde İn- ri"nin İtalyanın Berlin büyi.ik elçil 
gilizlere tnhammiil edemezler" de- ğine tayini, İtalyan gazeteleri tar 
miştir. Dr. Lay daha sonra Korsika- fıııdan, Roma ile Bertin arasında 
dan bahsederek "Korsika da mı münasebetlerin, İtalyan - Alman i 
Fransız?" diye sormuş ve burasının tüakı çerçevesi dahilinde, inkişaf 
İtalyan, Korsikanın en büyük siması için mühim bir hadise olarak seliı 
olrın Napolyonun da İtalyan olduğu- lnnmnktadır. 
nu ilfıve etmiştir. Roma gazeteleri, Alfieri'nln Ber 

ltalynnrn Rerlin Sefiri lindc bir çok sağlam dostlukları m 
'\Tatikan nezdindeki İtalyan sefiri lik olduğunu tebarüz ettirmekte 

eski halk kültürü nazırı Dino Alfie- Alfieri'nin Berlin büyük elçiliğin 
ri, Bcrn-:rdino Attolico'nun yerine İ- tayini Alman - İtalyan tesanüdün 
talya" " Berlin sefirliğine tayin edil- daha ziyade fnzlalastıracajtını ya 

~ttoli"'o dn Vatikan nezdinde maktadır 
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smi Makam 
tomobillerinin 

· ahdidi istendi 
ı, 

• (B şı 1 :ncidc) 
~ ;ılarımızda mutlaka Avrupayı takli
L mecbur dı:'gılız. 

Bizim kendı bunyemizc gorc hu
- ı,,iyetlC'rJmız vardır. Memlekette 
• ttfı en mu tcsna viliı)ctlcrımizde, 
f:iıaları ve nah1yeleri birıbirlnc bag. 
ı, an yollarımız yokken, kabul etti
t, ıniz biı kanunla Zırsnt Bankası 
O nununun 8 inci maddesıle tt'sfs 
· edısi yapamazken, memleketin sa. 
- llerinde vnpurlarımız yokken, bu 
ılomobıl saltanatı duhn ne kadar de. 

edecektir? 
l3iz, luyihadn teklif edilen dört 
:ı.kam otomobili aleyhinde değiliz. 

l er bunların otobusle veya ~imen. 
'erle gitmelerı §ahsı otoritelei:'ini 

sil ettikleri makamın otoritesini 
a] ts:yorsa, onlara :muayyen bir uc

~ \ermeli ve bu suretle mcmleke. 
a hos gormedigi bu mevzun niha
a t 'ermelidir Otomobıl masrıfı 3. 

ı yuk.ı.rı binlerce !ırayı tutuyor." 

~
'ıllilyolllarca lira veriyoruz,, 
l3undan sonra, Emin Sazak (Eski-
ir) klirsuye geldi. Bu i lcrde o 

dar hasis olınadıgını soyledikten 
~ra: 
"- Hakikaten bu kanunu kabul e
rsek efkarı umumiye üzerinde çcık 
ha bir tesir yapacaktır. Buna emi. 

11 ~. Diyecekler ki, demek, (Meclisi 
in·' oturmus, ahval ve şernitı d1işun-

Pmis .. İngıltere haftadn bir defa et 
Etken, falan haftada hır defa sut i. 
bıtken. Mali)e Vekilimiz doviz yü. 
~ohden iki buklum vaziyette iken, 
t!Htor yüzünden harice verdi ~lnliZ 
lt'ta milyonları a ıyor. Demek ki, bi
!ob mümessillerimiz işin farkında 
mgmerdir, diyecekler." 
a~f min Sazak bundan sonra, i~in e
';:Jnmiyetini, bu motorlcrin mernle. 
rn.timizde yapılamadıgı halde her se-

bi.ıyuk bır yekuna balig olı:ın pa. 
sarf cdıldigini ızah etti ve ondan 
un: 

ıı ' -Basvekile, Meclis reisine vere. 
Y • Vekillere de ikişer bin liralık 
roCr .Ford otomobili alalım. Bir mü

b<'ı.tii wn•lmi gündc.dort defa otoma.. 
zl1t! binse Pllışcr kurustan ikı lira C

ak•. Bir gürde cocuklan binse ay
bı.. 75 l~ra eder. Bir de yayan gider. 

mi üstelik sıhhat te kazanır. O para 
Ile cebinde kalır" dedi. 
yet Refik incc11in sözleri 

Refik ince <Mnrıisu) soz aldı. Oto
bilcilik zihniyetfnln rııhumuzda 
kule getirdigi menfı tc~ri anlattı. 

