
a 

il 

a 

. ~ 
MODAOA KIRAtl9'· EV 

. Modamn en ~Ol"yerinde, 'Mod~ en Şlk ve en 
ı:-üzel evi yazlık veya kışlık kiraya•,,A'rilecektir. (Bir 

kat üzerin&-5 geniş oda). 

ltalyan makarnasına hasret çekenler: 

Ankaranın YAYLA 
,.. 

KDçOk Moda, Deniz hamamlan OstD yeni ev telefon: 23129 Cumartesi G Nisan 1940 TANEVİ İstanbul Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL= No. 1681 
TELGRAF TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310, 24318, 24319 

Makarnalarını 
Mutlaka tecrübe etmelidirler. Bütün 
bakkaliye mağazalarında vardır. 

ingiliz Tayyareleri 
Wilhelmshaven'e 

ı·····:········ı 
i TUGYAN i 

Felaketine f 
Seylip f elik eti 

Uğrayan 

Mınta kayr 
Tokat ve Civarı . 

Taarruz Ettiler l
ı Gösterir 

HARiTA da Sular Altında 
~~~~~~~~~~~~--~ 

Bir Zırhlı ile Üç Kadar 1 

Muhribin Hasara 
Uğradığı Zannediliyor 
lronside'e Göre, Almanya Fırsatı Kaçırmıştır 

Çünkü Harbin Bidayetinde Taarruza 

Geçseydi lngi3terenin Hali Feci Olurdu 
Londra, 5 (Hususi) - İngiliz hava kuvvetleri bugün, mü

him bir hareket yapmışlar ve Almanyanın Wilhelmshaven üssü
nü, ve bu limandaki zırhlılarını bombardıman etmişlerdir. Bom
bardıman tayyarelerinden müteşekkil hava filosu evvela J ade
körfezindeki Alınan müdafaa hatlarını geçmişler, daha sonra 
\Vilhelmshaven üssü üzerinde uçmuşlar ve limanda rastgeldik
leri bir zırhlıyı bombardıman ettikten başka daha cenupta gör
dükleri dört Alman muhribine karşı da taarruza geçmişlerdir. 

Efları, 
• 

• 
DENiZ 

. ---0---

Amasya 
Köyleri 
ÇokZaraı 

Gördü 
Sıvas Malatya Şosesi 
Ge~ilmez Bir Hale Geldi 

Y eşilırmak ve Kızılırmak ne
hirlerinin tuğyanı devam edi
yor. Bu yüzden Amasya ve Çar
şambadan başka Turhd, Tokat, 
Sıvas, Yozgat ve havalisindc ba
zı köylerle bir kısım mezru ara
zi sula raltında kalmıştır. 

Balkanlar 
-ı Hasarın derecesi henüz tesbit e<li. 

lemem.işse de Hava Nezareti bunun 
mühim olduğu kanaatinde<lir. Bütün 
tayyareler üslerine dönmüşlerdir. 

Kısmen veya tamamen su baskınına uğrıyan mıntakalar çizgilerle işaret edilmiştir .. İnsan zayiatı kaydedilm~mekle be
raber maddi hasarın ehemmiyetli oL 

--ı duğu göze çarpıyor. Bu hususta mu-

lir imtihan Devresine Gerıeral lronside'irı sözleri 
Lond.ra, 5 (Hususi) - İngiltera or

~~~oeıo.;. .. =9•y~ --~~-·===• ~.&&"MJH .. W,lti~tıYf\jlızı:fW"tt1S.?! 
:y buat mümessillerine beyanatta bulu. 

azan: M. Zekeriya SERTEL narak: "Hitıerin fırsatı kaçırmış el. 

M- duğuna dair,, Mister Chamberlain'in 
utte~ikler bu defa ablokanın dünkü nutkunda söylediği sözlen as-

~ .. teşdıdi kararında pek ciddi gö. keri bakımdan tavzih etmiştir. 
~~y~rlar. Ablokanın teşdidi için General lronside demiştir ki: 

1tŞUnu~en tedbirlerin şimdiye kadar "Hitlerin fırsatı kaçırdığı muh;ık-
şa edilen kısımları, bize Akdenız kaktır. Çünkü harp başladığı zaman 

~e Balkanların büyiik bir ikt:şadi büyük bir ordu sahibi değEdik. Or-
~ sahası olacağını gösteriyor. in- dumuzu ancak harp başlauıktan sontliz Başvekili Chambe.rlain'in Avam ra vücude getirdik ve ıniikcmmel bir 

'\> znarasındaki beyanatından, İngi!iz ordu teşkil ettik. Hitler, bu ordu.. 
~Fransız gazetelerinin neşriya~ın- yu vücude getirmeden !auruz etmiş 

hl anlaşıldığına göre, müttefikier olsaydı, kim bilir halimiz ne olurdu. 
~- 0kayı Balkanlara ve Akdenize tcş- Çok şükür ki, Hitler, bu fırsatı kaçır
<i il e~~cek, Balkan memleketlerin- dı ve bu sayede vaziyet kamilen de. 

1 en znuhim miktarda mübayaatt:ı bu- ğişti. Bugün Fransada bir İngiliz or-
Utıacaklardır. B dusu var. İngilterenin ana vatan or-

l:St, u kararın tatbik sahasınıı konma. dusu var ve Fransız ordusu var. Hep_ 
tih Balkan memleketleri için bir im- si de vazifelerini en miikeınınel sıı-

an teşkil edecektir. rette yapacak vaziyettedirier.,, 
• "Alınan ordusuna gelince, bu or. 

Balkanlarda ablokanın teşdiclin. dunun mükemmel olduğunu söyle-
d ak mek gerektir. Fakat bugün bu ordu-

"' en doğac vaziyet ru lur: b 1 h 
,..

1
• 0 ulg_aristan şimdiye kadar harici nun za it er eyeti tecrübesizdir. Ve 

~ Caret eski elemanlar ortada yoktur. Biz 
~ ınin dörtte üçünü Almanya ile, ise, geçen harbi idare eden adamlar-
ile kalanını Sovyet Rusya ve ltalya (Sonu Sa. 6 Sü: 3) 
~ul Ya:f>maktadır. Müttefikler için 

~arısıanda açık pazar yok gibidir. Re·ıs·ıcu··mhur, Fransız 
Jıa anya Bulgaristanı kendisine da. 

Olıı ~lkı bağlıyabilmek için borçlandır- Bu··yu··k El • • l'e :na§ .ır. Bulgaristan bütün harp ve sa.. ÇiSi il 

~: lllalzem:sini Almanyadan alır. • •• •• •• 
Jar~ene aldıgı malzeme karşılığı o- B~r Saat Goruştu 
i<fQlı Alnıanyaya borcu vardır. BuIJ- · 
-.l' başka Bulgaristanın müttefikJe- Ank~ra, 5 (A.A.) - Reisicümhur 
t~ ?nal satabilmesi için iktısadi haya_ İsmet Inönü bugün öğleden sonra 
"ltuı seyrini değiştirmesine ihtiyb.Ç Fransa Büyük Elçisi l\fassigliyi Çan
b at"dır. Bu da bugünden yarma müs. 1 kaya köşkünde kabul etmişlerdir. Bir 
.(! n7tice veren basit bir iş değıldir. s~~t s~re~ bu kabvulde Hariciye Ve. 
..\tı itibarla İngiltere Bulgaristamla kilı Şükru Saracoglu da hazır bulun

"TekHedefimiz Nazist 
Almanyanın Askeri 

Satvetini Yıkmaktır,, 
Fransız Abloka 

Almanyada Gıda 

Şimdiden Büyük 

Nazırı 

Maddeleri 

Bir . Sıkıntı Baş 

Böyle Söylüyor, 

Üzerinde 

Gösterdi 
Londra, 5 (Hususi) - Miittefik~er 

iktısadi harp tedbirlerini ileri go~ür
mek için faaliyetlerine devam edı
yorlar. Bugün Fransa iktısadi harp 
nazırı Georges Monnet tayyare iJe 
Londraya gelmiş ve İngiltere i!ctısa.. 
di harp nazırı Cross'un vercıği ziya
fette hazır bulunduktan sonra onun. 
la müzakerelere başlaımştır. Bu mı.i
zakereler yarın da devam edece!<, da
ha sonra Monnet geri döne~ektJ.r. 

Monnet, b·.1ün beya.-ıalta,bnluna
rak ablokanın tesirleri.-ıi ızah etmiş 
ve demiştir ki: 

"Müttefikler şimdiye kadar aldık. 
ları neticeden memnundurlar. Al
m&nlar, petrol, kauçuk, mensucat ve 
saireden sıkıntı içindedirler. Alman 
ağır sanayii, iptidai mcidde bulama
mak yüzünden amelesinc iş veremi
yor ve bu suretle işsizlik başgöster
miş bulunuyor. Yeni tedbirlerin ne
ticesi de süratle alınacaktır. Maksa.. 
dımız gayri muhari~leri sıkmak de
ğildir. Fakat Almanyanm komşuları
nı tazyik etmelerine imkan verme -
meldir. ~nra maksadımız Alman ka.. 

dınlarmı ve çocuklarını aç bırakm~k 
değildir. 

Maksat, nazist Alma:ıy:m1n askı~ri 

satvetini yıkmaktır. Nazist Alman
yanın harp çıkarmasm:ı, tahakküm 
siyasetini ilerletmesine imkaa ver -
memektir. 

İktısadi abloka, kan dökmemek i
çin biricik çaredir. Bu şekilde Al
manyayı zaafa uğratmak, sonra na
zizme kati darbemizi indir!11ck isti
yoruz. 

Ablokamız. denizlere hakimiyetimi 
z~ ve alış veriş kuvvetimize dayanı. 
yor. Onun için bize lüzumu olmıyan 
şeyleri de alacağız. Bu şeylerin AL 
manyaya lüzumlu .)lması bizim onla.. 
n satın almamız için kafidir . ., 

Yeni şirket faaliyete 
geçiyor 

Müttefiklerin iktısadi herbi şiddet .. 
lendirmek için attıkları diğer adım 
dün de yazdığımız gibı Balkan dev
letleri ve Türkiye ile alış veriş ya
pacak olan "İngiliz Ticaret Gmited 

(Sonu, Sa: 6; Sü: 4> ka Cak Piyasada fazla kalan malları muştur. 
Öd:atabilecek, ve yahut peşin para -------------------------------------------
S<dJ ll'lek suretile Almanyaya rekabete 

§acaktır. 

• Y ugoslavyada da vaziyP.t aşağı, 1 
la\>ya . YUkan buna benzer. Yugos
~a v ' iktısaden Almrınya ve İtalya
l"rıenı~ pek az miktarda diğer Balkan 
ltıan eketlerine bağlıdır. Gerek Al
i§ineYayı, gerek İtalyayı gücendirmek 
6l?ıda gelnıez. Siyasetle ekonomi ara
~a ile~ bir bağ vardır. Yugoslav
~le Ş~n par~ ile de o!sa, müttcfık
tırara~ onomik münasebetlerini art.. 
ll.ı re . Alman ve İtalyan kom~uları
'lar~~de etmiye cesaret ed~me.ı:. BL 
tnU.s ının ve hususi 'fyaziyetinin 
~ aa~si nisbetind. müttefiklerle 

Veriş yapmakla ikl ifa edece!k; AL. 
(Scmu Sa. 6 Su: tiJ 

Pazartesi Günü Başlıyoruz: 

a Bu eser, İtalyan edibi Bayan Annie Vivan

ti'nin şaheseridir. Modern İtalyan edebiya-

tının en çok okunan romanlarından biridir. 

8 Muharrir, bu romanda, kadın denilen 8.le-

ımi, bütün o rncstedici okşayışları ve öldü-

rücü kaprisleri ile cidden eşsiz bir surette 
tahlil etmiştir. 

<CMessalina'nın Kız Kardeşin, l talyan ede
biyatına derin bir vukufu olan arkadaşımız 
«Sinanoğlu» tarafından büyük bir itina He 
türkçeye tercüme edilmiştir. 

BU TEFRİKAYI TAKiBE HAZIRLANINIZ: 

M 1 t 1 habirlerimizin verdikleri tafsilôtı n-
- a a yaya şağıda okuyacaksınız: 

MHll ~ftmtzlh IJlr 

Heykeli Dikilecek 
Amasya da 

A..'1ASY A,~ 
Malatya, 5 (A.A.) - Milli Şefimiz Tuğyan, devam ediyor. Suyun ir-

ve yüce hemşehrimiz İnönil'nün va- tifaı 7 metreyi aşmıştır. YeşiJırrnak 
tan hizmetlerindeki yüksek ve tarihl ters akarak yatağından tamamile 
eserlerini de canlandıracak bir bey- çıkmış vaziyettedir. A~na:;ya ')va:;ı ı-
kcllerinin ilk defa olarak Malatya şeb- le bağ ve bahçeleri, bir kısım köyle-
rinde rekzine hali içtimada bulunan ri yeniden su basmıştır. 
Malatya umumi meclisi ile şehir mec-
HsJerinde ve büyük bir haile kütlesi Vilayetimiz, çok korkunc bfr vazi-
hıızurunda yüksek tezahürat ve sam!- yette bulunuyor, İrmcik kenarındaki 
mı alkışl:ırla karar verilmiştir. Bu ka- evler, mağazalar tahliye edilmiştir. 
-ar biitün ~ehirde bilyük blr sevinç u- Meteoroloji aletlerini :iUlar örtmÜŞ
vandırmıı.; ve halkımızın minnet ve tür. Kasabanın 3 kilometre uzunlu
tAzim hiı;lerine tercüman olmuştur. ğundaki Parke bulvarını, ic:tasyt-nu, 

Bu maksatla valimizin riyasetinde tren yolunu su istila etmiş, münaka-· 
teşekkül eden komite derhal faaliyete lat kesilmiştir. Belediye, inhisarlar, 
başlamıştır. Bu eserin sene içinde ik- posta telgraf, orta okul, ilk oku~!ar, 

t ~~li I:ıalııty?. . ve Malatyalılar için bü- un f.abrika1-arı sular içinde b.ılunu-
ı yuk bır bahtiyarlık olacaktır. ı yor. Civar vilayetlerle bütün ~üna.. 
\..... ·---· .J (~onu; Sa: 6. Su 3) 

lngilterede Mahdut 
Azalı Bir Kabine . ' 

Teşkili isteniyor 
Fransa ile lngiltere Arasmda "Ebedi lttif ak .. 

Akdi l<iin Bir Proie Hazırlanmış! 

Majino hattındaki lngiliz askerlerinden bir grup. 
.(Yazısı üçüncü eayf amızdadı~ 
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y i BtR MODA 
Yazan: Naci Sadullali 

1r ffiecmunaa bir Şt1r m o-·"' m B 
liri ,., ......... u ' ul tnnnedlklerinl mi lsbat etmek istiyorlar? 
ş • - lüzumundan fazla yer işgal Orası meçhul! Muhakkak olan şu Jd bu 

etmemesi için, her mısraını (!), diğerin- ''mahlOt lisan", tıpkı mide bozan "ma'hlılt 
den, ufacık bir çb:gi ile ayırarak - aşağıya yağ" gibi kafa b ı dı 
yazıyorum: "Nl dh• • u an nyor. 

_ yagro " - Koskoca bir Bu yazının başındaki Mazhar Osmanlık 
ağaç g6ruyorum - Ufacık bir tohumda - şiire (!) gelince A"'er tehlikeyi onu oku-
0 ne aı.aç n t h (3 ' "6 ' 

ti • e 0 um - kere), Om mani yup geçmekle savuşturursanız, bir yiyip 
padme hum - Sldharta budha, ben bir bin sükredin: Ya maazallah, şiirine (1) 
meyvayun, - Ağacım Alem - Ne ağaç, ne değil de, sahibine rastlarsanız? 
meyva - Ben bir denizde eriyorum - (3 
kere) Om mani padme hum" • 

Sahibi başka bir şnlr tarafından Mazhar 
Osmana jurnal edilen bu şiirin (!) dörtte Onlar Utanmazlar! 

G azetelerde ara sırn, bQyQk bir sab
tektirhktan, büyük bir hırsızlıktan, 

büyük blr dolandırıcılıktan, büyilk bir 
yankesicilikten veya bunlara benz.lyen bll
yük ve sefil bir cOrtlmden ceza yemiş 

mahküm resimkrlne rastlarsınız. Fakat, 
ekseriya, o resimlerde, mahkOmların yüz
lerini görebllmenlze lmkiln yoktur Çun
kü mahkfımlar, ya ellerlle, yahut da şap
knlarlle yüzle!"fn! gizlemiş bir vaziyette 
görünilrler. Bu nedendir? Utnnçlarınd:ın 
mı? Acaba, o sefil isleri sanat edinmiş in
sanlarda utanma hissi kalır mı? 

:---- --ı 

1 
Esnaf M ayene i 

Ra orlarını 1 
l Tahrif Etmişler. 
J Belediye esnaf muayene 
İ komisyonu odacısının, heyet 
1 tarafından verilen sıhhat ra 
1 f porlarını tahrif ettiği t~sbit : 
i edi1miştir. ı 
1 1 
: Kapıcı bu tahrifin kendi f 

6. 4. 940 

ilçll IAtince yazılmış. Halbuki, blzl~, bu 
kabll şiirleri, (1) - mısralarındaki kelime
lerin mlınalanru bildiğimiz halde - anlıya
mıyorduk. Nurullah Ataç: "Siirln kıymet 
kazanma51 için, anlaşılması şart değildir!" 
dermiş. Bu vecizeden (!) cesaret alarak 
ortaya çıkan şairler de, zaten kavrıyamadı
ğımız şiirlerini (!), L."itlnce, çince veya 
Japonca kellmC'lerle bllsbiltün anlaşılmaz 
hale sokmıya başladılar. Belli ki onlar, 
Nurullah Atacın vecizesini (!), biraz daha 
değiştirerek, ~ hale soktul~r: "Bir şiirin 
kıymetli olması için, anl~şılmnması şart
tır!" Bu kanaatin mahsulü olan o şiirler, 
bize bir hakikati daha isbat ediyor: Yirmi, 
yirmi beş sene evveline kadnr, ediplerin, 
~lrlerln okudukları eserlerde ıırndıklan 
en bilyük meziyet (!) arnpça ve farsça ke
limelerin çokluğu imiş. Bir solukta oku
oamıyncak kadar uzun terkipler yumurt-
1,ıyanlar, "dAhl" sayılırlnrmış. 

Bence, onların, yüzlerini ıılzlemek ihti
yacını duyuşları, utançlnnndan değil, bi
l5kfs, herkes tarafından tıınınmaktan kork
malarındandır. Hemen herkesin peşinden 
koştuğu "şöhret", hırsızın, dolandırıcının, 
yankesicinin, sahtekarın, muhtekirin 6dü
nil patlntıın _şeydir. Fakat, isteyince "meç
hul" kalabilmek de. isteyince "meshur" 
olabilmek kadar güç bir marlfetmls ki, 
dünyanın hemen her yerinde, meşhur dok
tordan, meşhur nvukattnn, meşhur sanat
klırdnn, meşhur şairden veya meşhur mu
harrirdcn fazla, meşhur dolandırıcı, meş
hur hırsız, meşhur sahteklır, me~hur yan
kesici var. Belli ki, bu sefil sanatların d~
hllerl, - meşru sanatlarda olduğu gibi şöh
ret kazananlar değil, - bllJlkis, mümkün 
mertebe "meçhul" kalabilenlerdir. Kim 
bilir, şimdi miktarını maalesel bilemediği
miz o meçhul dahiler de "meşhur" olun
caya la:ıdnr cümlemiz, neler, neler çeke-

tarafından değil, komisyon i 
katibi tarafından yapıldığı
nı, kendisinin ancak bu ra
porları alfıkadarlarına vere
rek para topladığını söyle
miştir. Kapıcı ve katip hak
kındaki tahkikat evrakı lü
zumu muhakeme talebile vi
Hiyet idare heyetine veril
miştir. .......................... ·--··· ............ ---- Pasif Korunma müiehassısı Fransız Amirali, itfaiyeci/erimizi teftiş ederken .• 

Simdi o moda geçti. Fakat onun yerini, 
ayni derecede tehlikeli bir cereyan kapla
dı: Yeni salrler, yeni muharrirler - hatttı 
bazı "eski" ve "edip" sayılanlar -, şahe
ser (!) lcrinl, lransı1.ca, lngilizce, JAtince, 
ltalyanca veya çlnce kelimelerle sfislüyor
lar. Garp kUltOründen böyle perakende 
kelimeler tırtıklanması da, - hA~A mln hu
rur - farelerin, dağlan kemirmesine ben
ı:iyor. "Şark züppeliği" nin yerini alnn bu 
"Garp z.Oppellf:i" n1 yapanlarm dıı. bu 
ınarlfetl becerirken, Meta, altın zemine 
pırlanta işleyen bir kuyumcu gururu duy
dukları lışlltdr. Fakat, okuyanlara, bir baş
ka llsruı blldikıerlnl mi, yok.sn tilrkçeyl ceğiz? · 

llHAI CASUllAll 
'J)tUJ __ 

!reirika No. 20 · Yazan : Theodore Felstead 

Eğer Rusya Taarruza 
U ğramazsaHarp Etmez 

Fakat Çekoslovakyanın istilası 
üzerine Rosel, İngilte.rede yapıla. 
cak bir iş kalmadığına inandı. O
nun bütün İngiliz dosttan, İngilte.. 
renin tepeden tırnağa kadar ~ilah., 
landığını söylüyorlardL 

- Kime karşı mı? 
- Elbette ki, Almanyaya karşı.: 

B u sırada Rosel'in muhiple. 
rinden biri olan Lord Stor. 

rington bir çay ziyafeti. verdi. Zi... 
yafete bir kaç lord ve bır kaç mt'-1 

bus iştirak etmişti. 
Çaylar içilmiş, her ş~ ~aldır~~

mış ve çay masasının nzenne .bu.
yük bir Avrupa haritası serllmıştı. 
Almanya ile İngiltere, yekoslova~
ya, Avusturya ve Lehıstnnın. ı:ıu
him bir kısmı kırmızı renkli ıdı. 

Rosel, bu haritanın önüne geçe. 
rek anlatı: 

- A vrupanın bu şekli alması !. 
çin bir şey lazım. İngiltere ile Al. 
manyanın ittifak etmeleri. 

Rosel, bu sözleri söyledikten son. 
ra Romanyayı gösterdi ve: 
· - Burası da, dedi, Alman nü. 
!uzuna boyun eğecek bir mem'e
kettir. Macaristana P,eljnce, onun 
yarısı bizim sayılır. Macaristandan 
sonra Yugoslavyaya ginneı.t işten 

değildir. Burası ile Bulgaristan ve 
Türkiye birer adım t~şkll eder. 
Görüyorsunuz ki, İngiltere ile Al. 
manyanm birleşmesi takdirinde 
bunlara karşı duracak hiçbir mem.. 
leket kalmaz. 

İngiliz mebuslarından biri sor. 
du: 

- Bizim Büyük Harpte mütte
fildmiz olan bütün milletlere ihıı
net edeceğimizi mi sonıyorsunuz? 

Rosel cevap verdi: 
- Fırsat, bu imkfınlan hazırla.. 

maktadır. Almanya, karada ve İn.. 
giltere denizde htıkim olacak. 

Ayni mebus tekrar sordu: 
- O halde Rusyanm vaziyeti ne 

olacak? 
- Rusya tnı, katiyen harp et

meı:. Onun harp etmesi için taar
ruza uğraması lfizımdır. 

