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5 KURUŞ GUNLÜK SiYASi HALK - GAZETESi 

Muharriri : ARİ F ORU Ç 
INOI LIZ M EB'USAN MECLiSi ve hWdUnet murakabeal 

(Amerikan ve Fransu mecllslerlle mukayeseli) 
Fiatı 45 kuruştur. KAiıt buhranı dolayıslle talep miktarına 

göre basılacağı için taşra siparişlerinin 25 nisana kadar bildi· 
rllmesl. Siparişler peşindir. 

MOrıc11t yeri: lıUınbul Ankıra caddeal Adılet tıın No. 1 
Gmzeteler Bıvll (Hıllt OatDkucl) 

Tuğyanın Tahribat Sahası Genişledi 
Abloka ·Başlıyor f:;:::::~lNiksar, Tokat, Erbaa, 

Bitarafları 

Tatbik Edilecek i G:~:i::ir l da Sular Kapladı 
i i----· 

Almanya, Geniş Mikyasta 
Asker Toplamıya Başladı, 
., Milyon Kişi SilCih Altında 

lngiltere ile Fransa, Norveçten, Almanyaya 
Demir lhraca+.nı Tahdit Etmesini istediler 

Londra, 4 (Hususi) - İngilterenin umumiyetle harbi şid
Cletlendirmiye ve iktısadi ablokayı sıklaştırmıya karar verdiği 
ve bu yolda kati adımlar attığı her bakımdan anlaşılıyor. Bu 
yeni ve kuvvetli azmi tebarüz ettiren müteaddit vakalar vardır: 

Kabinedeki Son Tadilat 

1- Bunların birincisı, kabinen:n 
tadilidir. Bu tadil neticesin. 

~e, harbi azami şiddetle yaparak na. 

1 Amasyayı Tehdit Eden 
Tehlike Her An Artıyor 

Birçok Köyler Harap Oldu, Köprüler Yıkıldı, 
Nehrin Yükselişi 4 Metreyi Buldu, Kelkit de 

Taşarak Civar Ovalan Kapladı 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Amasyadan gelen ha

berlere göre, Y eşilırmak bugün de kabarmıya devam etmiştir. 
Bu yüzden tehlike gitgide büyümektedir. Sular, istasyon civa
rını kapladığı gibi, şehrin az çok münhat semtlerini de istilaya 
başlamıştır. İmdat kollan teşkil edilmiş ve mahsur halkın kur
tarılmasına başlanmıştır. r= 

Kelkit ve Yeşilırmağm taşması. , f - •• 11 

Tokat, Niksar, Reşadiye \·c Erbaayı 1 J 
ihtiva eden çok geniş L•r saha üze- G. Naci Tmaz Çekildi 1 
rinde de mfıhim tahribata ... r:bep ol. S· • 

zizmi bir an evvel y1kmayı istihdaf 1 
eden Mister Churchill, tngilterenin Almanya.gı ~ale11en bitaraf larla ngUiz deniz kontrolünün 

muştur. Güzergahtaki köprülerden 
bir çoğu yıkılmıştır. Y ilırmnk \•e 

Cahide lliizım Naşit 

Önümüzdeki tiyatro mevsimi 
için, Şehir Tiyatrosu kadrosun
da geniş değişiklik yapılacaktır. 
Şöhretlerini Şehir Tiyatrosu 
sahnesinde yapmış bir kısım 
artistler buradan ayrılacaklar
dır. 

• Şimdiye kadar bu en mümt.Az ti-

# 

yafromuzun kadrosuna alınamamış 
olan bi,r kısım §Öhretlerin de bun. 
dan sonra Şehir Tiyatrosu aanatklr. 
lafı arasında· bulunmaları temi?\ ofu. 
nacakt;r. 

Kadrodan aynlacak t>!Rnla: mf'ya. 
nn\da J. Galip Arean, doktor Emin 
Belığ Belli ve Hi.zunla CahidP Ar
te.rncl vtırdır. Esasen bunlardaıı ilk 

(Sonu Sa. 6 Stı: th 

. . . . 
emişen ve Durucasu öp ı IU-

lar götürmüştür. Tokat, Niksıır, Re. 
şadiye ve Erbaamn hariçle münase. 
betleri kesilmiştir. Ovalar ba~tanba. 
şa sular altındadır. 

Bir çok köyler suların tazyiki al. 
tında harap olmuştur. 

Kelkit ve Yeşilırmnk. slmdiye ka. 
dar görülmedik bir iriifaı bı;lınuş. 
lardır. Suyun yükseı;~i 4 metreyi 
gecmek ted ir. 

G~rek Amasyada, ~erek diğer tuR
yar. mıntakalannda k5ylerh irtibat 
temini için bütün vası•a:ardan ıstifo. 
deye çalışılıyor. ş;mdilik r. :i.fm;ça za. 
yiat yoktur. Fakat. maddi hasarın 
çok fazla olduğu tahm·n ediliyor. 

r eşilırmak mütemadiyerı 
yükseliyor 

Amasya, 4 (A.A.) - Ycşilırmnk 
bugün de yükselmekte devam ediyor. 
Amasya ile civar vilayet ve kazalar 
arasındaki yol ve telefon tertibatı in. 
kıtaa uğramıştır. Samsun treni bu. 
gün de gelmemiştir. Amasya istasyon 
binası ve makaslar su altındedır. İs.. 
tasyonda mahsur kalan memurlara 
müşkülatla ekmek verilebilmekteClir. 
Orta mektep binası ile bir ilk mek. 
tep binası sular altında kaldığından 
tedrisat tatil edilmişir. Posta \''! te. 
lefon binası da tahliye edilmiştir.HÜ. 
kumet ve belediye binalarının alt ka
tını basan sular gittikçe ç0ğalrnakta 
olduğundan evrak mahzenleri tahli. 
ye edilmiştir. Binanın tamamen tah. 
liyesi çareleri düşüniilmektedir. 

Sular bütün şiddetile üç kilomet
relik parke bulvar üzerinden akmak

(Sonu; Sa: 6: Sil 4) 

Saffet Arıkan 
Milli Müdafaa 

v ili Oldu 
Ankara, 4 (A.A.) - Milli 

Müdafaa Vekili ve Bursa Me
busu General Naci Tınaz sıh
hi vaziyeti dolayısile Vekalet 
vazüesinden istila eylemiş ve 
istifası kabul olunarak yerine 
Erzincan Mebusu Saffet An
kan'ın tayini Yüksek Tasdika 
iktiran etmiştir. 

Pazartesi Günü Başlıyoruz: 
MESSALİNA'NIN KIZ KARDEŞİ 

e Bu eser, İtalyan edibi Bayan Annie Vivan
ti'nin şaheseridir. Modern İtalyan edebiya
tının en çok okunan romanlarından biridir. 

biyatma derin bir vukufu olan arkadaşımız 
«Sinanoğlu)) tarafından büyük bir itina ile 
türkçeye tercüme edilmiıtir. 

• Muharrir, bu r omanda, kadın denilen file
mi, bütün o mestedici okşayışları ve öldü
rücü kaprisleri ile cidden eşsiz bir surette 
tahlil etmiştir. 

• <cMessalina'nın Kız Kardeşi», 1 talyan ede-

e Okuyuculanmız, bu eseri derin bir heye
canla takip edeCekler, va ondan, yüksek bir 
edebi zevk aJeaııklardır. «Meualina'nın 
Kız Kardeti» ıizi ilk satırlanndan itiba
ren saracaktır. 

BU TEFRIKAYI TAKiBE HAZIRLANINIZ! 



·.,.. ~."Yt ·~ ·. , · I 

:~ '.~ ::. _:i~~n· . Ş.~kası: . · 
wr,,,. , ... ~,..... • . . ... , 

··_----~~-----------= 

- ---- -· 

5 - 4 - 940 

. . 

Aldanmak ve Yanılmak 
~I 

f Urat edeyim ki, en acıdığım insanlar. 
duydukları fikirlere, §ayialara, bir 

yığın maksaUa icat olunan çeşit çeşit de
dikodulara, ve bu arada bilhassa siyası. 
radyo havndlslerlne, körü körüne denile
cek derecede süralte ve biç dflşünmeden, 
hiç şüphelenmeden, hiç tahlil ve tetkik 
etmeden inanan kimselerdir. Bunlarııı 

başlarını ben, içlerine herkesin, her iste
diğini atabildiği yunrlak ve umuml bi
:rcr çöp kutusuna benzetiyorum: Her ge-
ce, derin bir uykunun horultuları arasın
da boşalan bu başlara, ertesi sabah, her 
rast gelen, her söyliyen, her yazan, yeni
den taze süprüntüler doldurur. Hemen 
her gün, 24 saat evvel inandıklan bir yı
ğın pembe kanaati, bir yığın tatlı hul
yayı, hayatın filfül tekzip ettiğini göı·Urler. 

Yazan: Naci Sadullalı 

Hayır... Dedi.. Mehtabı seyredlyo-
rumı,, 

Sonra da başını havaya kaldırdı. Şaha
det parmağlle, ders!ıanelerlnin biltün 
ışıkları sönmüş bulunan Galatasaray lise
sinin üzerindeki içi san ışıklı, yuvarlak 
saati göstererek, gözlüklü miyop gözleri
ni gözlerime dikti; 
"- Monşer ... Dedi, şu mehtabın aza

metine, letafetine, cesametine, heybetine 
bak: Bir saattir seyrediyorum!,, 

Kendimi tut;'lmıyarak güldüm ve: 
"- Hııydl yürU ... Dedim, biraz da ya

rın akşam seyredersin!., 
O, yerinden ııyrılmak istemedi: 
"- Ben, onu her akşam bu muhteşem 

hıılinde bulıımam!,. 

"- Canım bulursun: Yeter ki, bu gece
ki yerini lyl belle: O, her aksam, bu hal
de, ve ayni yerdedir!,. 

Fakat, uğradıkları sükutu hayal, onla
rı. yenl gafletlere kapılmaktan, yeni ya
lanlara inanm:ıktan bir türlü kurtaramaz: Ne dersiniz? Onu, mehtap niyetine mek

tebin saatini seyrettiğine inandırabilmek 
hayli güç oldu: Hani, neredeyse, t'adde~ 

Ve den geçenlerden birinden, bana şahit ol
en mnsını rica etmek mecburiyetinde kala

caktım. Fakat sonra, onu utandırdığım ve 

O yalanlara aldanışın· suni ve mu"akkat 
saadeti içinde, avunup giderler. 

Vakıa, bazan, saadet aldanmaktır. 
bazan da, insan, en tatlı hülyalara, 
parlak ümitlere, en sonsuz huzura, en 
tam, ve en kuvvetli emniyete, hulA.sa, en 
pürüzsüz bir gönül ve kafa asayişine, 

ancak yanılmak sayesinde kavuşur. Ben, 
bu hakikatin en komik misallerinden bl-
rlslne, dün gece şahit oldum. Galatasaray
dan Taksime doğru yürüyordum. Mekte
bin kocaman demir kapısı önünde, sırh· 
nı caddeye dönmUş bir vatandaş duru
yordu. Bu garip vaziyeti bende merak u
yandırdığı için, yaklaştım ve yüzüne di'<.
kat1e baktım: Çok eski bir arkadaşımdı. 
Mektepteyken çok çalışkan bir çocuk ol
duğu halde, hayatta muvaffak olamamış 
ve kırkına yaklaşmasına rağm.en, 50 _ 60 
lira ücretli şirket, ticarethane kltiplikle
rJnde kalmaktan kurtulamamıştı. Adını 
söyledim. Bir ri'l'Yadan uyandırılmış gibi 
dalgınlığından silkinerek bana döndU. 

Sordum: 
"- Burada birini mi bekliyorsun? 
O, kemali ciddiyet ve heyecanla: 

duyduğu masum saadetten mahrum etti
ğim için de azap duydum: Çünkü' biraz 
evvel anlattığım insan sıfatına mensup o
lan o eski ve zavallı dostumu her hangl 
bir hakikate inandırmanın yegane neti
cesi, onu, muhayyel saadetlerinden mah
rum etmekten ibaretti. 

Hem onun, kime :ı:ararı vardı ki; biHl.
kis onun sayesinde, Galatasaray lisesiniu 
sarı benizli saatçlği de mesut olmuş ve o
nun kalbi de bir hayli zaman muhteşem 

bir mehtaba benzetilmenin hatln gururu. 
ve ıavııllı tesellisi1e çarpmıştır. 
VakıA biçare dostumu orada bıraksay

dım, o, hakikati anlamak için, güneşin 
doğmasını, ve ışıkların, hem mehtabın, 
hem ııaatin, hem de kendisinin suratım: 

tükürmesini bekliyecekti. 
Fakat beklemesinin bize ne zararı var-

dı? Nasılsa, tabiat yürüyor ve nihayet sa
bah oluvor . .ınlnes doğuyor ya? 

Cono sahtekarlığı suçlularınm dün Adliyede sorgulan yapılırken (Yazısını dördüncü sayfamızda bulacaksınız.) 

Temizlik T eşkilitı Şehir Kule Dibinde Bir Çocuk 
ihtiyacına Kafi Değil! Cesedi Bu!undu 

Şehrin temizlik işleri hakkında dün Belediye Reis Muavini 
Lutfi Aksoyun riyasetinde bir toplantı yapılmıştır. Kaymakam
larla Belediye Sıhhat ve Temizlik İşleri Müdürlerinin iştirak et
tiği bu toplantıda şehrin daha iyi temizlenmesi ve yaz günlerin
de muayyen zamanlarda sulanması etrafında görüşülmüştür. 

-ı Bunun için bir vazife talimatna· i ki T ü c c a r :,si hazırlanması kararlaştırılmış. 
İçtimada temizlik. işlerinin kadro. 

S 
•• •• ı d •• su gözden geçirilmiştir. Anlaşıldığı-U ru U na göre temizlik teşkilatı eldeki kad· 

ro ile yevmiye 1200 metre mikabı 

Samsun, (TAN) - Ş~hrimiz tuc
carlarından Mustafa Aldıkaçtının 
Milli korunma kanununa muhalif o-

• 
Galatada Kuledibinde yeni doğmuş ve göbeği kesilmemiş 

bir erkek çocuğu cesedi bulunmuştur. Ceset, iyi ambalaj yapıl~ 
mış ve bir sepete konulmuştur. Bu sepet evvela çelikçomak oy
nıyan iki çocuk tarafından görülmüş ve polise haber verilmistir. 
Polis ve Adliye bu hadise ile alakadar olmaktadır. 

Çocuk Tıbbı Adliye gönderilmiş ı-

tir, soğuktan Donmuş! Tren Altında 
Kalanlar 

~ 

çöp toplamaktadır. Halbuki toplan. 
ması lazım olan çöp miktarı 2000 
metre mikabından fazladır. Temizlik 
teşkilatı bu çöpleri toplamak i<;in 
193,759 kapıya müracaat etmiye ve 
bundan başka da 7012 sokağı temiz_ 
lemiye mecburdur. Bu işler için 1000 
den fazla ameleye ihtiyaç olduğu 

halde halen kadroda 700 amele bu· 
lurunaktadır. Bu da mevsim do!ayı
siyle hazan daha fazla azalmaktadl.!". 

• larak fazla fiyatla şeker sattığı anla
şılmış, tevkif edilip !nahkemeye ve. 
rilmişti. 15 gün mevkuf olarak du. 
ruşması yapılan Mustafanm suçu sa
bit görülmüştür. Mahkeme kendisi. 
nirı 500 lira ağır para cezıısı öcıeroe
sine ve 2 sene Amasyaya sürgGn e
dilmesine karar vermi~t.ir. Temizlik vasıtalarına gelince; kad 

Siir/fp mnl1kii,,,, oı.~ :J~-,.. r,,,:ı., '>~ ı ........... ,..... o:ı 1 ı:; "-" ı.... c: .. ---=· -

Çatalcalı Hudbi ile 20 yaşındaki oğ 
lu Nalın Bakırköy civarındakı or
manlarda odun kesmiye gitmişler. 
dir. Fakat akşam üzeri oğlu Naimi 
bulamıyan Hudbi polise haber ver
miştir. Üç gün geçtikten sonra dün 
ormanda bir ceset bulunmuş ve Hud 
biye haber verilmiş, ceset Tıbbı AdlL 
ye getirilmiştir. Ceset, soğuktan don_ 
ma alametleri gösterildiğinden mor_ 
ga gönderilmiştir. 

Lion - ~J1elba Sahipleri 
Deraet Ettiler 

Viln Anadolu banliyösünde kanlı 
bir kaza olmuş, Devlet De:niryolları 
memurlarından Nureddin Önul isım. 
li genç, parçalanarak ölrrıfü;ti.ir. 

Haydarpaşadan saat 8 de hareket 
eden yirmi numaralı baoliyô treni, 
Pendikten dönmek üzere manevra 
yaparken lokomotife bağlı vsgonıın 
arkasında bacaklarından tekerleklere 
takılı olduğu halde vı.icudti sallanmış 
ve başı yere çarpa çarpa parçalanmış 
' ·xeynycf' cieh1a1 · 'hıaKacıarıımı vo 
adliyeye haber verilmi~, tahk;Jtata 
başlanmış, fakat ilk al" ta.!'da cesedin 
hüviyetini tesbit etmek mümkün o
lamamıştır. 

fefrika No. 19 Yazan : Theodore Felstead 

Kral Aleksandr Pariste 
Bir Pakt lmzalıyacaktı 

Bundan başka Deutsche Grossebrl .. 
t&.nnin adlı bir gazete de neşrolun. 
du. Bizzat Doktor Risel, bu gaze. 
tenin tahriri ile me~güldü. 

İş cephesi mensuplarının casus. 
luk işile meşgul edilip edilmedik. 
leri malum değildi. Fakı:ıt bunlan 
bu işle meşgul etmiye ihtiy:ıc yok
tu. Nazlstlerin o zamanki siyı:ıseti, 
İngiltere ile barış içinde yaşamak, 
İngiltere ile tedafüi ve tecavüzi 
mahiyette ittifak yapmak, bu itti
fak sayesinde A vrup:tda hakim ol. 
mak, elhasıl İngiltert!ye den izleri 
bırakarak karalarda saltanat sür. 
mekti. 

f akat arada mtilazim Stc-
vart'ın vakası gibi vaka

lar da eksik olmuyordu. Sonra Yu. 
goslavya kralı Aleksarnlrm Paris
te katli ve katil olan Hırvatm i.ize
rinde de Münihte verilen sahte bir 
pasaport bulunması, vaziyeti blr 
hayli değiştirmiş ve zihinleri te
şevvüşe uğratmıştı. 

Kral Aleksandır, } .. ransa .ile bir 
pakt imzalamak üzere J:<'ransaya gel 
miştl. Bu pakt neticesinde bir ta. 
raftan İtalya, diğer taraftan AL. 
manya, Balkanlarda bir mevki sa-

• hibi olmaktan ümidi keseceklerdi. 
Tam bu sırada kral Aleksandrm 
katli, vaziyeti son derece teşevvü. 
şe uğrattı ve herkesi rahatsız etti. 
Fakat buna rağmen Alınanlar, ln
gilereyi kazanmak için uğraşıyor 
ve Berlindeki harici teşkilAt dai
resi şefi Bohle, Almanyadan İn
giltcreye gönderilecek adamları 
dikkatle seçiyordu. 

1937 de Alman gazetelerini Lon
drada temsil edenlerin sayısı sek .. 
seni bulmuştu. Bunlar yaZllnnnı, 
temsil ettikleri gazetelere gönde. 
riyor ve gazeteler bu yazıları der .. 
hal Bohle'e takdim ediyorlardı. 

Bütün bu muhabirler, para yL. 
yor ve bir gecede 50 ~terlinlik kl
ğıtların sefahat ocaklarnıda eritil.. 
diği göze çarpıyordu. 
Muhabirlerin bu gibi sefahat yt>r. 

lerine düsen zabitleri avlamıya c:a. 

Iıştiklan anlaşılıyord11. Bütün bu 
muhabirler yazılarını yazıyor ve 

mektupları açılmadan sevkolunu .. 
yordu. 

Doktor Rosel, Parlamento cad
desinde bir yazıhane açmıştı. 

Onun vazifeleripd-an biri, Ingil
terede ticaretle uğraşan Alınanla
rın adreslerini tanımak, bunların 
bütün faaliyetlerinden haberdar 
olmak, hangi müesseselerden alı~ 
veriş yaptıklarını anlamak ve AL 
man müesseselerini Yahudi kullan
maktan menetmekti. 

Onun bir v;zifesi de İngiliz -
Alman istihbarat bili·osun..ı ıdaro 

etmekti. Bu büronun, görünüşteki 
vazifesi gazetelere, Almanya hak
kında öğrenmek istedi..'!t!eri rnalu. 
matı vermekti. Londra gazetehrln-
den herhangisi Almanya.ya bir mu .. 
habir göndermek istediği takdirde, 
bu büro her kolaylığı gösterecekti. 
Hatta bu büro, bu gibi muhabir. 
lerin masraflannı dahi vermektt:n 
çekinmiyeceğini söyliiyord1..1. 

Rosel'in çalr~tığı daireden biraz 
ötede "Skotland Yard., müessesesi, 
bir tarafında da, Parlamento bina
sı bulunmakta idi. Dahiliye Keza. 
reti ile Hariciye Nezareti çok ya. 
kınında idi. Rosel, burada çahşmak. 
la, gizli kapaklı hiçbir işle meşgul 
olmadığını gösterecekti. 