••. tıde bulundugumuz ahval ve §C· 
ti gözöni.ınde bulundurmamız lu. 

po ~ gelccegini soyledi. SuıısUmal ve 
detı.fatın efkarı umumiye üzcrmdc 

erdhl <:ttigi kotu teliıkkiyatın ön:.mc 
ln·mck mak:mdile verdigl takrir hnk
t5ıda miıtalfıalar ileri surdu ve şu 
~1\ııelcrlc f ıkı·ini tebarüz ettirdi: 

u n. Ben, birkaç arkadaşın mali 
nazardan ve psikolojik nok. 
""ian dermiyan ettikleri mu. 

tamnmcn taraftarım. \i e bu 
cc acıgı mü na ebctile ~atan. 

ni veni mukcllefıyctler talı 
la ve millet namı. 

sarfcttigimiz b~r 
"ln heyeti mcc. 

otomobillere 
·r kanuna uy. 

Bu.· u k 
1 edemez. 

lar). 
'1dan ev 

"'der
.,zik 
ok. 

V. 

cekse ona otomobil vermeli ve bu 
işlere de artık bir nihı:ıyet verm:!li
dir. ·• 

"Alulıakkak israf vardır,, 
Daha sonra takrir sahiplerinden 

Zi)a Gevher Etili (Çannkkale) kür
süye geldi ve: 

'·-Arkadaşlarım, dedı, bu otomo. 
bil bnhsı üzerinde ben şahs~n o ka. 
dar sözler soylcdim kı, buraya çıkıp 
tn tekrar aynı sozlcri soyiemekten 
çekiniyonım. :Fakat o hnle geldim ki, 
bu otomobil işinden hakikaten yor
gun ve bezginim." 

Ziya Gevher, bundan sonra, ev. 
velce hazırlanan 14 maddelik proje. 
den bahsetti. Burada otomobillerin 
tahdit edildigini görerek memnun ol. 
dugum.ı, üç gün rahat uyku uyudu. 
gunu söyledi ve yeni projeye isaret 
ederek: · 
"- Bunu evvelki gün aldıktan son 

ra iki gündür, emin olunuz, uyku u
yuyam!yorum. (Gülümsemeler) Se. 
bebi.ni anlattığım zaman hepinizin de 
uykusu kaçacaktır" dedi. Bütçe en. 
cümcninin bu lflyiha üzerinde ne su
retle çalıştığını, müzakerenin ne şe. 
kilde cereyan ettiğini anlatarak yapı. 
lan münakı:ışolar hukkında uzun u. 
zadıya iznhut verdi. Evvela muvcfık 
ve münasip bir halde hazırlanan bu 
kanun luyih::ısının daha sonra nasıl 
olup ta bu hale gelcilgini bir türlü 
anlı:ıyamadığını ifade ettikten sonra, 
şu sözlerle fikrini tamamladı: 
"- Bu işin bize bütçesinden evvel 

gelmesi lazımdı. Gösterilen rakkam, 
kinı soylcrse sbylesin ne 400 bin li
rndır, ne de beş yüz bin liradır. Mil.. 
yonu a~ar arkadaşlar! Bütcede göni. 
nen rakkamlnrı cemcdcrseniz haki
kati öğrenemezsiniz .. Onun haricinde 
rnkknmlar ilnvc edilmiştir. Benzin, 
m;ucu bir madde olduı:.ru için bütçe. 
ye de sızıcı maddeler katılmıştır. Me. 
selenin esası buradadır. Arkııdaşlar, 
bunda ne bir şeref meselesi, ne bir 
haysiyet meselesi, ne de bir Jmur 
meselesi vardır. Bu milletin otomo. 
bile binen insanları yalnız iş ıcın 

binmclidirler. Kendilerinin boylannı 
poslarını göstermek için değil. l\ie. 
dcniyctin seri vasıtasından istüadc 
için binmelidirler. Eger böyle olmaz. 
sa yine somur kürk devrini tekrar 
etmiş oluruz. Tarihteki samur !~ürk 
devri, bugün bu otomobil devrinin 
aynidir, hiçbir farkı yoktur. 

"Aıkadaşlar, bu projeyi biilçc en. 
cümeninin bir an evvel getirmesi la
zımdır. Bütçe encümeni, bunu böy. 
lece kabul etmek mecburiyetindedir. 
Zira holk söyledi, devlet söyledi, biz 
sovlcdik: Muhakkak israf vardır. 