Çaydan sonra herkes derin bir 
•üşünceye daldı. En çok düşünen., 

!erin biri de deminki İngiliz me. 
busu idi. Almanya, şarki Avrupada 
serbest kalmak istiyordu. Bunu te
min etti mi, artık onun nerede du. 
racağını bir kimse !ayin edemez
di. Bu mebus, Rosel'in faaliyetin. 
den iyiden iyiye şüphelenerek En
tellicens servisin nazan dikkatini 
ona çevirmek lazım geldiğ:nc hük
metti. Fakat Entellicens servis: 

- Biz bu adamı çoktanbcri ta.. 
rassut ediyoruz, dedi. 

I R osel'in ajanları, onu ıngırn:. 
renin bütün slvasi hareket.. 

!erinden haberdar ediyorlardı, ve 
bunlar ona, bir Rus _ İngiliz ittL 
fakının beklendiğini biloirınişler. 
di. Rosel, mütemadiyen bu bahls i
le meşgul oluyordu. Maksadı İn
giltere ile Fransanm, Rusya ile 
anlaşıp anlaşmıyacağmı anlamaittL 

Nihayet karar verdi: Almanya, 
İngiltere ile Fransadan evvel Rus
yayı kazanmalı idi. 

Entellicens servis, aosel'i berta. 
raf etmek istiyor. fakat aleyhinde 
itham sayılacak bir ~<'Y bulamı
yordu. Çünkü şuna buna bir şey
ler soruyor ve aldığı cevapları giz_ 
li vasıtalarla Berline bildiriyordu. 

Buna devlet esrarı kanunu bakı. 
mm dan casus! uk dem iye imkan 
yoktu. Fakat dokuz senedir, İngiL 
terede yaşıyan bu adamı defetmek 
icap ediyordu. 

Bir sabah, Rosel'in kapısı ça. 
lındı. Tombul Alman katibi iki a
damın Rosel'i görmek için geldik. 
lerini görerek hayret etti. İki a
dam, biraz fısıldaştıktan sonra içe. 
.ri girdiler ve Rosel'e bir mektup 
uzattılar. Mektup, ona memleket
ten ayrılmayı ihtar ediyordu. 

Rosel sebebini öğrenmek istedi. 
Ona ikamet hakkının bertaraf e. 
dildiğini söylediler. Rosel ısrar e
derek: 

- Ben, dedi, gördfiğüm mlh. 
"'llannüvazlığı suiistimal etmedim! 

Fakat sözü uzatmanın bir faydası 
yoktu. Ona on beş gün mühlet ve
rilmişti. Bu müddet zarfında işle
rini güçlerini derleyip toplayacak 
ve hareket edecekti. <Devamı vur) 

M. Mouren 
itfaiyeyi 

Çok Beğendi 

ehir Mec isi, Hara • e 

Fransız pasif korunma miitehassı. 
sı Amiral Mouren, şehrımizdcki tet
kiklerine devam ediyor. Amiral, dün 
sabahleyin Karaköye geçerek 'fiinı:-11 
tetkik etmiş, burasının sığınak ol~
rak kullanılıp kulla.1ılam.yacağını 
gözden geçirmiştir. Bilô.!ı.are itfaiye 
müdürlüğüne giden Amıral, evveıa 
yangın söndürme ekip!erinin talimle
rinde bulunmuş, sonra da itfaiye mü. 
dürlüğü büro ve kalem odalarını, it.. 
faiye müzesini, sığınakları, siperle. 
ri ve garajları gezm!şrir. Amiralin 
gösterdiği arzu üzerine bu sırada Lir 
alarm iş:ıreti ver,lmıştir. 

tı Bir Top aiıt Ya 
Tİamvay/ardaK aolları '-aeş ·k 
Ka1Jamıyan Vatman Ve Bir Ka 

a 
on 

Bu işaret üzerine itfaıye teskllatı 
beş dakikadan pek az bır za~rnnda 
harekete ôıuade bir "aı;Lycı~ !ı(•:ı ... ı.7-
tir Amiral Mouren, itfaiyı.? cihazının 
bu kadar kısa bir zamanda hareke. 
te geçebilmesinden mütevellit mem
nuniyetlerini izhar etmiştir. 

Misafir Amiral itfai7eden ayrıLr
ken intıbalarını şöyle ifade etmiştir: 

"- Büyük bir hazla itfaiyeyi zi
yaret ettim. Mükemmel surette yapı
lan canlı ve çevik tecı'Lİb<>leri, cfra. 
dm antrenmanlarını gördüm, çok 
mütehnssis oldum.,, 

Amiral Mouren, öğleden sonra da 
vilayete gelerek ak am geç vakte ka
dar orada meşgul olmuştur. Amiral 
çarşamba gününe kadar tetkiklerine 
devam edecektir. Boğaziçindeki gaz 
ve benzin depolarını tla gezecek olan 
mütehassıs. bundan sonra raporunu 
hazırlıyacaktır. 

Doklarda Yenilik 
Denizyollan umum müdürünün rL 

yasetinde bir heyet, dün öğleden son 
ra İstinyeye giderek Doklarda tetıti
kat yapmış, fabrika ve amelenin ih
tiyaçları üzerinde m~şgul olınm~tur. 
Fabrikaya lazım olan malzeme bu se.. 
ne içinde temin edilecekti=. Amele i. 
çin yapılması kararlaştırılan banyo 
ve soyunma dairelerinin inşasına da 
pek yakında başlanacaktır. · · 

Amelenin fabrikaya tulumlarla, iş 
elbiselerile gidip gelmesi yasak edi
lecektir. Gittikçe güzel bir sayfiye 
yeri hallni alan lstinye.ie amelenin 
kirli tulumlarla dolaşması iyi bir 
manzara teşkil etmemektedir. Bu i. 
tibarla fabrikada yıkanma ve soyun. 
ma dairelerinin inşasına bir an ev
vel başlanması zarureti hasıl olmuş. 
tur. Bu inşaatın ikmalinden sonra a.. 
mele fabrikaya muntazam kıyafetle 
gelecek, iş elbisesini fabrikad:ı piye. 
cektir. 

Dok amelesi için fabrika civarında 
bir de gazino yapılması muvafık gö
rülüyor. Amele öğle yemeklerini bu 
gazinodan temin edecek, tatil 7.ama. 
nını da ayni gazinoda geçirebilecek. 
tir. 

İstimlak Borçlan 
Eski istimlak borçlarının ödenmesi 

için belediyece 939 bütçesinden yapı_ 
lan 100 bin liralık münakale Dahi
liye Vekiletince kabl edilmediğinden 
belediye bu iş için yeni sene bütç('Si. 
ne 140 bin lira koymuştur. Maama. 
fih bazı masrafların kısılması müm
kün olursa bu miktar 250 bin liraya 
çıkarılacak ve eski borçlardan 200 
bin liralık kısmı ödenmiş olacaktır. 

Bi ,; er esulOlacalı Kaz Si Oldu 
. Şehi~ Meclisi, dün Birinci Reis Vekili Necip Scrd~rigeçtinin 

rıyasetınde toplanmıştır. Dünkü toplantıda, Sular Idaresinin 
939 bilançosu ile Elektrik, Tramvay ve Tünel Umum Müdürlü
ğünün altı aylık bilanço, kar ve zarar tablosu, bu müdürlük kad
rosundaki fen memurlarının Unvanlarının sürveyana tahvili 
IiClKKJ.HUah.1 ~ ... hh.t' bo.ı. u~'"41u•u~1 ..... o .... ~ ..,_ ............... --·-- - • 

en:ümcnlere gönderildikten sonra makamın müstaceliyet kara
nyle Meclise sevkcttiği, maliye ile belediye arasındaki alacak ve
recek işi konuşulmuştur. 1 

Bu mesele hakkında Belediye reis 1 CAM 
FİATLARI muavini Rifat tarafından ver!lcn i

zahata göre, maliyenin, muhtelif ve. 
sılelerle belediyeye verilıp te bugü
ne kadar bir'kmiş paralardan 3 mıl-

. 
YÜKSELİYOR 

yon 465.212 lira alacağı vardır. Bu. 
1 

• • .~ , 

na mukabil belediyenin dl? ınaliye- ı Cam fıyatları yukse.mekte devam 
den 812.890 lira alacağı bulunmakta. e~iyor. Elleri~de cam bulunclur~nlar 
dır. Vuku bulan onlaşmsya göre ıki fıyatıaı: kendı aral~rrnda tesbıt et
daire biribirlerini bu borçlardan ibra mektedırler.' Y~nanıstan v.e Yugo~
etmiş bulunmaktadırlar. Ancak be- la~y~dan bır. mık~ar cam ıtl~~ı .. ed.ıl
lediye, 332 senesinde ınalı.yedcn yap. mış ıse de yıne .fı~atl~rla duşukluk 
tığı 400 bin liralık bir istikraz için olmamıştır. Yerlı ımalat ta az .ol?u-
300 bin liralık bir faiz ödemi~tir. ğu için cam~ılar- bu fırsattan ı~tıfa. 
Son anlaşmaya göre, beıe<liye kalan de e~mektedırler. • • 
400 bin liralık resülmalı, faizsiz ola- Dun cam pahalılı~ı .hakkında ala. 
rak on senede ödeyecektir. kadaı makamlara şıkayctler yaµıl-

Zabıtai belediye talim&tname:;inin mıştır. 
müzakeresi esnasında bilhassa iki Diğer maddeler de yükseliyor 
madde üzerinde uzun münakaşalar Bir çok mamul ham maddcıerle 
olmuştur. yiyecek ve giyim maddelerınin fıvat-

Bunlardan birisi, iki kişiden fazla larında da yükselmeler devam edı
kimselerin caddelerde kol kola ge_ yor. Alakadarlar bu yükselmeyi ya
zemiyecckleri, ancak mekteo talebe- kır.dan tetkike başlamışlardır. Yl'ni 
lerinın bu memnuiyetten istisna e- standar tatbikatı ve ko:ıtrol işlerınin 
dilecekleri hakkındaki maddedir. Aza artması üzerine vekalet kontrolörie
dan bazıları bu istisnaıyete itiraz et. rinin ihtikar işi etrafında daha esas
mişler ve mektep talebe!crinin de lı bir surette meşgul olabilmeleri 
bu memnuiyet hududu içerı:;ine a- için kadronun tevsü zuuri görülmek 
lınmasını teklif etmişlerse de ger~k tedir. 
encümen azaları gerekse diğer bazı 
azaların verdikleri izahat iizedr.e 
madde aynen kabul edilmiştir. 

İtirazı mucip olan ikinci madde, 
hareket halinde bulunırn tramv&y:a
rın kapılarının behemehal kapalı bu
lunması lazım geldiği hak!tınd:ıki hii. 
ktimdür. Münakaşalar csnas~a bu 
kapıların kimler tarafından açılıp 
kapatılacağı sorulmuştur. Tramvay 
ön kapılarının açık kalmasından vat
man, arka kapılarının a,L< kalmasın
dan da biletçilerin mesul tutulacağı 
hakkında, vnki izahat üıerıne bazı 

azalar, bu ağır ve haksız mesuUyetin 
doğru olamıyacağını ileri sürmüşler. 
dir. Hatta bu maddenin belediyenin 
belediye zabıta talimatnamesinden 
çıkarılması dahi istenmişse de ekse. 
riyet bunun zaruri oldu~na lüzum 
göstermiş, madde olduğu gibi kar:>Ul 
edilmiştir. 

Taksim Gazinosu Şirketi 
Protestoda Bulundu 

Taksim gazinosunun idaresini ÜZP

rlne alnn şirket gazinonun henüz kf'n 
disine teslim edilmemesinden dı>layı 
belediyeyi protesto etmıs. mukavele •• 
nin fes hini istemiştir 

İlkrnektcp Başmuallimlcrinin 
Dünkü İçtirnalan 

.İlk mektep başmuallinılcri, dün 
öğleden sonra maarif müdürlüğünde 
müdür Tevfik Kutun riyasetinde ay
lık içtimalarını yapmışlardır. Toplan
tıda haziranda baş1anacak olan ilk
mektep beşinci sınıf imtihanlarının 
nasıl yapılacağı ve bir de ou imti
hanlarda muvaffak olup orta mek
teplere geçecek talebeıere ait dos
yaların ne suretle doldurul.ıcağTr.ı 
mevzuubahis etmiştir. Neticede imti. 
han hususunda talimntnanıe hüküm. 
lerinin tatbik edilmesl::le, talebe dos
yaları için bazı noktalar hakkında 
Vekaletten malılmat istenmesine ka
rar verilmiştir. 

-----o-

Tevkif Edildiler 
Feriköyündeki evinde içki içerken 

taşa tutulduğunu iddia ederek kom
şusu Kahramanı tabanca kabzası ve 
bıçakla tehdit eden. bekcl Vcyseli de 
tahkir eden kunduracı Kemal. arka
daşı Yaşarla beraber dün tevkil e. 
dilmlşlerdir. 

Zavallı Bir 

Bacağı 

Amelenin 

Koptu 
···r ··:P.ün .... ~-1i,Cli t )3!:s.ik~a ta ir 
nin de basından ağlr yaralanması r.:. 
le neticelenen bir kamyon ka~ası ol
muştur. 

Vaka şöyle cereyan etmiştir: 
3799 numaralı şoför Ahmet Beki

rin idaresindeki kamyon, Bcşiktaı:. 

tarı Dolmabahçeye doğru ilerlerken 
o civarda Niizhetiye mı.ıhallesinde 95 
numaralı evde oturan .Vlalntynlı !fak. 

kıya çarpmıştır. Derhal otomobilin 
altına giden Hnkkının sal? bnc~ğı diz 
kapak hizasından kopmuştur. Kam
yon bundan sonra ynya kaldırımına 
çıkmış, telgraf direğine de çarp.nış.. 
tır. Bu esnada şoförün yanrnda otur-

makta olan kamyon sahıbi Fehmi de 
başından ağır surette yaralanmıştır. 
Hadiseyi burnu bile kanamadan at
latan şoför kaçmış. fakat biraz son
ra yakalanmrştır. Yaralıların her i
kisi de Beyoğlu hastahanesincla tı·
davi altıqa alınmışlard:r. 

Elini ı·inç makinesine kaptırdı 
Galata rıhtımında ba~lı Aksu va. 

purunun tahmil tahliye işinde çalı
şan ameleden Hasan oğlu AH, kazaen 
elini vinç makinesine ı~aptırması ne
ticesinde parmakları kopmuştur. Ali 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış, 
tahkikata başlanmı~tır. 

Gençlik Gazetesi 
Aleyhindeki Dava 

Afrodit davası münasebetile :neş. 
rettiği bir karikatür yüziinden dör. 
düncü asliye ceza hakimliğine v,.ri
len Gençlik gazetesi neşriyat mü -
dürü İhsan Orhun dün müdafaasını 
yazılı olarak mahkemeye vermiştir. 
İhsan Orhunun sabıkasınm olup ot. 
madığını bildiren ilam qelmediği i
çin muhakeme 8 nisan pazartesi gü
nüne kalmıştır. O gün müddeiumu
mi muavini iddianamesini okuyacak .. 
tır. 
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Mü te i lerin Hamlesi 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Almanyayı iktısadi bir çember 
içine almnk 'e bu çemberi 

lllümkün mertebe tahkim etmek, in. 
giltcre ile Frnnsnnın en belli ba:?lı 
hedeflerinden biridir. 

A.lmanyn, iptidai madde bakımın· 
dan harice muhtaçtır. Bugünkü harp 
\':ısıtalarına hareket imkanı \•eren 
Petrol, Almanyanın hariçten tedari. 
kine mecbur olduğu biricik esaslı 
ltıadde değildir. Almanya demirini 
de hariçten tedarik ediyor ve bunla. 
l'a benzer birçok maddeler için ha. 
tice başvuruyor. 

A.lmanya bu vaziyette olduğu hal. 
de, :müttefikler, bu yüzden, zerre ka. 
dar sıkıntıya uğramaktan çok uzak 
bulunuyorlar. iptidai maddelerin en 
lengin kaynakları onların elindedir. 
hu yüzden miittefiklerin teslihat, 
llıühimmnt ve harbi sevk ve idare 
bakımından herhangi bir müzayaka. 
l'a Ui:'Tamalarınn imkfin yoktur. 
Onların biitün dileği, Almanyayı 

bu yüzden azami derecede sıkıntıya 
llhatmaktır. 
f\blokayı Şiddetlendirmek! 

Bunu da ancak ablokanın teşdidi 
temin edebilir. Vaziyet bu 

~erkezde olduğu için müttefikler, 
ıtaraflar ve gayri muhariplerle ti. 

taret nıuahedelerini yaparak, bita. 
taflan Almanya ile yaptıtrı ticareti 
tahdide davet ederek, bitarafların 
ihtiyacından arta kalan mallann Al. 
llıanyaya yol bulmamasını temin e
derek abloknyı sıklaşbrmağa çalışı. 
:torlar ve bu yolda nıuvaffakiyetli a. 
~lar atıyorlar. 

Fakat iktısadi abloknnın hedefi, 
l\.Iınanyayı yalnız muhtaç olduğu 
llıaddclerden mahmm etmek değil. 
dir. Onu elindeki stokları da istihla. 
ke sevketmektir. 

Almanya senelerdenberi harp için 
ihaıırtanıyor ''e geni <Hçlide silahlar 
lı~~rlamış, birçok maddeleri depo et
lltiş bulunuyor. 

Onu, bunları kullanmsğa mecbur 
tlrnek, onu bu maddelerden mahrum 
tltnek derece inde miihimdir. 

Mecburi Taarruz: 

1ı nrruzn geçmek için zorlamak. 
.r. Müttefiklerin, iktısadi ablokayı t1ddet1endirmekle gözettikleri bir 
cdef de budur. 

1 ~lmanya, muhtaç olduğu madde. 
d.crı har.içten nlnmıyacağına kani ol. 
~ Uğ\ı gün, nılittcfiklere karşı taarru-
a geçmek kararını verecektir. 

d.' Çünkü bu karan ''ermediği tak. 

1
1rde bugün az rok müsavi olan şart. 

d.~ da kn~ bedecck ''e müttefiklerin 
g aırna Üstiinleşen kuvvetleri karşı. 
•nda aciz kalacnl tır. 

)'ı ~lrnanyayı taarruza se\'k için ya. 
ha an bu teşebbüsler muvaffak oldu
gU takdirde harbi knti bir safhaya 

01 rUkliyecek hadiseler hazırlanmış 
ur. 

11 1'tüttefikler, bir Alman hilcumu. 
t)ı\ln Almanyaya son derece pahalıya 
lı~l ~lacağına, Alınan milletine hr/". 
g t • §lddetini en acı bir şekilde his. 
bt hrcceğine inanıyor \'e onun için 
\': .taarruzu zorlamağa ehemmiyet 

tıyorlar. 

tll ~hsadi ablokanın şiddetlendiril. 
lı~' bu neticeyi verirse müttefikler 
lıJ i kısaltmak bakımından en mii. 
111 ın. n:ıu\'aUakiycti kazanmış olur. r. 

~~================== 
Belçikada Diplomatik 

Bir Toplantı Y apddı 
~liikscl, 5 (A.A.) - Birkaç gün 
lorrı.:l .Yapilınasınn karar verilen dip. 
'tıld tik konferans, bu sabah Bruk
t~ ~edilmiş ve Hariciye Nezare. 
ıılll t Yüksek memurları ile Belçika. 
~a r<llgiltcre, Fransa, İtalya, Alman. 
leli Ve liolandada bulunan mümessil. 
lopı Pierlot ve Spaak'ın etrafında 
~§r:nı:nışlardır. Hiçbir resmi tebliğ 
il.hı dilmemiş ise de, kabine şefleri. 
biter ll'luharip memleketlerin ve bazı 
da ll'l af. devletlerin vaziyeti hakkın. 
bakk~~umat edinmek istedikleri mu. 

ı "-11.tır. 
Çt' 

~ra1ııılnıai takip eden öğle yemeğinde 
ıı:ı..ııu ıı:aıycti erkanından bazı zevat, 
l'tıisıe ~Udafaa nazın, erktınıharbiye 
tır b ~ ve daha birçok kimseler ha. 
~ u unınuştur. 

ttrın.ı a~ bu sabah milli müdafaa na. 
'Ut-.ınu.,..~~uı etmiştir. Mülakat uzun 

ıt•Ur. 

TAN 

}
7azan: B. FELEK 

ING/LTEREDE 
Mahdut .Azalı 

Bir Kabine 
Teşkil Edilecek 

'

----·········-··-·= i 
i INGILIZ i 
1 i 

! 
Ordusunda ı 

ltalga, Askeri 
Hazırlıkları 

1 etkik Edigor 

Kadınlar mı yapıyor, erler mi, 
pek bilmiyorum ama, etek 

düşkünü bazı u inaların bu sıralar. 
da bir ne\'i azizliğe kurban gittikleri 
erbnbı tarafından müşahede edilmek. 
tedir. 

VAZiFE! 

GÖREN 

Kadınlar 

ltalya Şimdiden Kömür ve 

Demir için Tedbirler Alıyor 
::1 Roma, 5 (A.A.) - Mussolini, Ma
~· 1 reşal Badoglio'yu kabul ederek mu.

maileyh ile İtalyanın askeri hazırlık. 
lan hakkında bir saatten fazla görüş. 
müştür. 

Ben bu yazı~, yazmakla belki o 
azizlikleri yapanlnnn muzipliklerine 
ket vuruyorum. Fnknt ümmeti l\lu. 
hammedi de ümide diişürüp yüreğini 
oynatmak ve her birini şehrinin en 
dilber erkeği ''ehmile dilhaste etmek 
rc\'a olmadığından işi meydnna vu.. 
rarnk bu hayal znmparalarının daha 
fazla perişanlıklarına daha fazla mü
samaha etmek istemiyorum. 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter ajansı, ,
mebusların kabinede yapılan tadilat 
bahsindeki noktai nazarlarında ikiye 
ayrıldıklarını haber vermektedir. Bir 
klSlm, Chamberlain'in, fırsattan isti. 
fade ederek hükumetin yeni bir ha
yatiyet kazanacağını c:f'karı umumi
yeye açıkça bildirmemiş olınasına 
teessüf ediyor, diğer bir kısım da, hü
kumeti tenkitte haklı olduklarını, 
kabine değişikliğinden bilistifade 
söylemektedirler. Bunlar değişik1L 
ğin şahıslardan ibaret kaldığını, esa. 
sen uzaklaştınlan, yahut başka vazi
felere tayin edilen kimselerin yerine 
intihap edilenlerin, seleflerinden da.. 
ha iyi olmadıklannı söylüyorlar ve 
mahdut iızalı bir harp kabinesi kurul. 
m.asına itirazda bulunuyorlar. 

Fakat, esas itibarile umumi müta
laa, Chamberlain'in mütemadiyen 
değişen ahvali karşılamağa ceht etti. 
ği ve bu maksatla yapması icap eden 
her şeyi yapmamışsa da, ilerde ya
pabilece~i merkezindedir. Mesela, 
Churchill'in riyasetindeki komitenin, 
faydalı bir surette çalışacağı ve mah. 
dut azalı harp kabinesinin, ilerde bu 
komiteden çıkabileceği düşünülüyor. 

Fransız kabinesinin vaziyeti 

Paris, 5 (A.A.) - Başvekil Rey-
naud, radikaller grupunun talebini ...._,. Harp baıılıynlıben lngıUz ordusunda kadınlar da tıııen vazife almışlardır. Bu kabul etmiş ve salı günü ayan mec-
l~in ~fi bmi~~~e~~ın-=~~r:~:~~d~~~h~ll;~~~b~i~~e;tdg;5~re~n~g~e~~~b~lr=i=n~~=·ı=b=k~a=d=ın=ı=n=ı~g=~=-~Y=~=~==== 
dan sonra yeni kahinenin umuml sl. 
yaseti hakkında müzakereler cereyan 
etmesine karar vermiştir. 

