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BiTARAFLAR 
"'l aziyetlerini Tayine 

Mecburdurlar 

B Ugüne kadar milttefiklcr har. 
llız A be girmekten çekiniyor, yaL 
~a lnıanların denizde \.e havada 
İlı:~;1klar.1 taarruzlan karşılamakla 
lıl a cdıyorlardı. ÇünkU evvela za_ 
?ıe~nın kendi lehlerinde olduı;:;tıınu zan 
ta ıyor, ayni zamanda ha::ırlıklarmı 
&i~~~lıyorlardı. Almanya, harbe 
Va dıgı zaman beş senelik hazırlığı 
hardı. Müttefikler ise harpten sonra 
ıırlanmıya başladılar. 

~~;~k~t zaman ile hadiselerin şekli 
)~ştı: Evvelce verilen hükiımlerin 
~~ ışlığı anlaşıldı. Cephelerde hsrp 
!allı anıası halkı sinirJendirmiyc baŞ
ha ıştı, İngiltere ve Fransada bu 
tU tp böyle devam ederse on' swe 
1lere~ilir, sözleri işitiliyordu. Abloka 
~&11 diz çökmiye mahkum ol.lcağı 
liis~edilen Almanya isP,. etrafını ken. 
Vir· e Yardım eden bitarafl..arl-ı çe-
4~Yor, Sovyetlerin iktısadi kuynak-
~ tı.ı ~rganize ediyord.ı. 
~ fkarıumunıiyenin tazyiki ile 
~~tefikler askeri şlırası harbi hız
'vtl k~ıya ve Almanyaya bir an ev. 
dij atı bir darbe varmıva karar \ "Er. 

~~l'. Bu kararın tatbikine de ablo. 
ş1:1 t~şdidi ile başladılar. 

~~ llndıye kadar tatbik cdil2n ablo
~~rı. sızıntı yapan bir çok delik!cri 
~eti ı. Almanya İsveçten demir ccv. 
)'~ alıyor. So\'Yet Rusya ve Roman. 
b1~n I>etrolüniı temin ediyor, diger 
~af komşularile bıtaraflardan da 
~~ ~aç olduğu gıda maddesı ile dı. 
~&lt· anı maddeleri clde ediyordu. 
~( il Pasifik Okyanustan Vlndivos
~\ lal'ikile ta Amerikadan bile bir 
~l ~naddcler getirtiyordu. Holanda, 
~1ka ve Danimarka ~.bi bitaraf 
.\ıl'tı an komşularının c!a Amerikadan 
'anyaya sevkedilen mnllara ko. 
~1.~nculuk yaptıgı anb~ı!dı. 

~a,01.ıttefikler ablokayı kıymetten 
~di l'en bu delikleri bilmiyor değil
"()~ F'akat beynelmil.!l kanun~ı;rı 
'tSi a~. bitarafların haklarına hür. 

~lık etmek istemiyorlardı. Bıt a-

~~======(=S=on=u==S=a=.=6==S=ü=: =3=) = '-'· -
-onesa;;--D-e;~;d~-
~hlak Telakkileri 

)' 
~«lir: 

Ablokanın Teşdidi içine: 
Alınacak Tedbirler Bu 
iki Hükiimete Bildirildi 

Norveç Nazırı, "lngilterenin Beynelmilel 
Kaideleri ve ~orveçin Bitarafhğını lhl61 
' Etmiyeceğini Üm't Ediyorum.. Dedi 
Londra, 6 (Hususi) - Lon- d_~ duyul~n. tel?"'.ısüıi! an?aımı~ v~ 

d el L d Il ı .f p . t so)'le demıştıt: 
ra a Ol' a 1 ax,. arıs C • "Almanlar tarafından boınhardı 

Paul Reynaud, dün Isveç ve man edilen gemilerimizin, İngiliz h:. 
Norveç sefirlerini kabul ederek. mayesi altında harekl!t ettiğim far 

h .. k" tl · t •d' d'l k zetşek dahi, tecavüze uğramaması 
u ume erme C\ J e l me lCap eder. Ona teca\'ÜZ edenlerin bu 

üzere birer nota vermişlerdir. tecavüzü. şeref ve insanlık mefhum
Notaların metni henüz neşro- ıariyle nasıl uzlaştırdıklarını annya 

\ 
lunmamıştır ve muhteviyatı mıyorum . ., 

Norveç Hariciye Nazırı, daha son. 
gizli tutulmaktadır. ra Norveç gemilerinden 12 sinin Al 

Resmi mahafilin bu bahis üzerinde mar. tahtelbahirleri, zırhhlan ve tay 
bütün söyledikleri müttefiklerin bu ya!"eleri tarafından batırıldığın ı a'l. 
notalarda bitaraflara karşı takip ~. tatmış ve ondan sonra İngilizler ta 
de::ekleri hattı hareketi tavzih etmi~ rafından yapılan ve teknik mahiyet. 
olduklarıdır. Bu sayede İskandinav te hata sayılan tecavüzlere geçmış \'C 

· Aevletleri de müttefikl,. .. in hita.. ,su fıleri aôs:lc.mist.lı:!. 
~u .......... uuı '"'"""" !11"'"~-=fi-a~- ,:ger muttellkJer, laafibütlerimi-