Bir taraftan iş cephesinin şube. 
leri de faaliyette idi. Buralarda 
top!antılar yapılıyor, konferanslar 
veriliyor, arada bir eğl~ııtilcı: ter. 
tip olunuyordu. 

Münih buhramna k11dar vaziyet 
bu şekilde devam etti. 

Münih buhranı, herkesin Al. 
manlarla ilişiğini kesmesine sebep 
oldu. Hiçbir kimse .Rosel'e yüz ver-

miyor, hiçbir kimse onu _dinlem~k 
istemiyordu. Rosel de, harbin yaK
laşmakta olduğuna kanidi. Fakat 
bir ıeyler yapmıya im'!tô.n bulun~ 
duğunu zannediyor ve fngilterede 
Alman taraftan bir küfü~ vücude 
getirileceğine inanıy,,rdu. 

<Devamı var) 

bulunmaktadır. Ayrıca 8 arazözle 16 
Siirt, (TAN) - Şeker tlzerine 10 kamyon da yeniden sipariş edilmiş. 

kuruş zam yapıldıktan s:mr:ı, şchi.Tde tir. Bunlardan 5 kamyon bu ayın so 
bazı tüccarların 24 saat zarfında be- nuna kadar teslim edilecektir. 
yanname vermediği gi:ir;.ilmüş. ::akı Taksim Gazinosunun Vaziyeti 
bir takibat neticesinde Batı mahaJle. T k . G . ·şlet"""ek u"zere . . . . a sun azınosunu ı ... 
sınde manıfatura ve şeker tıcaretıle t kk"l d · k t belediyeye mü-

1 1 H 1
.1. k' 

1
. eşe u e en şır e , 

meşgu o a~ a ı ın on se ız ıraya racaat ederek gazinonun halen tesli171 
satılması ~azım gel:n şeker sandık-ı edilmemesinden dolayı şikayet etmış 
larım 20 lıraya sattıgı anlaş1lınış, der dak" mukavelenamenin mün-
h 1 k 1 k .. .. h 1 ve ara ı 

a ya. a anar~ ~u7mu !neş utma ı- fesih olması lazım geldiğini bildir-
kemesme verı.mıştır. miştir. Esasen şirket yalnız başına 

Geç vakte kadar devam eden ~~- gazinoyu idareye kafi bir sermay.
ruşma sonunda mahkerne H~lilın tedarik edecek vaziyete değildir. Bıı 
suçunu sabit görmüş, suçlııya takdirde de gazinonun idaresi yeni. 
500 lira ağır para cezasma ve 2 sene den münakasaya konulacaktır. 
sürgüne mahkum etmi~tir. Fransız Amiralinin Tetkikleri 

Antalyada 
Antaıya, (TAN) - Bakkal l'H=~~şa. 

rır. yeğeni Ahmet, Milli korunma ka
nununa muhalif hareketinden dolnyı 
adliyeye verilmiştir. Yakında muha. 
kemesine başlanacaktır. 

Navlun Tarifesi 
İçin Tetkikler 

Dün öğleden evvel Vali ve Beledi
diye Reisinin riyasetinde, pasif ko
runma işleri için bir toplantı yapıl
mıştır. Fransız pasi! korunma müte_ 
hassısı Amiral Mouren'nin de iştirak 
ettiği bu toplantıda Belediye Reisi 
şimdiye kadar yapılan tetkiklerin 
neticeleri hakkında izahat alınıştır. 
Öğleden sonra Amiral Mouren, ya. 
rundaki zevatla beraber şehirde sığı
nak ittihazına elverişli yerleri gez
miştir. 

Üsküdar ve Kadıköyün 
Nazım Plaruan 

fet ~ttikleri zannedilen Lion Melba 
fabrikası müdürlerind~n Kostı:ı.ııtin 

ve Yorgi aleyhine açılan ve mevku
fen devam eden dava, Altıncı As
liye Ceza hakimliğinde beraetle netL 
cclenmicıtir. Hakim. mufassal esbabı 
mucibeli kararı sonradaı1 bildirece. 
ğini kaydederek beraet hararını teb
liğ etmiştir. Bu kararda suçlu sanılan 
ların ruhsatnamelerine göre senede 
bir milyon kilo şeker istihlak edebi
lecekleri yazılı iken, bunları~ bin iki 
kilo şeker almalarmın iht;kar olma
dığı ve bu şekerlerin kanunun meri
yete girişinden çok evvel al·ndı~ı ve 
sucun mevcut olmadığı bildirilmiştir. 

Milli korunma kanununun hi.ıküm
lerini ve Büyük Millet Meclisindeki 
münakaşalara ait zabıt suretlerini 
tııhlil eden hakim, K:>.stantin ve Yor
ginin beraetlerine ve sebebi a!larla 
mahkum ve mevkuf oJmndıkhrı tak
dirde tahliyelerine k:ırar vermiştir. 
Mö.znunlar tahliye "?dı lınl~tir. 

M iidürlerin anlattıkları 
Dün fabrika müdürlerile görüştük. Size 

şunları .söylediler: 
''- Biz, bu memleketin çocuğuyuz. 

Milli Korunma Kanununa istina· 
den hükumet tarafından, kara suları
mız dahilindeki kömür nakliyatı 
navlunlarını tayin ve tesbit eden ta. 
rifenin müddeti bu ayın 15 inde bi
tecektir. Bu tarihten itibaren tatbik 
olunacak tarifeyi tesbit etmek üzere 
Münakale Vekaleti İstanbula gön· 
derdiği bir memuru ile tetkikata baş. 
lamıştır. Tahmin olunduğuna göre 
halen tatbik olunmakta olan tarife 
bir müddet daha temdit edilecektir. 

Adliyeye verilen armatör 

Belediye imar müdürlüğü Üskü. 
dar ve Kadıköy cihetlerine ait nazım 
planları hazırlıyarak dün Vali ve Be
lediye Reisine vermiştir. Bu planlar 
Meclisin bu içtimaında tetkik edile
cektir. İmar bürosu bundan sonra da 
O's'küdardan Beykoza kadar devam 
eden Anadolu cihetiyle Boğazın Ru· 
meli cihetinin ve Bakırköy kazası
nın pllnlannı hazırlıyacaktır. 

Memlekete ve onun kanUJ'llarına her va
kit sadakat ve hürmetle bağlıyız. cum
huriyet kanununun himayesi altında dai
ma nıımuskllr ve doğru iş yapmayı şiar e
dinmiş in~anları:ı:. Bu işte bir g\lna mak
sadımız ve günahımız olmadığını bildiği
miz için, bu işin başındanberi hiç bir gün 
adaletin neticesinden şüphe etmoo1k ve 
bir an endişeye düşmeğe sebep görmedik. 
Çtinkü, Cümhuriyet adliyesinin adaletine 
candan inanırız. Tefhim edllen karar, bi
zi bu kanaatte takviye etmii$, meml~1teti
mlze ve hUkQmetimlze daha çok minnet 
ve muhabbetle bel bdladığımızı borç kıl-
mı:ıtır ... 

Milli Korunma Kanunu hükümle. 
rine aykırı hareket eden bir armatôr 
Liman Reisliği tarafından müddeiu
mumiliğe verilmiştir. 

Hakkındak adli takibata başlanan 
armatör Nazım Sadık oğludur. Su· 
merbankın İstanbuldan Gemliğe, 
sun'i ipek fabrikası için taşımak is- 1 

tediği kömürlerden, Münakale Veka-1 
letinin tesbit ettiği tarue haddinden 

1 
yüksek fiyat istiyen Nazım Sadık oğ
lunun bu hareketi Liman Reisliği ta ] 
rafından öğrenilmiş ve armatör adlL 1 
yeye verilmiştir. 

___,_o.,.-~ 

SUAL CEVAP 
t - Yeni harflerle lnglllzceden tUrk• 

çey• bUyUk IOgat var mıdır? Varu, ne• 
reden, naaıl ve kaç kuru~a tedarik edl· 
leblllr? 

8 - Yabancı dll bilen memurlar için 
eenede k19 defa imtihan 19ılıycr? 

C - Bunlar için her sene İklnclteo
rin ve Mayıs aylarında olmak üzere iki 
defa 'imtihan a~ılacaktır. Bu sene İkin
citeşrlnde yapılamadığı için Martta ya
pılıyor: 

C - BabıAU kitapçılarında muhtelif 
kimseler tarafından yazılmış müteaddit 
\ugatler vardır. Kütüphanelerden kata-
loğlar istlyerek bir Hl.ııat beğenir ve o• • 
nu slpariş edersiniz. 8 - Yenı tallm11tnameye Ubl tutulan 

• 9311 - 840 aeneal lise •on eınıf talebe
lerlnln dera Hneal l9lnde aldıkları nct-

Mahkiım Oldu 1 - Onunou eınıftayım. Aakert llHY• lırın dereceal mi dlplomıya geçecektir, 
girmek latlyorum. Bunun için no J:aman yokaa ııee bitirme imtihanında atının 

Hasan Karaduman, balıkçı Hata.- ve nereye mUracaat edeyim? notların derecesi mi? 
nın· cebinden para cüzdanını yankesi· c i tl t c _ Diplomalara sene irinde alınan 
Cı.lik suretiyle ,.alarken yakalanmış 1 - G rme ııar arını ve müracııa za• .. 

-Y manını bulunduğunuz yerin askerlik notlarla lise bitirıne imtihanında alın11n 

Kazanın nerede vuku bulduğunu 
anlamak için kan ızlcm takip edile 
eclile geriye doğru yürünmü7 ve iı.
lerin Yunus istasyonu ile Zeytinhh· 
ter arasında kaybold'..lgu görülmüş. 
tür. Bundan kazanın bu noktada vu
ku bulduğu anlaşılmıştır. Bu vaziyet 
karşısında bedava seyahat etmek is
tiyen bir adamın vagonun altına sak. 
landığl, Yunus istasyonıı ile Zeyun
likler arasında mecali kalmıyarnk 
bulunduğu noktadan :ız1cık aşağıya 
sarktığı ve o zaman da k!ızaya uğra
dığı tahmin edilmiştir. Fakat öğleden 
sonra kazazedenin hüviyeti anlaşılın
ca bu tahminin yanlış olduğu göriıl-
müştür. 

Kazazede, Devlet D!miryolları do
kuzuncu işletme müfetHşliği memur. 
le.rından yol kısım ~fi Nureddin Ön
aldır. Nureddinin nasıl olup ta bı.ı 
vaziyete geldiği henüz tesblt edile
memiştir. 

Parçalanan amele 
İzmir 4 (Tan M11habirlnden) 

Alsancak istasyonunda bif tren ka 
zası olmuş, Seydiköy katarının altın 
da üç kişi kalmıştır. Bunlardan Ka 
sım ismindeki amele parçala:ıarak 
ölmüş. Hüsnü ve Şükrü ismindt"k 
arkadaşları da ağır surette yaralan 
mışlardır. 

Bir tren yoldan çıktt. 
Samsun 4 (Hususi) - Paznrtes 

günü saat 20.5 de L!dik istasyonun 
dan Kavağa gelmekte olan roarşan 
diz treni 57 inci kilometrede.o geçer 
ken heyelan dolayısile makine ve 
yük vagonu yoldan cıkmış v_e k~sme 
parçalanmı~tır. Kaza netıee~ı g~r 
döfren Osman vazife başında olmu:. 
tür. Başkaca nüfuz c;ayiatı yoktur. 

·----,-·--------·-.ı 
T A K V 1 M 

5 Nisan 1940 
CUMA 

4 nncn ay GUn; ao 
Arabt: 135~ 
Safer: 26 
Gün~: 5.37 - Öğle: 
fkindi: 15.54 - Akıııım: 

Yatsı : 20.11 - imsalc 

Kasım: ııso 

'Qumt~ 1956 
Mart: ?3 

12.17 
18.38 
3.~3 

ve adliyey~. verilıniştir. yankesici J "-lbesinden ö~renebilirsiniz. notların vp~afü:i kaydolunacaktır. 
bir ey on gun hap.se mahkum olmuş .... --------.... ------------------• 
v~ ~vkif cdilm.iştir. 
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1ngiliz Kabinesi 
l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 