Ebedi bir ittifaka doğru 
~-~ •• d ==-= 

Japonya.~ vrupaHarbinde 
ma-r ıcnKıer çepnesınae 

giliz mütehassıslan büyük Britanya, 
ile Fransa arasında :Iaimi bir ittifak 
yaratmağı istihdaf eden bir plan ha. 
z.ırlamaktadırlar. 

Daily Mail gazetesine göre, bu it
tifak o kadar kuvvetli olacaktır ki, 
herhangi melhuz mütearrızın cesare
tini kıracaktır. 

Mütehassıslar tarafından elde edi
len ilk neticelerin yüksek harp şu. 
rasının önümüzdeki içtimaında, he. 
yete arzı ihtimal rlahiıindedir. Bu 
planın hedefi, iki müttefik devlet a
rasındn bir el birliği vücude getir
mek olup, bu el birliği ~3ldkatte, iki 
milletın yalnız harp esnasında değil, 
harpten sonra da .ıısk~ri ve iktısadi 
bir tek devlet halinde tevhididir. Hat 
ta İngiltere ile Fransayı alakadar e
den mühim meseleleri müzakere et
mek üzere bir Fransız • İngilit Par. 
lamentosu ihdası bile mevzuubahis. 
tir. 

İngiltere ile Fransa arasında ebedi 
ittünk fikri bir nevi federal sistem 
doğmasına muncer olabilir. Bu sıs

teme beynelmilel münasebetlerde 
barış ve nizamın dostu olan diğer mil 
Jetler de iltihak edebileceklerdir. 

İki memleket nazırlarmrn pek ys. 
kında bir nutuk söyliyerek, halen 
Fransız ve İngiliz eksperleri tarafın. 
dan tetkik edilmekte olnıı proje hak. 
kında mal\lmat vermeleri muhtemel. 
dir. 

Yer Almıya İkna Edilecek 
Çin Kuvvetleri Yeni Zaferler Kazandılar 

Tokyo, 5 (Hususi) -Tokyodaki İngiliz Büyük Elçisi Craigie 
ile Japon Hariciyesi erkanından Yamada Nisanın 13 ünde Aıw
mamaru vapuru ile Amerikakaya gideceklerdir 

İki diplomatın bu Amerika yolcu. r Diğer bir Sovyet radyosu da 11Ja. 
luğunda İngiltere ile Japonya arı.ı. ponyanın bütün Asyayı bir Japon fu. 
sındaki mualHikta olan mesaili halle arı haline getirmek ve Çine de bir 
çalışacakları ve İngiliz SE:firinin ha- kukla tiyatrosu şeklini vermek iste. 
reketinden evvel bu maksntla Japon diğini, fakat Çin milletinin bu tem. 
Hariciye Nazırı Aritayı ziyaret ede- silin son perdesinin bir facia cılması. 
ceği söylenmektedir. na dikkat edeceğini,, söylemiştir. 
. . craigie'nin Amerikad~, c~~?mre- Çin Milleti ve Yeni Hükumet 
ısı Roosevelt'le ve Hull ıle goruşerek, 
J~ponyayı Avrupa harbinde mütte. 
fiklere iltihaka imale için iknaa ça
lışacağı söylenmektedir. 

Japonya Aleyhinde Neşriyat 
Moskova, 5 (A.A.) - Ecnebi mü

şahitler, son günler zarfında Sovyet 
radyo istasyonlarının daha geniş mik 
yasta Japonya aleyhinde neşriyatta 
bulunduklarını kaydeylemektcrlirler. 
Dün akşam Sovyet spikeri, Japon hü. 
kumetipi "Van • Sing - Wci". ın ~ı.;k. 
laları ile Uzak Şarkta ye':li hır nızam 
kurmak iddiasında bulunmakla it. 
ham etmiştir. 

Londra, 5 (Hususi) - Çun.King'. 
den bildirillyor: Milli Çin hükumeti, 
Nankin hükumetinin Çin milletini 
temsil edemiycceğinl ilan ederek bu 
hükumetin J aponyanın kuklası oldu. 
ğunu bildirmektedir. 

Bu hükumetin teşekkülünde rol a. 
lanlar ve hizmet kabul edenler Çin 
hükumeti ve milleti tarafından hain 
olarak mahkum edilmişler ve kanu. 
r.un derpiş ettiği en ağır cezalara 
müstahak görülmüşlerdir. 

çi; ~alahiyctli makamatı, büyük 
bir mukabil taarruza geçmek zamanı 
gelince Çinin düşmana 20 milyon 

İtalyada demir parmaklıkların kal. 
dırılması hakkındaki karan mevzuu 
bahseden Giornale d'İtalia, bu tcdbi. 
rin İtalyaya bir milyon ton iyi de. 
mir temin edeceğini tahmin eyliyor 
ve divor ki: 
"Vakıa İtalya henüz harpte değiL 

dir. Fakat muharlplerden bir tarafın 
artan tazyikine karşı koymak mec. 
buriyetinde bulunuyor, demir anı 
gelmiş demektir.,, 

"İtalyan demiryolu şebekesinin e. 
lektrikleştirilmesine devam edilmek. 
tedir. 1942 senesi nihayetine kadar 
2560 kilometre daha elektrikleştiriL 
miş olacaktır. 

Bu programın tahakkuku senede 
iki milvon 200.000 ton kömür tasar. 
ruf edUmesi imkanını verecektir. 

Fran!la Hükumeti Yeni 

Tedbirler Ahyor 
Paris, 5 (A.A.) - Dnhilıyc N~zın 

Henry Roy, Reisicümhura imza etti.. 
rilmek üzere bir kararname hazırla.. 
makla meşguldür. 

Kararnamede casuslar için olduğu 
gibi, metinde tasrih edilmiş olan ah
valde, tevzi edilmek üzere üçüncü En. 
ternasyonalin propaganda malzeme. 
sini toplayan veya hazırlıyanlar i~jn 
de idam cezası derpiş edilmektedır. 
KJ>rAMlA.rn siir.ı.hali cularde ,sıece a. 
ra~tırmalar yapılması::uı mtisande c. 
den maddelerle itmam edilece!dir. 

Paris mıntnkasındaki tahasşüt 
kampları şimali Afrikaya naklcdile. 
cektir. 

Fransız ticaret nezaretinin gelecek 
aydan itibaren bütün Fransada kö. 
mür satışının vesika us'.llUne tiıbı tu. 
tulmasına karar verdiği öğrenilmek. 
tedir. 

Sahte Gazete Niishası 
Stokholm, 5 (A.A.) - Alman pro

paganda servisi Stokholmde "Eve
nlng Standard,, gazetesi:'ıin snhtc Lir 
ingi1izce nüshasını dağıtmıştır. Bu 
nüshada İngiltere aleyhinde bir çok 
iftiralarla dolu makaleler vardır. 

asker çıkarncak vaziyette bulundu • 
ğı:_nu söslemektedir. 

Dün neşredilen bir Çin askeri teb. 
üğinde, Hnnsi cenubunda Yung.Şeng 
tayyare meydanında, Çinliler tara. 
f ından 30 Japon tayyaresi tahrip e
dildiği bildiriliyor. Ayni :tebliğe gö
re, Hunnan şimalinde Yorhovda Ja
pon umumi karargahı, mühimmat ve 
erzak depoları yakılmış ve bütün Çin 
tayvareleri iislerine a\'det etmişler. 
dir.NauningPaktoi demiryolunu11 gar 
kında üç gün devam eden şiddetli bir 
n.uharebeyi müteakip Çin kıtaatı 
i\finşDn şehrini zaptetmişlerdir. Bu. 
rada bulunan 10 bin ki~ilik Japon 
kuv\'eti tamamile imha olunmuştur 

l\laccra fittdur: 
Zendostluğu \'c cinsi lntifc meyli 

ile maruf, fakat tahsilatı hiçbir za. 
man tahakkukntına yakln!\nmıynn, 

yani zevki temennilerini büyiik iskon 
tolarla bile tatbikat ôlemine intikal 
ettiremiyen bazı kimselere aşağı yu. 
kan şu mealde bir mektup geliyor: 

"Ah Beyefendi! 
"Bu mektubu size yazmak için çok te.. 

reddüt etilin. Ltıkln içimden gelen blr he
yecana tahammül edemedim, yazıyorum.. 

Ne duyduğumu tarif edemem. Farkında ' 
olmadan üzerimde yapbğuıız tesirin he
yecam altındayım. Uyumuyorum, yemiyo
rum, içmiyorum. 

"Bir biçare kııdınm bu ha\e gelmesini 
lstemlyeceğinizdcn eminim. Ukin cesaret 
edemiyorum. Acnba görü;,emez miyiz? Ya
nn saat on iki ile bir ara!lnda Tünelin 
Qst kapısından çıkacağım. San saçlı, orta 
boylu ve pek yQksek topuklu bir kadın. 
Bir siyah şapka. İşte o, benim. Siz de be
nim olur musunuz?" 

Meçhul Kurbanınız: 

Bunu alan zampara o gün isinde 
duramıyor. Akşam bir, bir daha, bir 
daha derken ipin ucunu kaçırıyor ve 
sarhoş oluyor. Gece ayılır ayılmaz 
uyku durak ) ok. Ertesi ı:-Unü o saat. 
te Tiinclde. 

Jler geçen sanşın kadına röntgen
\'nri bir nazar. Tabii o saatte Tünel. 
den çıkan yiizlerce kişi içinde uzun 
topuklu i karpin giymi , orta boylu 
(zaten kadınların yiizde sekseni orta 
boyludur), san açtı (ynşnsın flozor), 
siyah ~apkalı birçok kadın görliyor. 
Bunlardan ya kendine bakanı, yahut 
gözüne hoş geleni "Odur!" diye takip 
edJyor. Liik:in bir netice alanmıyor. 
ÇiinkU kadın ya tramvaya binip hiç 
miinn ebeti olınıyan bir tarafta i. 
niyor. Yahut birkaç ahbnbına rastla. 
yıp ho:ı: beş ediyor vcyn bir bakkal 
diikknnındnn alış verişe ~riyor. A. 
zlzlik eden de yazdığı mektubun te
sirini görmek için orada. Gafil zam. 
paranın h!l-lini tecessiis ettiğinden er. 
tesi eünü telefonla: 

- Te ekkiir ederim. Ben sizin rast 
gele bir kadının peşine dil ecek ka. 
dar alçak güniillii olduğunuzu bil. 
mczdim. Tee Uf ederim... diyor. 

- Aman Hnmml'fendi! Hasa! Na
sıl öyliyeyim. Vallahi yanıldım. l\la. 
llımualiniz: ynni birçok Bayanlar i. 
çinde sizi te hi edemedim. 

- Vah vah! Sizden bu derece toy. 
hık ummazdım. Ben sizin gözüniizün 
içine baktım. Yarın ayni yerde bu. 
lununuz. Size birisi ı?elecek. Kendini 
takip ederseniz iyi olur. 

- Baş ü tüne efendim! Hangi sa
atte? 

- Aksam iistU saat yedi ile yedi 
buçuk arası. 

- Hayhay efendim! Aman c!cn. 
dim bilseniz ne kadnr he~ ecnnlıyım. 

- Ben de öyleyim! Size şu kadar 
övliyc~·im. Ben ötedenbcri sizin :u .. 

zaktan hayranınızım. Hüviyetimi tc. 
lefonln siiyli~ emem. Görü tiiğiimliz 
zaman size her şeyi anlntırım. Yarın 
akşama .. Orevuar efendim .. 

- Orevunr camın! Hosçn kalınız!. 
Affedersiniz yine görii etim diyecek. 
tim. E,·et. Yarın ak nm. in n111ah, 
evvelfıllah orada bulunurum. 

- Ha! Unutncnktım. Gelenin sb:i 

H A D i S E L E R 1. N İÇ Y U Z· U 
başında Nazi Ziraat Nazırı Doktor Reiclı bulu
nacaktır. 

tanı~ nbiJmcsi j~in siz şnpknnızı eli· 

1 
niı.e alın! 

- Peki efendim! Lakin l'a başka 
biri i de ankasını çıkannış olursa ... 

o 

JJlüttelikleriıı Cenup Ordulan Kumandanı Ge
neral ffl eygand Balkanlan Almanya aleyhine 
sevke teşvik için, Suriye ve Mısırdaki lJlüttefik. 
ler ordusunun daha ziyade takviyesini iste. 

' 
~ 

Almanya, müttefiklerin ablokayı sıklaştırmak için ala.. 
cakları şiddetli tedbirlere mukabil tedbirler almakta· 
dır: İlk yapacağı i~in, Macaristan hududuna asker 
yıfarak, Balkanlan ve Tuna memleketlerini tehdit e. 
deceii tahmin edilmektedir. Fakat İngiltereİıin Balkan 
sefirlerine göre, artık Balkan devletleri bu kabil teb. 
ditlere kulak asmamaktadırlar. 

• 
l 

• 

.. 
Bitaraf limanlarda bulunan bütiin Alman gemilerine 
}ıamulelerini alarak ablokayı yarmıya çalışmaları ,.e 
Alınan limanlarına dönmeleri bildirilecektir. Bitaraf 
ecnebi limanlarında 500 kadar Alman genıi:;i bulun. 
~uğu tahmin edilmektedir. 

~ 

'Almanya yıldırım harbinin yaklaştığına kani
dir. Şimdiden son hazırlıklar yapılmaktadır. 

- E\'et! Öyle ise apkanızı elinize 
alın ve terlemiş gihi ydpazelenin! 

- Peki sultnnım! Peki elmnoıım ... 
O akoı;am uvku yok! Erte l giinil sn. 

kız perdahlı bir traş. Kundurnlar ay. 
na gibi boyalı. Vi ne çiirüğü kravnt 
takılır ve saat yediye kadar dairede 
şehevi bir ser emlik ile mnH\ten do
la tıktnn sonra bizim gnfil znmparn 
doğru Tilnel basına .. Snpkayı <'lkarrp 
haslar sallamıya! Belaya bnkın ki; 
şakır akır da yağmur ~nğı~·or. 

Berlinl büyük hava hücumlarına karşı korumak 
için, şehir yer altı bir istihkam haline getiril
mektedir. Yolların altında yer altı yolları yapıl-.... 

İran, İzmir Sergisine ~ 'Almanya, Müttefiki.erin Balkanlarda yapacajj.. . 
t "kt dA t k ı k ı k ·· b ··ı ·· makta ve bu yollar bütün evlere bağlnnmakta-

Böyle bir havada yelı>nzclenen bu 
adamı görenler, o~·nattığınn hUkmc. 
dip yan merhamet, yan taacciiple 
bakarlar. Bir saat ge~er, ne ızclcn o
tur, e ,dden. Yarım saat daha tem
kin icin bekledikten sonra bizimki 
sırsıklam eve döner. Biivle 'ni!ınur. 

h?l1· ştirak Ediyor j ı ısa ı aarruza arşı ı o ma uzere, u un 
1940 ır, 5 <AA.) _ tran hük\ınıeti Balkan merkezlerine kuvvetli ticaret heyetleri dır. Bir hava taarruzunda halk yer altında bir 
li~ak :~tern~~onnl İzmır fuarına ış.. göndermiye hazırlanmaktadır. Bu heyetlerin mahalleden diğer bir mahalleye geçebilecektir. 
l:!tine ecegını fuar komitesi rıya. =-------------------------------------------------------------resınen bild~tir. 

lu havada hem de ha ı acık do1n~ma. 
sı neticesi mükemmel hir nezle ve 

(Ltitfen say!avı cevir~iz) 



SPOR: 

B. Milli Taklmımız 
Romanyaya Gitmiyor 
İstanbul Güreşçileri ve (\tletleri Mısıra Gidiyor 
Ankara, 5 (Tan MuhAbirinden) -

~umen B milli takımı ;ıe karşılaşmak 
uzere Romanyaya gidecek B ::niJJi 
takımımızın seyahati Romanyalıların 
cayması üzerine şartlarda mutabakat 
has.:l olmadığından geri bırakılmıs. 
tır. ~ 

17 tarihlerinde yapacaklardır. Fe.. 
nerbahçe • Galatasaray· klüpleri bü
tün ma.Sraflar kendilerine ait olmak 
üzere bu organizasy-0nu Üzerlerine a.. 
lacaklar, ilk iki maç, Fenerbahçe -
Galatasaray, üçüncü maç ta İstanbul 
muhtelit! ile olacaktır. 

Milli Küme Maçları 

Bono Suçluları 
.Bugün Sorguya 

Çekiliyorlar 
Bono sahtekarlığı yapcln ve te' kif 

edilen yedi kişi ile serbest brrakılan 
dört şahıs evrakile birlikte dördüncü 
sorgu hakimliğine verilmişlerdir. 

Bunlardan bazılarının bugün sor. 
gularına başlanacak~ır. 

Ankaradan gelmesi beklenen suç.. 
lu Nihat, bugün adliyede sorguya (:e-
kilecektir. ~ 

l\~~lehassıs Yetiştirme 
Ucretleri Hakkında 
Yeni Kararname -

TAN 

Şeb:;• FERAH VE ÇEMBERLIT AŞ 
İstanbulun en bQy!lk 2 .sinemasında 3 günde 82500 ki&lnln candan alkışladığı 

AYŞE 
Bu sene,nin bütiln Türkçe Filimle

(Türkçe) rinin İzdiham, Hasılat ve güzellik 
r ekorunu kırıyor. 

TEKRAR Ediyoruz: Ne Mutlu Böyle Güzel ve 
Mükemmel Türkçe Film Gösteren Sinemalara! ·····-- ...... ---·---.................. _______ ....... ._ ...... ._..,. _____ ......... ._.. 

FERAH 
ın Körtin Fabrikası Türkiye mümessili NE
CİP ERSES milessesatına kurdurduğu 940 
SON MODEL FİLTRE CİHAZLI - MİROFO
NİK SES TERTİBATLI MAKİNELERİ Saym 
.sinema meraklılarına hakiki sinema zevkini 
tattırıyor. ··--·--·--------··--· .... ---··-· .. ·- ··-----· 

Sayın Kırıkkaleliler!·~uretı _mahsWıada AYŞE <Yeni 
sizin içm yaptırılan kopya) 

1ÜYÜK GAL.:A MÜSAMERESi OLARAK: B U PAZARTESiYE HAZIR OLUN, 

........................................ 
BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

TYRONE POWER 
HENRI FONDA- NENGY 
KELL Y gtbl S bayük Yıldız tarafından 

Till'kiye 
Türkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postaları1 

Radyosu Ankara Radyosu. 
Dalga Uzunluğu 
su m. 946~ Kes. to ıtw. 
1648 m 1R2 f(~ ''O Kvr. 

Cumartesi, 6. 4. 1940 . 
13.30 Program ve memleket saat ayarı. 

13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 13.50 
Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevd~t Ko
zan, Vecihe, Reşat Erer. Okuyan: Müzey
yen Senar; 14.15 Müzik: Halk türküleri. 
oyun ve kaşık havaları, Sadi Yaver Ata• 
man ve Aziz Şenses; 13.30 Müzik: Riyase-
ticümhur bandosu; 15.15 - 15.30 Müzik: 
1\'lelodiler (Pl.), 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: R~dyo caz orkestrası, 18.40 
Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 19.10 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 19.30 Müzik: Çalanlar. Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Vecihe, Reşat Erer. 
Okuyanlar: Muzaffer hkar; Müzeyyen Se
nar; 20.10 Konuşma (Günün meseleleri). 
20.25 Müzik: Fasıl heyeti, 21.15 Müzik: 

Mısırda beynelmilel Kıztlhac men. 
faatine tertip edilen Tür~ _ Y~n'lll • 
:Mısır spor temasına İstanbul Atle. 
tizm klübü atletlerinin ve İstanbul 
güreş klübü güreşçilerinin hiçbir tem 
sili mahiyeti haiz olm'lmak ve sır! 
bir emri hayra hizmet etmek için iş. 
tirakleri esas olarak k3.bul edilmiş, 
ve Mısır spor teşkilatının bu husus. 
ta vaki davetine bu Şt?kilde ic:ıbet e. 
dilmesi merkez istişare heyetince ka. 
rar altına alınmıştır. 

Fenerbahçe ve Galatasaray İzmir. 
de, Beşiktıiş ve Vefa da Ankarads 
milli küme maçlarını yapac9.klı:ırdır. 
İzmirdeki maçları Galatasarayla Fe:. 
nerbahçenin kazanması kuvvetle 
muhtemeldir. Falçat Y~fa ve Beşik. 
taş için Ankara maçları çok tehl.ı.. 
keli ve kazanılması müşküldür. Çürı
kii. Fenerbahçe, Galıtasara '! İzm;r 
seyahatine bir kaç oyuncuy~ izin a.. 
lınamamakla beraber yine en icuv. 
vetli şekillerile gitmişletdi!". Buna 
mukabil esasen son '!amanlard.ı for
mundan düşen Beşiktaş bir kaç o
yuncusu da gidemeyince zayıf bir 
kadro ile gitmek mecburiyetinde knJ. 
mıştır. Bu şerait dahilinde de Beşik. 
taşın Ankarada kazanması m1işkiıl
leşmiştir. 

Ankara, 5 (Tan Muhabirjnden) -· 
Sınai müesseselerle sigo:.-t.ı şirketle
rinin çalıştırdıkl rı ecnebi mütehas
sıslar için verecekleri mütehassıs ye. 
tiştirme ücreti hakkındaki iki karar. 
name meriyetten kaldmlarak bunh~
rın yerine yeni bir kararname çıka. 
rılmıştır. . 1 

Harlkullde btr surette yaratılan 

SEViHLi 
Küçtik orkestra; 22.15 Memleket saat aya• 
n, ajans haberleri; ziraat, esham - tahvi~ 
lat, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 22.30 
Konuşma (Ecnebi dillerde, yalnız kısa 

dalga postasile), 22.30 Müzik: Cazband 
(Pl.), (Saat 23,00 e kadar yalnız uzun 
dalga postasile), 23.25 - 23.30 Yannkl 
program ve kapanış. 

İstişare Heyeti l\Iüzakereleri 
Ankara, 5 (TAN) - Beden Terbi

yesi genel direktörlüğü istişare he
yeti, 940 bütçesi tetkikatına devi\m 
etmektedir. Bundan sonr:ı ceza ta]j. 
matnamesinin müzakP.resiııe geçilt'
cektir. Beden terbiyesi konununun 
tatbikatına ait olarak merkez ıstişa. 
re heyetince tanzim edilen nizamna. 
me İcra -.~ekilleri Heyetince tetkike.. 
lunmaktadır. 

TAN Kupası Maçları 
Her hafta büyük bir alaka ile tcı

kip edilen TAN kupası mektepJiler 
futbol şampiyonasına bugün Şeref 
ve Taksim stadlannda devam edile
cek, Taksim stadında saa-c 14 te, Ka. 
bataş _ İşık, 15.10 da Boğaziçi .. Vefa, 
16.20 de Galatasaray _ Darüşşafaka, 
Şeref stadında da saat 14 te Tak. 
sim - Yüceülkü, 15.10 da Şişli Te. 
rakl.i - Ticaret, 16.20 de Hayriye • 
Erkek muallim karşılaşacaklardır. 