Bu sene de suiistimal ve isrnfm 
devamına rıza gösterirsek bu foklr 
milletin kesesinden sarfcdebileceği
miz bütün israfların vebali sizin ti. 
zerinizdedir. (Bravo sesleri, alkışlı:ır). 

Salalı Y argınw izalıatı 
Bundan sonra bütçe encümeni maz 

batn muharriri Salah Yargı, i. 
ın encümende geçirdigi müzakere 
afhaiarını geniş bir tarzda anlnttı, 

ve encümenin umumi heyete sevkey. 
ledigi ma.zbatanın nasıl bir mütalaa. 
nın mahsulü olduğunu izah etti. Ne. 
tirede layihanın encümene iadesine 
d ir muhtelif takrirler okunarak Re
fik İncenin takriri kabul edildi. Bu 
takrir, "tasarrufu temin edecek şc. 
kilde otomobil kanununda tadilat ya. 
pılJruısı" şeklinde idL 

... , 
Ankara Hukuk 

Fakültesinin Teşkil6tı 

nm~t Ihsan Tokgöz <Ordu) ayni 
VZ~ UZerindc dlgcr hatiplerin mü. 

Al~ :ı arına iştirak ettigini soyledik
.sonra, "Size bir misal vereceğilll" 

duru ve sunları söyledi: 
. :; :Fransız matbuatında Figaro 

lfıe-• ~tı.n gazeteleri bıle dort sayfa 
lçili.Jıt ıç;ınde çıkarlarken, neden biz 
tarapteleritnizl 12 sayfa çıkarıp ta ku
dakjisro.f Cdellm, sebebi nedir? ,.eden 
n ttJı.Yı en pahalı otomobilleri biz alı. 

Uz?!J 
işafı · 
lamJundan sonra Hakkı Kılıçoğlu 

~~) Söz aldı ve "Proje bütçe encü-
Ber)ll~n Zayıf bir tarafınn gelmiş ve 

. ma.e ifa Jttl etmiş" diye~.ek a!n~ !ikU:
:e v; ade etti ve şu sozlerı soyledı: 
iğine- Rica ediyorum, bu layiha tek. 
idünL .e?cull1ene gitmeli, tetkik edilme. 

yaı-•'f •Ce J:ozdcn gecirilmcli, kime 
k"11 'te vazife itib:ırile kim bine-

Ankara, 29 CT AN) - Ankara Hu. 
ık Fakültesinin Maarü Vekuletine 
ıri hakkında Adliye Vekaleti bir 
'1\un projesi hazırlamıştır. Ptoje, 

.teclis. verllmck üzere önümfüıdeki 
gunlerae Başvekalete gönderilecek
tir. Uyıhada fakülte tedris heyeti 
kadrosunun tevsii ve Adliye Veka
leti hesnb111ıa yatılı ve parasız olarak 
okutulacak tQlebeye o.it bir komis
) OD teşkili hakkında hukümler var
dır. Bundan başka uç tane 125 lira 
maaşlı, dört tane ıoo lira maaşlı Or
dinaryüz Profesor, 5 tane 90 lira ma. 
aşlt, 5 tane 80 l ira maaşlı ve 4 tane 
70 lira maaşlı profesör ve 6 doçent, 10 
asistan ile 350 liı-a ücretli bir, 300 
lira ücretli bir, 250 lira ücretli .iki, 
200 lira ücretli üç, 150 lira ücretli 6 
daimi konferansçı profesör getirtiL 
mesi veya tayin edilmesi hakkında 
hiıkürnler vardır. 

Layihanın bu ay 1çinde Mecliste 
gorüşülerek yeni mali sen~ lbaşı olan 
hazirandan itibaren merhl"tC> ~irece
ai apl.pplmelgadı• 

'l' AN 

Türkiyede Petrol 

Araştırmaları 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 

Kazananlar 
15 Nisan 940 tarihli Çocuk Sayfamız-l 

dı.ıki bilmece ve bulmacayı doğru halle· 
denler arasında çektiğimiz kur'ada he
diye kazananların isimleri: 

PARA ÇANTASI KAZANANLAR 
B<.'yoğlu Cihangir Susnm sokak 3 No.da 

Ahmet, Veto erkek lisesi talebesinden 224 
No.lı Zfıfir ÇeUngön, Sultansclim türbe
sinde Recep oğlu H. Tnlu. 