1VI ister Chamberlain, bir müddet. 
lı. • tenberi yapılması beklenen 
'Jı:~hıne tadilatını yaptı ye bilhassa 
f 1 ınühim şahsiyete, iki büyük iş 
~lll'di. . 
ti. llu şahsiyetlerin biri, Bahriye Na
~1.~ Mister Churchill'dir. Geçen Bil
• Uk Harpte, memleketini zafere ka
V~şturmak için çalışan ve muvaffak 
0 an Churchill, aradan yirmi beş se· 
~~~ geçmesine rağmen, bütün ' canlı. 

1'1nı muhafaza etmis ve bu defa da 
~~l'bi, muvaffakıyetli bir neticeye 
Pnt;ıl'nıPlc icin en mühim \'azifeyi Ü-
2: • -
l C!rıııe almıştır. Ona kabinede veri. 
~n ınevki, bütün mUdafaa kuvvetle. 
~ın· t ın başkumandanhğına benziyor. 
,hu:rchill, bütün müdafaa kuvvrtle. 

~lnin erkanıharbive reislcrile isti. 
;re edecek ve harbi azami canlılıkla 
ıı:re için lazım olan kararları ver<-. 

~~k, tnüdafaa kuv,·etleri ile harp ka. 
•nesi arasındaki irtibatı temin ed~. 

~ek ve harp kabinesi de bütün hüku. 
~et dairelerini, müdafaa kararları-

11 Uygun bir tarzda işletecektir. 
Mister Churchill, İngiltere halkı. 

t'1tı itimadını kazanmış bir şahsiyet. 
•ı:. R:endisi hem fikir, hem hareket 

• ~~~dır. Ve bu iki sıfatı birleştir. 
~gi için bugünkü mevkic yüksel-
~ektedir. • 
\>Almanların en cok sevmedikleri 
~ Şahsına mütemadiyen taarruz et

t leri bir adam da odur. Çünkü Mis. 
d~~ Churchill, ötedenbcri nazizm 
~ olarak maruftur ve nazizmi 
lı ak, onun en büyük emelidir. 
t'~.rbi muvaffakıyetli bir neticeye 
k 01i.irınek, onun nazarında, yalnız as. 
d 11'1 bir hedef değildir. Ayni zaman
Sa bir içtihat ve iman meselesidir. 
CUnuel Hoore ....._____ _____ _ 
(( abinedc yapılan ikinci tadil. 
~ Sir Samucl Hopre'un Hava 

11tırlığına getirilmesidir. 
lngilterenin bugün en mühim nıe. 

et kllleterinden biri, hava üstünliiğünü 
1i, illı~t kat temin etmek ve bu yolda te. 
ra ~ 1tı edeceği listilnliikle kati netice. 
:m e doğru kati adımlar atmaktır. 

te ~anıuel Hoore'un Hava Neza-re 
lŞ 

ış 

tıne getirilmesinin hikmeti, tav,•a. e . • ,, 
ıstihsaline azami hızı vermek ve 

'Da11:9tol'{ her ~ .bı::ua 
l'. 

ve 
ta 
in 11~~1:'1Uel Hoore da hu işi başaracak 
o- ~ ılıyette sayıldığı l~in, bu sırada 

11 rnevkie getirilmistir. · 
nu b l{abine-de yapılan ·diğer tadilat ise, 
ile u ehemrniyetJ haiz değildir. 

~ 'l'adilattan beklenen netice, hem 
f1ı~bi canlandırmak, hem iktısadi ah. 
IJı_ ayı sıklaştırmaktır. 
~ıc;:tısadi Abloka ;--..____ _____ _ 
Bu ~dizden Chamberlain kahine. 

11 si, l\lister Chamberlain'in son 
~ 111kunda anlattığı tedbirleri almıya 
llşlanu'ltır. 

b lııı tedbirlerin en mühimmi, mil .. 
ı11

11ha silahını kullanmak ve bitaraf. 
h l'lll ihtiyacından arta kalan malla

m. satın almaktır. 
ul.. b;ı Cenubu Şarki A Vrttpada hu iı;i 

teka~~cak olan koordinasyonun tl'. 
do- te kul etmiş olduğu ve faaliyete 
ur.. ~llıek üzere bulunduiru bildirili~or. 
n- ~ 

1 
ll banket, müttefiklerin donan. 

bıı ~" at'ından vesair askeri kuvvetle. 
ne .. ,i~~en htifade~·e karar verdikleri 

~il 1
• mali ku\•vetlerini de kullanarak 

ııJladıklan işi başarmak azminde 

1111klannı gösteriyor. 
- e ~ vaziyet te harbin her sahada 

ka· ltt~t bir safhaya girdi~ni tebarüz 
tırı- ~ktedir. 
Ka- ::::::=========ı======s===:::::::s 

ak 
~ki 

lan .. 

56 
ı3 

~.17 
"38 
ı.~3 

Sovyetler, Finlere 

'f eni Teklifler Yaptı 
l~tQkholm, 4 (A.A.) - Moskovadan 
~!'\ ~olms Tidningen gazetesine ge
hüt, aberlere göre, Sovyet - Fin 
~t ~ereleri ciddi zorluklara tesa
V et:ncktedir. 

•11\1:rııen malfrmata göre, Sovytler 
ltif'<tlldadan her türlü tedafüi Şımal 
hıq akından vazgeçmesini, yeni hu
li h~ askerlikten tecrit etmesini, ye. 
h~i r. Mannerheim hattı inşa etme
lı:3 .111 ve Rusya aleyhinde matbuat 
t4i~Yatına ınani olmasını istemek

<.rler. 

lt Finlanda müdafaası 
•~selsinki, 4 (A.A.) - D. N. B. A

\> 1 bildiriyor~ 
ıı E!tli Müdafaa Nazırı General Vt>l
~ .rıeşrettiği bir emri ycvmide mil. 
u~1Udafaanın yeni ve ağır vazifefor 
lq

1
enrnek zaruretinde bulunduğunu 

t ı.~tnektedir. Nazır ezcümle demı~ 
,,{'ol: 

~a;glikbalde Finland:ı, milli :nnda
~E!~~ı,. bun~an yirmi sene evvelki 

t
t &ıpıne gore, fakat bu devrin a
ll\ §eraitini göz önüne getirerek te>n. 

~d.ecektir ... 

Kavuktaki Keramet 

ALMANYADA -;·~;;·~j;lı T Ürk A•d•m••~::::.::.:ELEK 
Beş parmak bir olmaz. Ki .. 

K .. l .. .. misi küçük parmak gibi kulak ka~ı. 
S f · 1 · İ Oı JJ USU maktan, kimisi adsız parmak gilıi 

M d S k 
e 1 r e r 1 1 3 yüzük taşımaktan başka bir şey ya· a . en 1 ıntısı. L~NDRA. Sapan :!=:~ii~:::.m:":.ı.b~h~~=-;7,:::: 

İnsanlar da böyledir. Herkesi biı 

G k A 1
: tutmamalı. Hele herkeste mutlaka 

·ıı· t Toplantısmal. Başına bir standard kabiliyet aramamalıdır. 

1 ı Çe r ıyor 1 
Nasıl adamların, boylan boslan bi. 

1 
ribuine uymazsa kudret \'e kabili, 

Gidiyorlar . Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) - yetleri de uymaz. 

Her Aile Üç Kifo 
r 

Maden Verecek, 1 

Abideler Eritilecek j 
Alman cephesi, 4 (A.A.) - Havas . 

Ajansından: 
Führer'in yıldönümü münasebe. 

tile Goering, bir milli maadin ianesi 
tertip etmiştir. Bu iş için kuvvetli 
bir propaganda yapılrnağa başlanıl
rruştır. İşin ehemmiyeti iane derci
nin muvaffakıyetini ihlal edecek her 
türlü ihtilasların idam cezası ile kar
şılanmasına karar verilmiş olmasın
dan anlaşılmaktadır. 

Her aile en azı üç lilo kalay, ba
kır, bronz veya kurşun vermek mcc· 
buriyetindedir. Almanyanın me§hur 
abideler sınıfına dahil olmıyan biL 
tün abideleri. Alman harp sanayiine 
teslim edilecektir. 

Berlinde Hohenzollern hanedanı
nın şerefine dikilmiş olan Birınd 
Frederik'in bir kaç ton bronz sikle. 
tinde olan heykeli yakında eritile· 
cektir. 

el- Gazetecilik mesleğini ele alalım. 
1 5 Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, ra l\lesela ben. Benden ne olur? Ne kc-

• yoda çiftiçilerimıze bir hitabede b~- ranıet umulur? Yarın bir ialso ya. 
lunmuştur. Vekil, Mılli Şefimizın 

Parsam: 
"lkı kat mahsul,. dir.?ktifini ve Baş- - Yahu! Sen gazetecisin! DÜ§Üll, 
vekil Refik Saydamın "Çok ekiniz,, meli değil miydi? Hiç böyle falso ya. 
tavsiyesini hatırlatarak dünyadaki pılır mı? Diye birisi bir serzeniş cts' 
zirai durumu, muharip ve gayri mu- ben ne diyebilirim? 
harip devletlerin zirai maddelere O- Şunu di~·ebilirim ki; benim kabili 
lan ihtiyaçlarını anlatmış ve ".Eke- yetim bu kadardır. Gazeteci oldu di. 
bildiğm kadar, elinin vardığı, gücü.. ye benden daha yüksek randıman. 

1 

nün yettiği kadar ek,, demiştir. incelik ve durbinlik beklemek haklı 
Vekil memleketimizde zirni maı:- olmaz. Zira bir adama gazeteci de. 

1 sulatın çokluğuna rağmen bu ·tavsı. mekle gazeteciliğin bütün vasıfları' 
yede bulunşunun seb<!bini de izah e. hemen onda belirmez. Nasreddin Ho. 
derek ihtiyacımızdan fazlasmı sat- caya birisi bir mektup getirmiş. Ho. 
makta olduğumuzu. h:ıriçte pek çok ca bakmış ki; mektup Farisi; 

- müşteri bulunduğunu, fazla mahsu- _ Bu Farisidir. Ben buntt okuy:ı, 
liin memleketi zengin edecegini söy. marn! Demiş. Adaın da: 
lcmiş ve Avrupanın buğday ambarı _Yahu! Koskoca kavuğunla be• 
olan aşağı Amerikada bu sene mah- de seni bir şey bilir sanırdım. Yazık. 
sulün yarıdan da az ıstihst\l edildiği.. lar olsun! Diye çıkışınca Hoca henıeu 
ni, ekilen her şeyin para edeceğini kavuğunu çıkarıp adama uzatmı~: 
ve mahsulün dünya piyasalarında. git - Keramet kavukta ise al da seıı 
tikçe kıymetlendiğini haber vermiŞ- oku! Demiş. 
tir. Hayvan bakımına da cok ehemmi }'ilhal keramet gazetecilikte ols:ı 

~
yet verilmesi icap ettiğbi bildiren ne ili! Mesele bu gazeteciliğin umu. 
vekil sözlerini şöyle bitirmiştir: lan asgari seviyeye varabilmesi için 
"- Bak sana söyliyeyim arkadaş; elde edilmesi lazım gelen şahsi ''a• 

önünde çok verimli, kazançlı bir i§ sıflar ve mesleki ''asıiaları cemede • 
acılrrustır. Bunu tam başvmak idn bilmektedir. Yoksa: 
düzenini düzeltecek, hayvanlarım - Ben gazeteci~·im. Ben dokto. 
kuvvetlendireceksin. rum, ben pehlivanıın demekle b!l 

Öyle samanla, saldım çayıra mev- !!Öylenen ltünerler elde edilmiş ol, 
lam kayıra ile beslenen hayvan ne nıaz. 

Bielfeld Belediye Reisi, yeni tasar_ 
ruf sandığı binasındaki demir par. 
maklıkları, bronz çerçeveleri, gişele
ri ve kalorifer boruları kaldırmış ol
duğundan dolayı tebrik edilmiştir. 

Nuremberg Belediye Rej.si de Ope. 
ra binasının cephesini tezyin eden 
10 kental Valkyrie heykelini kaldır. 
mış olduğu için tebrik edilmi§tir. 
Spor klüpleri ile her nevi cemiyetler, 
R7f"8nni~.<'!ır°'1c uirege--trmc-eo.b:mlş 

lerdir. 

r INGILIZ -,1 Fransa Yeni 
Büyük Elçisi Dün 

istediğin işi görür, ne de beklediğini Böyle olunca da mızıkadan falso 
verir. sesler çıkar. Bu kusur gazeteciliğin 

Vakit geçirme, şimdiden yoncala. değil, eksik özlü gazetecinindir. 
rını kurmıya, çayır toplamıya, yem- Bir mesleğin tekamülü, ona göste· 
lerini yetiştirmiye bak. Yonca için rilen rağbet ile mütenasiptir. Gazc. 
sana yapılabilecek yardım esirgen- tecilik tc diğer bütün meslekler ı:ihi 
-ı ... ~ .... ,,.tı.. --~-~ .. halkın rağbetine mazhar oldukça Londrava Gitti 

rglıteren.tii :Ankara Bt1Yük El
çisi Sir H. Knatchbull Huges· 

Kömür için alınan tedbirler sen K. M. G. , dün sabah Ankaradan 

Berlin, 4 (A.A.) - Almanyanm 
kömür komiseri, dün müstehlikleri 
önümüzdeki loş için m3.h':'t•Jı:atlarını 
şimdiden tedarik etmiye icbar eden 
bir beyanname neşretmiştir Fakir 
ve muhtaç vatandaşlar için hususi 
krediler açılmıştır. 

~ehrimize ielmiş ve dün akş,ımki 

Avrupa ekspresi ile Londraya h!lre
ket etmistir. 

Büyük Elçi, Cenubu Şarkt Avro-

pa memlekeUerindeki İngiliz Sefirle-
rinin Londrada yapacakları topl:ın

tıya tıtirak edecektir. 

İtalya Ticaret Filosu 
İngiliz: Büyük Elçisi, geçen hafta 

Roma, 4 (A.A.) - Korporasyonlar 
Nezaretinin, Mebusan ve Ayan Mec
lislerinde dapıtılan _2emilere ait ra
poruna göre, İtalya filosımun ıımumi 
tonajı yekunu takriben 3.000.000 
ton arttırılmak iktiza etmektedir. 

z:artında birkaç gUn için Surlyeye 
gitmiş ve dönmüştür. Büyük Elçinin 
Londraya hareketinden evvel Şama 
gitmiş olmasına ehemmiyet veril-
mektcdlr. 

'--·- . '" ..,. -- -·---' 
Raportör Bibolini, dünya ticaret 

filosu tonajı 700.000.000 olduğuna 
göre, İtalyanın bugünkü 3.500.000 
ton yerine, dünya tonajının en az 
onda birine tekabül eden 5.500.000 
tona sahip bulunması Jcap ettiği mü
taleasındadır. 

İzmirde Şarap Fabrikası 
lzmir, 4 (A.A.) - 1940 malı yılı 

içinde İzmirde bir şarap fabrikası 
yaptırılacaktır. ',!'etkikle::e başları

mı~tır. 

9 l ngillerede hüküm süren kanaate göre, Alman
ya Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop'un takip et~ 
tiği siyaset tamamile iflas etmiştir. 
Bu siyasetin hedefi Almanya - /talya - Sovyet 
Birliği müselle8 ittifakını vücude getirmekti. 
ltalya bu teklifi reddetti, Sovyet Birliği de ka· 
bul etmedi. 
Bu yüzden Ribbentrop'un yakında düşmesi bek· 
leniyor. Çünkü onun, peıinde koştuğu rüya ta· 
mamile yıkılmı~tır. Ve bu yüzden Bitler, Rib .. 
bentrop'u atmak için vukubulan teşebbüslere 
mukavemet edemiyecek hale gelmiştir~ 

• • İtalya taraftarı olan . Göring ve Sovyet düşmanı olan' 
ı:oseııberg aylaı·danheri Ribbentrop'un yanlış bir adıın 
atmasını beklemekte idiler. 

· Nilıayet kıııa bir zaman önce, Almanyanın yen· yüzünü 
dt>ğiştirecek bir harekete geçeceii ilin olundu. Fakot 
Almanya bu hareketi başaramadı. Buna mukabil müt
tefikler lıarcketıe ıeçtilor. V c Sovyct Birliği Almanya .. 
tnn teklifini reddetti, ı 

Uilhassa MoJotof'un son nutku Sovyet Birliğinin yeni 
bir siyaset tuttuğunu aksettirdi ve Sovyet Birliiinin 
tam bir 1,itaraflık takip cdeceilni gösterdi. 

_./ . 
8 Londrnda çıkan Su11dag Dispatc/ı, bütün bu 

akisleri anlattıktan Bom·a 1u11ları ilave ediyor: 

Harp Gemileri 
Seninle böyle bir konusma yapa- meslekte ve meslek mensuplarında v-..-•·--·r-.-

Paris, 4 (Hususi) - Fransa Bah. 
riye Nazırı Campinchi, mebusan mec 
lisi bahriye encümeninde muhtefü 
tipte ve hacimleri yekımu 200 bin 
tona baliğ harp gemilerinh inşaat 
tezgahlarına konulmuş olduğunu be
yan etmiştir. 

cağımı Başbakanıma söylemiştim. seviye yükselişi ka:rdetmek pek tahii 
Bana sevgilerile beraber sana şun- bir hadise olacaktır. Bu arada tabii 
ları söylememi buyurd'.llar: iş kalitesini yükseltmek istiyen pat. 

"Bundan altı ay önce dediğim gibi, e- tonlar, gazete amelesini seçerken bi. 
kebildiklerl kadar eksinler, Bazı kötü nl- raz daha itinalı olacaklar. Böylece 
yetli ve düşünceliler bir takım dedıkortu- randıman düzelecek ve falso azala· 
lar yapabilirler. Kötü, yanlış h:ıberler caktır. 

Nazır, Fransanın bahri teslihatmı 
arttırmak ve üssübahrilerindeki alat 
ve cihazları ıslah etmek için azami 
gayret sarfetmesi lazım olduğunu be
yan etmiştir. 

çıkarabilirler. Bu sözlerin hiçbirine aldı- · 

rış etmesinler. Gönülleri rahat ı.·e tasasız 

işlerine baksınlar . ., 
Bu elcilik!e beraber benim de söz. 

lerim biiti. Şimdi son sözum: Arka
daşlar sapan başına.,, 

Amerika ve Avrupa Harbi 
Vaşington, 4 (A.A.) - Mebusan 

meclisi Hariciye Encümeni azasından 
demokrat mebus Stanley bir takrir 
veriniştir. 

Milli Arap Hükfuneti 
Kudüs, 4 (A.A.) - Melhuz harici 

bir tehlikeye karşı müttehit bir cep
he kurmak üzere Arap alemınin me
saisini tevhit için Amman Emıri ile 
Irak Naibi arasında vukubulan mü" 
lakat Arap aleminde büyük bır ala. 
ka uyandırmıştır. Beyaz kitap c~rçe_ 
vesi içinde milli bir hükumet teşek. 
külü yeni Amman - Filistin sly;ıseti
ni tarsin eyliyecektir. 

Takrirde, Birleşik Amerika devle
tinin bµ harpte kati qitaraflık muha
faza edeceği ve hariçteki siyasi mü
messillerin de bu siyaseti takip et
melerinin beklenildiği karar altına 
alınması teklif edilmektedir. 

• 

61Sovyetlerin Berlill Sefiri kısa bir zaman önce 
Jff oskövaya Ribbe11tı-op'u11 teklifini götürdü. 
Teklifin esası, Balkanları nüfuz mıntakalarına 
taksim için Berlinde Molotof, Ribbentrop ve Ci .. 
ano'nun iştirakile bir toplantı yapmak ve uger
güzünün simasını değiştirecek,, deklarasyon 
yapmaktı. 

Fakat Mussolini, Sovyet Birliği ile Balkanlar
da teşriki me8aiye taraftar olmadığını bildirdi. 
Sovyet Birliği de yapılacak anlaşmanın yalnız 
Almanyayı müstefit edeceğini nazarı dikkate 
alarak bu işe girişmeyi kabul etmedi. 

• Bu yUzden Molotof Yo1daı ,u cevabı verdi: 
1 - Sovyet Birli~i, Abnanyaya, bilttln harbin devamın
ca bağlı de~ildir. 
2 - Son:et Birliğinin Almanyaya karşı h1ç bir siyasi 
taahhüdü yoktur, 
3 - So\ yet Birli~i harici siyasetini idCll'ede rnüstakillcn 
harck~t cdcre1ktir. 
Sovyct Birliği de ıu kprarları ittjha31 etti: 
1 - Almımyıı ile dostluk ~artları içinde yaş•mak, fakat 
onunla siyasi veya askeri ittifak yapmamak. 
2 - İngiltere ve Fransa ile münasebetleri ıslah etmek. 
Bu !>oheplerle Sovyetler]e mütto{lkler arasında ticaret 
ınii1:akerclerini11 haşlnması beklcni:ror. Almanyanuı 

ümitleri hoşa ~itmi~tir. 

Fransada istihbarat 

Nezareti Kuruldu 
Paris, 4 (Hususi) - F'ransız pro. 

pagandasına faydalı bı..itün elem1..n. 
ları toplamak ve neşriyat yapma~ 
maksadile bir istihbarat nezareti ih. 
das edilmektedir. 

Halihazırda Başvekalet~ tfıbi olaı: 
istihbarat komiserliği servisleri ile, 
milli radyo idaresi. istihbnrat dcıi. 

mi komitc!'i ve radyo neşriyatı kon. 
trol servisi veni nezarete raptcdılmi~ 
tir. 

Maaşları Artan Orta 

Mektep Muallimleri 
Ankara, 4 <A.A.) - Orta tedrisat 

muallimlerinden, yüksek okul me. 
zunu olup ta, 25 lira rrıaaş almakta 
olanların maaşlarının 30 liraya çı. 

karılması kara:r.laştırılmıstı. İlk par
tide 51 muallimin maaşının 3ü lira. 
ya çlkarıldığı geçen ay teblig ve neş
redilmiştir. Bu defa, kadro danilin
de yapılan değişikliklerle ikıncı par
ti olarak a~a~ıda adları yaı:ılı 17 mu
allimin maaşları 25 ten 30 !ıraya çı. 
karılmıştır; 

Adana erkek lisesi tarih öl'!Tet·nıml Şev
ki Berker, Ankara kız llsesl tabltye öı;

retmeni Nihal TokAy, İzmir iktn~ı erkek 
llsesi tarih, coğrafya tsğretmenl H. Garra 
Sarmııt, Samsun lisesi rıyaziye ogrctmt-nl 
Kemal Aydiniç, Ankıırıı kız lisesi türkçe 
öiretmeni Mualla Seden, !nonn kıı lısl'si 
edebiyat öğretmem A· Süreyya A vıın, 
Ankara üçUncü ortaol<ul riyaziye öğret
meni Muz:ıftcr Berdl, Bandırmş or aokul 
tarih, coğrafya öğretmen! Bclkts Saka
roilu, Kütahya lisesi beden ter tJ!ve .. t ö .• 
retmenl Nevzat Turgay Denizli lise"i rı

ya7iye öğretmeni M. Rıı~it Mocan. Balı· 

kesir erkek ötretrnen okulu l"dı?l:ıiy t ö~· 

retmenl Neı:det San<:er. Denizli li~csl ta• 
rih ıtajiyeri A. ,Akif 'l'ütenk, Muğl:ı or• 
taokulu tarih, coğrafya öğretmeni Dür· 
nev Eğilloğlu, Haydarpaşa lis~i tabliye 