şısmda alacakları vazıyetı ogrenm·~ zi yerine getirmemizi mümkün kı.. 
olacaklardır. lan nakil vasıtalarımıza engel olmı. 
Ma.ıum olduğu iize~e M.ister Cham. ya çalışacak olurlarsa, bu onlara 

brrlaın son nutkunda bıtaraflardan vahim zararlar vermekten hali kal. 
bahsederken onlara karşı duyulan mıyacaktır. Çünkü nıuhariplcrden 
.sempatiyi _?nlattıkbt~nhsokn"rka "göz y-.ı yalnız bir tarafla ticaret yapmamı?. 
~amıyacagımız ır a 1 at var_:a. şimdiye kadar vaadettiğimiz ve tut
htaraflar.ın ~l.manyaya boyu~. ep~- tuğumuz bitaraflığa mugayir olur ve 
rek kendılerını Alman tecavuzune memleket derhal harbe siirüklenir. 
kurban olmıya hazırladıklarıdır.,, "Karasularım z · ı 

K h ' b ı a. gayrı meşru o n. 
O l un eya11alı rak girmek istiyenlere karşı müdafaa 

Bugiin Norveç Hariciye Nanrı etmek azmimizi izhar etmiş bulunu
Koht, Parlômentoda bir nutuk söy. yoruz. Kara sularımızdan ticaret va
lemiş ise de müttefiklerin notaları.. purlarının serbestçe geçmesi mütte. 
na temas etmemiş fakat Norvec ge_ fiklerin hiç değilse Almanya kadar 
milerinin bombardıman edilmesi ve işine yaramaktadır. 
batınJması yüziinden memleket kin_ ıc:n .. n c: ... ~· c:: :;. ' ' 

Alman Başkumandanı 
Garp Cephesindeki 
Kıtaatı Teftiş Etti 

Wilhemshaven'in Bombardımam Tekzip Ediliyor 

Göring'e Göre 
Fransa ve lngiltereyi 
Tıpkı Polonya Gibi 

imha Edeceklermiş! 
Berlin, 6 (A.A.) - "Mareşal Göring, Polonya harbinde Al

man hava kuvvetlerinin harekatını gösteren filmin ilk temsili 
dolayısile söylediği bir nutukta, Alman hava kuvvetlerini met
hüsena ederek, Fransa ve İngi1terenin de tıpkı Polonya gibi im
ha olunacağını söylemiştir. 

Diğer taraftan Propaganda.Nazırı Göbels de askeri vaziyet 
hakkında Popolo d'İtalia gazetesinin hususi muhabirine beva
natta bulunmuştur. 

Göbels, Alman ordusunun Polon_ 
vacla çok kısa bir zamanda muv!:tfI&. f 
kıyet kazandığını söyledikten sonra 
şöyle demiştir: 

ITALYADA - , 

Razı Sınıflar Daha 
"Almanyanın Şarkta korkacağı hic 

bir tehlike kalmamıştır. Garotn da 
dişlerine kadar silahlıdır. Ve a'>.oka· 
ya karşı da müemmendir Almanya
!l!O harbi kazanacağına hiç şiiphe 
yoktur. 

"Son haftalarda, Almanvanın sôz. 
rte sulh · teşebbüs"lerinden Çok bahse. 
dildi. HitJer geçen Teşriniev·ıelde 
rnuarızlarına sulh teklifind~ bulun· 
mustı.i. Fakat bunlar mezkfır tPklifı 
kabul etmediler. Çünkü herhaldP AI
:nanyanm imhasını istiyorlardı. AL 
manyamn da ancak tek bir hedefi o. 
l<::.bilir: Garp devletlerinin Alnumya 
:cin teşkil ettikleri daimi tehlikeyi 
tanıamiyle ortadan kaldırmıılt ve ı 
mecbur edildiği bu harbi sonun'! ka· 
cı~r götürmek Almanlar, faşist Ttal
va gibi büyük bir devletin dost'u(!u. 

Askere Ahnıyor 
Roma, 6 (A.A.) - Yakında ye· 

ni ihtiyat sınıflarının silah altın:ı 
çağrılma'lı derpi edilmektedir. 
Sanayi federasyonu, bilhassa mil. 
)j müdafaa için çalışan rnilessese
lerde askerliğe tabi olmıyan i~~İ
ler arasında azami derecede fazla 
mütehassıs i~çi yeti~tirıncğe ka. 
rar \'ermiştir. 

Bir te bliğe göre. bu , ·aziyet ya. 
kında silah altına yeni ih tiyat sı. 
nıflarının çağrılınası ihtimalinin 
bir neticesidir. 

• 
1 na malik olduğu kamıatindecln ler. 

1 

B.u kana~t onun için bi.ıyük bır se. 
\'ın~ teşkıl eder.,, 

l\lussolini, bugün Anzio cİ\'ann. 
da hava dafi toplarınm atı ta. 
linılcrindc hazır hulunınuştur. 
Yanında Harbiye ve Hava Müs
tc arlara ile bir çok genera!ler 
\'ardı. 

BEKARLARDAN DA 

VERGi ALINMASI 
TEKLİF EDiLiYOR 

· Talimlerden sonra l\fmıoıolin i 

1 
subaylara \'e askerlere h ıtaben 
yaptığı beyanatta modern harpte 

1 
hava dafi hatnryalarmın bi1yük 

(heınmiyctini ka)·dcyleıni~tir. • 

- - W ff- - - -.,,, .,,/ 
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Fıratın Taıması 

İhtimaline Karşı da 
Tedbir Ahnıyor 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin· 
den) - Şehrimize gelen malu
mata nazaran Y eşilırmağın 
yükselişi devam etmektedir. Bu 
yükseliş 7,20 metre olarak kay
dedilmiştir. Sahildeki binalarda · 
tehlike hissedildiğinden tahli
yelere devam olunmaktadır. 