Vefalılar da. Ankaraya eksik bir 
kadro ile gitmiş bulunmaktadırlar. 
Vefa için de BeşiKtaş gibi maç ka. 
zanmasırun pek kolay olmıyacağını 
tabü görmek icap eder. 

HALKEVLERlNDE :· 

ÜskOdar Halkevlnden: 
Yarın saat 15.30 da evimiz salonundıı 

edip ve muharrir Peyami Safa tarafından 
(TUrk inkılAbının neticeleri) isimli bir 
konferans verilecektir. 

• 
Şehremfnl Halkevl nden: 
Bu akşam saat 20.30 da Cemalettin Ser

ver tarafından evimizde (Marut ve ama
tör hayal astadları) mevzulu bir konfe
rans verilecek Ur. 

• 

Evvelki kararnamelerde mütchas. 
sıs yetiştirme ücretinin yalnız ınüte. 
hassıs usta ve mühendü;ler için ve
rileceği yazılmıştı. Yeni kararname
ye göre, usta ve mühend!s olmıyan 
mütehassıslar için de t.u i.icret veri
lecektir. Mütehassıs yetiştirme üc-
retlerinin miktarında ~::ıhakkuk ve 
tahsil şekillerinde bu değişıklik ya
pılmamıştır. 

Yeni Bir Nizamname 
Ankara, 5 (Tan MuhabirindenJ -

Toprak Mahsulleri Ofisi kanununa 
istinaden Ticaret, Dahiliye ve Ziraat 
Vekilliklerince haşhaş ekilmesine ve 
afyon toplanmasına müsaade edile
cek mıntakaların tesbitine ve mura
kabe şekillerine dair olan nizamna.. 
me Devlet şUrasından ~eçerek Ve
killer heyetince tasdik oluıımuş ve 
meriyete konulmuştur. 

Bugün 

' SİNEMALAR I SARAY 

l\lacar Takımı Geliyor 
Macar Kişpeşt takımı, üç maç yap.. 

mak üzere gelecek h3ita İstanbula 
gelecektir. Macarlar, m~çla:ı 13, 14, 

EmlnlSnü Halkevlnden: MELEK 
Cağaloğlundaki ~alonumında: 

•Sokak Kıza 
cŞeref Yolu• 
«Sevimli Ha,·dub 
•GUNGADİNo 

bir soğuk algınlığı biçareyi harap e. 1 - 6.4.940 Cumar~i akşamı saat 20.80 iPEK 
der. Bir taraftan aspirin ve konyak- da gösterit Şllbemiz (Hisseişayia) piyes.in! T A KSIM 

la bozulan yaşlı makineyi tamire ça.. temsil edecektir. DaveUyelerin büromuz:- LALE 
lışırken diğer taraf tan da: dan alınması rica olunur. 

% - 9.4.940 Salı günü saat 17.30 da Ede- ŞIK 
- Gözü kör o]ası! Acaba görmedi biynt Fakültest doçentlerinden Bay Cavit 

mi? Bir aralık su dökıniye gitmiştim. Bayson tarabndan (Tanzimat ve Reşit pa- SAKARYA 
Muhakkak O zaman gelmiştir ... diye şa) mevzuunda bir konferans verilecek- ALKAZAR 
hulyalanır. tir. DaveUye yoktur. 

Ertesi günü bit' mektup, gönderi. e 
len adanıın kendisini bulamadığı için sarıyff Halkevtnden: MARMARA 
serzenişler eder. Post restantla şu is. Bu akşıun saat 20.30 dıı

0 

evimizde temsil 

SVMER 

me bir cevap vermesini ve kendisini şubemiz tarafından (Kör) piyesi ve (Mah-
temsil edil ALEMDAR sevip sevmediğini öylemosini Cste-r. çuplar) komedisi ecektir. 

Zampara derhal ilanıaşk eden ateşli • TURAN 
bir mektup yazar. Bu mektup e~r Beşiktaş Hatkevinde tertip edilen ııeri 
adamcağız evli ise doğru karısına, konferanslar ve temsi11er devam etmekte• 

bekarsa dairesnde veya ~alıştığı mü.. :;iu ~~ür~k~~tüG~~=~~~ş:d=~~= ÇEM~RLIT. 
essesedeki amiriı'ıe gönderilerek ken- le Ve okul) mevzuu hakkında bir konlerans MlLLf 
disinin öteye beriye 8"k mektubu verilecek, ayrıca temsil grupurnuz tara-
yazdığından şikayet ediİir. tından (Vazife) piyesi temsil edilecektir. FERAH 

; «Lut PııstörUn Hayatı,, 
= cTatlı Belıh ve t.Çif

to A \ c;..ıl ;;11,,, 

ı cSevelalılar Cenneti> 

' 

•Arizona Kahraman
ları• 

«Taptığım Kadın:t 

: cBırakılmıı; li:ızlan ve 
cŞARLİ ŞAN• 

' 
cAşk Fırtın::ı~a:t ve 
cSon Ümib 

•Memlşı> ve cVerdi 
ve Askları:t 

cHer yerde Şen:t ve 
cAyf:e• 
«Son Ümib ve cAsk 
Fırtınası• 

1 
AYŞE (Türkçe) ve 
KARA ÇANTA Böylece ya kansından bir dayak ~.-.. .._~.._~,..... 

yer; ya amirinden bit' zılgıt! Lakin O 23 Nisan Çocuk Bayramı ve bunu ta- Kadık!Sy OPERA: 
h8.la, bu mektubun oraya muhakkak, kip eden hattanın çocuk haftası olarak 

cŞehvet Kurba:ıı• 

«Büyük Caı.» ve «Mis
ter Moto Katiller 
Klübilnde:o 

kendisini seven kadının kocası veya tesidl. halkınuı.ı.n en büyük ve en ııert lzmlr Karııyaka: 
akrabası tarafından gönderilmiş ol. yurt davası olan ÇOcult ihtiyaçları üze-
duğunu düşünerek muhayyel mah. rlne dikkat nazarlarını çekmek emelini 1 z "M 1 R KÜL-
bnbesini özler durur. gütmektedir. 'ÜRPARK 

İşte bugünlerde yapılan Yeni aziz. Çoeuıc . Eılraenıı Kurumu J tzMIR Yeni sı-
liğin size bir nümunesi. Sakın ıfrı de Genıı Merkezi nema ; 
bunu yapayım demeyin! Yazık olur, ........... ._....,.u•a•~ ı lzMIR Elhamra: 
etek dü~künlerine! 

-- Sus d"(veinled12:icandanve-ıer•n ses.de 
yalvarıyordu: 

- Daha söyle Mehmet .. Benl nasıl seveceğini, 
nasıl sı~vdiğini anlat! 

B~t kadın sesinin sıcak buğusu Mch.mP.din dam,ır.., 
lanndan kudw·an, taşan bir alev fışkırttı. 
. - Seni her zaman bir çılgın, bir deli gibi seve .. 
ceğim •• Gczlerini ver, dudaklarını ver, S<:?vgilim.. Be. 

cŞanzelize ve cGün 
Batarken• 
cTarzan Maymun a
dam:t 
cLorel Hardinln Za-

HAYDUT 
Büyük heyecanlar • HarikulAde maceralar - Nefts bir Aşk ve Sergüze:ıt :ıaheseri 

Fransızca sözlil ve renkli 
Filine ilAve olarak FOKS dünya haberleri ve BaJkan Kır Koşusu, 

D 1 K KAT: Filmin uzunluğu dolayısiyle seanslar. 
12 - 2 • 4.ts • s.ao ve 9 d• Ecnebi lstasyonlanncla 

Gece temallleri için yerlerinizi evvelden •ldırınız. Türkçe Neşriyat 
~'•••••r ~ 1 Belgrad: Saat Hl ela kısa dalga 48; Parfs: - •••••••••••••••••••••ır:.. Saat 19,45 de kısa dalga 40, orta dalga 

' 

255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga !'0,55 
ele; Roma: Saat 21,30 da orta dalga 250, 

Lonelra: Saat 18.55 de klsa dall(ıı 20 31.5: .BUGÜN SDHEA Sinemasında 
Göreceğiniz ve en bQy{ik 3 Fransız Artisti 

VICTOR FRANCEN HARRY BAUR 
VeANNIE DUCAUX'un Yarattıkları 

Otelciler de Memnun Değil! 
Otelciler cemiyeti azalan, mıntaka 

ticaret müdüriüğünde bir toplantı 
yapmışlardır. Içimaa belediye iktısat 

'T'apfıg"ım vadı ~t~~~~~r.Sba!~~i:een~t~~:~ fi;!~~ 1. ~ ft ~ n d~ yaptı~ı tenzilat üzerine itiraz et. 
mışler, fiyatların bir miktar yük -

1
1 seltilınesini istemişlerdir. Dilf.?k, bele.. 

Fransız Şaheserlnln bUyüklülfi, hissi ve kuvvetli Feerlk maceralan itibariyle diyeye bildirilecektir. 
seyircilere heyecanlı Ud saat y~atacakbr. Bıçakla yaraladı 

Bu Filınde bütün kahramanlıklar ve biltün Aşk tasvJr edilmektedir. İlAveten: ' 
EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri. Feriköyde Kuyu sokağında oturan 

' Bugün saat 1ve2.30 da tenzilAtlı matineler , at can bazı Kahramania kunduracı 

Müessif Bir Ölüm / ASKERLiK iŞLERi : 
Devlet Denizyollan kılavuz kap. 

tanlarından Hafız Nazmi Akpınar 
dün vefat etmiştir. Uzun müddet 
Türk donanmasında hizmet eden ve 
binbaşı iken tekaüde sev!.tedilen mer
hum Umumi Harpte Çanakkalede 
l'T•·---.a. .....,,~,,.-;_ f"l'Q...,..,,.ic:!1 .;1.n 'Q_""Jl:r•-- -• 

yin dökerek 18 mart akınını durdur-
mıya muvaffak olmu§tU. 

Cenazesi bugün Cihangirde Pano
rama apartmanından kaldırılacaktır. 

İSTANBUL ASLİYE 12 nci HU
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Müddei: Hayriye. 
Müddeialeyh: Halit, K. Çekmece 

İstanbul Cad. Dalyan sokak N o. 76. 

B eılktaı A•kerllk Şubesinden: 
Şimdiye kadar askere çağırılmıyan 335, 

334 doğumlu ve bu doğumlularla muame
leye t.Abf ve askere çağırıldığı halde her
hangi bir sebeple geriye bırakılmış veya 
şu~!Y~:~~!_nılyeE~~ .... b!~~Y!_k!J.r.!ıı~-~ as
Jandarma sıru.tına mensup eratın sevkle
rine başlanacağından bu sınıfa mensup e
rabn ayrıca iJ.An edilecek olan günde sevk
leri yapılmak, vaziyetleri tesbit ettirilmek 
üzere derhal şubeye müracaat etmeleri 
ilAn olunur. 

Fatih A•kerllk Şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar muvazzanı.ıt nız

meUni yapmamıs 316 - 335 (dahil) do-
ğumlu cezalı, cezasız (jandarma) ve (güm
rük) sınıfına mensup erat askere sevkedi
leceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günO 20 Nisan 940 
Cumartesi sabah saat dokuzdur. 

3 - Bu celpte bedel kabul olunmaz. 
4 - Tayin olunan günde mükelleilerin 

şUbede hazır bulunmaları ilan olunur. 

Müddei: Hayriye tarafından müd. 
deialeyh Halit aleyhine açılan bo
şanma davası için müddeialeyhin 4 • 
4. 1940 perşembe günü saat (14) de 
mahkememizde hazır bulunması lü
zumu ilanen tebliğ edilmesi üzerine. 
mumaileyhin o gün gelmemesi veya 
bir vekil göndermemesine mebni ADALAR KAZASI NÜFUS ME-
hakkında gıyap karan ittihaz olun_ MURLUÖUNDAN: 
muş ve imla kılınan bu karara ait ih. Burgazadasının Çarşı sokağında 3 
barnamenin bir. nüshası da mahke- sayılı ev üzerinde kayıtlı Tanaş oğlu 
me divanhanesine asılmış ve keyfL Vasilin soyadı Rafti iken İstanbul as. 
yetin on beş gün müddetle ilanı için liye 11 ci hukuk hakimliğinin 29 -
tahkikatın 13 • 5 - 1940 pazartesi gü- 2 - 940 tarih 160 sayılı kararile (Di. 
nü saat (14) e bırakılmış olduğu yamandopolos) olarak tashih edilmiş, 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olu. olduğundan keyfiyet ilan olunur. 
nur. 4. 4 - 940 

Kemal ve arkadaşı Yaşar arasında 
sarhoşluk yüzünden çıknn bir kav .. 
gada Yaşar Kahramanı bıçakla b~ 
şından ağırca yaralamı~hr. Yaralı Be 
yoğlu hastahanesine kaldırıl~ s&ıÇ• 
lular tutulmuştur. 

~-----:.ı.111 

1 
gg 

5 - 4 - 940 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil~no 

Cenevre 
Amsterdam 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrld 
Buda peste 
Bükreş 

Belgrad 

5.24 
147.-

2.9429 
'1.45875 
29.2725 
69.3575 
25.0407 

0.9'1 
1.775 

13.61 
26.8725 
0.625 
3.4925 

Yokohııma 34.3050 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani 
Sıvas-Erzuru.m 5 
Kıırami.irsel mensucat slr-

20.04 
19.53 

l<:eti hisse senedL 9.-

~--------~ 
YENl NEŞRIY AT : 

e i ÇEL - Mersin Halk evinin neşı 
tiği bu derginin 26 ncı sayısı da çıkmış -Aceleye bcrcumuz yok, bir ay sonra cevap veriri~ 

B;:)yJe emri vaki yapıp yüzüğü parmağa geçir. 
mt'!k olmaz. 

Bu E:özler ilk dakikaların getirdiği heyecanı bi. 
raı yatıştırır gıbi oldu. Hepsi yüz yüze bakarak gü
lümsediler. Arif birdenbire çok eskileri, zavallı Mü.. 
nit'<!yi düşüneli ve onun hatırasile mıız.tarip oldu .. 
ğunu ı:ıell etmemek için karısına döndü. 

.nim Ayşem! · 
Genç kızın dal gibi ince vücudü yükseldi, ince 

kolları l\lelımedin boynuna dolaştL Saadetle açılan 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 73 - Çocuklar.m bu komedisine sen ne dersin Ha. 
nım? 

<ludak1.an bı.itiın ateşile nişanlısına uzıındı. 

* Biribirine yakın iki gölgenin ağaçlar arasında a-
ğır ağır ilerledığini görünce Arif Bey balkonun ke. 
nanr:a davanarak seslendi: 

- ı.n°:saf yahu! Size uyuyacağız demtşsek mah.ı 
şere kadar uyanmıyacağız demedik ya, elınizden gel. 
se bütün eeceyi bize şu koltuklar üzeriade. g.;)Çirte- . 
cektıniz. ! 

- Geliyoruz dayıcığım, Amiralin evi ve bahçe.. 
si o kadar nefis ki gezmiye doyamadım. 

- O masau sen başkasına anlat._ Şuraya gel ha.. 
kaltm, yok~a aasmcağızı baştan çıkarıp sandalla bir 
gezinti m1' ~aptınız? Senin fettanlığmd~ sıtkun sı:-. 
rı ldı artık. Hcpımizi küçük parmağının üstünde çe. 
virıyorsun. 

- Vallahi bir yere kımıldarnadık dayı, nhtımda 
dola~ıyorduk. Bs.na inanmazsanız Amirt:ıle sorun.. 
Hem durur. bakc.yım, siz burada pek acınacait halde 
değilmişsiniz. önünüzde sigaralar, likörler, g:ııeteler .. 

- Ya ben? 
Seniha Hamm yerinden kalkınış, meydan oku~ 

yormuş gibi Ayşeye yaklaşnuştL 
- Si.z mi yengeciğim? Fakat sizin gönlihıih:ü 

a1mak o kadar koJ.ay k.i- llem m bepjm ug~ıklaxı. ... 

ma gücenmez, darılmazsınız bilirim. 
- Zaten bunu bildiğin için büsbütün şımarıyor

~un ya! Şi:nd.ı o sözleri bırakın da Mehmet sürprizini 
gôsteı·~in! 

-Sahi, şu meşhur hediye ne zanan gelecek 
canım? 

Mehrnet 1-:elecanla cevap verdi: 
-- Şimdi getiriyorum. 
O i~eriy ... g:rince ortalığı derin bir se3sizlJc kap. 

lamıştı. Ayşe kalbinin çarpıntısını durdu rmaıt içın 
bı.r sigara ya.k.tı. Arif Bey büyük bir tevekkülle b;r 
kadeh likö::. dahıı içti. içlerinde sabırsızlanua Scnına 
Hanımdı. 

- Acabı. nedir? 
Yengesinhı bu sualine Ayşe. cevap vermedi. Bü. 

' tan varlığı bir tek damar gibi atıyordu. 
- Şimd. anlarız, kim bilir, belki de bu def::ı b!r 

kedi hediye edecek. 
Mehmet, elinde iki küçük mahfaza ile içeriye gt. 

rince, ge:. ~ kız onunla beraber gelen s:ıad !t dakika. 
sını kalbind; h!ssetti, birdenbire gözleri karardı, düş.. 
memek için dayısının koluna dayandı. 

- Bu utıSıJ sürpriz azizim? Adeta bir kral he. 
diyf"Si. •• Şaka değil, sahici bir pırlanta taş bu .•. Beı 
nim otomob~ bunun yanında solda sıfır l{aldr, 
_ _ ..§.rniha l!amm ıJ.a ~akla~ıs., Mehmecün elio.iclti 

yüzüğe hayretle bakıyordu. 
- Hakikaten kusursuz bır ıaş; fnkat Dır magııı. 

biyet hediyesi olarak biraz !azla değil mi~ 
Ayşe bir şey söylemiyor, iki elile dayısının ko.. 

!una asılma~ta devam ediyordu. Ortalığa birdenhira_ 
bir sessizlik çökmüştü. Mehmet bu durgunluktan i~
tifade ederel: Arifle Senilıanın karşılarına geçip me... 
rasimle eğildi: 

- Mağlub:yet hediyesini vermeden evvel şu lıal. 
kayı yeğeninizin parmağına takmama izlıı vcxfr mi
siniz eıendim? 

Bu bir nişan yüzüğü idi. · · 
Karı koca ~aşkın gözlerle evveıa Dmt:ıırıne, sonra 

Ayşe ile Mer...mede baktılar. !kisinin de «.[özlerinde 
saadet ışığı parlıyordu, ikisinin de yüzü ~eyecanla 
sararmışh: 

- Siz1 gidi çapkınlar sizi! Aylard3.nbcri karşı. 
mızda gizli komedi oynıyarak bizi aldatırsınız ha? 

Ari!il" sesinde göz yaşile kan§ık bir hel.ecan var
dı. Ayşe. hemen onun boynuna sarılaiak başını çene. 
sinın altınd soktu! 
~ Dayıcığım! 

~ Dur küçük! Bu işi hemen olmuş bitmiş san.. 
:ma! Hele seni istiyen ada.Mm sana layık 'Jit koca o
lup olmadığını. s~ni hakkile mesut edebilecek evsafı 
1:ı.a.iı ıni. ~ Uıi bir tahkik odelim. Ql"~tır.alıuı.. 

Seniha glifümsiyerek Ayşeye bakt1ktan sonra ko. 
casına cevap vermeden elinde tuttuğu yüzüğü Melı.. 
mede uzc.ıtn: 

- ~u halkayı nişanlının parmağına sen tak 
Mehmet. 

Fa~t Ar~ Bey hala sualinde ısrar ediyordu: 
-Söyle Seniha, bu işe sen şaşmadın mı? 

Seniha hanım manalı bir tebessüm!~ kocasına 
baktı: 

- Şaşmad.ır.ı. dersem yalan; fakat ;ok şaştım da 
diyemiyeceğim doğrusu. Ben çoktanba.'"i ~ır sey!cr 
seziyor gibi ıclim. Hallerinden, bakışlarından biri· 
birlerile a!fıkad&r olmalarından aralannda bir sır o~ 
duğunu an'aın:~. hatta, niçin yalan söyliyeyim, bu
günü beklemiye ve geciktiğini görerek sabırsızl.an.t 
mıya başlamıştım. 

- Demek sen de perde arkasında onlarla bir· 
liktin ha! O halde artık bana söyliy·~ceK söz kalrnı
yor. YtizüğGnüzü takabilirsiniz, Allah mesut ,.e 
müteyemmen etsin! 

Sonra kirpiklerinin ucunda parlayan bir damla 
yaşı. bell etmeden,' parmağile silerek ilave etti: 

- Yaun &lr~am size elimle öyle muhteşem bir 
nişan sofrası ha~u lıyacağım ki.. 

1 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 K~ 

750 
400 
150 

• 
1 Senı 
8 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. 
" • 

Milletlerarası posta itUhadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abo.ce 
bedeli müddet aırasiyle 30, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 1 o kuruşluk 
pul ilhesi Uızımdır. 

GÜNÜN · MESELELERİ 

Seyl6p FelCiketi 
karşısında Vazifemiz 
Q aha Erzincan felaketinin bağ_ 

rımıza açtığı miithiş yara sa. 
hlınadan, tabiat, bize ikinci ve in
•lfsızca bir sille daha vurdu: "YeşL 
b.rınak,, m, ve "Kızılırmak,, m taş. 
kııi sulan, zavallı şehirlere, kasaba
lara, ve köylere, bir Haçlı ordusu İn
&afsızlığile hücum ettiler. Şimdi, "A
blasya,, ve havalisi, sular altındadır. 
"\Tt!l şu anda miktarını katiyetle bil
nıediğimiz birçok vatandaşlar, yuva. 
l.rmı bıraknı1şlar, bu insafsız düş. 
btandan kaçmışlardır. Hepsi de muz
t.rip ve yersiz, yurtsuz vaziyettedir_ 
le:r. Fakat, bu hadisede, bize - kü. 
~Uk te olsa - teselli veren iki nokta 
"ar. ' 

l - Erzincan felaketinden aldığı
ıtıız acı ders, bize geniş ve çabuk 
lardıın lüzumunu öğretmiş bulunu. 
Fo:r: Ve bize, bu geniş, ve çabuk yar. 
ılınıı, bu sefer, Erzincandaki acı tec
riibelerimizden de müstefit olarak ba. 
faracağız:. 

2 - Bu sefer, nüfusça :r;ayiahmız 
&lıtı.iyacakbr: Ve bu zararın olmayı. 
~ teWisi - güçlükle de olsa - her 
tanı.an için ınümkün buJunan diğer 
c~arlann acısrm çok hafifletmekte
lir. Biz bugün, felakete uğrayanlara, 
~e bu felaketin teessürünü duyan bü_ 
tiin bir millete: "Geçmiş olsun!,, der. 
ken. tabiatin artık insafa gelmesini 
~ID.enni ediyoruz. 

• 
Fakat, bu temennide buıumnak, 

elbette k&fi bir tedbir değiL 
~- Cenupta Dicle ile Fıratın, şimal
-e de, Kızılırmakla, Yeşihrmağın 
ll .. - -
b:n~ bu nehirlerden ne sık, ve ne 

Yük zararlar gördüğü kolaylıkla 
anlaşılır. Halbuki, seylap felaketi, 
~zele felılketi gibi değildir. Ve sey
ı: a karşı, çok daha tedbirli davra'!-
~· bu suretle onu, hiç zarar ver. 