öğretmeni Nüsret Bayender, Emfrg~n or• 
tııokulu tabliye öftretmenl H. Pehlre Ro· 
rııl. Zonguldak lises i tnrih, c:oğrnfvı ö~

n:tmeni Mütvet Göktürk, G:ılııt:ı ra3 
Jlsesi tarih, coğrafya ö6 rctmcni A. G 
Ferruh Zat Turne. 
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SPOR: 
1 

M. Küme Maçlannda1 

Bu Sene Tatbikine 
Geçilen Yeni Usul 

Yazan: Zeki Rıza Spor el 

B undan dört sene evvel ortava la.rının kar ve zararını milli küıneye 
atılan ve beşinci devresme do.hil klüplere. daha ziyade İ&tanbul 

giren milli küme maçlarının :ıe k&- klüplcrine yi\klemiş bulunmaktadır. 
'.lsr faydalı olduğunu bir defa daha Bir taraftan atletizme, güre~e esas-lı 
tekrarlamağı zait bu1'.ırum. Çlinkü, yardımlar yapılırken memleket spo
b:ı maçların gördüğü alaka ve üç şe. runda bir canlılık doğuran hir sam
hlrde ne büyük bir canlılık yaptığı, piyonanın kar ve zar::ırmı ~lüplere 
elle tutulacak şekilde meydandadır. yük)emek ne dereceye kadar doğru
Son senelerde, İstanbulla boy cilçi'ışe. dur bilm'yorum. Meml~ketce en bü
bilecek bir vaziyete gelen Ankaranın yük alakayı uyandıran bu köklesıni~ 
bu milli küme maçları sayesinde bu spora da teşkilattanyardrn beklemek 
derece yükseldiği inkar edilmeı Lir pek tabiidir. Klüpler gdrdiikleri y<ır. 
hakikattir. dım nisbetinde çalışacaklar, alaka ar. 

Biz bundan dört sene evvel mılli tacak, ve Türk futbolü de böylece is. 
küme şampiyonası fikrini ortaya :t- ?enen seviyeye yavaş yava:ş yüks~1e
tarken, memleketin belh başlı bu üç cektir. 
spor merkezinde hareket yapmak, Zeki Rıza SPOREL 
binnisbe zayıf olan Ankara, Izmir e 
:futbolünü İstanbul seviyesine vük. 
seltmek gayesini gütmii~tiik. Çü'nku, i\lilli Kiline Maçları 
bu üç şehrin kendi ve rakip saha. Galatasaray, Fenerbahce klüpleri 
1arda biribirlerile karşılaşması ile İzmirde milli küme maçlarını yap
llem futbolde yükselmek icin esas mak üzere bu sabah Ba.nchrnn yolu 
olan sık sık temas temin ejUmiş hem ile izmire hareket ed~~klerdir. Fe
de halkta spora karşı olan alaka art. nerbahçelilerden Cihat, F'aruk, Ali 
tınlmış olacaktı. Öyle zaonediyorum Rıza, Orhan, Küçük Fikret. Naci. Me. 
ki, bu iki noktada Ja güdülen gaye. lih. Basri, Fikret, Yaşar, Reşat, Esat, 
ye varılmıştır. Hayati. Ömer idareci olacak Niyazi, 

Yukarda da kaydettiğim gibi, bu. Galatasaraylılardan da Osman, Fa. 
gün Ankara futbolü İsta~1bul seviye. ruk, Adnan, Lutfi, Eşfak, Enver, Ce. 
sıne yükselmiş, İstanbulda ve bilhas. lal, Salim, Salahaddin, Boduri, Gün. 
sa Ankarada futbole kar~ı olan alaka düz. Cemil, Bülend, Süleyman, ida. 
ümidin fevkinde artmışt,ır. reci olarak ta Leblebi !',Iehmet v<? Ad-

Bu sene kabul edilen şekil, çift nan gitmektedir. Galatasar2yd:ın 1\fo_ 
deplasman usulü alakayı bir kat ela- sa ve Sarafim izinleri alınamı:ıdığın. 
ha arttıracaktır. Mesela !stanbulun dan gidememektedirler. 
Fenerbahçe ve Galatasarayını ayrJi Besiktaşlılar Ankaraya gitmişler. 
günde, ayni sahada İzm.irin iki takı- dir. Siyah 1-eyazlılar ':>u c;eyahat.? ba

mile karşı karşıya görmek kaçırıl- zı oyuncularına izin alınamadığından 
maz bir hareket ve fır:>attır. Futbol eksik bir kadro ile gitmek mecburi. 
İzmirde son senelerde düşmektedir. yetinde kalmışlardır. 
Çünkü oradaki al.aka ile masrafı kar. Faruk ile Bedii gidem1yenlcr ara-
şı layarak takım getirtmek kabil de- sır.dadır. 
ğ'ildir. Bu milli küme maçları dola. Vefalılar ~a dü? ak'?am Anl{araya 
yısile az bir masrafla Fenerbahçc, hareket etmış~er~U:· Vefa takımı lS

Galatasaray ayni haftaıla İzmire gi- lkerlik dolayısıle ızın alınamıyan beş 
decektir ve tabiati1e bu temaslar da oyuncusundan tnahru.-ndur. 
İzmirde futbolün canlannıa.sın.ı t.mil İkinci Küıne Ligi 
olacaktır. Tehire uğrayan ikinci küme l:g 

Bunu Ankara isin de ayni şekilde maçlarına bu hafta da Taksim ve Şe
düşi.inebiliriz. Son bır kaç sene zar- rcf stadlarında devam edilecektir. 
fında Ankarada futbol maçlarının '1- Sere{ stadında saat 14 te Davu!}'a
yandırdığı alakayı her maçın sekiz on Şa _ Galataspor. 16 da Galatagençler. 
bin kişiyi bir araya topladıgrnı bili- Anadoluhisar, Taksim stadında da 
yoruz. Hiç şüphe yok ki, aynı günde saat 11.30 da Karaf~üınri.ık - l'(:ra 
ayni stadda görülecek bir Fenerbah- karşılaşacaklardır. 
çe _ Muhafız, bir Galatasaray - Cezalandırılan Oyuncular 
Gençlerbirliği karşılaşması on, on bq Maclardaki suihareketlerındcn do. 
bin kişiyi bir araya toplayacak bU- layı Topkapıdan Besime. genel di. 
yi.ik bir hadisedir. rektörlükçe iki ay ·.;e Kalespordım 

Geçen hafta da tstanbulda Fc- Zavene bölgece bir ay müsabaka 
nerbahçc - Galatasaray, Beşiktaş - boykotu verilmiştir. Kalespord:ın 
Vefa ayni stadda karşılaştllar. Alfıka- H;ant ile Onnik genel dU'ektörlükçe 
nın ne kadar büyük olduğum! gör- ceza tatbikine kadar müs:.ı.bakalara iş 
dük. Yalnız dokuz bin kişinin biletle tirak edemiyeceklerdir. 
girdiğine göre, sahada asgari on bin 
kişilik bir seyirci "kütlesi bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Hasılat ta 5400 lıra 
gibi büyük bir yekun tutmuştur. 
Şüphe yok ki, bu son senelerin ha
sılat ve seyirci rekorudur. 

Yukarda milli küme maçlarmm 
faydalarından ve gördüğü alakadan 
kısaca bahsettim. Sıusı gelmişken 

bir noktaya işaret etmek iı:terim. 

Federasyon bu sene mi.ili küme maç-

İhap Hulusinin Resim 
Sergisi Kcpc:r.dı 

TAN 

BONO SAHTEKARLIGI 1 

5 - 4 - 940 

ANKARA RADYOSU 

Yakalanan Suçlulardan 
Yedisi Tevkif Edildi, 

1Dördü Serbest Bırakıldı 

Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyos1i 
Dalga Uzunluğu 

1 
j Mübadil bonoları üzerinde yapılan 
! sahtekarlık tahkikatı son safhasına 

1 girmiş bulunmaktadır. Sahte bonola
rın adedi, bunlarla bankaua:ı çekilen 
para miktarı, suçlu1ar \'e aletleri 
meydana çıkatılmıştır. Suçlular 42 
sahte bono basmışlar ve bunları:ı o. 
tuzu ile bankanın İstanbul ve An-

. kar8ı şubelerinden 50 bin liraya ya. 
. Ikın para çekmişlerdir. • 

I Ankara blüddeiumumisinin 
I beyanatı 

, l . . . . l" ı Sahtekarlık hakkmda A"lkara m~id-
~ana!kar h~p ~ulusıı:ıı~ Şış 1 deiunıumisi Arü Yazar, dün gazete. 

Ha kevınde açt~gı afış ser?ısı kapan. mize şu b~yanatta bulunmuştur: 
mıştır. B:' se.rgıde, sanatkar _Avrup~- "- Yaptığımız tahkfüattan suclu.. 
da yapt.ıgı hır buçuk senelı~ tetk.ık ların 15.11.939 tarihinde faaliyl'te 
seyahatınden sonra hazırladıgı afış- g t'kl · · ·· - d"k ı 1 ı 
l d 

.. 
11 

. . h' . eç ı erını ogren ı .. v ese.e şu sey-
er en en guze erını tes ır etm1ş ve j . t k" t · t" 

kd. 1 y ·k d k" rı a ıp e mış ır: 
ta ır top amıştır. u an a ı re- K d k .. ·· d S 1 A ., li ı · · 
sim, afişlerden bir kısmını göster. al ı 1°1~.un .. e. e .anduc b" 0•1~ gb:ızhıno. 

kt d . M 1 k t f' .1.•. . k. cu o an usnu ısmın e ırısı. o çe-me e ır. em e e e a ışçı ıgm ın -ı_ .
1
. . . . 

f 1 d k ff k ler cı ıkle uğraşan Yervant adında hırını 
şa ı yo un a ço muva a eser . . . 
veren İhabı tebrik ederiz. buluyor. O da Stello ~smınde hır ar-

1 kadaş daha temin edıyor ve bunltll' 

Elen Milletinin 
Felaketzedelere 

Yardımı 
Atina, 3 (A.A.) - Payitaht Nazı-

rı ve vali Koçiasın teşebbüsü ile A
tinada ve cin!rında toplanan ianeye 
ait imzalı bültenlerin Türk;ye Bü
yük Elçisine tevdii merasimini, ga
zeteler mufassa lan neşrediyorlar. 

Muhtelif şehirler belediye reisle
rinden mürekkep bir heyet, başta 

Türkiye zelzele felaketzedeleri iane 
komitesi reisi J orj Pesmezoğlu bu
lunduğu halde, dün Türkiye Elçili. 
ğine giderek Büyük Elçi Enis Akay. 
güne 115 adet albüm tevdi etmi<:tir. 
Sanatkarane yanılmış ve ciltleri Ü
c;r:drıe TClrk ~cı runan oa.ı-raJ(Ia11 ı~ 
lenmiş ola.n bu albümler, 7-00.814 
imzayı ihtiva etmektedir. Her imza 
iki drahmiye tekabül ettl~ine göre, 
iane yekunu 1.923.493 drahmiye ba
!:ğ bulunmaktadır. Umumi yekun 
beş milyon drahmiyi tecavüz ede. 
cektir. 

SARAY 

MELEK 

iPEK 

TAKSIM 
LALE 

Bugün 

SİNEMALAR f --
o:Sokak Kızıl) 

cıŞeref Yoluıı 

ırSevimli Hıışdub 

' «GUNGADİN1 
= O"Lui Pastörün Hayatııı 
• cıTatlı Belô.» ve •Çit-
• tc Avcılar. 

cıSevdalılar Cennetıl) 

ziraat aletleri ticaretile uğraşan Ar
şakın ticarethanesinin üst katında 
bir odada çalışmıya başlıyorlar ve 
42 sahte bono basıyorlar. 

S ürülen bonolar 
Taklit bonolar basıldıktan sonra, 

gazinocu Hüsnü, iskan memurların
dan Tahsin isminde birisinden mua. 
mele görmemiş bono sahiplerinin i. 
simlerini öğrenyor ve basılan 42 bo
nodan 30 u bu malumata istinaden 
do~duruluyor ve b:.ınlarda'l bir kıs. 
mı sürülerek 50 bin liraya yakın pa
ra çekiliyor. Eğer doldurulmuş olan 
sahte bonoların tamamı sürülebilsey. 
di, dolandırılan para mlktat'ı 90 bin 
lirayı bu!.acaktı. Fakat suçlular bu
na muvaffak olamadan yakayı ele 
vermişlerdir. 

Sahte bonoları İstanbul ve An. 
karada Nihat isminde biri sürmüş ve 
bu adam Ankarada cü;mü meşhut ile 
_.. 1 1 1 .L- 1 •f' T - ' •• • 

hal evvela suçunu inlCar etti, fakat, 
biraz sonra her şeyi söyledi ve arka
daşlarının isim!erini de bildirdi. 

Davaya I stanbulda bakılacak 
Keyfiyeti İstanbula haber verdik. 

İstanbuldaki suçlular arandıklarını 
hissedince ellerindeki suç aletlerini 
denize attılar, fakat bu aletler, polis 
taraiından denizden çıkarıldı. 

Mehmet Nihat İstanbttla gönderi
lecektir. Davaya İstanbul müddciu
mumiliği el koymuştur. Muhakeme
leri orada görülecektir. Suç burada 
meydana çıkarılmış olmak~<ı beraber 
İstanbulda tekevvün ettiği için İs
tanbul adliyesi takibat yapmakta-
dır.,, 

sinden bir matbaacı ist~diğini Ye 
bunun üzerine usta !stelyoyu bwdu
ğunu ve anlaştıktan sonra Arşakla 

10 liraya bir oda kiraladtklarırn b 1l
dirmiştir. 

İstelyo ise filetlerini Arşağm oda
sına götürerek iki mermer taş üzen. 
ne bonoların çizgilerini tc:sblt ettL 
ğini ve bu mesai için il::ret aldığuıı 
itiraf etmiştir. 

Arşak, sahtekarlık yapacaklarım 
bilmediği için odayı K:iraladığını, fo_ 
kat sonradan şüphelendiği içın mer
mer taşlan kırarak denize attığım \"e 
bir buçuk aylık kira bedelı olan 15 
lirayı aldığını anlatmıştır. 

Havva ile Rukiye de Nihadın ken
dilerini "noterde iş var., diye davet 
ettiğini ve noterlikte" ciçbir şey an. 
lamadan durup beklediklerini, ve 
noterin "para aldınız mı?., suali kar
şısında şaşırıp kaldıklarmı, Nihadın 
kol işareti yapması üzerine bir ~ey 
anlamadan "evet., dediklerini anlat
mışlar, adlarını da Zekiye ve !Im;er 
olarak kaydettirdiklerini ilave eyle. 
mislerdir. 

Ciro muamelelerinde ~::ıhit olarak 
bulunan ve tevkü edilm~yerı diğer a
lakadarlar da hadise h.lkkında bildik. 
!erini söylemi~ ve alınan paraların 
120 bin lirayı bulduğunu ilave eyle. 
mişlerdir. 

Londra 
Nevyork: 
Parts 
MUAno 
Cenevre 
Amsterdan'l 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Madrld 
,_;. _. ....... ,.,~y~lllil 

BUkr~ 

Belgrad 

4. - 4 - 19..10 
5.24 

.147.75 
2.95 
7.;5125 

29.2725 
77.8028 
.22. 18 

0.97 

3.47 
Yokohııma 34.305 

~SHAM VF TA.BVIV\'J 
Türk borcu I. peşin 19.70 

1 

Ergani 20.03 
Sıvas - Erzurum 5 19.53 
Merkez Bankası pe5in 
111erkez Bankası peşin .ız.-

~ -----·.........----.__,._ .. ____._ .. ,,,. 
ASKERLiK iŞLERi: 

. 
Betlktaı Aııkerllk Şubesinden! 

1 - 939 ve daha evvelki senelerde okul
lardan mezun olup askerliklerine karar 
verilmiş olduğu halde her hangi bir se
beple şim~ye kadar yedek subay okuluna 
girerek askerlik ödevini yapmamış yi.ıksek 
aı:;keri ehliyetnameliler. 

2 - Geçen sene yedek subay okuluna 
geç iltihak ettiklerinden dolayı geri Çev-

1'. A. P. 31.7 m. IM6~ Kes. %0 ıtw. 
1648 m. 182 Kes 120 &w. 

Cuma, 5. 4. 1940 
12.ao Program ve Memleket saat ayart, 

12.35 Ajans ve Meteoroloji habeı-leri, 

12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) , 
13.30 - 14.00 Müzik: Karışık hafif Milzi!; 
(Pi.), 18.00 Progrnm ve Memleket saat a• 
yarı, 18.05 Müzik: Çalanlar: Cevdet Çağla: 
Fahire Ferı;an, Refik Fersan. Fahri Ko• 
puz. 1 - Okuyan: Necmi Rıza Aİııskan. 
Semahat Özdenses. 18.45 Müzik: Saz eser· 
!eri. Çalııpl:ır: Vecihe, Basri Üfler, Ru~eıı 
Kam, İzzettın Ökte. 19.00 Serbest SC1at 
19.10 Memleket saat ayan, Ajans ve me· 
teorolo.ii haberkri, 19.25 Konuşma (MilU 
Kahramanlık menkıbeleri), 19.40 Müzik: 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fersan. 
Refik Fcrsan, Fahri Kopuz. 1 - Okuyan: 
Melek Tokgöz, Mustafa Çağlar ve Radi• 
le Erten. 

20.15 Konuşm:ı. (Bibliyografya}, 20.30 
Temsil: Ah, bir <;avuş olsam! Yazan: Ke
mal Tözem. 21.30 Müzik: Küçük orkestra. 
22.15 :Memleket saat ayan, Aajsn haber~ 
leri. Ziraat Esham - Tahvilat, Kambiyo• 
Nukut Borsası (Fiyat), 22.35 Müzik.: Od:> 
müziltl (Pi.) , 23.00 .l\!üzik: Cazband (Pl. ), 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış, 

-o-
Ecnebi istasyonlarında 

Türk('e Neşriyat 
Belgrad: SaC1t Hl da kısa dalga 48; Parl~ 
Saat 19.45 de kı~a dalga 40, orta dal.ga 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga ~.55 
de: Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250, 

Londrn: Sarıt 18.55 de kısa dalga 20, St,5: 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Yavuz Zırhlısı eski doktoru emek· 

li kaymakam Hasan Basri Kaygısıl 
dün rahmeti rahmana kavuşmuştur. 
Cenazesi 5 Nisan Cuma günü ze\'al· 
de Kadıköy Misk sokağı 52 No. lu e· 
vinden kaldırılarak namazı Osman 
Ağa camiinde kılındıktan sonra Ka
raca Ahmcde defnedilecektir. Allah 
gariki rahmet eyliye. 

YENi NEŞRlYAT : 

* OEKAM ERON - Orta zamanın son 
rublle yeni zamanların ilk yarı!'lını mil

Jıatı:.u:J. • .$Q.:rarya.'nun ka.lemile meydana 
ıı:elmis ve Şark Aleminin bin bir gede bl
kfıyclerine muadil bulunan Dekarneron 
adlı şaheser, muh11rrir Rasim Özgen ıarıı
fından Hırkc.-eye tercüme edilmiş ve sQslil 
bir kapak içinde çıkmıştır. * ASKERİ MECMUA - 115 inci sayt 
ile "Büyük Harbin başında 2 ihtiyat ,,e 
nizamiye si.ıvari tümenlerile Aras cenuP 
müfrezesinin mı.ıh::ırebeleı·i,, ve "Çanal~
kalc sa\·aşları tarihi,. çıkmıştır, 

l IlALKEVLERlNDE: 

Eminönü Halkevlnden: 
Cağaloğlundaki salonumuzda: 
1 - Bugün saat (18) de Bay Şemsettirı 

Taip wra!ından (Alp Aslan ve Rumen 
Diyojen) me\·zulu bir konferans verile• 
cektlr. 

2 - Yarın ı;nat (18) de Türkiye Sanat 
Mektepleri Mezunları Cemiyetinin setl 
konferanslarınfüın dokuzuncusu Muatllrn 
Bay Sırrı Dökümter tarafından verilecek ... 

SI K 

SA KARYA 

AL K AZAR «Arizona Kahraman
; ları:a 

Mübadil bonolarmın esas defer ve 
kuponları iskan umum müdürlüğün
de bulunduğu için bunlarırı da birer 
suretleri Ziraat Bankasına verilmiş. 
tir. rilmi:; olanlar. 1 tir. 

SUMER 

MARMARA 

ALEMDAR 

«Taptığım Kadını> 

«Bırakılmış kızlar• ve 
«SARLİ SAN.t 
o:Aşk Fırtınası• ve 
«Son Ümit» 

l stanbuldaki taki bat 3 - Yedek subay okul devresinin üçte 
birinden fazla~ına devam edemedikleri 
için terhis edilip müteakıp devreye bıra
kılanlar. 

Piyano Konseri 
Beyo~lu Halkevlnden: Evimizin tert!P 

eylediği piyano konseri sanatklır Meri 
Ostad tarafından 10 Nisan 940 Çarşartıba 
akş'1mı saat 21 de Beyoğlunda Saray si
nemasında verilecektir. KeY!ivct muslld 

BUGÜN MATiNELER D EN iTiBAREN : ........ ,atı,. TURAN 
O"Memis11 ve 
ve Asklarıl) 

O' Verdi 

Bono sahtekarlığı yapanlarlaraan 
İstanbulda yakalanan on bir kişi, dün 
s~bah adliyeye verilımş ve Sultıınah
met 3 üncü sulh ceza hakimi Münip 
tarafından sorguya çekilmişlerdir. 

Sorguya çekilenlerden gümrük mu
hafaza memurluğundan matrut Hüs
nü Alkin, Demir tüccarı ve Ar§ak 
Parsamyan, matbaacı Ycrvant Ek
mekçi, klişeci Yunan tebaasından İs
telyo, sahte adla bono imza eden Mns 
tafa Mesçi, Nihadrn sahte kayın val
desi Mavva Tokses, baldızı Rukiye, 
Refia tevkif edilmişlerdir. Bu sahte
karlıkla alaka~arı olan Halit Kırmaz, 
Hüsnü Soy, Ahm;-t Hık.met ve HaUl 
Küçük şimdilik serbest bırakılmışlar. 

4 - Askerliklerini tam hizmetli ola
rak yaptıktan sonra tahsillerini lise ve 
daha yukarı dereceye çıkaranlardan yedek 
subay olmak istiyenler 1 MC1yıs 1940 gü
nü yedek subay okulu ile Gülhane ve ve
teriner tatbikat okullarına sevkcdilecekle
rinden bu evsafta bulunan yedPk subay 
yetişecek kısa hizmetlilerin butün vesai
kile durumlarını tesbit ettirmek üzere 
hemen şubeye müracaat etmeleri, aksi 
takdirde haklarında kanunen ceza latlıik 
edileceği ilan olunur. 

sevenlere nrzolunur. 

• 
TAIKSDM Sinemasında 

İSTANBULDA İLK DEFA OLARAK 
JACKİE COOPER ve FRED BARTHOLOMEN 

tarafından fevkalftde bir surette yaratılan 

Alayın Çocukları 
Ve arzuyu u mum1 üzerine 

ABDÜLVEHAB'ın En büyük ZAFERi 

ÇEMBERLITAŞ: 

MİLLl 

FERAH 

Kadıköy OPERA: 

l:tmlr Karşıyaka: 

İZ M 1 R KÜL
TÜRPARK 

l IZMIR 
nema 

Veni Si· 

IZMIR Elhamra: 

eHer yerde Şen• ve 
«Ayşeıt 