Kara MustaCalı köyünü tamamen 
su basmış. fakat, köylüler sandallar
la kurtarılmıştır. Bu mıntakada 4 

, mandadan başka insan ve hayvanca 

1 
zayiat yoktur. 

Boyabatta, Kızılırma!t 3 mct=e 
yükselmiş, fakat tekrar inmiye baş-
lamıştır. 

Elazıg mıntakasında Fırat Df:'hri 
7,26 metre yükselmiştir. 4 metre ka-

' dar daha yükseleceği tahmın edil. 
mektedir. Bu miktarı ı;eçtiğı takdir
Qe civar köyleri tamamen i~tila ede
ceğinden acil tedbirler alınmasma 
başlanmıştır. 

Tokat havalisinde vaziyet 
Tokattan gelen malumata nn?aran 

Yeşilırmak, Tokat • Turhal arasında. 
"ki -,..enin mühim bir kısmını götür
müştür. P osta nakliyatı hayvanla 
dahi yapılamamaktadır. Su, Tokat 
tarafında tedricen lnmıyı:o başlamıs.. 
tır. Merkez nahiyesinde 5000 k:ıclar 
rtıezru, 2800 gayri m~zru. Pazar na. 
hivesinde ·1000 mezru, 5000 gayri 
mezru, Gökdere nahiyesinde 300 
mezru, 700 gayri mezr:.ı, Döğmetcpc 
nahiyesinde 10 bin m~:rru, 7000 gay~ 
ri mezru, Turhal nahlyest:ıde 12.2(\(} 
dekar mezru ve 2130 dekar gayri 
mezru araziyi tamamen su istila et. 
miştir. Hasat, büyük zarı:ır görmüş
tür. 

Şahinli köyünü de tamamen su fa. 
tila etmiş. küçük bir ics:.m istiladan 
kurtulmuştur. 
Yeşilirmak ve KeJkit'in birlestigi 

noktanın iki kilometre cenubu garbL 
sinde kajn 20 evlik Kız.lçapuk k3yü 
katnilen su altında kslrruştır. TehJi
kenin diğer köylere siraye: etmesi 
muhtemeldir. Bu mıntakad;:ı da koy 
halkı daha evvel evlerini tahliye E't.. 
tiklerinden insan ve hayı;anc.ı -ıayiat 

yoktur. Eşya ve yiyeceklerin de ~ur
tar}lmasına çalışılmaktadır. 

Bu köyden başka , Anrlıran, Kilidir, 
Nelli, Küçükyemiş köyleri de suların 

(Sonu Sa. 6 Sil: 3) 

Galatasaray, Beşiktaş 
ve Vefa Takımları 

Yenildiler 
Milli küme maçlarına dün üç şe. 

hirde birden devam edilmiştir. Fe
nerbahçe Altayı 2 - O yenmiş, Ga
latarasay Altrnorduya 1 - O ma~lüp 
olmuştur. Muhafızgücli Beşiktaşı 
4 - 3, Gençlerblrliği de Vefayı 7 -
1 yenmişlerdir. Tafsilat spor sayfa. 
mızdadır. 

Ankara, 6 (Tan Muhabir;nden) -
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı, be. 
karlardan vergi alınması hHkkıncia 
biz' kanun teklifi yaptm1it:r. IJu tekh • 
Ie göre, askerliğinı bitırmiş olan er
keklerle 17 yaşını dold•ırmu~ kızlnr 
bekarlık vergisine tabi tutulac:aklar
dır. Köylüler, çocuk babası ve ana"l 

Yarın Neşre Başlıyoruz: 

Zigfrid üzerinde uran / ngiliz tayyarecileri 
• . 'Yazısı ücüncij sa11famıuladırl 

1 olan şehir veya kasabalı dullar, ev. 

l 
lenmiye mani maluliyete mupteliı bu 
lunanlar vergiden muaf tııtulaı:aklrır. 
dır. Vergi mükellefivcti maaş ve 
Lıcretin veya kuzaincın ve bekarlığın 
devam ettiği müddetçe 45 yaşına ka. 
dar sürecektir. Vergi miktarı ücret 
ve yevmiyenin yüzde onu nisbetinde 
olacak, elde ed,."cek varid.lt çok ~O
~l ~~'f .J.a~ıhlat-~r. 

• MESSALiNA'NIN KIZ KARDEŞf 

• Bu e er, İtalyan edibi Bayan Annie Vivant i'n i11 şaheseridir. Modern 
İtalyan edebiyatının en çok okun an , .e t ut ulan romanlarından ıbiridir. 

• '~Iessalina'nın Kız Kardeşi,. , İtalyan edebi;\·atına derin bir vukufu 
olan arkadaşımız ''Sinanoğlu •• tarafından bilyiik bir it ina ile tiirk~eye 
tercüme cdilınistir. Eser , ilk satırlarından itibaren sizi saracaktır. 

~ 1 

• Muharrir, bu romanda, kadın denilen alemi, bü tün o mestedici oksa. 
11 

yışlarile \ 'e öldilıiicil ~aoriılerlle essiz bir surette tahlll etmiıoür. 