ATLAS KAZANANLAR 
Adona Eski istasyon cııddesinde Dam 

P las kahvesi sahibi Sadık oğlu Olgun 
Sancaktar. Beşiktas kız orta okulunda 
No. 2 Nesrin Osman Doğan, Samsun Sali
hıye mahallesi Yokus sokak No. 2 Salih 
Erel. 

CEP FENERi KAZANANLAR 1 

(Başı G incide) 
illerinin en uzak kısımlarının etu. 
dünu yapmış ve alınan netice ile 
Hermis kuyusunda derinlere giL 
mck cesareti gelmiştir. Foley, Her. 
mis, Kcrbent, Ramal doğı ve Bi. 
kat stı üktürlerini tafsilfıtln tetkik 
etmiştir. Bu araştırmalarda vusıl 
olduğumuz göriişlcr hakkında fikri 
.sorlulan uzun tccriibcli petrol jeo. 
logu Cunningham Craig, Mardin _ 
Siirt mıntakasına verdiğimiz ehem. 
miyeti doğru bularak bilhassa Re. 
mal dagında sondaj yapmamızı tav. 
siye etmiş, Van mıntakasında e
hemmiyetli bir şey olmıyncağı fik. 
rimizi teyit etmiş ve Hasankale 
mıntaknsında bir kaç sene sonra, 
şimendüer oraya vardığı vakit, da. 
ha etraflı tetkik yapmamızı ve i. 
lerdc Murcftcde derin bir sondaj 
yapılması dUşüniılcbilcceğini bil. 
dirmiştir. Bununla beraber Graig'. 
in Aduna hakkındaki menfi fikri
ne Grup jeologlarından hiç biri iş. 
tirak etmemiştir. Van mıntakası 

da terkedilmeden evvel bir daha 
Dr. Arni tarafından incelenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

sinden 126 No.Iı Vildan, CtıJalo~lu erkek ~ '+- 1 L c I; K (; LE: Q \ l Z ~ L E ı;.-D]; R ~ Be lktaş 20 ncı ilk okul 3 - A talebe-ıl 'l'-- V r- L .... • 
orta okulu sını.f 2 - A No. 38 Rıza Akman. Tl;N i N iz E; o Q i Mi B ·, Q Tr\ Q nv .,- v r- n. n 
Osmanbey Afıtap sokak Gill npartımanı k 

1 
H 1-4 C: Ct-< 1 .-<. 

No. 2 Gundüz Tunçbılek, Şi~li Terakki,~~ z a ~E:· L..lJ D s (; ~ i L LE; R i v~ Q D 1 tL t 
mektebinden 225 Melek Aksal. 

İşaret edilen jeolojik eti.icUer 
saha tetkiki olup memlc. 

ketin bir çok taraflarında verilen 
ihbarların tesbitı maksadile yapı. 
lan kısn geziler bunlnra dahil de
gildir. Platoda olan bu ihbarların 
çoğu asfalt üzerindedir. Yapılan 
tetkikler memlekette iktısndi de
nilebilecek asfaltın yalnız İrak htı
duduna yakın Harbol ve Sirik mev. 
kilerinde oldugu ve maliyet düşü. 
nülmeden çalışılırsa bir miktar da 
Finike civarında olduğunu göster. 
miştir. Harbol asfaltı pek kurumuı:: 
bir cinstendir. Bitiim miktarı an. 
cak yiızde 27 kadardır. H::ıttfı as. 
faltın bu kadar kurumuşu görül. 
nıerniş oldugundan ismine Harbo. 
lit denilmesi bile düşünülmüştür. 
Dört ay evvel yapılan ölçüler bu. 
rada 70 • 80 bin ton harbolit oldu. 
ğunu göstermektedir. İşletme sa. 
hasına konulduğu vakit bu mikta
rın artacağı tnhmin edilebilir. Bu. 
rası, dcmiryolu Cizreye varınca iş. 
lctmcye konulabilir. Çıkarılabile

cek bitüm 300 kilometre uzunlu. 
ğunda 8 metre geni liginde bir yol 
yapılmasına kifayet eder. 