«Son Ümit» ve cıAsk 
Fırtınası• 

AYŞE CTürkce) \'e 
KARA ÇANTA 
ırŞehvet Kurbanıı> 

O"Büyük Caz» ve rrMls
ter Moto Katiller 
Klübünden 
«Şanzelize ve cGün 
Batarken" 
aTarzan Maymun a
d:ım• 

«Loren Hard.lnin Za
fer Dönüşü» Aşkın Göz Yaşları 

~-·-••T•u•~.~-~.tl•u•,A•r•a•~•a•s•a•~•tl•ı, •Y•en•i•K•o•~-----:ri~~~~1 
r Bugün .SAKARYA Sinemasında iş:~:::~ı:n~ş~:u~==~~lı 

İ S T A N B U L D A İ L K D E F A Nisan Salı akşamı vereceği bii-
yük müsamereye ait hazırhklar 1 
bitir ilmek üzeredir. Tertip heye· 1 
ti, zeı;ıgin bir program yapmıştır. 
Müsanıerede sanatkar Münir Nu
reddin de bir konser verecektir . • 

Paris Soir'm tefrika ettiği en güzel Roman •• • 
Sıcak Meml.eketlerJn MM Gökleri altında nefts bir Tarihçe • • • 

Aloha, $evdalılar Cenneti 
Baş Rollerde: J EAN !'.WRAD - DANİELLE 

.PAROLA - ALERME-ARiETTY 

I A;nıca alafranga konser de mii. i 
1 samerenin hususiyetlerinden biri ı 

~ 1 olacaktır. 
~·••••••••ve Hono1ulu'nun bütün güzel kızlan ••••••••P 1--...... - .... · ·-----

Kadıköy Halkevinden: Evimiz spor pro~ 
gramı mucibınce 7 nisan pazar günü mü· 
kafatlı bir (Sıklet atma - 680 gram) mü· 
<:abakası yapılacaktır. Müsabakaya i~Ura1' 
etmek istiyenlerin pazar sabahı saat 
(9.30) dn Fenerbahçe stadında hazır bu• 
lunmaları. 

dır. · 

Istanbul cüinhuriyet müddeiumu
miliği Ankarada tevkü edilen ve lıu 

• 1 
Emln!SnU Aıkertlk Şubeıılnden: Şubede Or. SUPHI $ENSES J 

kayıtlı Diş Tb. Teğmen Mehmet Talat 1 !drar yolları hastalıkları mütehas· 
oğlu 321 doğumlu Muftafa Zek_inin kısa sısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 
bir müddet zarfında Şubeye muracaatı. tramvay durat:ı Lekler anıırtımanı 

e " 1'el : 4392 

sahtekarlığı organize eden Nihaclı i~- Kadıköy Aıkerıtk ıubeslnden: 
temi~ ve Ankara müddeium..ımili~i 1 - Nisan celp emri ~elmiştlr. Bu celp-
de Nihatlı göndermiye ]~P.rar vermi;. , te 2.5 sene hizmete ~-bi ~ç askerlik et-

. .. · , . memiş jandarma ve gumrük sınıflarından 
tir. Nıhat bugun Istanoula gelmış o- 316 - 335 dahil doğuınlular askeı·e sev-
lacaktrr · kedileceklerclir. 

Tevkif edilenlerle serbest bırakılan 
lar bugün sorgu hakimhğind~ ilk talı 
kikata ait ifadelerini verecekler. son. 
ra da derhal mahke:neye gönderile. 
ceklerdir. 

Suçluların Uadeleri 
Hüsnü Alkin ifadesinde bonolan 

kendisine Yervantın verdiğini ve 
sahte olduklarını bildiği halda aldı
ğını ve Nihat Özkoyuncuya verdiği
ni, mukabilinde 2500 lira kadar b;r 
para aldığını söylemiştir. 

Ycrvant ta, Hüsnü Alkinin kP.ndi. 

2 - Bu celpte de bedel alınmıyacaktır. 
3 - Şubede kayıtlarını yaptırm;ık üze

re birkaç gün evvel şubeye müracaat e
deceklerdir. 

4 - Şubede toplanma günil 19 - 4 -
940 cuma günU saat 9 dur. Bu tarihten 
sonra gelenler bakkinda 89 cu maddAnin 
tatbik edll~ceji ilan olunur. 

Gülhane Müsamereleri 
Gülhanenln altıncı tıbbi müsarneresi ni-

ı;anın 6 ıncı cumartesi günü saat 13,30 ile 
15 arasında yapılacaktır. Arzu eden meı;
lekdaşların tesrineri rica olunur. 

İSTANBUL İKİNCİ iFLAS l\t~· 
MURLUGUNDAN': 

Müflis Avundukların Bulgurca s~ 
razisi satışı hakkında İflas idaresince 
izahat verileceğinden alacaklıtarıll 
10-4-940 Çarşamba günü saat ı5 
te Dairede hazır bulunmaları ilan o· 
Iunur. (25888) 

?/; V~Ja 
· - - - .~ ·~ .Ç _, __ s _~ ııu N u 
Saçlarınızı muhafa za ' ' '" harlklllad 
~ ·ıteslrlnl ilk kullan ıtta ,örec:ekslnl2'." 

. 30 Kuru,tur 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
,. 
• 

r 8enr 
1 Ay 
S ' Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
aoo 

Kr. ,. 
,. 
,. 

Mllletlerarası posta ittihad.ma dahil 
olınıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle SO, 1 S, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiııtirmek 25 kuruııtur. 
Cevap fçin mektuplara 10 kuruşluk 
pul il!vesl lAzımdır. 

el): (IJ: iti 11j!j!jôj1 
Vizite Ücreti 

G azetelerimizden birisi ortaya 
şu mühim (!!) suali attı: 

"- Doktorlarımız, vizite ücretle. 
tini p~in olarak mı, yoksa muayc. 
tıeden sonra mı alınalıdırlar?,, 

Günlerdenberl, o refikimizin ilk 
ııayfasmın en itibarlı köşelerini kap
lıyan ve iç sayfalarının da, birkaç sü. 
tununu tamamile dolduran mü. 
hirn (!) anketin mevzuu, sadece bu 
sualden ibarettir. Ve anketin muhar. 
th·i, muhtelif doktorlara, profesörle
te baş vurarak soruyor: 
"- Siz muayene ücretini peşin 

tn.i alıyorsunuz, yoksa sonra mı?,, 
Ne yalan söyliyelim: Biz, bu ıta4 

tip suale, bir türlü mana veremedik: 
llb doktor, muayene ücretini, mua· 
:Yeneyi yaptıktan sonra, ''eya yap. 
'1'ıadan evvel istese, yahut ta hiç al. 
rtıasa, buna zenginin parasile çenesi
tıi yoran o muharrir ne kanşır? 

Fakat ya nezaketleri, yahut ta vn. 
le.itleri çok olacak ki, doktorlarımız, 
hu suale cevap vermek külfetinden 
~açmıyorlar. Ve hemen hepsi de, 
- ihtimal müstakbel hastalarını fü· 
kiitmek endişesile - muayene ile. 
"etlerini, muayeneden sonra aldı.1:4 
larını, ve hastalarına daima emniyet 
beslediklerini söylüyorlar. 

Fakat, anket ~.harrirlnin iddiası. 
tı'a göre. kıymetli ve maruf doktor. 
lanınızdan bazıları, ayni suale şu 
karşılığı vermişler: 

''-Biz, muayene iicretini peşin a
llnz: Çünkü içlerinde, kendilerini 
llluayene ettirip te, para vermeden 
l'Cidenler var: İşi, gücü blTakıp ta, 
bizi dolandırmak istiycn açıkgözler. 
le nıi ufraşalım?,, 
... ~üMıu.,hi~uHt,WlA.ımt, ... lf,&U~ 
~e buna maddeten imkan bulamadı. f' ~akdirde, hi1e yoluna sapması, 
· .~lkı bir sahtekarlıktır ama, .hiç 
Şuphe yok ki, yeryüzünde mevcut 
sahtekarlıkların en masumudur. Ve 
hu vatandaşın suçunu (!) hafifleten 
Sebepler, pek çoktur. Hatta onun hu 
~\lçu işlemeğe mecbur kalmasında, 
h~ınen hepimizin suçu vardır. Fakat 

oy]e olduğu için. her '\·atandaşın, 
her doktora gidip hile yolile bedava 
tnuayene olunmasını elbette haklı 
~ulaınayız. Çünkü o hastaları bile yo. 
llna götüren hayati zaruretin olan. 

ca ınesuliyetini, külfeti ve zararını, 
sade doktorlara veya sade bazı kim
selere yükliyemeyiz. 
t-ı· Bize düşen vazife, her vatandaşı, 

ile yoluna sapmadan tedavi olun. 
tt\ak imkanlarına kavusturmaktır. 
ıaten, tutmak üzere bul~nduğumuz 
isabetli ve hayırlı yol da, bu roldur. 
d noktorlarım.ıza gelince, hırsızlar, 
01andıncıler, sabıkaJı karmanvola. 

t 1 • 
1

1 ~. kasa hırsızları, eroin kara.k~ı-
a?'t., yankesiciler, manitacılar d.a bir 

gi\.n hasta olabileceğine göre, onla. 
l'ttı ihtiyatını, sade tabii deiil, za. 
'tu-i görmek bile lazımdır. 
b İ{aJdı ki, bize hayret veren tek 
t 0~ta, doktorla hastası arasındaki 
~ıye usulünün, bir mesele şekline 
:e>kuinıasından ibarettir: İstiyen 
l 0 ktor, muayene ücretini peşin a. 
•1': Çünkü "ücret vermeden "sıh h ' ., -

"at,, almak istiyen hastalar çoktur: 
dSthhat,, vermeden "ücret,, alan 

0ktorlar olduğu e-ibif 
b( F'akat bir koca anket mevzuu ola. 
b.1~cek "mesele., , bu delil, bilAkiıı, 
}Zını, bu meselenin ruhunu kavra. 
~ottnaYlp, tamamile sathında ve ba~it 
~odusunda kalmamızdır. 

İtalya Kliring Hesabı İşlemiyor 
Q Altı aydanberi İtalyaya yapılan 
ta'{acat son günlerde durmuştur. L 
rn Yanın kliring hesabından bizden 
DdatıCıbu olan 3,5 mµyon Türk lirası 
b· enrnekJe beraber İtalyanlar bize ,/t ;ı!on lira borçlanmışlardır. !tal
z:~ lring hesaplan işliyemez bir va. 
trıYete girdiğinden ihracat yapılma
l!~~tadrr. İtalya için bankala!.· dahi 
hlJJ.tıa evrakı mukabilinde tediyatta 
·~~uyorlar. İtalyadan ithalat ta 
Cek ~şır. İtalyanlar döviz alabile. 
te l~rı memleketlere ithalat yapınağı 
\>i~~.ih ediyorlar. Yalnız bu gibi dö. 
'ttıal~em!e~etlcrin talip almadıkla.n 
le]t t .klırıng hesabile Balkan mem 
1-t. e lerıne ve Türkiyeye gönderiyor. 

Ablokanın 

Sidd~tlendirilmesi 

Kararından Sonra 
G eçen hafta içinde müttefik-

ler harbi çab~k bitirmek i
çin bir takım şiddetli tedbirler al
mak kararını verdiler: Almanya. 
yı, taarruz siyasetinin idamesi L 
çin en fazla muhtaç olduğu mad
delerden mahrum etmiye çalışa
caklar, bunun için bir yandan ab. 
lokayı kudretlerinin azami haddı
ne kadar kuvvetlendirecekler, b;r 
taraftan da Almanyanın bitaraf. 
lardan gördüğü yardımın onune 
geçecekler, Almanyanm komşula. 
rından ihraç edebilecekleri mad
delerin hepsini almak iddiasına 
kalkrşmamakla beraber bu mah. 
suller arasından harp sanayii için 
en lüzumlu olan maden cevherled 
ve bazı yağlar gibi maddeleri sa
tın almak suretile bunların Al
manyaya gitmesine mani olacak. 
lar. İşte alınan kararların başlıca. 
ları bunlar... Görülüyor ki, harp 
faaliyeti mihveri döne dolaşa yine 
gelmiş, iktısadi harp cephesine da
yanml§ bulunuyor. Anl<ışılan müt
tefikler petrolden t.?vvel Almanya. 
yı Şimal memleketlerınden aldığı 
demir cevherinden mahrum etmL 
ye çalışacaklar. Filhakika modern 
harpte demirin rolü petrolünkin
den aşağı değildir. Seferberlik 
başlayıp ordular bir kere toplan
mıya başladı mı, dalgalı saç levha
lardan, dikenli demir tellere, mil
yonlarca askerin başrna geçirile
cek m.iğferlerden çantalarıı:ıa kona .. 
cak mühimmata, hasılı kamyonu. 
na, tankına, topuna, tüfeğine, mer
misine, zırhına, tayyaresine, mo
törüne ve ince, nazik aletlerine ka
dar bin türlü mamuh\t için demir 
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ister. Hele bir kere harekete ge- J sveçten Almang.aya demir ve kereste giden deniz yollarını gösterir /ıarita 

f~~~~~~~M1Vfiittefikler Almanyaya 
zım gelır. 

Senelerden~c- Şıma)Cfen Akan tini demir üzeri-
ne istinat et!.iren 
bütün saııayiini 
harpleştiren A 1-

• 
emırı 

~~!:d~~~:u\i,~ Durdurabı·lecekler mı·?. tünlüğünii k:.ıy-
betmiş ol:nasma 
rağmen demir te. 
darikine çalışmış durmu~h'. Lor4 
rain havzasını Fransaya terke mec
bur olan Almanya, d~ğer ocakla
rından bir senede çıkarabildiği 6 
milyon tonu son senelerde 8 ıniL 
yona yükseltebilmiş, Avusturya. 
nın işgali üzerine hudutları arası. 
na aldığı Styria madenl~ri ve Çe. 
koslovakyadaki cevherler ile bu 
yekun ancak 11 milyona v:ırabil~ 
mişti. Halbuki bu miktar <S·.ıUı za
manının dahili demir sanayii ihtL 
yaçlarını karşılamaktan bile çok 
uzaktı. Bu cihetle Almanya, her se
ne dışardan bir çok d~mir satın al
mıya mecbur oluyor ve demir it. 
halatı seneden seneye artıyordu. 
1935 te 14, 1937 de 20,5, 1 r.138 de 
22 milyon ton... Bu 22 milyon ton 
demirin yüzde kırkı İsveçten, geri 
kalanı İspanyadan, Fransadnn, ŞL 
mali Afrikadan ve Newfour.dJand 
İngiliz müstemlekesinden gelL 
yordu. Almanya son senelerde 
Fransadan almakta olduğıı demir. 
lerin miktarını azaltmıya çalışmış 
ve bir gün gelir de bu membadan 
mahrum kalmak icap ederse demir 
sanayiinin bundan -mütecs5ir olma. 
ması için tedbirler almıştı. Harp 
çıkınca Almanyanın hariçten tc_ 
darik edebileceği demirleı.- yaln?z 
İsveç cevherlerinden ibar~t knL 
dı. Newfoundland, İspanya gibi 
deniz aşırı yerlerden demir gelme
sine abloka mani oluyordu. Sov
yetlerden de demir almıya imkan 
yoktu. Çünkü onlann demiri an. 
cak kendilerine yetiy'lr. Dahildeki \ 
membalar ise Avusturya, Çekos
lovakya ve diğer yeni işgal edilen 
arazideki ocaklarla beraber bol he
sapla ancak senede 15 milyon ton 
demir temin edebiliyor. Halbuki 
Almanyanm demir ihtiyacı sene. 
de 30 : 40 milyon tondu. Alman. 
yanın küçük bir komşusu daha var: 
Lüksemburg, onda da dE'mir var a. 
ma, verse verse bu memleketcik ~ 
milyon ton temip edebilecek. Da~ 
hilde mevcut ham demir ile geçen 
senelerde tedarik edilerek sakla:.ı-

·c _________ Y_A_ZA __ N_: __________ , Faik Sabri DURAN 
mış olan stokları' Almanya rica
linden Brinkmann 1939 şubatında 
Kolonyada verdiği bir ):o"\ferans
ta 20 milyon ton olarak tahmin 
etmişti. Bu stok ta Almanyamn 
harp sanayiini pek az bir müddet 
için doyurabilir. Bütün bunlar .A 1~ 
manyanın İsveç demirine olan şid
detli ihtiyacını gösteriyor. l"in
landanın arkasından İsvcçin de 
harbe girmesi ve müttcfikler;n 
Finlandaya yardım etmek için İs
veçe ordu göndermeleri ihtimalı 

ve bu takdirde demir müvaridatının 
arkası kesilmesi gibi cnd1şeler ile
dir ki, Sovyetlerle Finlanda ara-
sında süratle bir sulh yapılması i
çin Almanya ön ayak olmuştu. 

I sveç 13 üncü asırd~nberi 
demir ocaklannı işletir. U

zun zamanlar A vrupada demir ih
raç eden yegane memleket 1sveç ol. • 
muştu. O zamanlar demir ocakları 
yalnız İsveçin orta k1smıntla Don
nemora'da idi. Sonraları şimalue 

Gellivara ve Kiruna'ds, rlaha zen~ 
gin damarlar bulundu. Hem bun
lar yüzde 60 demiri muhtevi bu
lunan en makbul cinslerdir. Al. 
manyanın kendi yerli demir cev
herleri ise yüzde 25 ten zıyade tle
miri bulunmıyan adi cinslerdir: 
Bunlar harp mamulatı i~in lazım 
olan ince ve hususi çelik imaJjnd~ 
bir işe yaramıyor, bu bakımdan da 
Almanyanın İsveç dı:?mirlerine fo
tiyacı vardır. İsveç demirleri iki 
yoldan çıkarılabiliyor: Biri ma. 
denlerin bulunduğu yere 240 kilo. 
metre uzunluğunda hır demiryoJu 
ile bağlı ve Botni körfezi üzerinde.. 
ki Lulea limanı, öteki madenlerden 
160 kilome1re mesafede Norveçin 
Narvik limanı. Fakat Lul~~ Umam 
senenin varısında. :kfac!tesrinden 

nisan gayesine kadar buzlarla tı. 

kandığı için kış mev3iminde bu
radan ihracat yapılamaz. Bu mev
simde 1sveçin bütün demirleri Nor
veç yolu ile Atlas Oky:ınusu cep. 
hesinden çıkarılır. Na=vik limanı 
daha şimali bir vaziyet~e olmasına 
rağmen bu kıyı açıklarından geçen 
golfstrim sıcak su akıntısının tesL 
rile bütün kış donmadığı iı;in çok 
işe yarıyor. Harbin :ruhurundanbe
ri N arvik'te demir yükliyen .AJ _ 
man gemileri Norveç kıyı suhrmı 
takip ederek rahatça cenuba inı
yor ve boyuna Alm.:ınyı:ıya demir 
taşıyıp duruyorlar. 

Norveç kara suları harbin ba-
şından beri Almanyanın işi. 

ne çok yaradı: Şimal Denizinde ve 
Norveç kıyıları ile İslanda arasın
da İngilizlerin kurdukları ablokaya 
rağmen bu kıyı sularından istifade 
ederek Şimal Buz Denizine kadar 
çıktıktan sonra ablokayı ıarıp .ge. 
çen denizaltı gemileri ve Graf 
Spee, Deutschland gibi Alman zırh
lılan pek uzak sahalara kadar gi. 
derek müttefik gemt1erine taarruz 
edebildiler. Rawalpindi İngiliz ge. 
misini batıran Deutschland bu yol.. 
dan Almanyaya avdet edebildi. A. 
merikadan gelen ve önce Mur. 
n:iansk limanına iltica eden Bıe
men transatlantiği de yine Norveç 
kara sularından geçerek: yerine 
döndü. Graf Spee'nin Hint ve At. 
las Okyanuslarında batırdığı ge_ 
milerden toplanan 300 kadar İn. 
giliz esirini Alrnanyaya getircm 
Altmark Alman gemisini de niha
yet İngilizler bu sularda sıkı~tır. 
mışlardı. Norveç kıyrların~ serpm 
bulunan binlerce adalar arkasında 
ve <lı!rin sulu fiyorlarda rahat Vf: 

emin bir vol bularak Narvikten gc. 

len demir yüklü gemi.lc-r Skagerak 
Boğazına yaklaşınca bir fırsat kcl
lıyor ve bir sırasını getirerek Da~ 
nimarka sularına g2çtıktcn sonra 
buralardaki dar boğazlara serpıli 
mayinler arasından kendilerince: 
malum geçitlerden Alman limanla. 
rına atlayıveriyorlar. İşte İngiliz
lerin şiddetlendirece!~erini l-ildir. 
dikleri abloka bu sulard:ı tatbik e. 
dilecek demektir. Buralarda İngi. 
liz donanmasının sıkı bir faaliyete 
geçmesine karşı tabii Almanlar da 
demir yüklü gemilerini muhafaza 
için faaliyete geçecekler; bu halı.le 
yakında bir ikinci mühim Skage. 
rak deniz harbinin v•ıkuıı beklene. 
bilir. Diğer cihetten ynz mcvsi'ıni 
yaklaştığı için Almanya İsveç de. 
mirlerini gemilerine Lulea lirna. 
nmda yükleterek Baltık yolu ifo 
sevkini temin edebilecek demek. 
tir. Bu halde İngilizle1·, şimalden 
Norveç kıyı suları yolu ile Almruı
yaya varan İsveç demiri akınını 
durdurmakta geç kalmış olmuyor. 
lar mı? Yoksa İngiliz denizaltı ge. 
mileri geçen harpte ynptıklnrı gibi 
Baltık Denizine geçer~k ornda Al. 
manlara güçlük çıkarmak mı isti. 
yecekler? Denizaltı gemilerine kar
şı müdafaa sistemlerind~ yirmi beş 
sene evveline nisbeile büyük ıler. 
lemeler yapılmış olduğ·una göce, 
böyle bir teşebbüste bgilizler ne 
dereceye kadar muvaifak ulabile. 
cekler? 

' Alman gemilerinin kendi su-
larında pervasızca gidip gel

melerine karşı Norveç hükt'.'ımeti 
sesini çıkaramıyor. Fak:ıt bazı Nor. 
veç gazetelerinde çıkln yazılardan 
anlaşılıyor ki, Norveç efkarı umu
miyesi hükUmetin bu hareketini 
tasvip etmiyor. Gün geçtikçe "Bi. 
zim gemilerim.izi batırı:tn ve biz 
de onlarla harp halinde imişiz gt. 
bi vatandaşlarımızın t'antn3 kıyan 
Alman denizaltı gemilerini neden 
kara sularımızda him:iye ediyoruz, 
Geçen Cihan Harbinde Alman tah-

S•!tıita 
Ellerine ilk Defa 
Kelepçe Vurulan. 

Muhtekir 5: 4 • 4 ° 
Yazan: Sabiha Zekeriya SerteJ 

G azetenin fotoğrafçısı mahkc. 
meden çıkarken, ellerine ke

lepçe vurulmuş bir muhtekirin fo. 
toğrafını çekmiş, i:Österdi: 