BU TEFRIKAYI TAKiBE HAZIRLANINIZ! 
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Muhterem doğum aokton;-muz Mah-
mut Ata, bir gazetecinin mQruuıc

betsiz bir sualine cevap verirken, hasta• 
}arından, muayene ücretini peşin alrnoyı 

prensip edindiğini s6ylemiş. 
Benim simdi hatırladığım bir tek va

!ka bile, onun bu hususta ne kadar haklı 
<ılduğunu fspak bol bol kAfidlr. 

Birkaç sene evvelki o müthiş kı~ ha
ttırlarsınız. O müthlıı kışın en berbat ge
ıeesinde, Mahmut Ata uykusundan uy .. n
dırılıp, yntaJmdnn kaldırılıyor. Ve aşnğı
:ya inince. kendisine: 

"- Beyim_ Karımın, ve doğacak ço
cuğumun hayatı siz1n cllnfzdedlr: TA E
:renköyünden buraya klldnr, 11lzi alrnıya 

geldim: Ne olursunuz? Ben.imle beraber 
~cl!nlz!,. 

Diye yalvaran, uçuk benizli, telllşlı, he
yecanlı, ve gözleri yaıılı bir gençle karşı
laşıyor. Rnhııtsız bulundu~ l:uılde, onun 
:ısrarlannn dayannmıyor, pijamasının ü::e
rfne paltosunu giyiyor, delikanlıyı da ya
ınına alarak, otoınoblllne aUıyor, ve iki 
hayat kurtarmak aşkile, Erenköyünün 
yolunu tutuyor. MOthiş :fırtınayla uzun 
müddet uğraştıktan sonra, Erenköyüne 
varıyorlar. O zaman, delikanlı, karanlık 
bir sokak basında: "Durunu%.! Geldik!,, 
diyor. Ve otomobilden inip, kapıyı kapa
dıktan sonrn ill'ıve ediyor: 

K 1 ! 
Yazan: Naci Sadullalı 

Bu s6zlcr1 süratlc söyleyip, doktorun 
8nünc bir on liralık otan ve koşa koşa 
karanlığa karışan meçhul delikanlının 

arknsındnn, zavallı Mahmut Atanın ne 
hale geldiğini taııavvur ederslnl:ı.. Buna 
benzer klmbillr kaç tecrübe gcçirmi:; olan 
doktorumuzu - bilhassa hiç tanımadığı 
hastalarına karşı - ihtiyatlı davranmak
ta halesız bulabilir miyiz? 

Hem: ''Evvela can, sonra canan., denir. 
Bu iUbarla Mahmut Atıı ile ayni prensip
te olan doktorlarımız, p~ln para iste
mekle; hastalarından evvel kendi tıkıbet
lerini teşhise yarıyacak olan "rnuayc:ıc., 
yi yapmış sayılırlar! 

Eğer, bu "ilk muayene., neticesinde, 
hastanın "7.n'fill tediye., flletine müp!elA 
olduğu anlaşılırsa, doktorun muhatabım 
beyhude yere bir de!n deha muayene et
mesine !uzum k lmaz: Çünkü 
"gayri kabili tcdavJ., dlr• 

• Garip Fiyatlar: 

ün matbaııya bir vntandnş celdl: ts-

'l' AN 

Turi11g Klübün dün ya}Jıla:ı Jıeyeti umumiye içlimaıncla lıazrr bulımanlarda11 bir grup 

7 - 4. 940 

Neticelenen 
Dav al r 

--<>-

Çocuğunu Sokağa Atan 
Baba Mahkum Oldu 

Sekiz ay önce Gnlat=ıda Dayı Os .. 
manın kahvesinde b.r cin::yet olmu~ 
ve Emin ölçücü ısmınde, 'fekirdnğa 
evlenmek üzere gidecek olan bir genç 
kumar yüzünden Menmt·di bıçakla 
ö~dürmüş, Abbası da ikı oy ha-;tah=ı... 
nede yat·racak kadar ağır surette ya. 
ralamıştı. 

İkirıci ağır ceza mah'·~mcsind~ de
vam eden muhakemede F;min Ölçü<'ii 
kendisini müdafaa etmek mecburı.. 
yetinde kaldığını söylemiş, müddei.. 
umumi muavini de bu cinayette mii ... 
dafaanın değil, ağır tahrikin mev. 
cut bulunduğunu beyan etmişti. 

"- Ben, sizin, hastalarınıza kendi o
ıtomobllinitle gittiğinizi, yol nuısratı fste
:medlğlnlzi ve sadece, muayene OcteU oln
;rak on lira aldığınızı biliyordum. Bu ge· 
ce hava fena. Şoförler, Kadıköyünden E
Tcnk!Syüne kadar (30) lira istiyorlar. Bir 
mukayese yaptım. Bu mecburi seynhuti 
sizin otomoblllnizlc çok daha ucuz yapa
bileceğimi düşOndUrn. Rahatsız ettiğim 
için, beni affedin ve muayene QcreUnlz 
olan on lirayı da buyurun, Size teşekkür 
ederim. Hamdolsun, hastam filAn bulun
madığı için, evinize döneblllr&inlz!" 