Gôrülüyor kı, Cumhuriyet hüklı. 
metinin kolları petrol arama işle. 
rinde (diger sahalarda oldugu gi. 
bi) en modern, fenni usuller ile, 
meselenin icap ettirdiği ciddiyetle 
üzerine. verilen vazifeyi başnrmak 
için ugrasmaktadır. Petrol urnmuk 
için İmparatorluğun faaliyeti bir 
Mürefte imtiyazı vermiye :mun.. 
hasır iken şimdi memleketin en 
ucra yerlerinde jeolojik etüdler, 
nakil vasıtalarından yüzlerce kilo. 
metre uzaklarda bin metre ctrafm
da &ondajlar, jeofizik, mikropalo
antoloji gibi petrol arama işlerinde 
kullanılan modern metodlarln çalı. 
şılıyor. Petrol bulmanın güç bir iş 
olduğu herkesçe kabul edildiğine 
göre bu güçlüklerle muvaffakıyet. 
le çarpışılıyor. Güçlüklerin çogu
nun yenildiği, işlere artan bır o.. 
zim ve imanla bakıldığı görülür. 
Büyüklerden aldığımız bükülmez 
sebat derslerini totbik etmekte de. 
vaın edeceğimiz muhakkak olması 
itibarile memleketin petrol ihti
yacının memleket dahilinde iktısa. 

di ham petrol bulmak suretile kar. 
şılnnacagı ümidi kuvvetlidir deni. 
lebilir. 

BiR DÜZiNE KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

Göztcpe Tepegöz sokak No. 2 İncl Ye
tiş, Knb tn:ı erkek hscsi sınıf 5 - D talc
be5inden 480 No.lı Snmlh Tezcnn, Kadıköy 
41 inci ilk okul 3 üncU sınıf talebesinden 
Füsun Ben. 

MÜREKKEPLi DOLMA KALEM 
KAZANANLAR 

Üsldldar blrtncl orta okul No. 181 Salm 
Kuttaş, Sülcymaniyc Ay§ekadın soknk 14 
No.da Meliha, Kumkapı orta okul sınıf 

1 - A talebesinden 679 Sadun Nlşnncalı. 
SERİ HALİNDE HAYVAN RESMİ 

KAZANANLAR 
Trabzon Cudibcy okulu 4 UncU sınıf ta

lebesinden Bclma GUndtiz, Konya askeri 
hastanesi boş cczncısı Yarbay Yusur Ünlü 
oglu Necdet Ünlil, Beyoilu bcşincl ilk o
kuldan 532 Mehmet Varlı. 

SERi HALiNDE NEBAT RESMİ 
KAZANANLAR 

Kutahyada müteahhit ŞUkrü Tümay og
lu Dog, n Tümay, Kars gumrUk mUdurü
nUıı kızı Necmiye Soydlnç, İpsala ilk oku
lu talebesındcn 198 No.lı Kenan Atlı. 

KART KAZANANLAR 
Hadımköy ilk okulu 3 üncu sınıf Kııdır 

Knrasu, Çumra maarif memurunun kı:u 

bztan Oktay, Adana Namık Kemal oku- ı 
lu karşısında 10 unCl# sokakta 111 No.lı 

evde Saim Arık, Eskl:scllir Yenimahalle 
Bozdag sokak No. 8 Veli Üşenmez. 

--~ 

BORSA l 
Londra 
Nevyork 
Parls 
MIIAno 
Cenevre 
Amstcrdanı 

Brllkscl 
Atına 

Sofya 
Madrfd 
Budnpe~te 
BQ~ 

Bclgtad 
Yokohnma 
Stokholm 

29 • 4 - 940 

5.24 
149.50 

2.9647 
7.5950 

29.2725 
69.3575 
25.2391 

0.97 
1.8125 

13.4350 
27.1S50 

0.625 
3.5175 

35,047{) 
31.005 

ESHAM fAHVILAT 

Ergani 
Sıvas-Ernırum 1 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Ermrum 3 
Sıvas-Erzurum 6 
İş Btt'hkası nama pe~ln 

19.10 
10.58 
19.62 
19.62 
19.62 

8.15 

i
l 

~....-ı!-~ • ......._ ..... ,,. 

HALKEVLERlNDE: 

EmlnlSnU Halkevlnden: 
30 Nisnn 1040 Salı gUnO (Bugiln) s:ı:ıt 

17.30 da evimlıln Cağaloğlundaki wlonun
du İstanbul 'Oniverııit" 1 Edebiynt Fakill· 
tcsl :Profesörlerinden Bay Ahmot Hamdi 
Tanpınar tarafından (Tanzimat edebiya
tı) na dalr bir konicraruı verilecektir. 