!niyecek, hatta, bilikis, işimize yarr
~acak bir hale sokmak bile mümküa. 

tir. 

ke V~a., dünyanın birçok memle. 
b· tler.ınde alınmış bulunan bu tcd
b ~lerı Türkiyede de taklit etmek, .:r;u büyük fedakarlıklara miltevak. 
bi . ır. Fakat, bu hayati tedbirlerin 
'ıtaıı tıelerden kurtaracağı, ve nelere 
L• "11Şturacağı düşünülürse, o feda.. 
~hklann büyüklükleri önünde, hiç 
bereddüt duyulmaz. Zaten, biz de, 
t'11 Yolu tutmamış değiliz. Bükfune-
•tı &'eni b" ıllr § ır su programı var. Kanal. 

>1ik açılıyor, barajlar yapılıyor. Bü.. 
.,.. • l>e göğsü kabartıcı bir faaliyet 
.. oste ·u 
~ı .. Y~r· .. Daha ge~~nlerde, Aydın 
~ torunu açan, degerli Nafıa Ve
lİll . z Ali Fuat Cebesoy, memleke.. 
~ • •cap eden yerlerini dolaşmakta, 
t:bcabında, adeta bir işçi gibi bizzat 
l)ll fltıaktadır. Bunun içindir ki, biz 
~ 'Uıı, bu tedbirleri alma işine de 13.. 
eıru:.lduğu nisbette hız vereceğinden 
b.tıa ~- Vekaletin, ne paradan, ne de 
btl) ııu niyet ve enerjiden mahrum 
~ "~~dığını dü~ünmek, bizi, bu te
llte~ı uzerinde fazla ısrar etmek zah. 

t.1.11den kurtarmaktadır. 

• 
s ·eyJip felaketinde, bir de hepi. 

!et nıize düşen vazife vardır: Mil
tib • - Erzincan felaketinde olduğu 
~ 1 

- bu faciada da, felılketzedele. 
tı.., Y~dıın yükünü, sade devletin sır_ ltr: ll"akrnamak vazifesile miikeL 
~ ::~_!e biz, seylap felaketzedeleri. 
toın~9ı da, ayni derecede hassas ve 

.,;:: davranmalıyız. 
t~ hl~fih, Erzincan felaketini mü
)ı... P ınıllctin gösterdi2'i sıcak ve 

-.recan ve · • h · • ~llııı.i rıcı assasıyetin taze ve 
lıatu-f et \'erici hatırası, bu dhetin 
J>or: atılmasını bile lilıumsuzlaştırı. 

~!; tnillet, o zaınan olduğu gibi 
'l'ara: de, tabiatten yediği darbenin 
t.ıni arını, kendi tabiatinin o asil. 
~c~tıhassasiyet ve cömertliğile sa. 

r. ... 
n nan··=~-

Cocıı ---lt \Uı.un k haftasında. Cocuk Esirgeme 
hrdun unun sizden göreceı'tf alfilta ve 
talışka ll'leınlekette kuvveW bir nesil, 
Cilde n ve muktedir bir gençlik vü-

geUrecektir. 

Çocuk Ealrııeme Kurumu 
"'--z Genel MerkezJ 

-~,~...-.~ 

TAN 

Muharrir, Bu Makalesinde, Bugünkü Medeniyet Biıhrarundan Makineyi ve Tekniği deceklerdir. İhtimal, bir milyon 
seyirci önünde gökten düşmek şe
refli bir ölüm olarak telakki edile.. 
cektir. İhtimal bu vasıtalardan her 
hangi biri ile, insan tabiatinin es.. 
ki ve şiddetli kuvv<:?tlerıne karşı 
bir emniyet tedbiri !3.lmak kabil o. 
lacaktır. Yahut, uygun bir terbiye 
ve rej im sayesinde Uısanlal." bütün 
hayvani insiyaklaı:ından kurtula. 
caklar, hayat sakin bir ha! alacak. 
tır. 

Değil, İçtimai Teşkilatı Mesul Tutan İki Büyük Filozofun Fi kirlerini N aklediyo~ 
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Medeniyet Buhranı 
Karşısında Filozoflar 
Ne Düşünüyorlar? 

"Bilgi ve his, fertlerin hayatı L 
çin olduğu kadar cemiye!lerin ha. 
yatı için de ayni derecede zaruri 
olan unsurlardır. Bilgi geni~ ve de. 
rin olduğu takdirde uzak zamanla. 
rı ve imkanları tanıtır, insanın ka
diri mutlak olmadığını öğretir, kıy. 
met1eri daha vazih bir ~mette idr.ik 
ettirir. 

"His ve heyecan lıayab, bilgid:~n 

daha ziyade ehemmiyetlidir. Zevk. 
siz ve sevgisiz bir 'iüny~. kıym:?t.. 
siz bir dünyadır. nim adamı bur:u 
hatırlamalıdır ve hattrlacl!ğı tak
dirde faaliyeti mes:.ıt neticeler te. 
min edecektir. 

• 
1 ki evvelki makalemde, tanın-

mış bir filim ve bir edibin 
bugünkü medeniyet buhranı karşı
sındaki vaziyetlerini göstermiştim 

Bugün de, iki büyük filosofun 
bu mesele hakkındaki noktai na.. 
zarlarını bildireceğim: 

1914 senesi iptidalannda Berg
son şunlan söylüyordu: 

''Beşeriyet, aletlerini, son asır. 
da, binlerce seneki mesaisi ile kı
yas edilemiyecek derecede tekem_ 
mül ettirmiştir. Fakat onun ruhi 
- ferdi ve içtimai ruhu - birden. 
bire ve harikulade bir surette bü
yümiiş olan bu bedeni idare etmek 
için lazım olan fazla kuvveti ayni 
zamanda kazanni1ş mıdır? Muva. 
zeneyi tekrar tesis etmek vazifesi, 
manevi ve ahlaki ilimlere terettiip 
ediyor. Bu vazife, büyük ve güzel
dir. Beşeriyetin istikbali, şüphesiz, 
bu vazifenin ifa ediliş tarzına tabi 
olacaktır.,, 

Bergson'un, bu sözleri o;öyledik
ten on dört sene sonra Nobd ko. 
mitesine yazdığı bir mektupta ay
ni tezi müdafaa "ettiğini görüyoruz: 

"Eğer 19 uncu asır, mUıanilô 

ihtiralarm, harikulade inkişafını 

temin ettiyse, ekseri z;.ımanlar, bu 
ihtiraların kendiliklerinden, insan
larla manevi ve ı.hlMi seviyele
rini yükselteceklerini zannetm;ş. 

tir. Tecrübe bilakis, gittikç"' daha 
kuvvetle göstermiştir ki, aletlerin 
ve makinelerin tekemmü~ü, otoma • 
tik olarak, cemiyet halmde yaşıyım 
insanları mükemmeliyete götürmi. 
yecektir. Hatta, beşeriy~tın n:ıalik 
olduğu maddi vasıtahnn çoğalma-
- ı....:- ~:\---e ---1-.!..A.1 •• ~ 1 

matlığı takdirde, bir çok tehlike .. 
ler tevlit edebilir. 

En göze çarpan bir m isal alalım: 
Buharın ve elektriğin tatbikatı, 

mesafeleri azaltarak, milletlerin 
manevi ya..ltınlaşmalarınt, kendilik.. 
!erinden temin edecekleri sanıl

mıştı. Bunun tahakkuk etmedii:lini 
bugün anlıyoruz. Zıddiyetler kalk.. 

- YAZAN, l 
~adrelliuı Celô.l Antel 

"Lazım olan, insanların, bütün 
evvelki nesillerin hen!msedikleri 
hakikatleri unutacak dereced~ ye. 
n i iktidarlarile sarhoş olmamaları
dır. 

madığı gıbi, fikri bir terakki kar_ 
deşliğe doğru daha l:>ıiyük bir ct:hjt 
hasıl olmadığı takdir:ie bu zıddi
yetler daha vahimleşeceklerdir.,. 

Ş imdi, dünyanm tanınmış fL 
losoflarından Bertrand Rus. 

sel'i dinliyelim: 
"Modern metodların müessiri

yeti, sınai istihsalin enternasyonal 
bir surette teşkilatlandırıl.masını 
zaruri kıl.maktadır. Bir çok saha. 
larda, bugünkü sınai istihsal va_ 
sıtaları, bütün dünyanın ihtiyaç. 
larmdan fazl.a masnu~tı kolay!ık
la temin edebilirler. Bundan, zen. 
ginlik çıkması lazım gelirdi; fak~t 
rekabet dolayısile, fakirlık hasıl ol.. 
muştur. Rekabet ortadan kalkacak 
olursa, sayin veriminin hadkulade 
tezayüdü insanları (Boş zaman -
Loisirs ile (Nimetler - Biens ı &ra_ 
sında doğru bir uzlaşm:ya götüre
cektir. İnsanlar, günde altı saat ça. 
lışmak ve zeng:n olmak, yahut 
d ört saat çalışmak ve mütevazi bir 
konfordan istifade etmek ~ıkların
dan birini seçebileceklerdir. 

"Dünya mikyasında te~kilatın 
faydaları, iktısadi t'ekabetten mü
tevellit israfı ve harp tehlikesini 
ortadan kaldırmak olacaktır. hu 
teşkilat, milli bir tekni.ge malik o
lan cemiyetlerin yaşamalarının za. 
ruri bir şartı haline gelmiştir. 

--- • -,,,,~- ·--- , • .,, ..... '\,Jl,"u, uuııya 

mikyasında organize edilecek olan 
bir devlette hayatın, bugünkü ha~ 
yattan daha ziyade memnuniyeti 
mucip olup olmıyacağı meselesi 
bütün ehemmiyetini !taybeder. Zi
ra, bugün beşeriyet, ancak beynel
milel planda . teşkilatlanmış hir 
devlet ist!kametinde iılkışaf ede. 
bilir. Aksi takdirde, ilini tekniği 

terketmesi lazımdır. Bu ise, bütün 
medeniyetin seviy<!sini düşürec ek 

büy!k bir afet neticesi olarak VU

kua gelebilir. 
"Teşkilatlanmış, ünıverscl bir 

devletin temin edeceği faydalar çok 
ve aşikardır. 

"İktısadi bakımından kazanç çok 
büyük olacaktır. İktısadi nkabet
ten mütevellit israf .sona erecek. 
hiç kimse işsiz ka~m;ıktarı eı:dişe 

etmiyecek, fakirlik .:>rtadan kalka
cak, bolluk ve buhran ani bir su
rette yekdiğerini takip etmiyecek, 
çalışmağı kabuleden her insan rahaf 
ve konfbr içinde, ~alışmağı ı edde
den her insan da hapiste yaşaya
caktır. Herhangi bir sebep dolayı_ 

sile, bir insanın çalıştlA1 meslek 
zaruri olmaktan çıkt!ğı za man, o 
insana yeni bir sanat öğretikcelt 
ve bu çıraklık esnasında onun ha. 
yatı temin edilece~tir. Nüfus mik. 
tan iktısadi mülabazalnra göre 
tanzim olunacaktır. !nsan hayatını 
tehdit eden biitün hastalıklar or
tadan kalkacak, bizzat bütün :.hti. 
yarlıkt.an evvel nadiren vukua ge. 
lecektir. 

"Bugüne kadar insan, tablate 
karşı tabiiyeti ile inzibat altına g.r_ 
mişti. Bugün bu tabiiyetten kur
tuldukan sonra. efendi ve hakim 
vaziyetine geçen bir esirin bazı ku
surlarını göstermektedir. Taoiate. 
tabiiyetin yerine, imanca ~n :yi o.. 
lan şeye karşı hürmetin harl:im ota_ 
cağı yeni bir ahlaki hısse iht;yaç 
vardır. Bu hürmetin bı;lunmadı,'.tı 
yerde, ilmi teknik tehlil~elidir. !. 
lim, insanı tabiatin tabilyetinden 
kurtardıktan sonra içinde adi ola. 
rak taşıdığı şeye kaqı csar~tten de 
kurtarabilir. T ehl:ke\er mevcuttnr, 
fakat gayri kabili içtinap değildir. 
İstikbalden ümitvar olmak, ondan 
korkmak kadar makulclür.,, 

G örülüvor ki, bu iki büyiik !1-

losof da esas noktalard.t ~V
velki yazı!anmda fikirlerini biL 
dirdiğim P. Langevin ve A. Mau. 
rois ile mutabıktırlar. Onlar d:ı bu 
günkü medeniyet buhrımıııdan ma
kineyi ve tekniği değil, içtimai t eş.. 

B u cennette ınsanıar mesut kilatı mesul tutm:ı.ktadırlar. Bu 
olacaklar mıdır? Bunu bil- buhranın, medeniyetin hudutsuz 

miyorum. Biochimie ihtimal, h er bir şekilde inkişaf ed·en maddi un-
hangi bir insanı _ yiyece.~i o~mr;k surlarile, yerinde sayan, hatta ge. 
şartile _ mesut etmek vasüasmı !:ıi- riliyen manevi unsurl.:ırı arasında. 
ze ogre"t"eceın;ır. ~numııı~azı 1~1'71~-~-~.J z:ıCidiye:t'ten ve :nuveJMnesbrlik. 
se!erin, can sıkıntısı ile anarşizme ten ileri geldbğine, ve ancak bu ikı 
temayül etmemeleri i~in t2hiökeli unsur arasında tev azün t~essüs et. 
sporlar organize edilecektir. İhti. tiği zaman, beşeriyetin lehine ola-
ma!, politikadan k ovulan gaddarlık r ak halledilebileceğine kani bulun-
spora iltica edecektir. Futbol y<>::-i- maktadırlar. 
nl, kaybedenin ölümle ceznlana.:a- Gelecek yazımda, tanınmış içti. 
ğı hava harplerine terke:.lecP.kt?r. maiyatçı ve iktısatçıların bu lıusuS-
İhtimal ki, insanlar hayatlarını , adi taki noktai nazarlarını bildirece-
bir dava için feda etmeği kabul c. ğim. 

( BALKAN MEKTUPLAR·-,-,. 
·.. .. .... .. . 

\. __________ , _______________________________________ ./ 

Rumen Harici Ticaret 
Nazırı ile Mülakat 

H erkes başka bir tempoda ken
dine göre bir ~ey tuttuı·muş 

habire söylüyor. 
§Romanya ile aramızda • kim

ler yaptıysa - tazece bir rııukave!e 
yapılmış. Buna göze biı: nefis por _ 
takallarımızı, rnandalinlerimizi, li
monlarımızı, kreplerımızi y edirir 
bir fiyatla oraya .ı;tönderesiymişiz. 

Bu işten onlar da memnun, bizler 
de memnun. 

Aylardan ise nisan ayı içindeyiz. 
Portakal mevsimi bit mek üzere
dir, Ne gelen var, ne giden, ne 
alan var, ne satan. Ama papirüs k&.. 
ğıda makine ile beyaz edilmiş mu
kavele yerli yerinde. 

Romanyaya portakalın en· ~ötü_ 
sü ve en pahalısı Hindi Çiniden bi. 
le geliyor da bizimkiler nedense gi
demiyor. 

§ Bir kömür madeninde !azla 
randıman meselesinin on tane can 
danıarı varsa, birincisi galeri dire
ğidir. Standard kesilmiş direk ol
mayınca kömür istihsal edilemez. 
Çok kömür istiyoruz. Öylc?yse he. 
men direk tedarikine bakahm H.o • 
manya ormanlarında bun 1.arın ke.. 
silınişlerinden bize göre miktarı 
hazır duruyoıı. Telefo':ılar, telgraf- · 
lar, pazarlıklar, ania~malar, g;t. 
meler, konuşmalar. FakC:l.t d irekle':' 
alınamaz, gidenler geri gelir. Di. 
rekler hfila orada yn.tıpbatır. İki 
tarafın ala.kalı makamları çalışmı.. 

f -::- KorfUlcın 
~Gündüz 

yorıar mı? Çalışmıyorlar, uğraş. 

mıyorlar demek bilerek insafsızlık 
etmek olur. O halde neden yürü. 
müyor? Bilsem susar mıyım·! He. 
men söylerim. Fakat neden yürü
mediğini bilmiyorum. işin mutla
ka bir püf tarafı olacak, Tesalya lo. 
komotifinin püf tarafı gibL Hoş 
fıkradır, söylemeden geçemiyEce.. 
ğim: Vaktile bizim bir mihanik 
öğretmenimiz vardı. Kilimcioğlu 
Mehmet Ali Bey derlerdi. Çok meş
hur bir makine üstadı olduğunu 
bizzat kendisi şöyle söylerdi: Be
nim dünyada işletemiyeceğim bır 
makine yoktur! 

Bunu o kadar çok söylerdi ki, bir 
gün kızdım. Babamın anlattığı bir 
hadiseyi hatırladım. Bu makineci. 
başı 313 Yunan muharebesinde mü. 
tahassıs sıfatile Gazi Ethem Pa~a 
ordusuna gönderilmiş. Tesalyanm 
bilmem ne tarafında bir hazır tren
le, trene takılmış bir lokomotif e.. 
le geçmiş. 

- Yetiş Mehmet Ali Bey! Şu 
lokomotifi işlet te askeri daha sti.. 
ratle ileri götürelim. 

Mehmet Ali Bey yetişir ama, 

dahiliği lokomotifi işletmiye yetiş. 
mez. 

O gün tepem atınca ve bu ha
dise aklıma gelince sordum: 

- Öyle ama muallım bey, de.. 
diın. Tesalya lokomot ifini nı;;den 

işletemediniz? 

Sert sert baktı ve dedi ki: 
- Onun püf tarafını bulama

dıın da ondan! 
Ve hususi imtihanl:ırda bana ma.. 

kineden sıfır vererek tam on bir 
hafta izinsiz bıraktı. Elinden zor 
kurtuldum. Bu hadise aklıma gel. 
diği için püf tarafı deC.im, başka 
şey için değil 

P etrol alacağız şunu verece.. 
ğiz. Pamuk alacaklar bunu 

verecekler. Vesaire. Hlik::tmet ih
racat malına yüzde on ü~ koydu, 
bunu müşteri mi 6deyecek, satıcı 
mı? Devlete göre c;atıcı, satıcıya 

göre müşteri, müşteriye göre de 
kim bilir kim? 

Ben mi vapur getireceğim? Sen 
mi mavna vereceksin? O mu tan. 
ka huni takacak. Biz mi şey ede. 
ceğiz? Siz mi şey olacaksınu? On.. 

lar mı? .. Yürüt yürütebildiğin ka.. 
dar. Bununla beraber bizL.-n "Pet. 
roliş,, parşömen üstüne bir kaç 
.mukavele imzası atm.ıya muvaffak. 
oldu. 

§ Ai!zınm tadını, tadımn keyfin\, 
(Devamı 7 incide) 

Baş Ağrısı 

Neden Gelir? 
Baş ağrısı insanları en çok şi

kayet ettiren rahatsızlık alameti
dir. Onu derhal geçirmek, hiç oL 
mazsa hafifletmek için türlü türlü 
ilaçlar vardır. Baş ağrısına tutu
tulanlarm çoğu da o ilaçlardan 
sık sık al.makta kusur etmezler. 
Fakat ilacın zaten muvakkat olan 
tesiri geçince baş ağrısı gene mey 
dana çıkar. Baş ağrısını kökünden 
geçirmek için onun sebebini orta
dan kaldırmak lazımdır. Sebepleri 
de o kadar çoktur ki ... 

Bir kere, ateşli hastalıkların he.. 
men hepsi baş ağrısı getirirler. 

Sinir hastalıklarında baş ağrısı 
en ziyade ishrap veren haldir. Si· 
nir zayıflığına tutulanların tek
mil başlannı demirden çember 
gibi sıkıştıran baş ağrısı, isteri has_ 
talığında başın bir tarafına ~ivi 
saplantyormuş gibi ağn .• 

Kömür sobası vurduğu vakit 
gelen baş ağrısı kömürden çıkan 
karbon oksidinin zehirlemesinden 
ileri gelir... Akşamlan fazla ka~ı • 
ran içki dostlarının sabahleyin ı;ek
tikleri baş ağrısı da onun gibidir ... 
İlaçlardan bazıları da tahammülii 
olmıyan kimseleri zehirlediklerin
den baş ağrısı \•erirler-. 
Damarlarındaki tansiyon fazla 

olanlar da baş ağnsına tutulur· 
lar: Sabahleyin başlar, başm aTkR 
tarafını kaplar, her harekette, hiL 
hassa insan eğildiği vakit, artar. 
Bazılarında hiç kesilmeden devam 
eder ..• Tansiyon lüzumundan &'l o_ 

lursa gene bas ağnsı gelir. Her 
şeyde olduğu gibi, damar tansiyo. 
nunda da lüzumlu olan muv37:ene-
di.r. Kalp hastalıklarında, böbrek 
hastahklannda has a1?rısı çok J(Ö

rülür. Bu hastalıklarda henüz bıt!L 
ka alamet olmadığı bir zamania 
baş ağnsı hastaığı hatır& getirir. 

m'1:tt1ıa 
Yecilırmak " :ı :r (;1, 4. lı 

Ne lstiyorı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

T abiate şuur izafe ederek, ne 
idealist filozoflar gibi bu tabii 

hadiseyi, mutlak, ebedi manevi bir 
~uurun hükmüne bağlıyacak, ne de, 
din filozofları gibi Allahın bir gaza
bı ile meydana geldiğini iddia edece.. 
ğim. Yeşilırmak taşarken, ne manevi 
bir iradeden emir, ne de insanların 
kötülüklerine kızan manevi bir kuv. 
vetin gayzından ilham alm1ştır. Ar
tık tabii hadiseleri, tabii sebeplerin 
neticesi olarak kabul eden müsbet 
bir ilim devrinde yaşıyoruz • 

Anadolunun muhtelif yerlerinde 
meydana gelen bu tuğyanların, bu 
seylanlarm bizden şuurla istedikleri, 
hiçbi.İ' şey yoktur. Tabiat, harp mey_ 
danlaruıda can istiyen insan şuuru 
gibi, muayyen hiçbir menfaatini tat
min için arzı tuityanlarla, zelzeleler
le sarsmıyor ... Tabiatin ne mali ser
mayesi, ne kolonileri, ne de nüfuz 
mıntakaları vardır. Yer sarsılıyorsa, 
nehirler taşıyorsa, tabii bir seyir hü.. 
kümlerini icra ediyor. 

Fakat insan şuurunun, tabiatın bu 
afetlerini illin metodlarile tetkik et
mesi, ne kadar salahiyeti dahilinde 
ise, bu afetleri önliyecek tedbirleri 
almak ta imkan dahilindedir. 
Yeşilırmak bizden ne kurban, ne 

ceset, ne devrilmiş ağaç, ne de çök
müş harabe istiyor. Yeşilırmak. hid
det ve şiddet halinde taşan sularile 
sadece bize ders veriyor. Tahiatin 
karşısında mutlak bir aciz içinde o
lanların, tabiatle yaptıkları mücade.. 
lede ne kadar mukavemetsiz, ne ka. 
dar çaresiz olduklarını ağaçlar üze
rinde geceliyen insan misallerile, 
toprakları dahi, nehir huduttan içL 
ne alan genişlemesile göstermiş olu
yor. 

İnsanların tabiatle yaptıktan mü
cadelede, ellerindeki en kuvvetli si
Jıih, yine ilim ve fen silihlarıdır. 
Yağmurlann yağmasına, yerin sar_ 
sıtmasına, nehirlerin mecra değiştir
mesine mani olamayız. Fakat bu ta
bii hadiselerin insanlara yapacağı 
zararları nisbeten olsun önlemek, bu. 
gün ilim '\' e fen terakkilerinin bize 
bahşettiği en büyük mazhariyettir. 
Büyük nehirlerin etrafına birer Ma
jino hattı gibi setler ~eken insan ze.
kAsı ve teknik, tabiati dahi hükmü 
altına aldığını, dünya mikyasındaki 
misallerile ispat etmiştir. 