ml "Süreyya", vazifesi de, Tokat. 
mahalli idareler müfettişliği lmlı. Rahatsız 
bulunan bu zat, tednvl olunmak üzere, Et- • 
fal hastanesine gitmiş. KıymcW doktoru
muz Ahmet Rasim Onnt. onu itinayla mu- , 
nyene ettikten sonra, eline bir reçete ver
miş. Bay SOreyyıı, aldığı reçeteyi, "Tnk
slm" eezaneslno g!5stermle: 8 lira lstcmlı
ler. Onun yambaııındakl eczaneye bn~vur
muı: 

"- 870 kurus demişler. Reçeteyi Üni
versite eczanesine g6tUrmUş: Orada isteni
len :fiyat, 000 kurusa yükselmiş. Blçnrc 
vatandaş, nihayet bir defa da "B~lr Ke
mal" eczanesine girmiş: Reçetenin fiyatı, 
bu sonuncu eczanede, birdenbire 1150 ku
rusa fırlamış. 

i· .. ·································-···········-· •• • 
O iZ Tur·ng Klüp,n··n Yıllık 

l(ongres·ni Yaptı 

Dün neticelenen muhakemede suç .. 
lunn 18 sene hapsine kaı·ar verilmiş
tir. Fakat ağır tahrik hafifletici se
beplerden görülerek, Mehmedin de 
yaralanması göz önünde tutularnk, 
bu ceza 6 sene1 altı güne indirllmjş
tir. 

Emin Olçücü, Uç ay 6.mme hlzmc
tinden mohrum bırakılacaktır. 

Tefrika N o. 2 l · 

Ne dersiniz? Acaba ll!içlıır da müzayede 
ile mi satılıyor? 

Yazan : Thcodore Felstead 

a··ze) er r ın n 
Ca us uğu Anlaşı mışt 

O dn öyle yaptı ve günün !:irin. 
de kalkıp Berline gittL 

• Ben de bir gün Doktor Rosel ile 
görüştüm. Almanyadaki halk mah* 
kemelerlni merak etmlştim. Bunlar 
Fransız ihtll&li sırasrnda faaliyete 
geçen mnhkemelerc benziyordü. 
Halk mahkemelerinin verdiğı hu. 
kümle Almanyada Uç yüz kişi l:a. 
dar idam cezası giymişti. nen de bu 
mahkemelerin mahiyetini öğren. 
mek üzere Doktor Rosel'i görmıyc 
gittim. 

1 
Rosel, beni meraklı gözlerle kar

~adı ve ne istediğimi anlayınca 
büsbütün hayret etti ve şu cevabı 
verdi: 

- Halk mahkemelerinin celse. 
leri daima gizlidir. 

- Çünkü vatana hiyanet cUrmJ .. 
le meşgul oluyor. 

- Evet .. 
- O halde Almıın~ada vatann 

hiyanet eden ve onun esrarını sa. 
tanlar pek mi çok? 

Rosel cevap vermedi. Yalnız me
seleyi Almanyadnn sor.:ıcogını söy
ledi. Kendisi de kısa bir zaman son. 

ra İngi!teredcn çıkarıldığı için ce
vap alamadım. 

Amerikedaki N azist Casuslaı 
Yüksek mahkeme sulonu, b!iyük 

bir kalabalıkla dolmuştu. Çiınkü 
dört Alman casusu muhakeme olu. 
nuyordu. 

Avukatların biri şunları söyle. 
di: 

- Alman casus1uğunurı verdiği 
neticelerden biri, fena niy.::tler bes. 
lctmek, nefret hislerL'li körüklet. 

mektir. Bu casusları buraya gön. 
derenler, milletler o.rnsındn sevgi 
ve saygıya taarruz cd!yodar. 

Bu sözler .ne kadar doğru 1di. 
Çünkü bir hükumetin dığorine krır. 

şı casuslar kullanması, milletleri• 
biribirine düşman etmek için bire 
birdir. Bu yüzden Amerikalı blr 
muharrir "Düşman Knzanmak Sa. 
rıatı,, adlı bir eser yazmış v~ bunu 
Almanlara ithaf etmi~!i. 

• 
Burada anlataca~ımız vaksmın 

mebdei, İskoçyanın şark sahilindc
lu Cundee schrlndc baslar. Bu seh.. 

rin bir caddesinde, orta yaşlı tom
bul bir kadının idare ettigi lıır ber. 
ber diikkanı vardı. Kadının n<.L Ba
yan Sessie Jordnn'dL 
Kadın elli yaşında var yoktu. Fa

k'at saçlarında bir tek ak yoktu. 
Şık, zarif, bir kadındı ve her .":alclc 
ihtiraslı idi. Vaktile mahalli bir o. 
telde hizmet ediyordu ve burada 
Kari Jordnn namında bir Alınan 
garson ile tanışmış. bir aşk mace. 
rasına girişmiş ve beş sene ~üren 
uzunca bir dostluk macerasından 
sonra evlenmişler, 1912 de Alrnan
yaya dönmüşlerdi. 

Harbin başlaması üzerine u. 
kerliğe çağırılan Jordan 1917 de 
muharebede öldli. Alman tabliyP. 
tine go;en karısı, Almanyadtı kat. 
mı~ ve çalışmıya başlamıştı. Kfıh 
bir yerde garsonluk ediyor, kah 
daha başka hizmetlerle me~gul o. 
luyordu. Kadın, daha sonra ber
berliğe heves etti ve hı.mu da öğ
rendi. Uzun bir müddat sonra yıı.. 
pabileceği işin memleketiııc don. 
mek~en ibaret olduğunu anlayan 
Jessıe Jordnn, yirmi beş scneUk 
bir gaybubetten sonra tngiHereye 
döndü. Döndüğü zaman da beş pa. 
rasızdı. 