- Ellerine ilk defa kelepçe vuru
lan muhtekir .. Dedi. 

Fotoğraftaki şahsın siması, boyu 
veya endamı benim için hiç bir uıa
na ifade etmez. Fakat ellerindeki ke. 
lepçe, bir Cümhuriyet ve inkılap z:ih. 
niyetini ifade ettiği için ne büyük 
manalar taşıyordu. 

1914 harbinin zenginleri birer bL 
rer gözümün önünden geçti-. Vagon 
ticareti, vagon vesikası namı altuıd:ı 
bu milletin derisini yüzen, saman 
ekmeğiyle karnı şişmiş çocukların 
gıdasından çaldığı paralarla Milovi~
lerin yatağını banknotlarla süsliyen, 
Krup fabrikalannın Şark bazirgan-
Jığını yapan, orduları Kafkastan Ga. 
liçyaya bir fedakarlık akını halinde 
sürüklerken, bu askerlerin kaputla
rından milyonlar biriktiren zenginıo 
ler ... Zincirleme ticaretin, her bir 
halkasına askerin, köylünün, bal. 
kın, hayatını geçirmiş, şahsi malı gL 
bi satan, bu zinciri boynunda bir al. 
tm köstek gibi iftiharla taşıyan har. 
bin muhtekirleri •.• 

Fakat o zamanlar hiç bir muhteki
rin eline kelepçe vurmak değil, bu 
zinciri koparmak için şiddetli bir 
kanuna dahi lüzum görülmemişti. 
''Men'i İhtikar Komisyonları,, ihti. 
kar kalesinin karşısına geçmiş, bir 
söz yağmuru ile hücum tabyesi yap. 
mışlardı... Kaleyi içinden fetheden 
kurnaz ticaret zekası karşısında, bu 
komisyonların Sonbaharda yaprak 
döken ağaçlar gibi saprr sapır dökül
düklerini gördük. 1914 harbinden ~1-
kan miUet, hatta onun yetiştirdiği 
nesiller bile bu açlığın, sefaletin, ih
tikirın bedelini hayatlariyle, verem 
hastanelerini dolduran kurbanlariylc 
ödediler. Harp zenginleri burada tü. 
kenen her hayatı, A vrupanm barla
rında, Monte Karlolarda, kumar ma
sasının üstünde fiş gibi harcadılar. 

Zanneder .misiniz ki, istikla] Har. 
binde istila oraulanna karşı istiklal. 
lerini kurtarmak için harp eden as-

kerin, münevverin içinde dilşmnn 
kadar, bu yerli düşmandan tiksinen 
gayız ve kin yoktu? .. "Saman ekmeği 
nesli,, dedikleri bugünkü nesil, inkı-
laba bu kadar bağlı ise. bunun sebe
bini biraz da bu yedikleri saman ek. 
meğinde aramak lazım. Cümhuriyet 
ve inkılabı, ferdi saltanatı, imtiyazlı 
fertlerin bir milletin hayab üzerinde 
spekülasyon yapan saltanatı yıktığı 
için, seviyor ..• 

Ellerine ilk defa kelepçe vurulan 
muhtekir, işte bunun içindir ki ~ok 
büyük manalar üade ediyor. Suçu, 
yalnız şeker veya un kaçırmak değil, 
bir ~illetin refah ve hayatJnı çalınak 
kadar büyük olan muhtekiri, millet 
karşısında, kanun karşısında mesul 
etıniyen, harp zenginlerine milletin 
azabı ve istırabı ile alay eder gı"bi 
zevk ve eğlence, istismar kapılarım 
açık bırakan Saltanat ve M~şrutiyct 
devriyle, İnkılap devri arasındaki 
fark, işte bu muhtekirin eline vuru
lan kelepçededir. Devletçiliğin bariz 
manalarından birini de bu Coordi
nation kanununda ve kelepçede gö. 
rüyoruz. Umumi menfaatin, karşı. 
sında, şahsi menfaatin, hatta bugiine 
kadar teamül olan ticaret hürriye. 
tinin eridiğini, umumi menfaati sem
bolize eden bir kelepçenin içine 
girdiğini görüyoruz. Ellerine ilk defa 
kelepçe vurulan muhtekir. şahsi hür. 
riyeti, umumi menfaate feda eden 
hudutsuz, kontrolsuz, mesuliyetsiz 
bir ticaret hürriyetinin ellerine ke.. 
Jepçe geçiren bir Cümhuriyet ve in
kılap zihniyetinin, canlı bir ifade_ 

jsidir_. ____________________ ~---

telbahirlcri 1.257.000 istiap hac. 
minde gemilerimizi batırdılar ve 
2000 gemicimizin ölümüne f!ebep 
oldular. Bunlan ne çabu!<: u11ut
tuk.,. diye şikayet edenler çoğalt. 
yormuş. Bu kadar uzağa gitmiye 
ne hacet, bu harpte de Almanlar, 
harbin ilk dört ayında 23 Norveç 
gemisini batırmışlar, bunların isti
ap hacmi 62 bin tan. Halbuki ayni 
tarihe kadar Alma.ttların harp ba.. 
linde bulundukları Fransız gemi. 
lerine yaptıkları zarar 56 bin toni. 
lato hacminde 12 qemiden ibaret 
idi. Bu mukayese de gösteriyor ki. 
denizlerde bitaraflar muharipler 
kadar. beliti de onlardan ziyade za
rar ~örüyorlar 
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BALKANLARDA 
lktısadi Harp 

<Başı 1 incide) 

verdikleri harp, iktrsadi harptir. On
lar zaferi harp meydanlarında veya 
cephelerde değil, iktısadi sahada ka.. 
zanmak kararındadırlar. Bunun ir,in 
de en ziyade ablokaya kuvvet v~r
mektedirler. Almanyayı her taraftan 
çevirerek tam bir iktıs:ıdi ab!oka içL 
ne almak, onu harbi idame için muh. 
taç olduğu ham maddeden ve halkı 
gıdadan mahrum bırakmak kati za. 
ferin en büyük amili olac:ıktır. 

Abloka Başlıgorı 

Kararlar Süratle 
Tatbik Edilecek 

Tuğyanıq Tahribat 
Sahası Genişledi 

(Başı 1 incide) 
ta ve her türlü seyrisefec durmuş 
bulunmaktadır. Bulvarın istinat du. 
varları müteaddit noktalardan vıkıl
rnıya başlamıştır. Bu sebeple ·istas
yon ile şehir arasında irtibat kesil
nıiştir. Kasabada sular altında k<>lan 
evler tedricen çökmiye ba!'ılamıştır. 
Şimdiye kadar beş, altı ev ;ıktlmış
tır. Suların istilasına uğrayan ve 
kaçmıya muvaffak .Jlamıyan insan-

Belgrad 
da Sular 
Altında 

Bu maksatla, İngiltere Almanya
ya bütün deniz yollarını kapamışttr. 
Almanya bütün ihtiya'.;larını Sovyet 
Rusyadan ve komşu bitar.:\f memle
ketlerden temine mecbur kalmıştır. 
Sovyet Rusyadan sonra Almanyarun 
en büyük istinatgiıhı, Tuna ve Bal. 
kanlardır. Hububat, hayvan, petrol, 
ve ham madde ithalatının yüzde yir
misini bu memleketlerden temin e
der. Almanyayı bu sahanın kaynak. 
larından mahrum bırakmak, alıloka
yı bir kat daha kuvvetlenclirmek de
mektir. 

İngiltere şimdi bu yol üzerindedir. 
M3caristan ve Yugoslavya da dahil 
olduğu halde bütün Balkan memle
ketleri ile yeni ticaret muahedeleri 
yapmıştır. Bu meml<::ıketlerin mah
sullerini almak için faaliyete g~\
miştir. Romanyayı iktısaden Al
mıınlann eline tamam~n düşmekten 
men için hiçbir fed:ıkarlıktan çekin
memiye karar vermiştir. 

Fakat İngiltere, şimdiy ~ kadar Tu
na ve Balkanlarla ticari ve ikhsadi 
münasebetlerde bulunmadığı için bu 
teşebbüs ve faaliyetler henüz mı.is
bet bir netice vermemiştir. Yapılan 
bütün teşebbüsler, Almanyanın bu 
mıntakadaki faaliyetine sekte vere
memiştir. Bunun üzerine İngiltere, 
Tuna ve Balkanlarda, Almanyaya 
karşı iktısadi bir harp açmıycı karar 
vermiştir. 

B ir hafta evvel lngmz Iktısadi 
Harp Nazırı Ron:ıld Cross, A

vam Kamarasında, hükumeth bu 
tasavvurunu anlatmış ve dikkate şa
yan şu izahatı vermiştir: 

'
1Gi?çen harpte cephelerde bazı a: 

çıklar vardı ki, düşman buralardan 
muhtaç olduğu mevaddı temin ede
biliyordu. Bugün yalnız denizleri ka
pamakla Almanyayı iktısaden mu_ 
hasara edemeyiz. Bugün yeni bir tek
nik kabulüne mecburuz. Yaptığımız 
işlerden biri, Almanyaya komşu bu
lunan bitaraf memleketlerle harp ti
careti yapmaktll'. Bu maksatla şim
diye kadar 14 bitaraf Anupa devle. 
tile yeni ticaret :ınualıeijeleri akte
dilmiştir. 

"Aldığımız ikinci tedbir düşmanı 
muhtaç olduğu hayati maddelerden 
mahrum etmek için, devletin paraca 
fedakarlıklar yapmasıdır. Bir rok 
mWeketlerde normal fiyatların çok 
üsünde fiyatlarla mal alıyoruz, ve 
aradaki farkı hazine ödemektedir. 
Hangi memleketlerden, ne fiyatlarla 
mal aldığııp.Jzı söylemek istemem. 

"Üçüncü tedbirhniz de, şimdiye 
kadar hiç ticaret yapmadığımız bita
raf memleketlerde Alnıanyaya gL 
den mevaddı ne pahasına olursa oL 
sun alıp, biriktirmektir. Bu ınem. 
leketlerle öyle ticari mukaveleler 

.,. imzalamışızdll' ki, alelade bir tüccarı 
çileden çıkarabilir_i.;.'";..---~--
- İ~giliz !k~i Harp N azmnın 
kasdettiği bitaraf m emleketlerin hır 
kısmı Tuna ve Balkan memlekct1eri
dir. Bu sistemin ilk tatbfüatını Ro
rnanyada görüyoruz. Berlin, Roman
yayı bütün petrol istih.;alatını Al
ınanyaya satmıya mecbur etmiye ça
lışırken, İngiltere de Romanyacla 
Alrnanyaya gidecek m~füm satın al
mıya, nakil vasıtalarını elde ctmiye 
ve Romanya hükumetini tazyike te-:. 
şebbüs etmiştir. 

Bu sistemin bütün Tuna ve Bal
kan memleketlerinde muvaffakıyet. 
le tatbiki demek, Almanyayı bu 
sahadaki ekonomik kaynaklarından 

mahrum etmek dernektir. 
Ablokarun Balkanbra kadar te:

mil edilmesine karşı Alm:lnya lakayt 
kalabilir mi? Almanya bu mahrumi
yete razı olabilir mi? 

Sovyet Rusya ie Almanya arasm. 
daki anlaşmada, Balkanl::ırm iktısadi 
istisman hakkı, Almanyaya veril
miştir. Almanya, iktısatlcn bu sa
hayı elinde bulundurmak hususunda 
Sovyetlerin de yardımma güvcnC'bi
lir. 

Bu şartlar içinde Almanyanın BnJ. 
kanları istila ederek bu sahayı eh al
tında bulundurmak istemesi ihtimali 
vardır. 

Binaenaleyh, Almanya ile İngilte
re arasında Balkanlarda başlıyan ik
tısadi harp askeri bir harbe müncer 
olabilir. 

İşte Balkanları tehdit eden birinci 
harp tehlikesi buradadır. 

. 
bekleniyor. 

(3aşı 1 incide> 

Mister Churchill'in bugünkü va. 
ziyeti alması Fransada memn•ıniyetle 
karşılanmıştır. Amerikada hasıl olan 
kanaat İngilterenin iş yapmak azmin
de olduğudur. İskandinavya ile İtaL 
ya, bundan böyle, İngfüz donanma
sının daha faal bir rol alacağına ina
nıyor. 

İktısadi Harbi Teşdit 

2 - İktısadi harbin t"!şdidi yo
lunda ilk kati adımlar atıl

maktadır. Bugün cenubu şarki Av. 
rupa memleketlerinden müoayaatta 
bulunacak bir korporasyon teşekkül 
etmi~tir. Korporasyon•Jn sermayesir:.i 
devlet hazinesi verecek ve bu kor. 
porasyon Türkiye, Rornanya, Yuna
nistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
l\facaristandan mal almakla meşgul 
olacaktır. Korporasyon müstakillen 
çalışmakla beraber hükumetin siya. 
seti dairesinde hareket edecektir. 

Korporasyon Lord Svinton'un ri. 
yaseti altındadır. 

Parlamentonun :Arzusu 

3 - Parlamento, iktısadi harp 
tedbirlerine yüzde yüz ~iddet 

vermeyi müzakere etmek istemiş, 

Mister Atlee, bu meselenin alenen 
müzakeresi doğru olmıyacağı için hıi.. 
fi bir celsenin toplanmasını iste:niş.. 
tir. Mister Chamberlain, bu talebi 
kabul ederek hafi celseyi tertip etınL 
ye söz vermiştir. Bu celse, gelecek 
çarşamba günü aktolunacaktı:. 

Mister Chamber1ain de Londra 
muhafazakarlarının merkez konse
yinde söylediği bir nutukta bilJıı.assa 
iktısadi harp bahsine ehemmiyet ver. 
miş, zafere karşı olan kanaatinin on 
misli kuvvetlenmiş olduğunu ~öyle
miş, daha sonra, b;taraflarm da ha
kikatte müttefiklerle beraber olduk. 
!arını anlatarak: "Alm<=.nyanın bııgün 
dünyada hiçbir hakiki dostu yoktur,, 
demiştir. Chamberlain, bitaraflara 
şunu ha1ıırlatmıştır: 

"Bitarailar ne derlerse desml.-r, 
bizim zaferimizin kendilerine hüHL 
yet temin edeceğini, mağlUbiyetimL 
zin ise kendilerini esaret mertebesi
ne indireceğini pek iyi bilmektedir
ler.,, 

Başvekil, nutkuna şu sözlerle ni. 
hayet \•ermiştir: 

"Mazide İngilterenin kullanmış oL 
duğu en kuvvetli silah, ablokadır. 
Bugün de bu silah müessirıyetini mu
hafaza etmekte ve Almanyanın kanı. 
nı emmektedir.,, 

Büyük Elçilerin İçtimaı 

4- İngilterenin Balkan ve Ce
nubu Şarki Avrupadaki s~fil'le 

ri gelecek Pazartesinden itibaren 
toplanmıya başhyacaklardır. Mütte
fiklerin hedefi Balkanlılara, her Al
man tazyikine karşı kendilerirıe 
her yarduna hazır olduklarını, ve 
Balkanlı lan Alınan tazyikinden kur -
tarmak kudretini haiz olduklarını 
göstermektir. Bunun için müttefik. 
ler Yakın Şarktaki ordularını müte
madiyen kuvvetlendiriyorlar. 

Bu süf era içtimaı ile yüksek harp 
konseyinin iktısadi ablokayı şiddet
lendirmeğe ait karan arasındaki mü
nasebet Daily Mail gazetesi tarafın. 
dan tebarüz ettirilmektedir. 

Bitaraflann İhracatı 

. 5 - İngiltere ile Fransanın İsveç 
ve Norveçten Almanyaya de

mir ihracatmı tahdit etmelerini iste· 
dikleri bildiriliyor. Daily Mail gaze
tesine göre, müttefikler, bitaraf mem 
tidai madde vermelerine herhalde 
mani olacaklardır. Mancester Gardi
yan diyor ki: 

ccBitaraflarla kavgamız yoktur. Fa 
kat onlar ·bilınelidirler ki, biz hayatı
mız ve hürriyetimiz için ve dolayı_ 
siyle onların hayatı ve hürriyeti için 
mücadele ediyoruz. Bilmelidirler ki, 
Almanya Iabutunu iki kolu ile tutup 
havaya kaldırırken, biz, bir kolumuz 
arkamıza bağlı olduğu halde tek koL 
la çapışamayız.,. 

Paris Gazetelerine Göre 

Faris, 4 (Hususi) - Bütün Fran. 
sız gazeteleri iktısadi taarruzdan 
şöyle bahsediyorlar: 

dan daha çok pamuk veya bakır is
tihlak etmesi için hiç bir sebep mev 
cut olmadığına göre, ithalat fazlası_ 
nın Almanyaya ait olduğu apaşikar. 
dır. Buna binaen ablokanın boşlukla
n vardır. Almanya iaşesini temin e
debilir. İşte müttefiklerin sıkıştıra. 
caklan ilk cıvata budur. 

"Bitaraflara gelince, bunları ne 
ezmek, ne tazyik etmek, ne de Al. 
manyanın yaptığı gibi katliam etmek 
mevzuu b~histir. Müttefikler için 
~evzuubahıs olan şey, bitarafları r.y. 
nı zamanda iki ipte oynamaktan me 
netmektir. Keza bitaraflık Almanva
yı istifade ettirmek için Fransadan 
ve İngiltereden malzeme tedarik et. 
mek demek değildir.,, 

Almanya Tedbir Alıyor 

Stokholm, 4 (A.A.) - Dagens Ny
heter gazetesinin Berlin muhabirinin 
yazdığına göre, Almanya Chamber 
lain'~n Avam Kamarasınd~ bildirdiği 
tedbırlere karşı mukabil tedbirler ha 
zı_rlamaktadrr. Diğer taraftan bu ay. 
nı gazete, başmakale-sinde Chamber. 
lain'e hak veriyor ve diyor ki: 

"Hitler, Büyük Britanya İmpara. 
torluğunu imha ea.ıekle tehdit eder
ken, İngiltere, İsveç ve N orveçle AL 
manyaya demir madeni vermelerine 
müsaade eden muahedeler akdet. 
mektedir. Bu maden olmasa Alman. 
ya çabucak silfilılannı teslime mec
bur kalır.,, 

Londra> 4 (Hususi) - Tok
yodan verilen bir habere göre> 
Japon Bahriye Nezaretinin sa
lahiyettar mümessili, İngiliz 
harp gemilerinin Japon karasu
ları civarında devriye vazifesi 
görmelerini "çok nahoş bir şey,, 
olarak tavsif etmiştir. 

Mümessil, İngiliz gemileri vohuz 
bir harekette bulundukları ta.ı;rli;de 
Japon filosunun şiddetle hareket~ 
mecbur kalacağını, söylemiş Alman. 
yaya ka:~ ablokanın Pasifik denizi
ne teşmılı hakkında da, şu beyanatta 
bulunmuştur. 

"Japon bahriyesi, Avrupa ihtilafı. 
nın Japon sularına yayılma.;ını şid
detle protesto etmiştir. Japon hüku_ 
meti İngiltere nezdinde icap ei:ien 
teı:eböüsleri yapacaktır.,, 

Japon hükumetinin teşebbüsü 
Diğer taraftan, Japonya hükume

ti, İngiltere nezdinde yarı resmi bir 
teşebbüste bulunmuş, İngilterenin 
Japon adaları civarında her türlü 
bahri harekat icrasından çekineceni 
ümidini izhar etmiştir. b 

İngiliz hüklımeti şu cevabı ver 
nıiştir: -

"Her hangi gayri meşru bir hare. 
kette bulu~a~ niyetinde değil!z. 
Arzumuz, ımkan dairesinde, Japon 
menafüni nazarı itibara almaktır. 
Bununla beraber, bu mülahaza, mu
harip sıfatile sahip olduğumuz meş.. 
ru hakları terketmemizi icap ettir
mez. Binaenaleyh, vaziyet, iktiza eL 
tirdikçe, haklarımızı tamamen kuL 
lanmak azmindeyiz.,, 

Reuter Ajansının bu münasebetle 
haber verdiğine göre, her iki hü:tti
met arasındaki diplomatik temaslar, 
Asama Maru hadisesinde, hatta dah~a 
evvel, yani müttefik deniz kuvvet. 
lerinin Pasifik denizinin bu kısmın
da kontrol tesis imkanını derpiş eL 
meleri üzerine Japonlar tarafından 
endişe izhar edildiği zaman başla. 
mış bulunmaktadır. 

Butler'in sözleri 
Hariciye Müsteşarı Bntler, Uzak 

Şark meseleleri hakkında Avam Ka. 
marasında şu beyanatta bulunmuŞ
tur: 

cıİngilterenin Çin vaziyeti hakkın
daki hattı hareketi katiyen değişme. 
miştir. İngilterenin meşru Çin hü
kumetini tanımaktan ayrılması mev. 
zuu bahsolarnaz. Uzak Şark nıesele. 
lerindeki ı umumi hattı hareketimlz
den aynlınıyacağız. Çin - Japon ih
tilafının adilane bir şekilde halledil. 
mesi arzusunda ısrar ediyoruz . ., 

Cephelerde Faaliyet 

lcırdan şimdiye kadar l ::! kişi kurta. Belgr~t. 4 (A.A.) - Sava ve 
rılmıştır. Diğerlerini kurtarmak Hn Tuna nehirleri sularının yiik. 
Çalışılıyor. ~ selmesi, simdiye kadar görii\_ 
Kayabaşı ve Ovasaray köylerinde memiş bir nisbet dairesi11de 

~u. altında kalan insanlan kurtarmak artmıstır. Belgradın varoıdarın. 

dı~ı]n dün Zara nahiyesinden sevke. dan olan Zemoun'da Tun~ neh-
ı en yardımcılar deniz manzaı·asını ri, normal seviyesinin 725 ~nn-

alan suları geçmek im'.dnsızlığı kcr. timetre fevkine çıkmıştır. Ne. 
~ı~ın~a bir iş görememislerdir. Bu bir suları, nhtınıları Mila et-
ikı ~oy_ h8;1Jcından bir kısmı dağlara miş ve sokaklan isti1a etm"ğc t 
çekılebılmış ise de çekUmiyen insan. başlamıstır. Nefsi Belgratta bir ; 
!arın vaziyeti hakkında hicbir maliı. , çok mahalleler, su altında kal. ı 
mat alınarnamıstır. Jandarma bölük mıştır. t 
kumandanı ve Zara nahıyesi mıidü- Binlerce hektar arazivi su it 
rü bu köylere gitmi~lerdir. Ayni za- basmıştır. Hasarat, çok m'ühim. 
manda Samsun vilayeinden sandal- dir. 
larile birlikte altı sandalcı "ÖnderıL •• ••••••••••••••••••••••.-
mesi istenilmiştir. 6 

Tehlike lıeran büyüyor 