Mutlak, ebedi, manevi şuuru tah. 
tından indiren, "kudreti külliyeyi,, 
insan şuurunda aksettiren de, ilmin, 
tekniğin, fennin bu harikulade kud
reti değil midir? Artık tabiatin karşı
sında mutlak bir aciz içinde olma_ 
dığunızı görüyoruz. O halde, Yeşilır
mağın taşması veya her bant?i bir ta
bii ilet karşısında niçin ellerimizi, 
koıtanmızı bağlayıp bakalım?_ 

Fakat ne edersin ki, asırlarca bir te.. 
vekkül felsefesi içinde, Avrupa me
deniyetinin ilim ve fen terakkilerine 
gözlerini kapamış, Şark medeniyeti. 
nin müstehaseleri üstünde Asyadan 
medet uman bir devirden geliyoruz. 
Asırlık bir ihmalia, bıraktığı hangi 
yarayı daha evvel kapatacağız? Ana
dolu bizden ne istemiyor? Tabiatle 
mücadele için, hayatla mücadele İ
çin, pazarla mücadele için, istismar. 
la mücadele için elinde kör sapanın
dan başka nesi var?... Fakat bütiin 
bunlara cevap vermek ·için, on altı 
senelik bir Cümhuriyet devresi. Garp 
medeniyetine intibak eden bir devlet 
mekanizmasının bütün hüsnü niyeti 
kafi midir?. 

Yeşilırmak bir daha bize marinin 
hatalarını, ihmalini, ve tabiat karşL 
smda ne kadar aciz içinde olduğu.. 
muzu, tabiate karşı daha miicehhez 

1 olmak lüzumunu hatırlatmak istiyor. 

Böbrek hastalığı ilerleyip te vii. 
cuttaki tuz çıkamayınca, yahut 
kanda iire fazlalaşınca baş ağrısı 
şiddetli olur. Bu da gene zehirlen. 
meden ..• 

Frengi hastalığı şimdi iptidasın· 
da ve kolayca tedavi edildiğinden 
'baş ağrısı verdiği nadirdir. Fakat 
tedavi edilmeyip te ikinci devresi 
gelirse baş ağrısı onun en mühim 
alameti olur. Akşam üzeri, gecele
ri şiddetlenen baş ağrısı, bu türlü
sü şüpheye sebep olmaltdır. Kan 
muayenesi doğrusunu bildirir. 

Baş ağrılarının bazıları da hor-
mon çıkaran guddelerin bozulma
sından ileri gelir_. Bayanlarda 
muayyen günler muntazam olma_ 
dığı zaman gelen baş ağrılan bu 
türlüsüdür. Tiroit ınıddesinin bo. 
zulman, ipofiz guddesinin bozul. 
ması da baş ağrısı verir. 

Görüyorsunuz ki pek ehemmi
yetsiz sayılan bir ha, ağnsının se. 
benleri ne kadar çok ve türlü tUr_ 
lüdür. Onun idn baş airısmın kö. 
klinden gecirilmesi çok defa pek 
~ olur: Asıl sebep bulunup ta 
ortadan kaldmbncıya kadar ... 
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İngiliz Tayyarelerinin 
Wilhelmshaven'e 

Taarruzları 
(Başı 1 incide) 

dan istifade ediyoruz. Bugünkü Al
man kumandanlarının çoğunu şah
sen tanıyorum. Bunlar, umumi bir 
taarruz emri verdikleri takdirde va
ziyeti en derin endişe ile takip ede
c7klerine eminim. Fakat bunlar, ye
dı ay evvel taarruza geçmiş olsalardı, 
daha başka bir vaziyetle karşrlaşabi. 
lirlerdi. Bugün ise, bizim hicbir en
dişemiz kalmamıştır. Hepimi~ de ni. 
çin harp ettiğimizi biliyoruz ve bu 

'' Tek Hedefimiz Nazist 
Almanyanın Askeri 

Satvetini Yıkmaklır,, 

Balkanlar 
Bır imtihan Devresine 

Giriyorlar 
(Başı 1 inddel 

manya ve İtalyaya arkasını dönmek. 
ten ictinap edecektir. 

Salahaddin .. 'Halife Bu 
Fiki~de mi .. Diye Sordu 

(Başı 1 incide) 
Şirketi,, dir. Maliye N3zı.ri Sir John 
Simon'un bugün Avam Kamarasına 
gönderdiği tezkereden şirketin iki 
hedefi bulunduğu anlaşılıyor. 

-----------------............. 
Pravda Gazetesi 

Almanya Harbi 

Kaybedecek, Diyor 

• 
Müttefiklerin Balkanlarda AI. 

manyaya karşı açacakları ile. 
tısad1 taarruzun en ::nühim harp sa-ı 
hası, şüphesiz, 'Romanyadır. 

Birincis}: Alınanyaya karşı Rçılan 
iktısadi harbi şiddetlendirmek. 

İkincisi: Sulhün yapılması uzeri
ne İngiltere ile Balka.:ılar arasında 
iktısadi münastt\>etleri takviy-edir. 

Romanyada da vaziyet şudur: 
Müttefikler, Romanyanın istikl&if .. 

Salahaddin: r _ o halde neden başka bir dev- maksadı tahakkuk ettirmek için ça-
- Haklısınız, aeaı. l'·aıtaı: Kenal- Jete müracaa t ett n i7 ? lışıyoruz. Bütün asJ<erlerimiz bile bL 

sinin mutl~~ sizin t.ar~fınızdan ka- Zabit hayretle ba!;t~~ le, isteye isteye harp ediyorlar. Kar-
bul edilmesı şart değildır. Gelen za. _ Biz müracaat t ,...d"k Fakat şı taraf ise, harbe niçin sürüklendi. 
biti ben kabul ederim. Bu suretle her devlet k" . 1 .e ITII.: ı · ğinin farkında değildir ve her hakL 

İngiltere hazinesi, tarihte ilk defa 
o.larak böyle bir teşeKkiil vücude ge. 
tırmekte ve onun sermayesım temin hem Şaver'in size karc:ı yapmak is. · · ımın e L'5t~rse ittifak e. kat ondan saklanmaktadır. Hulasa 

~ de:bılır. B k"lin d d. w. . . 
tediği muameleye mu~abele etmiş 0_ Salah dd' h d aşve ı e ıgı gıbi Hıtler, fırsatı etmektedir. Bu teşekkülün serırıaye-
luruz, hem de maksat hasıl olur. \Tarını aibi1~- er şey ~n mal(ımatı k~çırnuştır ve rı;üttefikler hedefleri. si. icap eden muamelenin yapılma. 

iı~ ır tavırla. 1 nı tahakkuk ettıreceklerdir.,, 1 su:dan sonra ilan olunacaktır Fakat 

G elen zabiti Salahaddinfn çadı- bulamaduracaat :ddecde~ bzaşb~a. devlet Bir Yunan vapuru battı il~ olunan sermaye, teşekküİün ha-
mız mı. e ı. ... a ıt. kık' · Im 't ··· .. rına getirdiler. Be l" d ·ı b" h b .. ı sermayesı o ıyacaı< ır. <,,urıku 

Salahaddin: - Kudüs de Mısır g ibi müstakil r ın en verı en ır a ere gore hazin b s i . t a·w• d ' 
bir hükümettir. Halife, bunun için B?OO :onluk Yunan vapuru Diaman- de ~se~te~~t~;ey ıs e ıgı erece. 

- Amcam Emir Esedüddin şır_ sultan Nureddinden mü&aade i~tiye. tıo, hır Alman tahtelbahiri ta!'tlf!n- · 
koh, biraz yorgun ve rahatsız oldu. cek değildir. d.a~ b.atınlmıştır. Diamantio bir In. Yeni teşekkülün ilk vazifesı, CE"-
ğu için sizi kabul edemedi, dedi. Salahaddin, anlamak isted!ği şevi gılız lımanına Pirit taşımakta idi. nubu şarki Avrupa devletlerinin AL 
Kendi yerine benim s i.zi kabul et. öğrenmişti. Şaver Kudüs kralı ile it- Fransa Deniz Nazırı Kampagni manyadan aldığı malları İngiltere. 
mekliğimi emretti. tifak akdeylemiştL Fransa tarafından batırılan tahtelba- den ve İngiltere imparatorluğu t:!CZa. 
Muhatabı: - Biz Mısırın ve vahut Rudüsün birlerin 23 olduğu, İngi1terenin daha sından temin etmektir. 
- Halifenin emirlerne vezır :;;a. müstakil devletler ;lmadığını lddfa ç~k tahtelbahir batırdığıaı soylenriş- Bu mallar mukabilinde takas yap_ 

ver Ebu Şüca mutlaka Emir F.se- etmedik. İstedikleri tarzda hareket E:- tır. mak imkanları da aranacaktır. 
düddini görmekliğimi emretmişti. derler. Fakat bugün bütün İslam dev- Bir haftadır Alman tahtelb'1hirle. * 

- Ben Emirin yab~acısı değilim. Jetleri haçlıların istilasma karşı uğ. rinin hiçbir İngiliz harp gemisine ta. Almanyadan kömür alan memle-
Emir Esedüddin amcamdır. Kendı·. ı k • ı t d·kı · k. tl f raşır ar en Fatımı haiife erinin mem arruz e me ı .erı göze çarpıyor ve e ere, mütte ikler kömür de temin 
sinden sonra orduda benim emrim kketi, yani bir İslam dev1cti nasıl o. bundan Almanların denizlere ktıfi edecekJer ve bu suretle Almanyanın 
yürür. Onunla konuştuğunuz gıbi, lur da bir İslamiyet dü~manı ile itti- derecede tahtelbahir ç.rkaraıruyacak kömür ihraç etmesine imkan vermL 
benimle de görüşebilirsiniz. Şayet, fak eder? Buna hayret ediyoruz. hale geldiği anlaşılıyor. · yeceklerdir. Bunun için bir kömür 
bunu kabul etmiyorsanız, birkaç gün Zabit sesini çıkarmadı. Salahaddin: * konseyi teşekkül ~tmiştir. 
sonra gelirsiniz... Belki görücıürsü. sı· ... · fazla alıko k · t :ı - .. ı yma ıs eınem, Garp cephesinde keşif faaliyetle- • 
nüz; şunu da söyliyeyim ki, Emir dedı' B ı·het h kk d ıA 1 · u c a ın a azım ge en rinden bahsediliyor. Al 1 A k 
bu baptaki mükalemeye yine beni müzakerede bulunduktan sonra ka- man arın meri 9.dan siparış et-
memur d kt. * tikleri Vilad\Tostok yoluyla Alman-e ece ır. rarımızı size tebliğ ederiz. . 

Zabit düşündü. Kahireye eli boş • 

1 

Parıs, 5 (A.A.) _ Polonya Başve- yaya nakletmek istedikleri 4.000 ton 
dönm kt s 14 h dd' ·1 ·· ·· M k li Amerikan bakırı Los An"clcs'dl bek e ense, a et a m ı e goru- ısır murahhası çıkar çıkmaz, i · ve ordu başkumandanı General r:. 
-==üp - b t b" ı el t lemektedir. Sovyet vapurları, müt • 
-s mus e ır cev:ıp a av et e • Salahaddin amcasının çadırı- Sikorski, General Veygandı kabul e. 

yi t "h tti tefikler tarafından yakalanmamak i-
me ercı e : na koştu. Kendisine has olan slikU. derek uzun bir mülakatta bulunmuş-

z ed U ı çin bunları nakletmekten vazgeçmiş. 
-a.. aten, d i. zun bov u sövli- netle vaziyeti anlattı. Şlrkoh: tur. !erdir. 

yeceğim bir şey yoktur. w Vazif~m: - Mesele zannolundağundan daha 
Vezir tarafından Emir Sirkoh'a te- naziktir, derhal sultana haber gön- ....__cı----.-o Almanya sıkıntı içinde 
şekkür etmek ve Mısırda Asnyışin dermeli ve talimat beklemeli, dcdL Onyede Bir Genç 
artık teessüs etmiş bulunması dola- Salahaddin bu fikirde değildi. 
yıslle kendilerinin ordu ile Kahire. - Bana kalırsa kaybedılecek vak- Öldürüldü 
ye girmesine lüztım kalmadığını söy. timiz yok. Hemen Kahlı'cye girme-
lemektir. liyiz. 

Salahaddin bu sert cümleye ga. - Harben girmlye mecbur olaca. 
yet nezaketle cevap verdi: ğız. Kuvvetleri bizden fazla oldu~u 

- Halife de bu f ikirde midir? . için orduyu müşkül bir vaziyete dü. 
- Şüphesiz? şiirmekten korkuyorum. 
- O halde neden yalmz vezir Şa. - Amorinin gönderdiği kuvvet!e 

ver tarafından söylüyorsunuz? birleşecek ve kaynaşacak olurlarsa 
- Vezir tabü bu iradeyi halifeden vaziyet daha müşkülleşecek. 

almıştır. - Her halde sultandan gelecek 
- Ne malum? · Elinizde bir vesi- habere intizar lazım. 

kanız yok. Vezirin artık hayattan is- Bir iki gün sonra Mısırdan yeni bir 
mi silinen Adil Bin Zerikten başka heyet geleli. 
bir düşmanı da olabilir. O düşmanın Şirkoha, Şaver bir ültimatom gön. 
yahut Adilin taraftarlarından birl- deriyor ve ordusunu alarak Kahire
oin bizi buradan uzak!aştırması için nin karşısından çekilmesini bildiri. 
bu yolda bir hileye mt!ı'acaat etme- yordu. Şirkoh ateş püskürüyordu. 
si de melhuzdur. - Daha dün merhametimizi dile. 

- O halde benden süphe ediyor. nen şu adamın bugünkü küstahlığı
sunuz demektir. Halbuki vezirin si- na hayret ediyorum. Elime geçecek 
ze Hamdan ile resmi bir mektup olursa vay haline ... 
gönderdiğini de yine !<endi a~tzınız. 
dan işittim. Benim şim.lt.ki vazifem 

~Devamı var) 

unye, (TAN) - Çarşı tçincıe ?>ir 
cinayet işlenmiş, Çaltatlı köyünden 
olup evvelce katil maddesinden on 

beş sene hapsedilmiş olan 61 yaşm. 
da Mehmet Küçük ve oğlu 19 yaşınJa 
Süleyman, ayni köylü• Faik Alpars. 
lanı öldürmüşlerdir. 

Faik hücuma uğradığını görünce 
bir kurşunla Mehmet Küçüğü yarala. 
mış, fakat ikinci kurşun namludan 
çıkmamıştır. Faiki Mehmet KüçÜk 
bıçakla karnından, oğlu da yine bı. 
çakla koltuğu altından Y.aralayıp par 
çalayarak öldürmüşlerdir. 

Hadise, Faikin kendisine verilme. 
yen Mehmet Küçüğün kızını kaçır. 
maya iki defa teşebbüs etmesi üzeri. 
ne dava açılmasından ileri gelmiş 
ve muhakeme günü vuku bulmuş. 

1 ~ur. Katiller mahkemeye verılıniştir. 

Diğer kaynaklardan gelen haber
ler de Almanyarun sıkıntı icinde ol. 
duğunu gösteriyor. İsviçrede çıkan 
La Nation gazetesi, Alınanyadaki va. 
ziyet hakkında şu neşriyatı yapıyor; 

"M;i.ttefiklerin ablokas1 Alman ik~ 
tısadtyatı üzerinde pek yıkıcı bir te
sır bırakım~ ve büJlik m!kyd.ı:.te:ı uı. 

hayat pahalılıiJı tevlit etmiştir. Gıda 
maddelerinin nedreti gizli ticaretin 
inkişafını ıntaç etmiştir. El altından 
satın alınan kahvenin fiyatı libre ba
şına 50 marka kadar çıkrruştır. Bazı 
maddeler '!ıiç bulunamamaktadır. Ba. 
zı gıda maddeleri de kafi miktarda 
tedarik edilememektedir. Mesela yu
murta tedariki ancak beş haftada iki 
kere kabil olmaktadır. Gıda madde
lerinin tedariki hususunda çekilen 
müskülatı halk, Alman propagandn 
teşkilatının iddia ettiği kadar hüsnü 
niyetle karşılamamaktadır. Rejim 
maneviyatı yükseltmeğe bütün kuv. 
vetile çalısmakta, İngilterede mi.işkü
latın gittikçe arttı~ını iddia emekte 
ve yakında Sovyetler Birliğinden 

de onu teyit ediyor. 

S alAhaddin muhatabını Esastan 
uzaklaştırmıştı Teferruat i

çinde çabalanan zabite bir karışık ağ 
daha uzatmak maksadile: 

Seylip Felaketi 
- HattA vezirden de bize bir mek

tup getirmiş olsanız yine kafi değil. 
dir, dedL 

Çünkü, biz, halifenizin arzusile 
geldik. Bu gibi mesall hükümdarlar 
arasında halledilir. Halüe Azid, sul. 
tanımıza müracaat etti. Onun üzeri
ne sultan Nureddin de teklüini kabul 
ederek kuvvetli bir ordu gönderdi. 

- O halde? 
- O halde halifeyi görmedikten 

sonra bizim avdetimize ihtimal yok
tur. 

_:Vezir Ebu Şücaın lıalifanin veka 
letini hai:ı: olduğu tabii değil mi? 

- Evet, vezir vekildh-, fakat hali
feniz neden görünmüyo~·'r O halde 
Ebu Şücrun tamamile onun namına 
hareket ettiğinden de ~üpheyc başla
dım. 

- Nasıl istersenlz tlüşününüz. Fa
kat ordu Kahircye girmlyecektir.Ben 
bunu söylem.iye memurum. 

- Cebrende mi giremiyecck? 
- İşi o dereceye vardırmamak her 

ilci taraf için de istifadelidir. 
- Mısır kuvveti bize mukabele e

demez. Bunu gerek haliia ve gcr.?k 
vezir Şaver, liatt~ siz de pek iyi bı
lirsiniz. 

Salahaddin, Mısırlıları 11 hangt kuv
vete dayandıklarını anlamak istiyor
du. Birdenbire: 

- Sizin askert bir kıymetiniz kal
mamış. Yorgunsunuz, biribirinizle uğ 
raı;maktan hepinize yeis gelmiş! 

Asker yava~ yavaş elçiliğini unu. 
tuyordu! 

- Kuvvetimiz ;zannettiğiniz kadar 
ihmal edilmemeli! dedi. 

< B ıı;ı 1 incırle) 
karat kesnmiş, muhaberat intizamsız 
blr vaziyete girmiştir. Sular, istasyo. 
nu ihata ettiği için, orada kalan me
murlara sallarla yiyecek ve ekmek 
gönderilmektedir. 

Şehir dahilinde çöken evlerin sa. 
yısı beşi geçmemiştir. Bazı evlerin 
duvarları çatlamıştır. 

Köyle1·de hasar çok fazla 
Fakat, civar köyler:ie hasarın c;ıok 

büyük olduğu, bir çok evlerin yıkıl
dığı, mahsulün mahvolduğu haber 
veriliyor. Sular, Kızılırmak, Doğu
saray, Kayabaşı, Karasevir, Akdev
ren, Kızılca, Aksalin, Belmedik, GüL 
lü, Karaköprü, Kavakçayırı ve Kapı
kaya köylerini bağ ve bahçelerin! ta. 
mamen istila etmiştir. 
Diğer bazı köyler de sulan:ı tehdi. 

di altındadır. Amasya şehrinin iki sa. 
hilini birleştiren ve Selçukiler dev
rinde inşa edilmiş olan köprüniin göz 
leri hemen hemen kap:ınmış gibidir. 
S~lar, biraz daha fazla yükseldiği 
takdirde büyük bir f el ak ete sebep o. 
lacağından korkulmaktadır-. 

Çarşambada 
ÇARŞAi\IBA, 6 

Feyezan gtttikçe biiyümektedir. 
Yeşilırmağın kaza dahilindeki yükse
lişı 6 metreyi bulmuştur. Nehir, Kor 
ırmağı ile birleşmiş, açık saha ve 
bahçelerle bazı evleri istila etmiştir. 
Ayvacık nahiyesi ile Ahmet!\ Eğri
kum ve Yenice köyleri ah:ılisi su al
tındadır. Karamuştalı köyünün Sı. 
vaslılar mahallesini sular basmış, 

muhtarın evine iltica edenlerden 30 

kişi kurtanlmıştır. Pazar yerinde de 
mağaza ve evler su altındadır. Şim
diye kadar 8 hayvan t~lef olmu~1.ur. 
Bunlardan başka bir tepede heyelan 
olmuş, yolları kapamıştır. 

Samsun - Amasya arasında 
tren nakliyatı durdu 
1. 

ANKARA, 5 

Samsun • Amasya arasında bir hE'
yelan vuku bulmuştur. Bunun !leti. 
cesi olarak 57 inci kilometrede bir 
marşandiz treni yoldan çıkmıştır. 

Samsundan tahrik edilen bir imdat 
treni de bu noktaya vaı·mada':l ıkin
ci bir heye10.na maruz kalmış, bu se
bepten dolayı 4 memur ve bir işçi ya. 
ralanmışlardır. Yaralılar başka vası. 
talarla Samsun hastahanesine naklo
lunmuşlardır. Halen bu hat üzerinde 
münakale imkansız bir haldedir. 

Trenlerin yola konulması için uğ. 
raşılıyor. 

Devlet Demiryolları umum müdür 
muavini Kemal, mahallinde tetkık. 
ler yapmak üzere Amasyaya geçmiş. 
tir. Yarından itibaren -(bugün) ak
tarma suretile münakale temin edi. 
lecpğl umuluyor. 

• Seyl~p dolayısile Kızılay umum.t 
merkezince ilk yardım olarak Amas. 
ya valiliği emrine 3500, Tokat vali. 
liği emrine 1500 lira gönderilmiştir. 

Tokatta 

ANKARA, 5 
Yeşilırmağın yüksel:m~si netic~ıoi, 

sular, Tokat_ Turhal "SOsesi.re muvazi 

olarak devam eden 10 bin hektar mez 
ru sahayı, 1 metre yükseklikte kapla. 
mıştır. Su altında kalan köprülerden 
bir kaçı yıkılmış ve diğer bir kaçı da 
yıkılmak tehlikesine maruz kalmı~lar 
dır. 

Tokat - Turhal arasında münakale 
durmuştur. Turhal tamamen su aL 
tındadır. Evlerin çoğu tahliye ediL 
miştir. Bir ev, bir çamaştrhane yıkıl. 
mıştır. Kızılkaya köyünde hayvan za
yiatı vardır. 

Tokadın Köydere nahiyesinde 300 
dekar mezru, 700 dekar gayri mezru 
arazi, Pazar nahiyesinde 1000 dekar 
mezru, 5000 dekar gayri mezru ara
zi ile Şahinli köyü tamam~n su altın
da kalmışlardır. Halk, yüksek yerle. 
re kurulan çadırlara ilticn etmekte
dir. Açıkta kimse kalmamıştır. Ye
mişen köprüsünün Ladik cihetinden 
üç ayağı ile üç gözü yıkılmıştır. 

Kelkit çayı mecrasını aşarak Er. 
baa kasabasının kenarına kadar olan 
sahaları istilA etmiştir. Erbaalılar, 
evlerini tahliyeye başlamıştır. Korca 
köprUsü ikiye ayrılmıştır. 