Çok geçmeden onun Dundee'de 
bir berber dükkanı açtığı görüldü. 
Onun eski dostları ve akrnbaları 
buraya geliyor ve dükkanı çaJıs-

tırmıyıı bakıyorlardı. Fakat omm 

bir Almanla evlenmesi memleket. 

ten uzun bir zaman gaybubet et.. 

mesl, hiç te hoş görülmemekte ve 

muhiti onu se\'memekte icli. 

Göze çnrpan bir nokta mağaza. 

sına, yabancı memleketlerden bir 

suru mektuplar gelmesi idi. ~fok
tuplan getiren posta müvezzii, bir 

gün onun halinden şüphe eder gl. 
bi oldu. Çünkü kadın, heyecanım 

bastırmak için uğraşıyor ve posta
cı bu esrarengiz mektupların sık 

sık gelmesinden şüphe ediyordu. 
Bu mektuplar kAh Amerikadan, 

k~h Çekoslovakya ve Almanyadan 
geliyor, Jessie bu memloket.lerde 
dostları bulunduğunu söylüyor, fa. 
kat onun bu sözleri, postacının şüp
helerini gideremiyordu. 

(Devamı var) 

Türkiye Turing ve Otomobil Klübü senelik umumi heyet 
iki Alman Yakında içtimaını dün öğleden sonra saat 15 de Beyoğlu Halkevinde 

yapmıştır. ,-

tl ç Ay Yirmi Gün 
Hapse Mahkum Oldu 

Bir müddet evvel Karadeniz Ercğ• 
lisinde Kefken köyünde Abdullah, 6 
yaşındaki çocuğunu tedavi ettirmek 
içın Taksimdeki Zükur haitnhancs;
na götilrmilş ve yabk yokluğu yu-

' zünden, çocuğunun tedavi edilemiyc
ceğlnl anlamış, fakat yotak yokluğU
na 1nanmıyan Abdullah İstanbuln 
yabancı olan oğlu Hüseyin~. hastaha
nede bırakarak kaçm1~tı. Yalnız h<.
şına kalan Hüseyin, ~unun bunun dc
lfiletile Darülacezeye kaldırılmıştı· 
Bir ay sonra çocuğunun Darillace;c .. 
de olduğunu öğrenen Abdullah, h~
seyini bulunduğu müesseseden ı:ı-

Muhakeme Edilecekler Bilahare Valinin iştirak ettiği bu G . ··bad·ııe e 
Gümrük muhafaza ıeşkilfıtı mühim içtimada Devlet Denizyollan Umum 1 ayr1mu 1 r 

bir döviz kaçakçılığı hfıdiscslnln tah- Müdürü İbrahim Kemal Baybora, LL 
kikatına başlnmıştır. Son zamanlarda man İşletmesi Umum Müdürü Raufi A•t E I "k s t 
tetanbulu tcrltedcrck memleketlerine Manyas. Sovyc~. Başkonsolosu ~f. 1 m a a ısı 
giden ecncbller çoğalmıştır. Bilhassa Georgief, Profesor Doktor Nurettın .-
Almanlar bu yolcular arasında ekse- Ali ve daha bir çok tanınmış zevat -o---
rlyl'ti te~kll ediyorlar. hazır bulunmuştur. '-" 1 ı 1 fdd• 1 

Gcçt'nlcrde trenle hududu geçerler- Klüp Reisi Reşit Saffet Atabinen 1 0 SU%~U ( la Gri 
ken vnı:lycUcrlnln &i!Phcll garnımesi celseyi açtıktan sonra riy.asete eski 
Uzcrlnc durdurulnn iki Alman yolcu, Şehremini Operatör Emin Erkul geç- y etııi ir Şey Denil! 
uzunköprQ müddelumumtılğınce dö- ':1 
vh: kaçakçılığındnn maznun olarak • ::.1~,;:::.'.~-~~a~a!~~~:e :r~;~~Zf~/~~~~1 

,... ____ • ... • ., ~ 
tevkif edilmiş ve ~chrlmi:ı.e gönderil- : yetlerı anlatılmış ve bilhassa şu ma. da yolsuzluk olduğuna dair verilen 
mislerdır. i llımat ta tebarüz ettirilmiştir. haberin eski bir muameleye ait oldu-

1 Ynkındn asliye besinci ceza mah- i 933 de memlekeUmlzc gelen .. 1,_,aret"I- ğu anlaşılmıştır. Gayrimübadil em· 
keme inde muh kemeleri görülecek o- 1 ._" .. l!l.k t l t fi t kd' · kı ler miktarı C1•dur: Aleldde posta \•apurla- a sa ış arı as ye \'C a ırı Y-lnn bu ecnebilerin az ... rlnde gizlenmiş : ... - t k . 1 k ld ı 