. Amasya, 4 (A.A.) - Bütün şidde

tıle yükselmekte deva~ eden Yeşil
ırmak korkunç bir ~ekil almış, A
ma~ya istasyonunu ve istasyon ile 
şehır arasındaki üç kilometrelik par_ 
~-~ bulvaı:ı ve ırmak üzerindeki bü. 
un evlerın alt katlarını kamilen su 
basmıştır. Bir çok buğday ambarları 
ve un fabrikaları su altında kalmış. 
tır. Sular istasyon meydanındaki yüz 
~~rce büyük ceviz kütüğünü bulvar 
tzerinden sürükliyerek götürmüştür. 
. tasyon su altında kaldığından tren 
ıstasyona girmemiştir. 

.. ~~şilı1:11.~k ~erindeki büyük köp
r~.r.~ butun gozleri dolduğu gibi 
hukumet dairesi önünde insaatı he
nüz ikmal edilmiş bulnnan ·betonar
me köprünün iki gözü de dolm~ştur. 

Amasya • Tokat, Amasya _ Erbaa 
şaseleri ve bu şoselerin güzergahın. 
daki bütün bağ ve !:>ahçeler ve ınez
r:ıatı su bastığından seyrüsefe!" dur
muş v.e ~azalanmızla ve civar vilayet 
lerle ırtıbat kesilmiştir. Tokat mete. 
oroloji l!lemurluğundan eelen telı:rr;ıf 
ta ırmagın şiddetle akmakta devam 
ettiği bildirilmiş olduğuna göre, bil
hassa Amasya kasabası her an daha 
büyük bir tehlikeye maruz bulun
maktadır. Kızılırmağın uzun seneler. 
denberi görülmemiş bir şiddetle vu. 
ku bulan bu tuğyanının yapmış oL 
duğu hasar çok büyüktür. 

Erbaa ovası sular altında 
Erbaa, 4 (A.A.) - Son günlerde 

devamlı bir surette yağan ya/ımur 
ve karlar kaza dahilinrlen geçen ve 
birleşen Kelkit ve Yeşilrrmak çayla-

fiklerin hava ve deniz kuvvetleri bir 
kaç Alman tahtelbahirine hücum et
mişlerdir. Tam netice henüz mali.ım 
değilse de taarruzlardan ekserJsinin 
muvaffakıyetle neticelendiği anla~ıl
maktadır. 

Garp cephesinde, bilhassa Blies ile 
Vosges'in arasında temas eleman1arı
nm faaliyeti görülmüştür. Bir çok 
Alman keşü kolları tardedilmi§tir. 

Alman tebliği bir İngiJız muhribi 
ile daha b~-a gemilerin batırılma. 
sından bahsediyorsa da İngill?.le.· bun 
ları tekzip etmek'.tedirler. 

Almanya, geniş mikyasta 
asker topluyormuş 

Bern, 4 (A.A.) - Neue Zurcher 
Zeitung Berlin~en istihbar ediyor: 

Almanya, alelacele geniş mikyasta 
asker toplamıya başlamıştır. 1903 
tevellütlüler, muvazzaf orduya ithal 
edilmektedirler. Bunlar, 1935 mar
tında mecburt askerlik hizmeti taL 
b!Jt edildiği zaman 30 yaşını geçmiş 
olduklarından dolayı askerlik hizme
tini yapmamış olan sınıflara dahll 
bulunmaktadırlar. Halihazırda 1905 
ila 1919 sınıflarına dahil olan kim
seler, sıhhi muayene heyetlC!rine sev. 
kedilmektedirler. 40 yaşmı geçmiş 
bir çok kimseler, silah altında bulun
maktadır. 

rının taşmasına sebebiyet vermişllr. 
Bu tuğyan neticesi olarak Erbaa

ya bir kilometre mesa!ede kain 85 
milimetrelik Kargı köprüsü ile Er. 
baa - Samsun şosesi üzerinde 70 mut. 
re açıklığındaki ahşap köprü ve Er. 
baa - Amasya arasında yine Yeşilır
mak üzerindeki 50 metre açıklığmda 
Dursuncu köprüsü yıkılmıştır. Maddi 
zarar büyüktür. Bir çok arazi sular 
altında kalmıştır. Sular her saat ytik. 
selmektedir. Münakalatın temini için 
kayıklarla istifade çarelerine baş vu
rulmaktadır. 

Bazı yerlerde lıeyelan var 
Samsun, 4 (A.A.) - Kızılırmak 

üç metre yükselmiş Çarşambada Ye
şilırrnak beş metre yetmiş sekiz san. 
timetreye çıkmıştır. Çarşambanın 
Ayvacık nahiyesinde bazT arazi heye
lana başlamıştır. Yine Çarşambanın 
Kara Mustafalı köyünü su hasmı~ ve 
yirmi beş evin nüfusu yüksekçe bir 
yere sığınmağa mecbur olmuştur 
Kurtarılması için icap eden vesait 
ve malzeme ile bizzat kaymakam ve 
jandarma komutanı mahalline git
mişlerdir. Seylap mıntakasında nü 
ı _ _ l - --.1 ... _ .. J _.ı.., .. _ ... :.> ....... _ • - #- • ._ .... - .. _,.,.. 

üzerind~ki hasarat tesbit edilmekte. 
dir. 

JJ1 uratlıda kar ba§ladı 
Muratlı , 4 (Hususi) - Hava bir

denbire soğumuş, kar yağmıya başla 
mıştır. Şimdiye kadar burada bu mcv 
simde bu derece şiddetli soğuk gö_ 
rülmemiştir. Sürü sahipleri bilhassa 
kuzuları korumak hususunda büyük 
sıkıntı cekmektedirler. 

İnanlidaki tarlalar soğuğun şidde. 
tinden donmuş, mahsul harap olrnu~ 
tur. Bu havalide yağış ta fazladır. 

SOVYET RUSYA 
Japonya ile Ademi 

Tecavüz Paktı Yapıyor 
Londra, 4 (A.A.) - Japonya ile 

Sovyet Rusya arasında bir ademi te
cavüz misakı akdi için yapılmakta 
olan müzakerelerin ilerlemekte ol
duğundan bahseden müşahitler, Sov. 
yetlerin kapitalist memleketlerdeki 
prestijlerini arttıracak gösterış ka
bilinden bir netice elde etmek istL 
yeceklerini beyarı etmektedirler. 

Müşahitler, böyle bir misakın ak
di için Japonyanın istemekte olduğu 
yüksek fiyatı ödemeğe pek az mü
temayil olduklarını ilave ediyorlar. 
Japonlar, iki memleketin Asyadaki 
hudutlarının kati surette tahdidini 
istiyorlar. Bu ise Çindeki statükonun 
zımnen tanınmasını istilzam eder. 

Müşahitler, neti.ce olarak, Japo;ı_ 
yanın bu tahdit işini kendi menfaa
tine bazı değişiklikler yapmak için 
istemekte olduğunu söylemektedir. 
Halbuki Rusya, Japonyanm Noman. 
ham hadiselerine sebebiyet vermiş 
olan münaziinfih arazinin bazı nok
talarından çekilmesini istemektedir
ler. 

~ı:ıdra, 4 (Hususi) - Dün Şimal 
denızın~~ bir İngiliz deniz fayy aresi 
Jtınkers ın 88 numaralı tipinden altı 
tayyare ile harp etmi~tir. 

Junkers 88, söylendiğine göre, sa
atte 550 kilometre sürat yapan dalıcı 
bombardıman tayyaresi tipidir ve ı.. 
ki toptan maada mitralyözlerle mü. 
cehehzdir. İngiliz hava ordusu bu 
tip tayyarelerle çarpışmak için 5abır. 
sızlık göstermekte ise de şimdiye ka
dar pek azına tesadüf edilmiş~ir. 

Eski sınıflann 1914 _ 1913 muha
riplerinin tecrübelerinden istifade et
mek ve genç kadrolara muallem ef
radı ithal eylenıek arzusu ile izah 
edilmektedir. 

Almanyanın Moskova Sefiri 
İzahat Verecek 

Amsterdam, 4 (A.A.) - Reuter a
jansının öğrendiğine göre, Moskova. 
daki Alman Büyük Elçisi Kont Cchu
lenburg muhtemel olarak Sovyet mec 
lisi mesaisini bitirir bitinnez Alman 
hükumetine raporunu vermek üzere 

Gazete muhabiri. halihazırda Al. 
manyada silah altında bulunan efrat 
miktarını 6 milyona yakın tahmin eL 
mektedir. --

"Amerikalı dostlarımız namuskA
rane ve halisane bir surette neşret
tikleri resmi istatistiklerde Ameri. 
katlan Almanyayanın komşusu olan 
memleketlere yaptlan ihracatı ilan 
ettiler. Bıı istatistikler inkar kabul 
etmez bir surette göstermektedir ki 
harbin ilk altı ayı zarfında bütün A... 
merika ihracatı yükselmiştir. Mese
la herhangi bir İskandinav memleke. 
tinin 1940 Şubatında 1939 SubatrD. 

Muharebeler neticesinde bir Al. 
man tayyaresi düşmüş, İngiliz tay. 
yaresi üssüne dönmüştür. 

Fransız Başvekili, 
Sefirimizle Görüştü 

Parls, 4 (A.A.) - Reynaud. bu 
saıbah Türkiye Büyük Elçisi Behiç 
Erkin ile İngiltere Büyük Elçisi Sir 
Ronald Campbell'i kabul etmiştir. 

Berline dönecektir. Sovyetler Birli~L 
nin Brenner mülakatı karşısındaki 

hattı hareketi ile Molotof'un nutku
nun sefirin Berlinde Nazi şeflcrile 
yapacağı görüşmelere mevzu teşkil 
edccej!i bildirilmektedir. Son 48 saat zarfınıfa. mütte. 

5 - 4 .. 940 

Şehir Tı!Jatrosu 

Aıtistleri 
(BaŞl 1 incfde) 

iki artist geçen sezonda Şehır Tiyat. 
re-su sahnesinde hiç oynamcımış gL. 
bi idiler. İkisi de sezonu mezunivet. 
le geçirmişlerdir. -

Hiı?lm. rahatsızlığı yüzünden bir 
çok temsillere iştirak edemo:ımi~tir. 
Galip Arcan ise, Ankaradaki tıyatro 
mektebinde hocadır. Haftanın dört 
gününü mecburen Ankarada geçir .. 
mektedir. Bu sebeple sahr.ede vazife 
alamamaktadır. 

Emin Belığ, evvelki sene ihtisası
nı yapmış, bu sene de bir :nuayene
hane a~arak doktorluğa baş'amıştır. 
Kadın hastalıkları miitehassıslıii;ı, bu 
doktorumuza iyi kazanc tf'nıin etrnis 
olacak ki, muayeneha!leyı sah'ley~ 
tercih P.tmiş, o da mez:ıniyet alarak 
sezonu sahne haricinde gc('irmiştir. 

Bu üç sanatkarın , bu sebeplerle 
Şehir Tiyatrosu kadrosundan ayrıl.., 
malan ihtimali kuvvetlidir 

Hazım trup kuracakmış! 
Hazımın ayrılmasının sebebi, bir 

rivayete göre, başlı başına bir trup 
teşkil ederek müstakil bir tiyatro 
kurmak istemesidir. Bu rivayet ta. 
hakkuk ettiği takdirde Hazım, bir 
komedi trupu teşkil edecek, hır ta. 
raftan da son Kavuklusunu toprağa 
verdikten sonra, tamemen kaybol· 
muş vaziyete giren "karı kadim orta 
oyunu,, nu ihya maksadile bütün es .. 
ki orta oyunu sanatkarlarını ve ama. 
törlerini etrafına toplıyacaktır. 

Komedi heyeti için, Şehir Tiyat.. 
rosu sanatkarlarından bir kısmının 
da Hazıma iştirak edecekleri riva· 
yeti varsa da, bu şimdilik tahakkuk 
etmemiş, Büyük Behzat ve Vasfi Rı .. 
za, Şehir Tiyatrosu kadrosun
dan ayrılmak istemediklerini kati,. 
yetle bildirmişlerdir. 

Cahideye gelince; son zam:mlarda 
sahnede hayli muvaffakıyet göste
ren bu artistin perdede, sahneden • 
daha ziyade muvaffak olduğu kana .. 
ati vardır. Cahide, mesaisini studyo. 
da temdit edecek ve sahneyi bırak· 
mak vaziyetinde kalacaktır. 

Bu dört artist, Şehir tıyatrosunun 
dün başlıyan memleket turnesin~ de 
iştirak etmemişlerdir. Hazım r~at. 
sızlığı dolayısile rapor gönderı11iş, 
Cahide de ayni şekilde itizar etmiş_ 
tir Galiple Emin Beliğ de mezıınL 
yetleri devam ettii!i için turneye ; -
~ıı·aK t:LlUt:UU~!t:t ull'. 

Memleket turnesi yapacak 01 ıın aı·

tistlerden bir kısmı dün saat 15.-!5 te 
hareket eden trenle, bır ~osmı da ıık
şam hareket eden trenle Kayserıye 
hareket etmişlerdir. 

Turne, iki ay devam edecektir. 
Öğrendiğimize göre kadrodnki deği. 
şiklikler, art#t.ler İstanbula avdet et. 
tikten sonra ya;nlacaktır. 

Naşit, Şehir Tiyatrosunda 
Şehir Tiyatrosu kadrosunda yeni 

göreceğimiz sanatkarların başında se 
vimli haı.k sanatkarı Naşit gelmekte
dir. Naşit, Şehir tiyatrosu kadrosuna 
girmiye ikna edilmişt!r. 

Tuluat sahnesinde, Şehir tiyatrosu 
artistlerinin aldığı maaşla tisbet ka
bul etmiyecek kadar fazla kazanan ve 
şöhretini tamamile sa:ı.atine med
yun olan Naşidin Şehir tiyatrosuna 
girmek karan da sadece ~3.nate b;:ı~. 
!ılığından ve ömrünü sanatkar!~ 
zümresi içinde geçirmek istemesin .. . 
den ileri gelmektedir. 

Sahnede göreceğimiz diğer yeni si .. 
malardan bir kısmı kadın, bir kısmı 
da yine sanatları ile halkın sempa. 
tisini kazanmış ve şöhretlerini yap. 
mış erkek sanatkarlardır. 

Şehir· tiyatrosu önüm[izcleki tiyat. 
ro sezonu repe:ıttuvarı için şimdi<.lcn 
hazırlıklara başlamış bulunmaktadır. 
Bu yıl komedi kısmında da, drnm 
kısmında da yeni telif \·e tercüme e
serler görülecektir. Tı:?lıf eserlerden 
bir kısmının şimdiden tetkikine baş.. 
lımılmış bulunulmaktadır. Her halde 
önümüzdeki tiyatro mevsimind~ Şe
hir tiyatrosu, tenısillPrine sürnrizler
le başlayacaktır 

---0- - -

Gezici Öğretmenler Kongresi 
Ankara, 4 (A.A.) - tlkönre' 19~'ı 

yılında Ankara vilayeti köyJerinde 
tatbik edilen eğitmenli köy oku'la
rını murakabe eğitmenleri yetiştir .. 
miye memur olan ~5 gezıci basöğrct .. 
menin iştirakile dün v~ bugiin şeh
rimiz merkez devrim okulunda. toP· 
lantılar yapılmıştır. 

İki gün fasılasız devam e:len ıçti
malarda köy realitelerine uygun e
saslar ve dilekler üzerinde hararetli 
müzakereler, münaka~alar cerey&n 
etmiş ve eğitmenli köy okullarından 
bugüne kadar Ankara vilayetince eı.. 
de edilen hasılalar birer birer tetkik 
olunmuş, cereyan eden üc:; yıllık me
sainin müsbet neticeleri tebarüz eY· 
lemiş, memnuniyeti mudp olarak i
lerisi için daha semPreli mesainin 
planları çizilmistit: 

-
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Dünyanın En Büyük 
Şelalesi: Niyagara 

A ınerikayı görmek için gelenler, 

1, ve vakti olanlar, Niyagara şe. 
&Ctlesini temaşa etmedikçe, Amerika 
Seyahntin'n tamam olduğunu s~n
rtıazlar.. Niyagara, Nevyorktan 738 
~ılometre uzakta ise de, oraya tren-
e, tayyare ile, otobiı le her an ra. 

hatça gidilebilir ve tabiatin hazırla. 
<lıgı buyuk manzara, insanların tc. 
~!n ettikleri kolaylıklarla gece ve 
8Unduz görülebilir .. Çtinkti Niyaga. 
l'a şelalesi artık, tabıatin korkunç 
ve vahşi unsurlarından biri değıl, 
~erbiye edilmiş, ehlılcştirilınış. ve 
lnsanlara faydcıtı hır hale sokulmuş 
kuvvetlerinden biridir. Ona kolayca 
~aklaşılabilir ve meraklıları, onun 
<lü~n sulan altında 'bir duş bile ya. 
I><ıbilirler ... 
,, Niyagara, dunyanın en b i:yiik şe. 
'<tlesinin adı olduğu gibi, onun ya
~ındaki iki kuçuk sehrin de adıdır. 

Niyagara şelalesiniıı muhteşem görünü~ü Unlardan biri, Birleşik Amerika 
~-~vletleri Cumhuriyetine ait olan 
•'1Yagara şehridir ki, ntifusu seksen y . dilmedcn ilk hatayı yapar? .. Fak<ıt 
beş bine baliğdir. Bu şehir, Niyagara ..----- azan • ~ Niyagara şelalesinin altı elbiseleri. 
§ela.l · d k t 1 k k • Al miz ile beraber, itiyatlarımızı dn de. 
la esın en uvve a ara yaşama - Zekı Mesut san ğiştirmfc:tir .. Ve serinletici sular, h.e 
"'· ve inkişaf etmektedir.. Elektro r 
~llnik sanayiinin enerji kaynngı, ve pimizi yıkıyarak, kadın boyaları ıle 
DleUerini, lokantalarım, dolduran beraber, mürailik yaldızlannı da sü. 
leYyahların tecessiıs mevzuu hep Ni- kuruluyor .. Müşterek hayat; müı;te. pürmüştür .• 
t~gara şelalesidir.. Nıyagara nehri. rek hatıra, ve müşterek heyecanlar. 
tıın sol sahilindeki kana daya ait Ni. dan ibaret değil mi?.. T cvekkeli şelaleye en yakın köp. 
Yaga şehri daha küçüktür- Ntifusu G iındüz şelalenin harimine k:ı. rüye nişanlılar köprüsü de. 
Dtı beş bindir .. o da hayat ve refahı- dar sokulmak, ve onun kaya- mcmişler ... Ne yazık ki, o 1938 Şu 
!il Niyagara şelfılesine borçludur.. lar ile mücadelesindeki kukremele. batında üstünde biriken buz yığtnln. 
b· Niyaga şclfılesi iki golü biribirine rini yakından dinlemek bütiin ziya. rına tahammül edemiyerek çökmüş .. 

l ll'leştiren elli sekiz kilometre uzun- retçileri biribirine yaklaştıran, biri- Nişanlılar bu suretle bir yuvadan 
uğundaki Niyagara nehrinden doğ. birine tanıştıran bir fırsat teşkil edi- mahrum kalmışlar .. Fakat Niyagarn 
lllakt · yor .. Herkes soyunup, ayni muşamba şelalesini her taraftan ihata eden 
k adır. Iki göl arasında yüz metre kostümle asansöre biniyor, ve şela- parklarda, o kadar güzel, o kadar 
~~dar bir seviye farkı olduğu için, lenin altına iniyor .. Burada şelalenin manzaralı yuvalar var ki, insan iıdc. 
Yagaranın suları, bir noktada elli . · . · k' 

ltlctre b' d uk t kt N ' suları altında tahta ıskele ve merdı. ta ıntıhap zorluğu çe ıyor .. 
gara şe'~rl e~ ~ -u detmet. e vekt dı~a- venlerden müteşekkil bir gezinti ye- Niyagara şelalesi, azameti, ve hey. 
A- .Lö esını vucu ege ırme e ır.. . . k 1 1, b .. 1 . 1 - ·nd mantık 
·'-'llerikada nehirlerin bile ifadeleri rı ~apılmış .. Bir rehberıı: ı. avuz u- etı ı e ınsan ar uzerı e ro 
başkadır .. Niyagara nehrinin genişlı- ğu ıle d?laşılı_yor, ve şelalenı~ .azgın bir tesir yaptığı gibi bazılarında da f bin iki yiız metreye yakın olduğu s~ları, şıddetli. homurtuları, bı~ı t?h- isterik reaksiyonlar yaratmıştır. Ni· 
Sin, diışen suyun miktarı ve kuvveti dıt ederken, hız de yolun emnıyetınc yagara şelalesini bç:ı içi~e ~layıp 

\ 0b\t<t• tas vvur edilebil ' .. Niteki kani olarak ayai!r k_~yarı_ kom~u. ~!E:~ ~:.!l.!~~~c;~:ç~~~ ... ~!~.~.~~ 
l l.IL(jılf UU~H.u.1..uıu~, t\!- .Sı.1 a- hl- ı, . . • ' N b 1 .b. b. in b b. 
~da beş ytiz bin ton suyun duştüğii. lan akan . Mıs:, ın. garıp h~:ek~t ve il kur an an gı ı, ta ıat u u. 
lt U, ve bundan yedi milyon beygir 1 duruşla.n .ıle eglenı?'~ruz .. 9unku_ a:· yük kuvvetine feda etmişlerdir .. Şc. 
~VVetinin hasıl olduğunu hesap e- tık hepımız de hakıkı şahsıyetlerımı~ lalenin bu çeşit kahramanlartn hatı

~ıp bulmuştur.. Şimdilik bu kuvve- zi, .Yu.ka:ıda kabinlerde kendi el?is~ ralarını toplayıp saklıyan bir de mü 
ın ancak bir buçuk milyonundan is. lerımız ıle beraber bıraktık.. Şımdı zesi vardır. 

tlfade ediliyormuş. burada Niyagara şelalesinin cesur zi- Niyaga şelilesi muazzam bir te-
yarctçileriyiz .. Bu müşterek sıfat, bize maşadır .. insana her hissi verebilir .. 

\.1 iyagara nehri, şelale civarında kafi.. Yıllarca hep ayni kostüm ile Fakat insan ona o kadar yaklaşmış. 
l ~ dolaştık .. Şimdi burada yarım saat tır ki, artık tehdidi, ulviyete, ve 

!ı_,, Amerika ile Kanada artıliında b ' d · k f ı· 1 d 1 k ht k t f d l k te 
b

:-dut teşkil ettiği için, şelalenin de ır ma encı ıya e ıy e o aşırsa . mu eşem su u u, ay a ı uvve 
ır kısmı Amerikava, . ve kadın, erkek ayni kıyafette Niya- münkallp olmuştur .. Onun için, kar. 

}{ J hır kısmı da gara şelalesinin fiske vuran suları şısında artık ölümden ziyade, hayat, 
•nadaya 'tt• V h tt• h' !tut e aı ır.. e a n ne ~r su- ı ile vaftiz olursak, bu az bir tebeddiil ve feragatten ziyade malikiyet arzu-

{{eı1r,1::d.e~ evv.el bir a?a vucude müdür? .. Hangi yerde biribirine ilk lan galebe çalmaktadır. Niyagara 