, . ' 
Müflis IBRAHIM ETEM iflas idaresinden: 
Müflise ait YÜ!'-.TLÜ, PAMUKLU ve İPEKLİ MALLAR perakende 

surctile 1/5/940 Çarşamba günü saat 10 dan itibaren satılacaktır. Sa
tış akşam saat 18 e kadar devam edecektir. İstiyenlcrin Mahmutpa§a 
üst başında eski Znman mağazası olan 39/41 No. lı mağazada hazır 
bulunmaları ilfın olunur. irıas İdare Azalan: 

Avukat Reşad Atabek ve Marko İşmil 

BOŞ SANDIK SATILACAK 
Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ''e Dokuma 

Fabrikaları l\f üessescsinClen : 
Defterdar fabıikasmd.ı mevcut tnhmlnen 2500 kadar boş iplik sandı#ı (alb ka

pak bir sandık hcsabıyle) 8 l\'layıs 040 Çarşamba a{lnli saat 14 de açık arttırma ile 
Defterdar F. da saWacoktır. 

Tallplcrln rırttırma gununden evvel ilk _tcminnt olan iki yuz lirayı müessese 
'eznesine yatırmal.ırı. (3422) 

Nafıa Vekôletinden: 
29 - 5 - 940 çarşamba gUnU sa:ıt 15 de A nkaradn Nafia VekCllcU binası 'çtndc 

rnnlzeme mudürluğil odasında toplanan malzeme eksUtme komisyonunda 8680 İn· 
gillz lirası muhammen bedelli lstnnbulda cif teslim eartile 20 adet bltUm teshin kn· 
zanının pazarlık usulil ile eksiltmesi yapılacaktır. • ı 

Eksiltme şartnamesi ve tcfcrrüatı bedelsiz olarak mı:ılıeme mOdürlüğfuıden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat <'kslltme gOnUndekl kur il.zerinden Türk pnraııına tahvil edil
miş olarak 2490 ayılı kanunun 16 ncı maddesine göre hesap edilerek verilecektir. 

İstcklilerın uvn ;:kat temınat 'c :ıartna mcsinde yazılı veı::ılk ıl<' birlikte a.vni gün 
• t 15 de mezkur komı vond hazır bulunmaları Hı:umı'hr (3435) (1924) 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde nranar 

bu mezil etlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin cdcblir. 

1 - KRE.'VI PERTEV: Bir tuva
let mlıstahundu-. İnce bir 
itina vo yapılıs ndakl husu· 
siyet itibarile yllzdcki çl:r.gl 
\'e buruşuklukların teşekkil· 
lUnc ml'ınl olur. Dcılyl genç 
ve gergin tutar. 

!! - KREM PERTEV: Bir gOzcl
llk va ıtnsı:i r. GenJsleml:s 
Mcsamatı sıkıştıt"nrnk clld
dekl purtilk \'C knbarcıklan 

giderir. Cil ve lekeleri izale 
eder. Tc!li mat ve ıc!!ıı.f bir 1 
hnle getirir. 

3 - KREM PERTE''; Bir çild de
vasıdır. Derl guddcl<'rinln 
ifrazatını d02:eltlr. Sivilce ve 
siyah 'noktal rın tcz.nhi!rünc 
mllnl olur. Cıld adalesini 
bcsliycrck kuv\•etlcndirlr. 

Kuru cildler için yağlı, 
ve yağlı cildlcr için yağ-

ı 
sı7. hususi tüp ve vazo- ı 

Jarı vardır. 

Si 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3870 numaralı kanunu mustcniden 2112891 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararına göre teşckkul eden 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 

Merkezi ZONGULDAKT ADIR 
Birlikten Komiır almak istiyen Müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihi. 

ne ıkadar İstanbuldn Tophanede İskele cadde inde 28 numarada ve 15 
Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan do 1ruyn Zonguldakta 
SATIŞ BİRL1(;1 MERKEZİNE muracaat eylemeleri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ SERAİTİ: 
l - Kömür alıcılarının Kömür bedelini ödemeleri şarttır. 
2 - Kömtlrler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

l'clzrraf Adrc i: ZONGULDAU'. - SATIRÖ!\ttR - J 
Telefon: 145 ZONGULDAK ------· 

L. A. R. • • llükumetin İştirakile işletilen Roma11ya Tayym·e Postalan 
EMNİYET - SÜRAT - J{ONFOR 

Dünyanın en modern tıcaret tayyareleri ile 
iSTANBUL- BÜKl,EŞ ARASINDA HAVAİ POSTA 

2 Mnyıs 1940 tarllundcn itibaren: Yolcu, Po ta, E yayı tıc- r ye k bul ederek 
yenıdcn muntazam ~cferlcr ba lıyor. Hareket t rıfc ı b ncçht !itıdir: 

Her PAZARTESİ, ÇARŞA;\IBA ,.c CC!\JA günü 
Yeşilköy tayyare istnsyonundan saat 7,35 te hareket \e ı;aat 9,50 de 

Bükreş tayyare istasyonunn muvnsalnt. 
ller· SALI - PERŞEMBE ''c CUMARTESİ ~ünü 

Bükreş tayyare istasyonundan saat 9 da hareket 'c sant 11,15 te Ye. 
~ilköy tayyare istasyonuna muvasalat. 