• n'lc "elen yolcuların adedi 14005 olup, bu me omısyon arının a rrı masın. Tilrk parasından baeke, bazı resmi : ., • d'l 
• miktar 938 senesine naznren 4050 noksan- dan sonra muameleler tasfıye e ı -makbuzlar da bulunmuştur. : 
• dır. Yolcu vapurları ile gelerek transit o- diği için gayrlmübadil işleri nihayet Bunun üzerine, kaçakçılık hfıdlsesl • 
1 tarak İstanbula çıkan yolcuların miktarı bulmuştur. Yolsuzluk iddia olunan ctrııCındnkl tnhklkatın dcrlnleştlrllme- ı 

si kararlaotırılrnı tır. Makbuzların bu i 33763 dür. Ayni sene 6192 seyyah gelmiş· muamelelere daha evvelce Maliye 
iki Almana, birkaç ııefnrct memuru : tir ki, bu miktar da bir evvelki seneden Vekaleti tarafından vaz'ıyed ediL 
tarafından ve Berllnde marka tnhvll ! 6362 nok~andır. Ayrıca 8878 kişi de tren- miştlr. 
edilmek üzere, TOtk pnrnsı mukabl- i le gelmlstır. 
linde verildiği söyleniyor. Hfıdisenln : 1 939 senesinde memlekete gelenlerin u
mnhlyetl, tahkikatın sonunda meyda- İ mum! yekunu 637:ı8 kişiye balil! olmuştur 
na cıkacaktır. · • ki, bu mlkUır 1938 senesine nisbetle 15881 

..................................... _._ ...... - ... ! eksiktir. 

r c 
r 
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Yarın Valinin Riyasetinde 

Bir içtima Yapılıyor 
Çocukları kurtarma yurdu ihtısas 

heyeti, yarın saat 16 da maarif mü_ 

dürlüğünde, \Tali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdarın riyasetinde bir top. 

lantı yapacnktır. Bu toplantıda yur. 
dun tevsii üzerinde görüşülecek ve 
bazı kararlar ittihaz olunacaktır. 

.Memleket dahltlndf'kl seyahatlere gelin· 
ce: Şirkqti Hayriye, 938 de taşımış oldu
tu 10.56~.735 yolcuya karşı, 939 da buh
rana rağmen, 469.531 !azlaslle ı 1.032.266 
yolcu tasımıştır, Devlet Denizyollan ida-

l resi ise, İstanbul ve civarında 12.227 .381, 
Türkiye limanları ıırasında ~e 627 .658 
yolcu nakletrnif:tir. 

Yollar 
Devlet yol programı için 370 mil

yon lira tahsisat konulmuştur. Son 
sene içerisinde betonarme ve demir 
olmak üzere 12 büyük köprü yapıl· 
mıştır. 939 da baş1nyıp inşa halinde 
bulunan köprülerin uzunluğu 1270 
metre olup bunların masraflarının 
yekunu 1.035.000 lirayı bulmuştur. 

Dundan sonra söz alan azadan Ek. 
rem Tur, trnmvny yollarının asfalt. 
lnnması işine bu sene muhakkak baş 
lanacağını söylemiş ve seyrisef er ta 

İstanbul mebuslarının~ sokak~ar· Jlmatnamesinln de Şehir Meclisinde 
daki kimsesiz ve serserı çocukların 18 kişilik blr komisyon tarafından 
toplatılıp okutulması hakkında izhar tetkik cdtlmektc olduğunu bildirmiş. 
ettikleri temenni üzerine, vil~yet bu tir. Bundnn sonra raporlar kabul o· 
çocukları tesbit ettirmek istemiş ve 1unmuş, hesnp komitesi aynen ipkn 
bu husus hakkında kazalara bir ta. edilmiş ve büyüklere tA.zlm telgraf. 
mim göndermiştir. Beyoğlu kayma. 1ıırı çekilmesine karar verilmiş ve 
knmlığının yalnız Kasımpaşa nahi- Parti M\ifettlsi Fikret Sılayın mücs. 
yesinde 60 serseri çocuk teshit ettiği sis aznlığn knbulilne dair olan idare 
görüldüğünden, diğer kazaların da heyeti teklifi ittifakla kabul olun· 

verecekleri yekunlarla kimsesiz co- muştur. 
cuk adedinin daha fazla kabaraca~ı Dnha sonrn s5r. alnn klOp reisi Reşit 

Saffet, klUbün 2000 tızasından ancnk 73 
ve çocukları kurtarma yurdunun bun Unün aldat borcunu verdiğini söylemiş ve 
lan istiap edemiyeceği anlaşılmıştır. bu hususta bir kırar verllmC!lnl fstemlı
Yannki içtimada bu nokta üzerinde tir. Bunun için Ih.un gclcn tedbirlerin a
görü~lecektlr. Maamafih yurdun tınması yolunda heyeti idareye ıaUblyot 
tevsii için şimdilik Kağıthancdeki verllmlıtır. 

Sahte bonolar lşl 
Mühndil tasfiye vesikaları üzerın. 

de yapılan sahteklırhk dolayısiyle 

Ziraat Banknsına tevdi edilmiş olan 
bu vesikaların iskan dairesinden ve
rilmiş olanları üzerinde tetkikat ya. 
pılacaktır. 

Maliye Vekaleti evrnkı birer birer 
tetkik ettirmiye başlomıştır. 