Sıvasta 

SiVAS. 5 
Sıvastan gelen mal\l.mata göre, 450 

dekar arazi su altındadır. Malatya şo
sesi muhtelif yerleri·ılen geçilmez 
bir hale gelmiştir. Murdar ve MisUi 
ırmakları ta~arak Sıvasın kenar ma
hallelerinde dokuz evin alt katlarım 
istila etmiştir. Elektrik fabrikasının 
su bendi yıkılmış, on dak\kn cereyan 
kesilmJS. muvakkat tedbirlerle şe.b.ir 

Londra, 5 (Husust) _ Moskovada nı garanti etmişlerdir. Buna rağmP.ll 
çıkan Pravda gazetesi, bugün ne§ret- Romanya mütemadi;pn bitaraflığın. 
tiği mııkalede Almanların harbi kay- dan bahsetmekte, Almanları kuşku .. 
bedeceklerini anlatmakta ve müttefik- landırmamış olmak için bu gar.anti 
ler tarafından tatbik eli bahsine temas bile etmemektedir. e len ablokanın Kr 1 K 1 . . a aro , meclıs h!.Iznrun.'.la •rat 
gün geçtikçe sıklaştığını söylemekte- ı I ettiği son nutkunda Romanyanın iki 
dir. Pravdaya göre dil d k" t : ' · nya a ı ene- = muhasım tarafa karşı d;ı tamamen 
kenin yUz~e 75 i, nikelin yUzde 86 sı, 1 bitaraf bir siyaset takip ettiğini, h;.ç .. 
pıat.lnln yuzde 70 1 müttefiklerin elin- t" birisine, Romanya topraklarını harp 
d~. Pamuk mahsulü kifayetsiz, ka- sahası ittihaz etmesine müsaade Et. 
uçugu, bakırı ve petrolü az olan bir ~ · w • • b' ld · · t · 
memleket bu zamanda harbi idare e- E mıyecegını ı ~rmış ı:. -
demez. Alınanya d b . ! Romanyanın ıktısadi munasebetle. 

a u vauyettedir • . 1. Alın l l .. f"kl · : rıne ge ınce: an ara muttc ı e:ıı ..................... ·--····-- . ·-···-..... ·-·· burada iktısaden harp halindedirler. 
mal geleceği ümidile halkı avutmağa Romanya bu çarpışmayı idare ede .. 
çalışmaktadır. Fakat köy halkı bu rek, azami istifade teminine çalış.. 
vaatlere inanmamakta ve yem ithali makla iktifa ediyor. A1manyaya iste .. 
için Sovyetlerle bir itilıü imza edil. diğini verdiği gibi, müttefikleri d~ 
ınesini beklemektedir." eli boş döndürmüyor. 

X Romanyadaki iktısadt harbin eri 
Neue Züricher Zeitung gazetesi de mühim safhası petrol .ve hububat a .. 

6 haftadanberi Almanyada halkın ye_ lış verişinde görülür. Romanya sene.. 
ni vergiler çıkmasından gittikçe kork de 6 _ 7 milyon ton pe~.rol istihsal e
tuğunu yazmaktadır. der. Bunun 2 milyon tonunu kendt 

Alman makamları taraf~ndan ter-
kcdilm.iş olan mecburi tasarruf ted- ihtiyaçları için alıkoyduktan sonra, 
biri.erinin yerine kaim olmak üzere geri kalan beş milyon tonun 2 mil. 

yonunu Almanyaya, 2 milyonunu 
vergilere mühim miktarda zam ya- müttefiklere, bir milyonunu Italya. 
pılması derpiş edilmektedir. 
Diğer taraftan Almanyanın mütte. ya, yarım milyonunu Tlirkiyeyc ve 

fiklcr tarafından alınan tedbirlere diğer yarım milyonunu da diğor müş .. 
mukabele: içı!l hazırlandığı bildirili. terilerine satar. Müttefiklerin tazy~ 
yor. Paristen gelen bir haber diyor kine rağmen Romanya bu nisbette 
ki: bir değişiklik yapm1ya taraftar gö. 

"Almanya bir kuvvet tezahürün. rünmüyor. <;ü ~-ü iki taraftan birini 
de bulunmalı: üzere büyük hazırlık. tercih etmek, d.~ rinin hiddetini tah. 
lar yapmaktadır. Alman hariciye ne- rik edebilir. Romanya ise aradakı bı.ı 
zı:ırctinde beyan olunduğuna göre. ahengi muhafaza ederek bıtaraflığı:u 
r.ıiittcfiklerin bitaraflara karşı Al- korumak azmindedir. 
manyayı ızrar edecek herhanr;ri bir Hububat meselesinde de vazivet 
hareketine şiddetle mukabelede bu. budur: Rumenler, İngilizlerden ~la..
lunacaktır." caklan serbest dövize mukabil me'\" .. 

Berlin, 5 (A.A.) - T-edavülde bulu cut mallarının bir kısmını müttefik .. 

nan bakır, tunç ve aleminyum para. 
ların yerine kaim olmak üz~re Al nan 
b .. - 1._,.. :J" _ı ........ ı u '\,!...., ~ -:; , _ --.. -· -•o 
lik çinko paralar çıkaracaklardır. 

Rumen - Alman müzakereleri 
Diğer taraftan Bükreştcn alınan 

haberlere göre, Almanyanın Bükre
se gönderdiği iktısat heyeti şefi Clo
dius da mesaisine devam etmekte
dir. Clodius dün Romanya maliye 
nazırı ile uzun bir mülakat yapmış. 
tır. 

Alman - Rumen mall meseleleri 
şimdi müzakerelerin esasını teşkil 
etmektedir. İyi haber alan mahfeller
de Romanya hükumetinin markın 
kıymetinin yükseltilmesi hakkında 
Alman murahhasları tarafmdan ya. 
pılan teklifi kabul etmiyeceğine kati 
nazariyle bakılmaktadır. 

karanlıktan kurtarılmıştır. 
Büyük ve Küçük Koru ırmakları, 

Hafik kazasında taşmış ve pazar mer 
kezile civarlarını istila etmiştir. 

Kızılırmak üzerinde!ti beton köp
rü ile Gömemiş köprüsünün bfrer a
yakları hasara uğramıştır. Hafik te 
bir çok evler ada haline gelmiştir. 

Zara kazasının Umraniye ve Şere. 
fiye nahiyelerinde, taşan sular, altı 
metre yükselmiş ve Hafiğe kadar de
vam eden sahayı kaplıyarak oldukça 
zararlara sebep olmuştur. 

Yozgatta 

YOZGAT, 5 
Delice, Karasu ve Eğrıbz taşmıştır. 

Civan 30 santimetre sular kaplaml~
tır. Şefaatlide evler tahliye edildiğin. 
den bir zayiat yoktur. Taşpınar köyü 
civarındaki eski köprünün bir ayağı 
yıkılmış, 30 kadar hayvan telef ol
muştur. Ayni köyde 10 kadnr ev yı. 
kılmıştır. 

* Bir köyde heyelan oldı.. 
Gümüşhane, 5 (A..\.) - Devnmlı 

zelzelelerin tesirile çatlaklıklar peyda 
eden merkeze bağlı Edre köyünde 
altı hanenin bulunduğu arazi parça. 
sı dereye kaymıştır. Evler tahliye e
dilmiştir. İnsan ve hayvanca zayiat 
yoktur. Heyelan devam etmektedir. 

Son Dakika: 
Erbaa, 5 

Yeşil ırmak ve Kelkit nehirlerinin 
tuğyanı bir Af et P.aline gelmiştir. 
Kızılçubuk, Andirin ve Mülkbudu 
Gemibudu köyleri mezru ve gayri 
mezru ovalar su altındadır. 

Derhal alınan tedbirlerle bu köy. 
ler kurtulmuş, .köylülere Kızılay 

lere satmaktan çekinmiyeceklenlir. 
Fakat Almanyaya karşı olan taahhüt. 
lf>rinl rfp if::ıv;:ı Nılı~acaklıırci ır • 
G örülüyor ki, İngilizler için Bal.. 

kanlarda iktısadcn muzaffeı 
olmak kolay olmıyacaktır. !\füttefik. 
lerin şimdiye kadar Balkanlan fu, 
ınal etmeleri, Balkan ve Tuna mero. 
leketlerile iktısadi münasebetleri aı t. 
tırmıya ehemmiyet vermemiş olma. 
ları, Cenubu Şarki A vrı.ıpada bi.i.sbıi· 
tün başka bir iktısadi sistemin kurul-
masına sebep olmuştur. Bu sistemi 
bozup Tuna ve Balkanların iktısadı... 
yatını yeni istikametlere çevirmek 
hayli zamana mütevakkıftır. Mütte. 
fllilerin ise kaybedecek zamanlarl 
yoktur. Artık süratle ,ve bir an ev~ 
vel kati: neticeye varmak azim ve ka.. 
rarındadırlar. 

İşte bunun içindir ki, Balkanla!! 
mühim bir imtihan devresine glrmek 
üzeredirler. Ayni zamruıda Alman ik .. 
tısadi esaretinden kurtulmak içiı:ı 

kendilerine bir fırsat ve imkan ve-ı 
riliyor demektir. Balkanlıların btı 

fırsattan ne dereceye kadar istifade 
edebileceklerini ve bu imtihanda~ 

nasıl çıkacaklarını zaman gc:isterecek .. 
tir. 

Tuna ve Kolları T aşmıya 
Devam Ediyor 

Belgrad, 5 (A.A.) - Tuna ve kel ... 
lan yükselmekte devam ediyor. Ba
nat hemen hemen ltamilen su altında 
kalmıştır ve toprak tnah::ıulü büyük. 
zarar görmüştür. 
Eğer alelade takviye olunan bend

ler suların tazyikine mukavemet e-
deme;z:se N ovizad feci bir felakete uğ .. 
rayac~ktır. Bu mıntakuda 10 binden 
fazla insan meskensiz kalım~tır. 

Belgradın aşağı mahallelerini sıı~ 
lar basmıştır. 
~ 

Meclis Müzakereıen 
Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Meclisl 

bugün doktor Mazhar Germenin ri,.. 
yasetinde toplanarak İzmir liman iş.
leri umum müdürlüğü 1935 yılı he
sabı katisine ıttıla kesbetmiş ve Tür.
kiye _ Sovyet hükumetleri arasında 
milnaklt demiryollan mukavelesinin 
21 inci maddesinin 2 inci fıkrasının 
tadiline ait kanun Jayihasının da bı.. 
tinci müzakeresini yapmıştır. 

tarafından çadır, erzak tevzi edilmi~ .. 
tir. İnsan ve hnyvan zayiatı yoktur· 
Sular yüksekliltinl muhafaza etmek• 
tedir. 
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( .•. ) kazasının ( ... ) kalemi 

.cayıt memuru Raif efendinin me. 
~uriyeti başka bir kazaya nakle
dıldl Bu becayiş, Raü efendinin 
hoşuna gitmedi. Çimku yeni evlen. 
lniş; genç, gi.ızcl bir kadın almış; 
e~ini döşemek, diığün yapmak ıçin ' 
bütün parasını sarfettikten başka, 
bor,a da girmişti. Şimdi naklede. 
trı.iyeceği eşyayı satmak, kira ile 
tuttuğu evi başkasına ciro etmek, 
Velhasıl evini, ocağını dağıtmak lô.
tım geliyordu. Bu ani masrafa da. 
Yanmak için, tekrar fedakarlıklar 
Yaptı. Babadan kalma saatine va. 
rıncıya kadar her şeyini sattı. Ka
l'lsı Hacere: 

- Senin beşibirliği de bozacn. 
ğ_ız! dedi. Genç kadına, daha heve_ 
illıi almadığı bu düğün hatırasın
dan nyrılrnak güç geliyordu. 
~elinin bu tereddüdünü gören 

~aif efendinin annesi Hürmüz ha. 
IUın: 

- Ne yapalım lazım? dedi. Ak 
~çe kara gün içindir. Çok şükür 
}(ekime, hocaya verecek değiliz. 

ocan yine sana alır. 
- Onu söylemiyorum. Ben, bu 

~ibirlikte uğur denemiştim. Hem 
it lık hayatımın yndigiın, hem de 
0camın ilk hediyesi idi. 
- Merak etme kızım. Allah sa. 

na ummadığın yerden gönderir! 
Beşibirlik bozduruldu. Hacer, 

~Ynundan bu yuvarlak altını çı
U arırken, benliginden bir şey eksi. 

1 
Yormuş kadar müteessir oldu, ağ. 
adı. · 

f Bu da kMi gelmiyordu, Raif e
cndi, yazın bağa taşındıkları za. 
~n, hükumete gelip gitmek için 

Osmanlardan satın aldığı rah.. 
Van atı da elden çıkarmıya karnr 
~rdi. (Derviş) i mezada çıkardı
f ' r. Cambazlar, hayvana pek az 
bıYat verdiler. Raif efendi ile ah. 
aplığı olan hancı Hacı Balak: 

d - Raü efendi, hayvanı satma. 
t edi, Nasıl olsa sana iki araba lfı. 
1

11;1· Bir Tatar arabası kirala. Ya-
"w t.ıı• Yayı on'~ ı ı....oJr:• .. ...-f.o"•_.., .. ~, rrt'h; _a 

gide ~ ~n a gonder. Benım handa, 
"t.r .cegın yerde arabacılık eden 
.(\.erınf b· ın koşumile emanet tek atlı 
içı: Y~Ylısı var. Yolcu bulamadığım 
n~n ~imdiye kadar gönderemedim. 
trı. rvışi ona koşarsın, vardığın za
s· an, arabayı Kerime teslim eder. 
tnın. HayVanı da elden çıkarmış ol-
azsın, dedi. 

Ö Ylc yaptılar. Bir sabah ağır 
Yiikl ~şyayı bir Tatar arabasına 
•.. cdiler ve dokülüp, saçılmama
•I ıçın • } 
ıır b • ıp erle sararak, bağlıyarak, 
lt ~acıya teslim ettiler, ertesi gün 
b~t" efendi, hancı Hacı Balaktan 
tabun levazımatile aldığı yaylı a. 
Çin:~~ J?ervişi koştu. Arabanın i
de kiu~ttiste iki şilte yaydılar; bir 
hilın· lıın uzattılar. Yiyecek zem
:nau 1• su testisini yerleştirdiler. 
lar efendi dizginleri aldı; komşu. 
dok::kalanndan birer bakraç su 

l<: üler, yola çıkıldı. 
kaza ayıt memurunun bütün ömrü 
YolJnlarda me;nuri):e~le geçtiğı için 
ku.vv 11 ~ek. guzel bılıyordu. Derviş 
aue/tlı hır hayvandı; bu kuçük 
O\ıkt 1 her halde yolda bırakmıya.. 
kork l. Fakat yalnız Raif efendiyi 

13~tan .?ir nokta vardı: 
'?ıttın :rnuddettcnberi o civarda 
ç~ . a .~ehmct namile bir eşkıya 
d sı turem· hird eh' . en t'· ış, şc en ş ıre gı-
li so Uccnn, paznra gelen köyli.ılc. 
hay/~j· soğana çeviriyordu. Hele 
ku.ril. u arın büyük panayırda pusu 
llağarak, civar ahaliyi tepeden tır_ 
lilen ~0Yınalnn, Üzerlerine gönde
bur Jandarmalan bozmaları ta. 
deh ağasını oldürmeleri herkese 

Şet ver:rnişı· 
llaif ı. 

tlttı efendi, korktuğu bu nokta-
i{adın~asına, kansına açtı. İhtiyar 
-B·. 

ları Birızı:rn nemiz var ki soysun-
eınan t canımız var, o da Allaha 

e • dedi. 

Ş ~irden ayrıldılar. Büyük 
ta gid anı:rn okudu, üfledi; bağla. 
ttıldutn kestirmeden ana yola doğ. 
luşt~r. Raü efendi, Dervişi sı
tlllYor~Yor, yavaş yavaş yola alış. 
bervış ~· Bağlan geçtikten sonra, 
Uç, dört endiliğinden tırısa kalktı. 
Vntdtl saat sonra Pınarlı köye 
'l'elq.6~r. Handa biraz dinlendiler. 
la11 ik Yola çıktılar. Köyden ayrı.. 
bir orı saat kadar olmuştu Yol 

.tnan · · · ' 'Vi§ln 
8 

ıçınden geçiyordu. Der-
hışırdafaklan meşe yapraklarını 
llıunı .... ıyor; BI'(lbanın tekerlekleri 
lı .... aın b' ' eride ! ır tıkırdı çıkarıyordu. 
te:pe, e u_ndalıklarla süslü, ufuk bir 
°fi'~~/ J~l bir inıbbe gibi gorilnil. 

rdenblre gene kadın. ko.. 

casınm kolunu tutarak: 
- İleriye bak! dedi. 
Tepenin biraz aşağısında, yola 

yakın bir noktuda ayakta eli mar
tinli bir adam duruyordu. Raif e. 
fendi bilıi ihtiyar dizginleri çekti. 
Sonra, bu ani duruşa bir mana ve. 
rilmekten korkarak, arabayı yavaş 
yavaş sürdü. Kadınlara cesaret 
vermek için: 

- Yolcu olacak! diyordu. 
Büyük hanımın ağızı, dili ktu u

muştu. Titrek dudaklarile Celcelu.. 
ti duası okuyor; gelini, kocasının 
kolunu sıkıyordu. Raif efendi sap. 
sarı kesilmişti. Hepsi salhaneye gi
den bir koyun tevekkülü ile ilerle. 
diler. 

Tüfekli, nrabanın yaklaştığını 
görünce; tamamen yola in. 

di; tam arabanın ününde durdu, 
Raif efendi dizginleri çekti; ara· 
badakilere, yollarını kesenin kim 
olduğunu anlamak için bir nazar 
kafi geldi. Tüfekli adam, başında 
rengi belli olmıyan kalpağının ke. 
narına bir yazma sarmış ve yaz. 
manın ucunu traşlı çenesinden boy
nuna doğru dolamıştı; alaca min. 
tanı kir içinde, .çarığın dolakları 
da knra çalılardan parçalanan po. 
turunun diz kaoaklarına kadar cık.
mıştı. 

Etraftaki fundalıklar sallandı. 
Martinli yalnız değildi. Raif efen. 
dinin kupkuru gırtlağından: 

- Selameünaleyküm! olması la
zmı gelen bir hmltı çıktı. Bu anla
şılmaz cümleye martinli cevap 
vermedi. Tüfeğinin ucu ile orma. 
nm sık bir yerini göstererek: 

- Sür arabayı şöyle! dedi. 
Fundalıklardan iki kişi daha gö. 

ründü. Raif efendi titriyen ellerile 
Dervişi, gösterilen istikamete doğ
ru sürdü. Martinli, hayvanın önün. 
de, diğerleri de arabanın yanında 
yürüyorlardı. Ormanın seyrek a. 
ğaçlı bir noktasına geldiler. Tüfek
lilerln adedi onu bulmuştu. 

Y olla;onı kesen adam. kısa boy. 
ru, 8cut~ omuzıu oırısıne aogru !-

!erledi; arabadakileri işaret ede
rek: 

- İşte ağa! dedi. 
Reisleri olduğu anlasııan hay. 

dut; arabaya doğru sokuldu: 
- İnin aşağı ... 

R aif efendinin sapsan siması, 
şimdi yeşilimsi bir renk aL 

mıştı. Lapçinlcrıni çekerek inmeğe 
hazırlanırken, ikincı bir emir işi
tildi: 

- Çıkarın paralan! 
Raif efendi, ilk hecelen, oıraz 

evvelki selama benziyen boğuk bir 
sesle: 

- Mehmet ağam! dedi. Bizim 
gibi adamda para ne gezer? 

- Sen, benim Mehinet olduğu. 
mu nereden bildin? 

Raif efendi cevap vermeden an.. 
nesi Hürmüz hanım Celceluti dua
sına fasıla vererek atıldı: 

- Yiğitim. Ünün, şanın dünya. 
yı tutmuş. Senin gibi arslanın ya. 
tağmda hangi tilki barınabilir? 

Çete reisi, kocakarının kompli
manına cevap bile vermedL Tek. 
rar sordu: 

- Kaç paranız var? 
Raif cf endi: 
- İki, üç lira paramız var. Is

tersen al. Helal olsun. Altı yüz ku
ruş aylıklı adamın parası olur mu? 

- Karının boynunda beşibirlik 
filan yok mu? 

Başındaki çarşafı ile sımsıkı yü. 
zünü örten genç kadına: 

-Aç kız yüzünü bakayım, dedi. 
Raif efendinin karısı sesini çı. 

karmadı. Kaynanası: 
- Bizde beşibirlik ne gezsin! 

dedi. Aç kmm, yüzünü, boynunu .. 
Ağa görsün de inansın. 

Genç kadın itaat etti. Yırtma 
Mehmet, geline uzun uzun baktı. 
Yanık ve esmer yilzünde hnfif bir 
arzu dalgalandı: 

- İn bakayım sen arabadan! de
di. 
Kadın, yavaşça arabadan indi. 

Ne kocası, ne de kaynanası 
seslerini çıkarmadılar. Hacer, eşkı. 
ya reisinin arkasına takıldı. Orma. 
nm sığlığında kayboldular. Kalan
lnr sigara sarıyorlar, aralarında 
şakalaşıyorlardı. Arabada ana, oğul 
bir kelime konuşmadılar. Yalnız 
Raif efendi titrek eli ile ikide bir. 
de testiyi ağızına dikiYor, kemikli 
gırtlağını oynatarak boyuna su içL 
yordu. 

Bir saat sonra Yırtma Mehmet 
Haceri geri getirdi. Genç kadın a
rabaya bindi. Haydutlann re.isi. 
Rnü elendi.Ye: 

- Çevir arabayı! Arkana bak. 
ma, doğru yoluna git, jandarmalara 
rastlarsan bir 18..f edeyim deme ha. 
Dedi. 

Raif efendi, hiçbir cevap verme.. 
di. Bütün hüviyetine bir düşkün
lük gelmiş, acınmaktan ziyade gü. 
lünecek bir hal almıştı. Kendi ken. 
dine: 

- Allah Hacı Balaktnn razı ol
sun. Yanrmızda bir de arabacı oL 
saydı, rezaleti herkes duyacak, 
dünyaya kepnze olacaktım, diyor
du. 

Hacer, yüzünü sımsıkı kapamış, 
çarşafın kalın kumasının altında 
hıçkırıyordu. Kaynanası, neşve fı. 
kırtısma benziyen bu hıckırıklan 
daha iyi anlamak ister gibi: 

- Kızım, dedi. Bunaldın, yüzü
nü aç. Bundan sonra ağlamanın ne 
faydası var? Olan oldu. Kefareti 
bir gaz tenekesi suyun başına ge. 
lir. 

Hacer çarşafı açtı. 
Boynunda yeni çarktan çıkmış 

gibi. pırıl pırıl bir beşibirlik parlı
yordu! 

l ~umen Harici Ticaret 
Nazırı ile Mülakat 

(Baııı 5 incide) 
keyfinin ınceslni bil~n güzel ve 
zengin Romanyada Çin Maçiıı si. 
garası bile vardır da, sekiz r.aatHk 
mesafedeki bizim sigsralarımız 

yoktur. Bir teklif olursa Romanya 
rejisi hükumetine müracaat edip, 
karar almıya hazır. Bizimıciler en 
müsait _şartlarla ve en medeni ku. 
tularla göndermiye hazır. Satıcı 

hazır. Alıcı hazır. 

Neden yürümüyor? S i g a !' a 
bu. Bir kibritlik ve iki nefrslik ca. 
nı var. Dumandır tüter. Olmuyor 
işte. Ne yapalım? Ölecek dcgıliz 
ya? Sigaramın dumanı, yoktur piı-
~u uııu.1 .n u-..;, p 6""'ırC'llJll. 