Faua tafsHAt için Galatııda Kemankeş soı<a ında Tahir hanında "Servielul 
l\Iaritim Roman" )'tıı.ıhanclerinde L. A. R. E. S. Umumı accntelı ınc, "TURiST 
OFFICE ROUMAIN" \e WAGONS LITS yazıh.ınclcıine rruracant olunması. 

1 - 5 - 1!140 tnrlhindcn 11.ıb ren: 
Sahiplerine aıd ve idare malı sarnıçlı \'agonl rl n ledUeceh mayuıtın a·garl ha

mule 'e nakil :ıarUannda tarultıt yapılmıştır. Sah plcrınc nid mıçlı vagonlarla 
nakledilen benzinlerin asg, rl 13 ton olm sı kaydı kaldırılmı , lcHlmum nakliyatta 
vagon hacımlarını i!nde eden rakamlar, Benzin klıyntında H cim rakamlarının 
0,70 ile hasılı zarbı '\ c lspırto, Petrol, Ma :ıot, Motorm, h ·mu ( A it), makine yağı 
nıı~~~nda hacım rakamlarının 0,80 ile hasılı zarbı a g rl hamule tonu olarak 
tcsbit edilmiş ve bu şarUar Hususi mahiye ti haız olnn idare malı rruçlı vagonlara 
da teşmil edilmiştir. Hfısılı zarplardaki kes rlcrin yarım ton 'e dılha fazlası bir ton 
sayılır. Fazla ta!sillıt için istasyonlara mürnca:ıt edilebilir. (1940) (3HS) 

* * Muhammen bedeli 1860 Ura olan 8 kalem Berğmnn boru ve tc'ferruatı 20.5.1940 
Pazartesi g{lnn saat (10.80) on buçukta Haydarpaşada Gar binıısı dahilindeki ko
misyon tarafından ırı:ık eksiltme usulile sa tın alınaoaktır. 

Bu l&e girmek isteyenlerin 130 lira 50 kuru luk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle blrlıkte eksıltme gü nu saati"c k dur konu~ona müracaat· 
ları lazımdır. 

Bu ı e n.t sartnamclcr korr' yondan par asız ol r d ıtılm:ıl.t dır (3161) 
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8ctnl4_ 
~erkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. l:Sarsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsıye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ıhat Vekaletinin m~saıırlcsıni haızdir. Recete ile satılır. 

_______________ I_._ ___ ,,, A c E L ~ ' 

11 
SATILIK yeya KiRALIK ı · 

iç ve dış B A S U R M E M E LE R 1 N D E, Basur me
melerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan ~asur memelerinin tedavisinde 

RE K TA PAT 1 ŞiFA YI TEMiN EDER 

TURKiYE CUMHURİYETİ 

Pendıkte deniz kenarında garaj. bağ, i 

1 
b:ıhçe, meyva a açlarını havi ko~k 1 

Mi.ıracaat: Telefon 44036 1 

AN 1 

o 

T E S 1 R 

BAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP 

ROMATİZMA, SOGU 

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

ve bütün ağrılarını derhal kes 

Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde pullu 

kutuları isteyiniz. 

ZiRAAT BANKA Si .. ' ı ........................................................... ~ 
/ iNGİLİZ Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türle Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleJe..; 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zinat Bankasında lmmbarab ve ihbars12 tasarruf hesaplannda en 
iZ 50 liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ı1şağıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• Adet ı.ooo Liralık t,ooo Lira 
.. ,, 500 • 2.000 .. 

' ; 250 • l,000 • 
,, • 100 • 4.000 • 

100 ; . -" • s.ooo " 
120 ; H • 4,800 ;, 
188 ;. ZO ;. 3.ZOO ; 

DiKKAT:' Hesaplanndald paralar b1r sene t~inde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasivle v~nlecektir 
Karalar senede f defa. 1 EyUU, 1 Bi.rincikinon, ı Mart ve ı llazuaıa 
tarihlerinde ~1Li1ecektir. 