l'ıldığınd ikı gayrı mtisavı kısma ay- bakan insanlar gülümserler, hangi balayı seyahatleri programında mü. 
Qalı a~ .~anadaya . kalan ~ısı~ yerde. bir kadın bir erkeğe takdim c- him bir mevki işgal ediyor. 
tıi a buyuktur.. Arnerıkan şclalesı· 
~ 322 metre genişliğıne mukabil 
~ ada şelalesinin genişliği 915 
~c~~dir .. Fakat gerek ArnerikaJılnr, 
llen' Kanadalılar bu mü§terek hazi. 
lerı in .kıymetini pek iyi takdir ttik. 
la içın, onu istismar hususunda an. 
ıı:nışlar, ve ziyaretçilere şelaleyi 
ıltfuu noktadan kolayca seyretmek im-
6cb ru beraber hazırlamışlardır. Bu 
gez 'Pten insan Niyagara şelale ini 
li~rken bir taşla iki kuş vuruyor .. 
ttad §elaleyi görüyor ... Hem de Ka. 
ler ~~ Ziyaret etmiş oluyor .. Turist. 
tıirı ıçın, Kanadaya da gittim deme
der. zevkini erbabı pek iyi takdir c· 

ttı~cş Yüz bin ton suyun birden elli 
biat' B§ağı sukutu, hiç şüphesiz ta. 
birin~ en heybetli manzaralarından 
tu il 1 Yaratmaktadır. Su sanki suku. 
dô~ be;aber, tekrar eski yatağına 
~ \r ek ıster gibi birden şahlanmak. 
ba._,:lablr beyaz bulut kütlesi halinde 
aı,,- hi ll?naktadır .. Fakat imkan yok .. 
t~ SO ddet, bu pişmanlık boşuna . Bi 
l!cler nra o mukadderatına mutavaat 
'1c ı:: .~§ağıdaki yatağına dônuyor .. 
t>aralt Pükler saçarak, sağa, sola çar. 

0 
Yoluna devam ediyor .. 

SULTAXAHl\IET 1 İNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Yuvani namdiğer İranast Karaya

nis Karayuvan oğlu ve Dimas ve Va.. 
sil ve Yordan ve Evansiya'nın şayian 
ve müştereken mutasarrıf oldukları 
İstanbul Eminönü kazası Kumkapı 
Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinin 
Cami sokağında eski ve yeni 19 ka. 
pı ve 175 ada ve 5 parsel N o. lu 66.50 
mesahai sathiyesinde evsafı keşif ra
poru ve vaz'ıyed zaptında yazılı ka
gir hanenin izalei şuyuu zımnında 
fühıhtu takarrür ederek müzayede-

ittir. Ve satış peşin para iledir. 
Arttırma p.rtnamesi işbu ilin ta. 

rihinden itibaren Mahkeme divanha. 
nesine talik edilmiştir. Talip olanla. 
rm kıymeti muhammenesinin % 7,5 
ğu nisbetinde pey akçesini hamilen 
o gün ve saatte İstanbul Divanyolun 
da dairei mahsusasında Sultanah
met 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesi 
Başkitabetine 940 - 13 numara ile 
müracaatları ilan olunur. 

GÖZ HEKiMi 
NURi FEHMi AYBERK 

Haydarpaşa Nümune hastanesi göz 
mütehassısı İstanbul belediyesi kar
şuandıı saat (3) ten sonra. 

Telefon: 23212 

ye vazolunmuştur. Heyeti umumiye
sinin kıymeti muhammenesi 2500 
İki bin beş yüz liradır. Birinci açık 
arttırması 7- 5-940 tarihine müsa. 
dif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
icra olunacaktır: Kıymeti muhamme. 
nesinin % 75 ini bulduğu takdirde o 
gün ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bul 
matlığı takdirde en son arttıranın ta. ••••••••••••••• 
ahhüdü baki kalmak üzere 15 giııı 
müddetle temdit edilerek 2 inci açık 
arttırması 22- 5- 940 arihine müsa
dü Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar icra kılınacak ve ô gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek sa-

Tohumluk Çeltik -
latlyenler, lıtanbul B•lıkpazarınd• 
M •kıudlye hanında 63 numarada 
HÜSAMEDDiN ENGılN'e mOracaat 

etmelldlrler. 
hibi alacaklılarla diğer alakadarların Teıa. TUTAL. Tel: 23388 

işbu gayri menkul üzerindeki hakla. lilll••••••••••••IM 
rını hususiyle faiz ve masrafa dair #9------, Muhasebecilik \'e gayet iyi Fransız-

ca veya ingil!zce- muhabere yapabl· 
lccek bir 

MEMUR ARANIYOR 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SlNtR ağnlan v~ 

GRİP. NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman ka,elerile "derhal geçer, lcabınaa günae t - 3 JCa.,e alınır. 

Maiik Sac Eksiri 

..:>~'-&dl uuı..a UUı(UUih.:A1.t:1., 

lcnmckten korumak için muhakkak 
Majlk saç ekslrını kullanınız:. 0-'r· 
hnl tesirini görürsilnilz.. Saçlan bü
yütür, köklere yeni hayat verir. Bır 
tecrübeden sonra neticeye hayret c· 
riPcekslnlz.. 

30SENE 1 

denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

Malik ol
mak iç'n 

SEMERESi • 
NI YERMiŞ 
BiR GÜZELLiK REÇETESi. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 

siyah benlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençliK halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla. 

nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
genç kadın rollerini oynamıya mu
vaffak oluyordu.(Pancreatine ile tas. 
fiye edilmiş) saf biraz süt kremasını 
yine tasfiye edilmiş biraz zeytin,Yağı 
ile karıştırınız. Sonra bunu iki kısım 

saf krema ile tekrar karıştırınız. Ec· 
zacınız bu halitayı ihzar edebilir. Fa. 
kat az miktarda olacağı için pahalı
ya mal olur. Halbuki yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kreminin terkibin. 
de musaffa zeytinyağı ile istihzar e
dilmiş bu kremadan vardı:-. Cildini
zi besler, beyazlatır ve gençleştirir. 
Yukarda resmini gördüğünüz genç 
kadın bize yazıyor: "Tokalon kre
minin 3 günlük istimalinden sonra 
cildim açık, taze ve güzel oldu". Te. 
nin güzelliği için yağsız Tokalon kre· 
mini tecrübe ediniz. Bugün milyon • 

HER AYIN .YEDISIND_E 

• L 
,. 

l Büvük 

Mitli 
PİYANGO 

ikramiye 150,000 Liradır 

MEMUR ALINACAKTIR. 

Takas Limited Şirketinden: 
Şirketimh:in muhtelif s ervislerinde cnlı~tırılmak uzere müsnbak n ile bir kac 

memur alınacaktır. 
~--"·-=- Mü n nkaJmtl anına girebilmek jçln OTtnmektep veya lise mezunu bu

unma , "'!'tfrJc otmaı., ve askeri .,nf 7•pmış bulunmak ıAzımdır. 
2 - İmtihıınıı i tlrak edecek alanlan n 12 - 4 - 1940 cuma gQnQ öğlcy~ kader 

şirkclımizın Emlnönu iş Hanındaki merkezine b r i tida ıle mur c at ctmclcn 11&
zımdır. 

İ.bu istidaya hüviyet cii1.danı, askcrll k 'esikası, mektep ~nhadetnamc l ve 
hizmet vcslknlarının raptı 11\zımdır. 

3 - İmtıhnn 13 - 4 - 940 cumartesi günü sn t dokuzda ~irkctimiz binasında 
yapılacak Ur. 

4 - Muvaffak olanlara 3659 No. lu banknlnr ''!! Dc\let müesseseleri bare
mindeki derecelere göre maaş tayin edilecektir. Li a n bilenle: tercih olunur. 

(2046) 

Oevıeı Oeiniryolları ve- Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 8350 lira olı:.n 1100 k lo muhleli! cb'alta b 1 J k i , 

500 yumak bilet sicımi, 650 kilo muh•elll cb'attn 1ng lız cımi \ <' 500 kilo k alaf t 
ipi 20.4.1940 eumarte 1 gilnu saat (11) on birde Hayd p şada c r bın ı dahi
lindeki komi yon tarafından pazarlık usul ılc s tın alın cnkur. 

Bu işe girmek i t iycnlerin 502 lıra 50 kuru luk k ati t eminat ve k nunun ta
yin ettigi vcsaikle birlik te pazarlık glinQ sııatlnc. knd:ır komisyona milracaatl n 
lAzımdır. 

Bu işe nlt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılm ktadır. (2656) 

KAYIP - Arapkir askerlik ~ube. İSTANBUL İKİXCİ iCRA l\lEl\IUR. 
sinden aldığım terhis tezkeremi kay· LUl'iUı 'DAN: 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi- Bir borçtan dolayı 939 3027 No. 
nin hükmü yoktur. - Arapkirin Ba. lu Dosyamızla tahtı hacze alınan 
demli köyünden 314 doğumlu Şev. Goldkontrol marka buz dolabı ve 
ket oğlu Numan EKER. kahve değirmeni ve muhtelif bakka

KAYIP - 1335 senesinde Şehit 
Niyazi Bey Nümune Mektebinden 
almış olduğum Şahadetnamemi zayi 
etmiş olduğumdan yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. }'ehmi ÜLKMEX 

liye eşyası 12-4- 940 tarihine mü
sadif Cuma .,..;Jnti saat 16,5 tan 17 ,5 n 
kadar Kurtuluşta tramvay caddesin
de 210 No. lu dükkfın önünde satıla. 
caktır. O gün muhammen kıymetin 

% 75 ini bulmazsa ikinci arttırma 
17-4- 949 tarihine müsadif Çar. 
şamba günü ayni mahal ve saatte ic. 
ra olunacak ve en çok arttırana iho-

iSTANBUL İKİNCİ İFLAS l\IE· le edilecektir. Taliplerin ~ 7,5 pey 
.l\IURLUliUNDAN: akçesiyle satış zamanlarında mahal

larca kadınlar dünyanın her tarafın_ Müflis Mehmet Esin masasına ge
da her sabah muntar.aman Tokglon len alacaklı Avadis Papasyanın ala. 

linde bulunacak memuruna mura. 
caatlan ilan olunur. 

cağı olan 235 lira 35 kuruşun 6 ıncı 
kremini kullanırlar. Müsmir netice. sıraya kabulüne İflas İdaresince ka. 
leri garantidir. rar verildiği ilan olunur. (25887) 

~~------------------------~ GRİP • NEZLE • NEVRALJİ 
BAŞ - DİŞ - KIRIKLIK 

S•hlbl ve Neırlyat MOdDrO Halli LOt•O 
DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve Naırly•t 

T, L. $. 8aaıldı!lı ver TAN Mııtb•uı 

SOGUK 
ve 

ALGINLIKLARI 
AÖRILARI 

iMA 
diy~~~ onu projektorler ile tenvir e. 
forıar r .. Ve türlü renkler ile siıslü
'1ikto ·· Kanada tarafındaki Kraliçe 
Yet rya Parkından bu manzara ga· 
Çittıe~uzcı seyrediliyor.. Amerıkah 
slllcla ' ço~ kere bu manzara karşı. 
kapıı §aı~ane hislere ve hayallere 
lcıtıı arak ıstikballerine de orada bir 
lııtıar vb'ıiyorlar .. Orada eski tanışık. 
ili tanı ırden canlanıyor, veyahut ye. 
heı ce fnlalar hazırlanarak müstak-
~t ünitelerinin temelleri 

olan iddialarını evrakı müsbitelerilc 
20 gün içinde bildirmeleri lfızımdır. 
Aksi halde tapu sicillerile sabit ol
madıkça satı~ bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalacaklardır. Müterakim 
bilumum vergiler borçlan nisbetinde 
hissedarlara ve dellaliye ve Vakıflar 
Kanunu mucibince verilmesi lazımı 
gelen 20 senelik tAviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masrafları müşteriye a. 

MAZON MEYVA TUZU 

Referans, şerait ve bir re!lm ile Be
yoJlu P. K. 2064 adresine hemen 
mektupla müracaatları. 

TESKİN EDER 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLU~UNDA, BARSAK 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR 

Müferrih ve Midevidi~ MlDE ve BARSAKLARI temizler alıstırmaz ve vormaz. MAzON isim ,.e TIOROS marliasına ()ikJCat. 



s-

~- Yavrunuz, Saadetin izdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru g-ibi sine. 
sinde yetiştirdi"'i saf ve normal ~ıda ile mümkündür. Her anne tabıatın 
insanlara bahş;ttiği bu kudret güzelli,rindcn istifadeyi geri bırakma-
nıalıdır. ı 

1 

. ÇAP M R 
' Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPM1ARKA Tarihi tesisi 1915 
~ ........................................... ,~ 

İn~~sa~Jar. ~mu~ Müdürlüğü Uôn.ları 
Cınsı ~ıktarı Muhil m men B. % 7,5 t emi nat Ekılltmenln 

Lira Kr. L ira Krş. §ek li ıaat l 

Mühür kur- 2000 kilo 680 ,51 Açık e~lltme 14 
::;unu 
Kıyım bıçağı 992 adet Pazarlık 15 

I - Şartname ve kıyım bıçağı resim mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 
kaJem eşya hizalarında yazılı usullerle sa tın alınacaktır. 

ıı - l\tuhanımcn bedelleri, Muvakkat teminaUarı, eksiltme iiekil ve saatleri hiza
larında yazılıdır. 

III _ Eksiltme, 8 - IV - 940 pazartesi günü Kabataşta levazım \'e milbayaat şu-
besindeki alım ko~iııyonunda yapılacaktır. ı 
ıv _Şartnameler hergün sözıl geçen şubeden parasız alınabilir. 
v _ tsteldiJerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve saatıer"e % '7,5 

güvenme p:ı.ralarile mczkılr komisvon" - ·ir~~ - "tları. l2236) 

* * 1 _ Clball :rabrrırnsınaa tıır sene zaı.....,J" , .,1) ilii. 500) vuçaı kadar çıkacağı tah-
ttıin edllcn ince toz talaş pazarlıkla satılacaktır. . .. 

11 - Pazaılık 17-IV-94() Çarşamba günü saat 16 da Kabata~ta levazım ve mu
bayaat liUbesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Ni.ımunc her gun sözü geçen !abri kada göruJebilir. 
IV - Isteklllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '7o ı~ teminat paralı' .i-

le birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları. (2566) 

~----~~~----------------------~~------~--------~-,-.--

' 

B ALSAJllN Kremleri 

BALSA1JIİN Güzellik eksiri 

BALS~1J-111V Rimelleri 

BALSAMlN Pudraları 

BALSAM}N Rujları 

"(i'.4RD BALSA.tllN 

En Kibar l\lahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dünyaca 
Tanınmış Sıhhi Güzellik Müstahzarlandır • . 

T A 'N 

Mahdut Mesuliyetli JI. 
İstanbul Liman 
Kooperatif Şirketi 

ı'asfiye Hey'cti Reisliğinden: 
İstanbul Liman Kooperatif Şirketi 

Hissedarlar Umumi hey'etinin 29 -
12 - 939 tarhinde yaptığı Fevlrnla. ' 
de toplantıda Şirketin fcshile tasfi. 
yesine karar verilmiştir. 1 

Şirkette alacağı olduğunu iddia e- 1 
denlerin; Üçüncü ilan tariJ:ıinden iti
baren bir sene zarfında lstanbulda 

5 - 4 - 940 ~-==== 
• • f ,, . ....... 

• 
a an ·eyva Oz 

iNKIBAZI DEFEDER, ISTAHSIZLIK, HAZIMSIZLIK, 
SISKINLIK BULANTI GAZ' a karsı fay dası vardır 

~ 

•• 1 

Yolcu salonunun ikinci katındaki 65 1 Her yemekten sonra bir tath kacını yarım bardak su içinde 
No. lu odada tasfiye Hey'etine müra. !'f ':il 

caat ederek alacaklarını ispat etme. H • • k d•kk f 
leri, T i c a r e t kanununun kÖpÜrferek ahnabilİr • asan ISmıne Ve mar asına 1 G 
(445 ve 482) inci maddeleri mucibin- ı 
ce ilan olunur. ı L."ifI' HASAN DEPOSU: Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında ~ 

______ T_a_s_fi_ye Hcy'eti Reisi 1-........... . 

-=--

---

YUıuıntUi\.Kl t'IA'l'TA l\lUDAFAA VERGiSi DAHiLDiR. 

Şaraplar 25. 50 -100. 250 Litrelik 

Fıçllarla Teslim Olunur. 

ŞARAP NEViLERi: 

Beyaz Sek, Beyaz Dömi Sek, Kırmızı 

.NKI I ~ 

.• . t 4 • • • ... . •.• • • ... , : 
J 1- - { .. • ~ • .. 

BAŞ NEZLE 

DIŞ 
GRiP 

SOGUK 
ALGINLIGI Romatizma 

GRIPIN GRIPIN 
_...e. . 

Lüzumunda günde 3 kaşe alı nabilir. · 
• • .• •.. • ' iJ-"!'· _, ~ " ... ..-... .. \. , .. -. ' \; . .) . , . 

~----------------------------~, Hilmi Kitabevinin Yeni Neşriyatı: 

AFROD İT 
Bu san'ıt ve edebiyat romanı en cazip bir üılOpla, açık ve tatlı bir tOrkçe ile 
h e le mefhur mukaddemesi ıllr ve edebiyata numune olacak tarzda dlllmlz e 
çevrllmlıtlr. Çeviren: Bay Avni insel'dlr. Hllmlnln şaheserler Kollekaiyonunun 
57 rıc l nu maraeı n ı teşkil etmekte ve büyük artistlerin tersim ettikler! reıfm · 

!erle ıUalüdür. Metin dahlllnde 54 re&I m, metin haricinde 32 tablo vardır. Flatı 

100 kuruftu r. Hllml Kitabevi. 

GONUL • AŞK • KADI 
BOKAÇYODAN HİKAYELER 

Hayatın en bUyUk muamma11 olan gönlll, aşk ve kadın ruhunu tahlil eder, 
pek mer a k verir bir eserdir. De Kameron müellifi Bokaçyodan tercüme edllmlf 
en g ü zel hiklıyei eri, Bokaçyonun resmini. tercümeihal ve hayatını ihtiva ettlltl 
gi b i, ayrıca da 16 t abloyu muhtevidir. Kitabın içinde bUyUk ediplerin, ıairle· 
rin, filozofların kuvvetli tasvir ve söz teri var~ır. Yilzan ve çeviren Nbım 

lçse l'dir. Flatı 60 ku ru~tur. 

İDEAL BİR KOCA 
ing illz e dibi v e 'ilirl Oıkar Wayildln meşhur bir eserinin lnglllzceden türkçe· 
ye tercümesidir. iyilikle, kötUIU1jün m ücadeleslnl ve a§kın zaferini yilşatan 

heyecanlı bir eserdir. Çeviren irfan Konur. Fiatı 40 kuruıı. 

MADAM BOY ARİ 
DUnya edebiyatının en me§hur bir eseridir. Yilzan Güstav Flober. Çeviren All 
K~ml A kyU z. Reıimlidlr. Nüshalar pek azalmıştır. Flat ı 100 kuruıı. 

H 1 L Mİ KİTABEVİ " ................................ ~ 
Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
ı - Kuleli, MaJtepe, Bursa askeri liselerinin her tiç sınıfına da önUmüzdeki 

haziran içind~ iJaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırl<ın dan olması kendisinin ve ailesinin k!Jtü 
hal ve şöhret sahibi olmı:ıması, sıhhi muayenede sağlı:ım çıkması ve yapılacak seç
me sınavında da kazanma5ı şarttır. 

3 - Bir sene tah5ili terkedenler yaşını büyütmüş ve küçültmuş olanlar kendi 
okullıırının sınıf geçme sınavında ipim veya biitüıılemeye kalanlar yaşları boyt.arı 
ve ağırlıkları t:.Iımattaki hadlere uygun olmayanlar a5keri okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine devam et
meltle beraber 1 O Nisandan itibııren bu tun dukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kaydükabul şartıarile müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kay
dükabul kağıtlarını en geç 30 Mayıs 040 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları hazir<ında bulundukları okullardan aske
r! liselerce celbedilecek ve bütünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ç:ı~ 
ğmlacaktır. 

Askeri lise II ve JlI sınıflara g!rmeğe muvaffak olanl:mn 940 yılı kamplan ilt'!· 
ride asker! okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla Musiki s:ınat ve karagedikli erbaş hazırlama orta o· 
kullarının kaydükabul şartları ve zaman lan ayrıca ilan edilecektir. (2521) 

~............. . 
KUSTOYO YASTIK, YATAK, YORGANLARI 

Dünyada En i yi istirahat Vasıtasıdır. 
Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını kullananlar bunu her zaman takdir edcır
ler. «h liraya alacağınız bir kuş tüyü yastık bunu ispata k:ifidir. Fiatlarda 
tenzilat yapılmıştır. Kuş tüyü kuma;ilarının her çeşitleri vardır. Fabrika ve sa-

tış yeri: Çakrnakçılarda Sandal yeciler sokak Kuş Tüyü Fabrikası. 