§ Nisan geldi. Felfıket yerle
rinde muazzam yapı ışlerine başla. 
yacağız. Kangalımız, Zingalımız ne 
kadar mükemmel olursa olsut ke. 
reste yetiştiremiyecek. Şimdiden 

kereste meselesini Galası.n, İbraL 
lin, İsrailin oynak ve kaypak satı. 
cılarile değil, doğrudan doğruya 

büyük hüsnü niyetli Huınen hükli. 
mctile görüşerek ... 

§ İstanbul denizinden çıkan to. 
riklc palamutun İstanbul denizine 
döküldüğünü Peştede iken işittim 
ve İstanbul balığı bulunmıyan Ro. 
manyada hatırladım. Vesaire. 

Bütün bunlar için iki taraftan 
gösterilen gayretler inkô.r edilemi. 
yecek kadar açıktır. İlle velakin iş. 
lerin o gözü çıkasıca puf tarafını 
bulup kafasını koparmak gerek. 

B en bu düşüncelerle harici 
Ticaret Nezaretine gittim. 

Düşüncelerim hırçındı, fakat bed
bin değildim. Çünkü bizim sayın 
Nazmi Topçuoğlu'muz gibi onların 
da bir sayın İon Chrıstıı'l:ırı var. 
İkisi de bu işlere biçilmiş knftan. 
Ne yazık ki, ikisi de yeni. Biraz 
zaman daha ister. Craiova'lı B::ıy 
Christu nezarete geleli iki ay bile 
olmamış. Bununla beraber bütiın 
işleri kavramış. Elbette. Parls hu~ 
kuk fakültesinden ekonomi poliiik 
doktoru çıkan bu zat Türkiye tica. 
ret ve iktısat işlerini pek yakından 
ve pek iyi bilir. Çünkü Balkan an.. 
tantı ekonomik konseyinde Roman. 
yanın delegesi olarak bulundu ve 
işleri içinden tetkik ettl. Son va. 
zlyetleri de kıymetli büyük elçimiz 
sayın Tanrıöver kendisine izah et. 
mi~. Giderken dü~iindüklerimden 
hangisini söyledimse o işin üzerin
de pratik bir vaziyet almış oldu. 
ğunu gördüm. Bilhassa elinin gü.. 
cünün yettiği kadar !tarışı.!t ve zor 
yürüyen karşılıklı kliring işi üze. 
rinde durdum. Satarız paramız! 
alamayız, satarlar paralarını ala. 
mazlar. Bu ne iş? EkselAns Chris. 
tu, ne kadar açık kalbli, açık söz. 
lü: 

"- Evet, dedi. Öyledir. Bu fşi 
henüz elime almadım. Vaziyeti bil
miyorum. (Not ederek) Bir kaç 
gün sonra bunu da tetkik edece. 
ğim. Be§ on gün yeter. O zaman. 
geliniz, size bu karıiıklı[Cın düzel.. 
diğinc ve diğer işlerin yola girdiğL 
ne dair tafsilat verebilirim .. , 

Ve muhterem nazırın diğer izah 
larındnn llnladığnn şudur ki, Ro. 
manya ile ~ yapan ve yaomak is. 

.. 
Ş i FA 

Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. ·redavf goren 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK yn· 
kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağn. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik. delikli ALLCOCK yakı 
larlyle şlfayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit ettı· 
ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİH 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakrla. 
rındaki Kırmızı daire ve Kartal re. 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
n,.J.,..ff,. ?7 hıırıık kıırııdıır 

. . 
...... • • • • ! • ' .. 

KADIKÖY SUl.H MAHKEl\lESİ 
BAŞKATİPLit.iNDEX: 

Müddei Agavni Apaker ile müdde. 
aaleyhler Haznros Kalfayan, Hnylk 
Kalfayan, Veron Arslanyan ile şnyi
an ve müştereken mutasarrıf olduk. 
ları Kndıköyünde Rasimpaşa mahal. 
lesinin Tepe sokağında eski 35 yeni 
87 numaralı ve (1200) lira kıymeti 
muhammeneli elli iki bucuk metre 
araziden 38 metresi üzerinde ahşap 
bir bap hanenin zemin katında çl-
11\ento bir taşlık üzerinde bir merdi. 
ven altı ve bir ocak ve bir helayı ha
vi mutbak ve mutbaktan °çıkılır on 
dürt buçuk metre miktarında bahçe 
ve birinci katta ufak bir sofa üzerin
de karşılıklı iki oda, ikinci katta u. 
fak bir sofa bir hela bir balkonlu ve 
karşılıklı iki odayı havi mezkur ha
ne Kadıköy sulh hukuk mahkemesi 
ilamına müsteniden ve izalei şüyu 
suretile ve tarihi ilandan itibaren 
dairede cshabı müracaata açık bu
lundurulan satış şnrtnamesinde ya. 
zılı şerait dairesinde ve peşin para 
ile 8 - 5 - 940 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat ondan on ikiye 
kadar açık arttırma ile Kadıköy sulh 
mahkemesi baiikatipliğinde satıla. 
caktır. Yevmi ;me;kfırd atısJny
mc~ı _mu amm.~menın yüzde yetmiş 
beşını bulmadıgı takdirde en son art-

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapalı Zarf ıanı 
İzmit - Çuhnne yolunun o+ooo - 9+000 kilometreleri arnsındakl (23361) lira 

(50) Jturuı keşif bedeW ~ose tamlrntı csaslycsi 2-4-940 tarihinden itibaren 20 giln 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i:ie alt mukavele projesi, keeif ve evrakı s:ılre Nafiıı mildurlilğünde sörüle~ 

bilir. 
Muvakkat teminat (1752) Ura (50) kuruştur. 
İsteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel müracaatta Nana moı:ıürlD.ğllnden a1-

m1s oldukları vesikaya istinaden bir fen memuru kullanılacağına dair vesika, yeni 
yıla ait ticaret odası vesikası ve teklif mektupları ile birlikte. 22-4-940 pazartesi 
günü saat 14 de kadar İzmit Nafia müdürlilğünde rnutcljekkil ihale komisyonuna 
tekli! mektuplamu vcrml:i ohnnları ltızımdır. (2697) 

Emet Belediyesinden : 
AÇIK EKSiL TME ILANI 

1 - 9671 lira 97 kuruş bedeli keşlfiJ Kasabada yeniden inşa edilecek beledi
yeye nit fennt hamam inşası açık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Elde mevcut plıln üzerine yapılacak bu inşaata ait husus! şartnameler 
bedelsiz olarak tnlep il:ı:erlne lstcklllere verilir. F ennt ~artnaınc ve plAnı g6rmck 
istlycnlcr bclcdlyemh:e müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme ı5 - 4 - 940 tarihine mUsadlf pazartesi gnnü saat 16 da bele
diye dairesinde miıteşekkil Daim! Encilm en huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvnkkat teminat (725) lira 40 kuruştur. İstekliler de 2490 sayılı art
tırma eksiltme kanununun sarn'hatı veçhlle bu işleri baljamnli ve başarabilecekle
rine dnlr sıUfıhl,yettar makamlardan tasdikli belge kfığıdı ve muvakkat teıninatla
rile birlikte yevmi mezkQrda ihale saatinden evvel Encilmcne vcrml:ı ohnnlan 
lüzumu ll~n olunur. (2611) 

I - İdaremize ıılt soğuk hava dolapları kiraya verilecektir. 
II - Fazla tafsllııt almak ve ferniU öğrenmek isteyenlerin Kabataşta levazım ve 

milbayaat ıubcııl mildUrıyetine müracnaUarı ilan olunur. (2729) 

Göztepe Asma Fidanlıkları Alım Satım Komisyonundan: 
8 Nısan 940 pauırtesi günil sMt 14 do 1stanbulda Cağalol!lunda kain yüksek mek· 

teplcr muhasebeciliği oda ında ihalesi yapılmak Ozcre ( 199.85) lira keşif bedelli; 
Göztcpe asma !ıdanlığı kbşkü kısmt tamiratı nçık eksiltmeye konulmuljtur, 

Muvakkat temlnnt (60 liradır.) 
İstcklllcrin keşif ve şartname ne tamlr cdllccclt binayı görmek üzere her gün. 

milessese müdurliığüne milracnatları. (2183) 

ot.:ıL'<lıye muıcıuş muavınllKlerı ıçın açuan musauaıta ımtıhanın ıııur. • ecı1.:nıc

rin neticeyi anlnmnk üzere Zfı.t İ~lerl Mild ilrHlğüne müracaatlıırı iltın olunur. (2733) 
• •• 

Erenköy - İstasyon arkası yolu esaslı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 594 lıra 89 kuruş ve llk teminatı 44 llrn 62 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
MunmclAt Müdürlüğü kıılcmlnde görillcccktır. İhale 22-4-040 Pazartesi gUnil saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Tallp lcrln ilk teminnt makbuz veya mektuplt>rı 
lhalt•den 8 gün evvel Nafia müdürHiğUne muracnatln alaceklan fennt ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesiknlarıle lhale günü munyyen saatte dalnıl encilmcnde 
bulunmaları. ~736) 

Adliye Vek61et·nden: 
Adliye VekAlctl için alınacak olan 98 parçadan ibaret muhtelif cins dolap, mnsa 

--z.z o<ı o tilrlhlndcn fUb ren J 15 etin mild dctlc münakasaya konmuştur. Tahmlnt 
f1ynt 3825 lira 'c muv kkat tcmlmıtı 287 liradır. İhale 10 Niısan 940 çarşamba sii
nü saat 15 te açık eksiltme surettle Ankarada Vekillet levazım ve d frc mudOrlU
ğünde toplı.macnk komisyon huzurunda yapılacaktır. Nilmune v şartnameyi g r 
mck isteyen taliplerin Ankarada Vekalet levazım ve d !re mudürlti üne, İı;tanbul
dan çıkacak taliplerin de ljartnameyı görmek ilzcre İstanbul ııdlıyc levazım me-
murluğuna müracaatları. ( 1324) (2240) 

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
müzayedenin on beş gün daha tem. 
didi ile 23 - 5 _ 940 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 10 dan 12 
ye kadar en çok arttırana ihalei ka. 
tiy~i ~raktlın~aktı~ Sabp ~~ ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mek için taliplerin yüzde yedi bu. 
çuk pey akçesi vermeleri lazım oldu
ğu ve gayri menkulün satış tarihine 
kadar bina ve evkaf ve belediye mü_ 
terakim vergi borçları ve satış harcı 
ve rüsumu dellfıliyesi ve mahkeme 
satış masrafları hissedarlarına ve 20 
senelik evkaf tavizi ile ihale pulu 
müşterisine ait olmak üzere satıla. 
caktır. İcra ve İflas Kanununun 126 
ıncı maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddL 
alarmı evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde daireye bildirmeleri ve aksi 
hnlde hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın.. 
dan hariç kalacakları ve daha fazla 
malumat almak istlyenlerin mahke. 
m:nin 939 - 596 No. lu dosyasına 
:rnuracaat eylemeleri lüzumu ilan o_ 
lunur. 

BEYO(;.LU DÖRDÜNC'Ö SULH 
HUKUK HAKbıLtôtNDEN: 

Şişli Lape hastanesinde tahtı teda. 
vide olup halen erken bunama hasta. 
lığına müptela bulunduğundan vesa
yete muhtnç olduğu tıbbı adlice yapı. 
lan muayenesinden ve verilen rapor. 
da anlaşılan İsmail kızı Mevhibenin 
hncrile kendisini temsil ve hukuku
nu siyanet etmek üzere Nişantaş Bos.

1
' 

tan sokak Ayda apartımnn 5 No. da 
oturan kızı Ayşe Binnazın kendisine 1 
vasi tayinine l 6 _ 3 - 940 tarihinde I 
karar verildiği ilan olunur. 

tiyen Türk tüccarı bir zorluğa dü
şünce kendi ovi olan clçlliğlmize 
nasıl bir itimat ve sevgi ile müra. 
caat ediyorsa Bay Chrıstu'y.ı da 
doğrudan doğruya başvursun. R.ar. 
şılaşacağı şey dostluk, dürüstlük \;e 
yardım olacaktır. Biltün Romanyc. 
da Tilrkiyeye ve Türlt!ere karşı za.. 
ten bundan başka bir his yoktur. 

Ben daima nikb!nim. Bunda ya. 
nıldığım hemen hiç olmadL Ara 
aıra şöyle bir iki dakika eapıtırım. 
Nitekim mülAkattan dönerken dil
şünüyordum, her şey filıl, iyi. On .. 
lar memnun, bizler memnun, her. 
kes memnun, her taraf memnun .. 
Yalnız iki kişi memnun d~ğil: İki 
tarafın tüccarı .. Ve bütün meseleyi 
de onlar teskil cdiyorl 

Büyük ikramiye 

i LAN 
Rocapnşn şubesi tahsil şcıngınacn. 
Şubemize kazanç vergisinden olnn 

borcundan dolayı hnczedJlen ve Dl. 
vanyolunda 144 sayılı Metin gara
jında bulunan müstamel bir adet 
kamyonet 8.4.940 günü saat 11 de 
satılacaktır. Taliplerin yevmi mcz. 
kurda orada bulunacak memura mü. 
ro.ca.at etmeleri ilan olunur. 

150,000 r 

BAYANLARA l\fÜJD~ 
Beyoğlundn Galatasaray lisesı karşı
sında meşhur DA VİT mağazası 8 ni
san pazartesi ve 9 nisan salı günleı·i 
sabah saat 11 den 12 ye kadar Pa
rlsin ilkbahar ve ynz roblan, tayyör 
ve kostüm modellerini canlı manken. 
lerle teşhir edecektir. 

Bu ekspozisyonu görmeden htcbir 
mübayaatta bulunma:nanız menfac. 
tiniz iktızasıdır. Ekspozisyonda mr 1 
almak mecburiYeti voktur. 
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HAS N 
Keneli ltriyat ve Müstahzaraflncla Yaptlğı Büyük Ucuzluğa llciveten YER L 1 - AV ı ·u P A Ye A M ER 1 KAN Parfümeri 

Mallarını Rekabet Kabul Etmez F 1 ATLARA ln•rmlıtir. 

HASAN DEPOSU vitrinlerine bir bakıs bunu isbata kafidir 
H A S A N D E P O S U : Bahç ekapıdan Beyoğluna Giden Tramvaylar · Durağı Karşısında 

r ........... c:em aııom-. 1111111111 rau 
kutu lçlnd .. AmıPll latnMlllle 111C1ce1k 
.... ~ evsaflı ~ .......,,. 

!SiNGEA 
' 

Motopomp Ahnacak 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

l - Alınacak 800 Ura muhammen bedelli motopomp 15 gQn ~QddeUe açık ek" 
dltme,oe çıkarılmıştır. 

2 - Ekllltme muamelesi 18-4-940 Perşembe gQoQ saat 15 de Konya vllAyeı dal" 

nJ encümeninde yapılacaktır. 

3 - Motopompa ait ıartname İstanbulda Nafia müdürlUğünde, Konyada dainlf 

1 endlmen kaleminde colışma oaaUerlnde h" gün gö,Oloblli,. (2Ml) 

kUPONLU VADELi MEVDU 
TELEMETR - KRONOGRAF . 

Çelikten en yeni modelini takdim 
ediyoruz 

H E L 1 o s MÜ Es s E s AT 1 •• A lA TA - IS TA 111 l 

Hassas _ Sailam • Zarif 
ve 15 sene ıarantilldir. 

FİA Ti 55 LİRA 
SİNGEB SAATLERİ 

Mağazası btanbul, Eminönü Cad. 8 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları iHTiRA ILANI • 
JluhamJl'llft lluvakkat '4ımt1 Clnıl 

bede il teminat. 
Lira Kr" L\ra K,... 

1978 00 148 20 ltad.ıkö,. Osman ata t>ellAl zade 43 Ahıap ev 

.. yazı maldnelerlnln pryoau. 
nu Uerletmiye mahsus tertibat,. 
hakkında alınmış olan 29.8.J 934 
günlü ve 1838 sayılı ihtira be. 
ratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere abere devrüferaj ve· 
ya icar edileceğinden talip o. 
lanlann Galatada lk~t ba. 
nında. Robert J'~e mO.racaat 
-tmeleri Uln olunur. 

1292 80 98 H " Cafer ata M(lhQrdar 28 KArgir dükkftn ve oda 
129 12 9 68 'Osküdar · Arakb'eci Cafer Hu Odalat 1 Ahşap bahçeli ev 
2f7 48 18 H • lcadt7e lıılaru1 2'1 " 

3222 18 2'1 il ltmalı H. Az1z17e .AkMira 11 Yarım kArstr ve bahçeli ev 
Yukarıda cins ve mevkileri 7azıh pyrtmenkuDertn maDd7ett atalmak Gzere mtlza:Jedeye çıkanlnustır. lhalelerı 22-4-940 

Puartesl sQDQ nat 15 dedir. lsteklllerbı ndıdQrlill• mOracaatlan.. (2678) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 

10 Muhasebeci Alınacak. 
Orman umum mQdQrlQJQne ballı devlet onnan lfletm.t.tnde (kaza ve vill7et 

merkezlerinde) çalıştınlınak Qzere imtihanla on muhaaebecl ahaaaktar. 
ı _ Tallplerin memurin kanununun t Qrıcü maddesi evsafını haiz olmalan ıart

tır, 

2 - Müsabaka imtihanına e1f muhasebe bllel1ler lttfrak edecektir. 
3 - Muvaffak olanlar ~letmelerde blr mllddet staj t6rdQkten aonra muhasebe

dolarak ıönderlleceklerclir. 
4 - lmtlhanda muvaffak olanlara 3858 l&7llı barem Jcanunu hIDdlmleri dalresln

de 1'70 ll~a ltadar ücret verilecektir. 

Askeri Liselere Talebe Allnıyor 
ı - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri füe lerintn ~er Qç sınıfına da 6nQmQzdekl 

haz.ıran içinde oaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkın dan olması kendisinin ve ailesinin t6t0 

bal ve töhret ıahibl olmaması, sıhhi muayenede satlam çıkmaaı ve 1apılacak seç• 
me sınavında da kazanması şartur. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler yaşını bQyiltmQş ve kQçfiltmOı olanlar kendi 
olırullannın sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemeye kalanlar 18flan bo)'ları 
ve atırlıklan talimattaki hadlere uygun olmayanlar askert okullara alınmazlar. • 

4 - İsteklilerin şimdl okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulunduklan yerlerdeki ukerllk tubelerlnden 
diler kaydükabul şartlarile müracaat yollarını ötrenmelerl ve buna a6re de kaJ'• 
dükabul kAğıtlarını en gec 30 Mayıs ~40 a kadar tamamlamıı o1ma1an lbımdır. 

6 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduklan okuJlardAn aske
ri liselerce celbedllecek ve bütünlemeye kalmadan sınıf ıeçenler aeçme sınavına ça
lınlacaktır. 

~ - İmtihan 24 Nisan 940 Çarşamba s0 nO Aat H de Anbrada Orman Umum 
MQdilrıfll(lnde ve 1stanbul Orman Cevir&• MOdilrlatQnde ~pılacatmdan talip
lerin en ıeç 18-4-940 persembe akpmına kadar qaiıda pterilen vesikalarını ib
~ etmiş olına1an p.rttır. 

A - Nilfwı cilzdanı ve askerlik terhis velikuı VeJ& aaretJert. 

B - HQsnQhal mazbatası, 

Asker! lise IJ ve III sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 ~ kamplan De-

ride askeri okullarda yapılacaktır. TURK Tı,,,,.ARET BANKASI A c e - Askert orta okullarla Muslld sanat ve karaıedlkll erbaş hazırlama orta o- ~ • ~· 
C - Mektep diploması veya suretleri. 
D - Varsa ılmdlye kadar çalıttıtı yer lerdm aldılı bonMrVlaler \'e en llOn aı-

dılı maaşı 16sterlr vealka.. (lW7) (2880) 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en unun reJllİ bulmq 

iDEALiNE KAVUSMUSTUR 

--------- ------

kullannın kaydükabul şartları ve zamanlan ayrıca il.An edilecektir. (2521) 

Renksiz ve 
cansız saça 
elveda 

, PETROL NiZAM 
saçlarınıza parlaklık ve gUzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

• ÇOCUK HEKiMi • 
DOKTOR AHMET AKKOYUNLU 

Taksim - TAllmhane Palas 4, Telefon: 
40127. Her gün saat on beşten 

sonra hastalan kabul eder. 

Yurcldatlannuztn Nazan Dikkatine: 
Muhtemel hava taarruzlarina karşı (Korunma 
Kanunu) nun kabul ettiği §ekilde hazırlanan 

"PASiF KORUNMA TIBBI 
ECZA SANDIK .. ları 
Can laboratuan tarafından hazırlanarak 

piyasaya çıkaglını§tır. 

Resmt, husus! bQUln. mlleuesatla ev, apartıman. mektep, mahaile, köy, kasa
ba, nahiye ve kazalarda u.llık korunma bakımından birer sandık bulunması 
behemehal lbımdır. Bu sandıkların hacim ve fiatı, aile nütuıuna göre değişti
ğinden bir kartla llboratuanmıza aile nüfusunuzu bildlrdiliniz takdirde der
hal kataıoı eönderilecek ve fJat hakkında inablmat verllecekt.ir. Sandıkların 
üzerinde (CAN) markasını &ra71nu. 

Umumi Deposu: CAN LABORA TUARI 
tıtanbul, Bahçekapı, tı Bankam arkuında No. 6. Telefon : 21939 , .... _________________________ , 

MEMUR ALIN:ACAKTIR. 

Takas Limited Şirketinden: 
Şlrketlmizln muhtelif ıerv1alerlnde calııtınlmak Ozere müsabaka ile bir kaç 

memur alınacaktır. 
1 - Müsabaka imtihanına ıtrebDmek için ortameldep ve,oa lise mezunu bu

lunmak, Tilrk olmak, ve ukerUlinl ~PDllf bulunmak lhımdır. 
2 - lmtlhana ifUrak edecek olanlann 12 - ' - 19'0 cuma ırana 611eye kadar 

flrketimlzln Emin6nQ tı Baıundald merkezine bir fstlda ile müracaat etmeleri IA
zundır. 

tıbu fstlda)'a btlvtyet eOııc!anı. akerllk vaDcuı, mektep phadetnamesi ve 
blmıet vesikalannın rapta lhımdır. 

3 - 1mtlhan 13 - t .. HO c:umart.l l(lnQ saat dokuzda ılrketlmlz binasında 
~pılacaktır. 

4 - Muvaffak olanlara llSt No. .lu banka1'r Ye De\tlet mQesseselerl bare
mtndeld derecelere l6fe 'IDUf taJtn edilecektir. Lisan bUenler ten:lh olunur. 

(2646) 

Tuvaletinizi yaparkeıı 
Pudra altına dalına 

KREM 
PERTE\' 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı ~ 
ve akmasına mani olur. yal)l 
ve yağsız olan tüp ve vazoı.t' 

vardır. 

"-----~ ~------------------...,,,, 
KAYIP: Motosikletimin 392 -~ 

maralı plikasmı kaybettim. Y~ 
alacağımdan eskisinin hükmil r'"' 

~ tur. Nuri DefO ,,,,..,-

Sahibi ve Neşriyat MtldBrtl 6' 
Lfttfl OÖRDCNC'O 

GuetMilill •• Neşriyat 'f. r.,. f 
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