Ş i FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. ·redavi gören 
ilaçlar varmış fakat. ALLCOCK ya 
kısından bahsedilince. kat'iyen mi.ı.

1 balağa değildir Bir zat akşam tatbiı. 
ettiği bir ALLCOCK vakısı. bir gc 
ce zarfında tesirini göstererek Vf ı 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba 
ğo. Siyatik. d<'likli ALLC'OCK yakı 
lariyle şifavap olmuslardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit ettı 

ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK Bİ"R 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerir 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla. 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza ı 
rı,.J,,.rn~ ?7 hnf'nk kıırnc::tnr 

ÜSKÜDAR İCRA MEMURLU. 
GUNDAN: 

Bir borçtan dolayı haczedilip sa. 
tılmasına karar verilen Tortusuz 400 
Dürt Yüz Kilo Zeytinyağının 2/5/ 
940 tarihine mtisadif Perşembe günü 
saat 13 ten 15 e kadar Yakacık Çar
şısında Açık Arttırmaya çıkarıla

caktır. Kıymeti Muhammenesini bul. 
madıgı takdirde dokuz gün sonra yi. 
ne 9 5 940 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günu saat 13 ten 15 e ka. 
dar yine ayni mahalde satılacağın. 
dan talip olanların mahallinde hazn: 
bulunacak memura müracaat etme
leri ilan olunur. 

KAYIP - Kastamonunun Küre 
kazasından aldıgım askeri terhis tez. 

------------------------- keremi kaybettim. Yenisini alaca. 

Ereğli Kömürleri işletmesi -
KÖMÜR SATIŞ ŞUBESiNDEN: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mevcu. 

dat, teahhüdat ve matlıibatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3870 numaralı 
kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı 

hükmüne göre teşkil edilen 

gımdan esksinin hükmü yoktur. 
311 tcvcllHtlü Tahir oğlu Kamil AK 

KADIKÖY İCRA ME1\1URLU. 
GUNDAN; 

Karabetin İsmail Hakkıya olan 
borcundan dolayı mahcuz olup miı. 
tebaki bor.cun ödenmemesinden do-
layı satılarak paraya çevrilmesine • 
karar verilen konsol masa sandalya. Galata, Voyvoda Caddesı No. 

R A D y o s u " sessizliğin 
Kıymetinden çok fazla dei'ıe tekrar basıaJ 

~ m1 
ismini taşıyan her ~ 

FER RAN Ti dünyada bulunr" tekru sahip olma 
.... o::!!! vl dd .ıp duyusuna sahip old 

sag anı ma ' f&kaklarımda keskin z~ 
bunlardan daha hassas, temiz ve ' 
mümkün olduğu zaman bunları korku l'ardı: Bilmem 
nacak müessese şüphesiz ki F .. - ~ç~'!~~im. 

FIERRANTI A~-..~~ .r.,ı~~ bmparç 
İşçiliği ise, en Yfilı,A,, ~fJ il(,,. omu;\~.., '" ., 

fERRAN~ .l ~~~:<fEo---· 
_,,. =- ,.?ı~ \. 41-.o':l 

VA .. o i9 
NOSTON - MA ~\,ıa~STER 

U munıi Türkiye M ti'..\::Jlljğl : 
N. STEF ANIDIS ve S. SIGALAS ŞIRKl 

38 Tel: 49302 Anadolu Vilayetleri için Acentelik VE 

lar halı seccade vazo vesaire gibi ev '----------------------------------• devredilmiş olduğundan a18.kadarların her türlü işleri için 15 Mayıs eşyas~nın mublayaası~a tlmaliakp 0~~nla. ten 14 e kadar satış mahalli olan Ka 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satıı Birliği .. ne 
. . . . . rın rusumu a ıcıya aıt o uzere • 

1940 tarihınden ıtıbaren Merkezı ZONGULDAKTA bulunacak olan taliplerin satış günü olan 715 940 dıköy koltukçular içinde hazır bulu,n. 
Adı geçen Satış birliğine müracaat etmeleri. , tarihine müsadif Salı günü saat 13 maları ilan olunur. 

Sahibi ve Neşriyat tdtiddrii HalD LGtfD 00RD0NC0. GaAtecJ 
Ne~riyat T. L. Ş. tasıldığı J'eft. % AN Mat ... 

EYVA T BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
EMNiYETLE KULLANILABIL 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve 

TEMBELLIGINDE, MiDE EKSiLiK ve Y ANMALARINDA 