Arnavut uk işgalinin 

Ya~dönümü 
Bugiin İtalynnın Arnavutluğu iş

gal ettiği ve bu küçük Balkan mem. 
lekctinin istiklaline nihayet verdiği 
günün yıldonümüne isabet etmek
tedlr.Arnnvutluk işga1 altıncl:ı ".\I.11ct
ler Cemiyetine mensup müstakil bir 
devletti ve istiklali bir nevi bcyneL 
milel kefııleto raptcdilmi ti. Şimdi 
ltnlynn Krallığına llhnk dilen ArnR
vutluk eltın Milletler Cemiyetine 
mensup milstnkll milletlerden adde
dilmekte ise de işgalden biraz ı11onra 
tnhnddiis eden Avrupn muharebesi 
yüzünden Arnavutluğun maruz kal
dığı taarruz hadisesi henüz beyneL 
milel bir tetkik mevzuu olmamıştır. 
Başta Frnnsn olmak üzere BUyük 
Garp demokrasileri Arnavutluğu 
müstnkll bir hükumet olarak tanı. 
mnkta devam etmektedirler. 
Şehrimizdeki Arno.vut kolonisi ve 

mültecileri bugiln Ayaspn~ada Kunt 
apartımnnındaki Elçilik binasında 
sant on dört buçukta toplanarak mllli 
matemi ve vatanlarının istikllili le
hindeki azim ve knrarlnnnı tuell· 
yeceklerdir. 

--~ 

Et Fiyatlan 

mış ve yine has:~~anc.~e .. tedavi c:j 
tirmek üzere goturmuştu. Oerh0 

hir ov .. vvPl'lrl.so h~arHı;.t>rv~erPıat.JrJfvt~ memurlar pol · nııoı.: uş b 
çocuğunu hastahane knpıiarında '· 
rakan baba hakkında zabıt varakoSl 
tu tturrnuşlardı. . 

Sekizinci Asliye Ceza haktm:t~ı
ne verilen Abdullah hakkındaki tıılt· 
kikat ikmal edilmiş ve hakim, .A.l=~ 
duUahın bu hnreket1ni baba şe~a.t i 
le mütenasip görmiyerek ke?dıı.ı~ 
üç ay yirmi gün hapse mahkum € 

miştir. • 
Beraet Eden Alman 

1 Memnu m:ntakada Coto~raf çeJrt; 
ği ıçtn ikinci ağır ::eza mahkemes\~fl 
\•erilen Alman tebaasından Gulrıı 
Beruhart'ın bu hareketinde gizli rııa· 
lt1mat edinmek suçu görülmemiş ,,c 
beraetine karar verllmisdr. 

Adliye Mutemetlerinin 
l\f uhakemesi 

Otuz Uç btn liralık suiisHimal yal'" 
tıklan zannedilen adliye mutemetle: 
rinden Emin, Necmi, Hnsan. Fctıf1lı 
Asım, Tevfik ve İsmail Şerifin rııu~ 

b. . . ·ır ce• hakemelerine dün de ırıncı ag . 
·ı ·ştıt'• za mahkemesinde devam cdı mı 

Dün, adliye için maliyeden par~:; 
lınırken geçen muameleler hakkı . ., 

• 1 k . ' ıı<ı-Ulil" etraflı malumat a ma ıçın ça15 • , t' 
defterdar muavini Vahith, deftt;ru;ı.ı. 
lık masraf ve tahsisat ma;;alarırı 

, 'ctlf• 
çalışan bazı memurlar dınlenm1~ 

Muhakeme, bazı noktalo.rrn aydınlstl 
ms.sı için başka güno bırakılınıştıt· 

Vekili Dün 
Geldi 

Ticaret 
Şehrimize 

ğl\J 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuo e.-

şchrimize gelmiştir. Ve~i~,. bi~a~ ~ıı 
hatsız olduğundan tedııvı ıçın ikı. g U. 
fstanbulda kalacak ve pazartesı 'fıı
nü birliklerin çalışma tarzı ile. ş
tikArla mücadele için yapılacn_k ~ti 
kilat ve ithalat ihracat işlerinın t~ 
vaziyeti etrafında alak.:ıdarl,arlı:ı 
maslar yapacaktır. 

TAK V 
İmrahor köşkü satın alınmış, eski 

maarif müdür muavinlerinden Neşet 
te yurt müdürlüğüne tayin edilmiş. 
tir. Toplatılacak kimsesiz çocuklar 
sıhhi bir muayeneden geçirildikten 

sonra normal olanları İmrahor köŞ
küne sevkedilecek, okuynmıyacak 

kadar anormal olanlar da DarülAce
zcdcki atölyelerde çalıştırılmak su
retiyle, hayatlarını kazanabilecek bir 
seviyeye l!Ctirllcceklerdlr. 

Bundnn sonra ıofl5rlcrln pltıka resminin 
çokluğundan şlkAyett bcrdevnm olduk
ları meselesi mevzuu bahsolmuş va halen 
tatbik edilmekte olan nzamt tarife yerine 
asgari tarifenin tatbik edilebilmesi tein 
tetkikat yapılmakta oldutu cevabı vcrll
mlstlr. 

Bu suretle umumi heyet toplantısı 
bitmiş, azaya da çay verilmiştir. Bu 
sırada Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar da gelmiş, klüp azaları 
ile hasbihalde bulunmustur. 

Et fiyatlarının son gUnlcrda yllz.. 
de 20 nisbetlnde arttı4t tesbit edil
miştir. Bu teref!UUn st>bebl zelzele 
felAketino uğramıı mıntakalardatı 
kasaplık hayvan gelmemesidir. İki 
ay evvel 50 kuruın satılatı kıvırcık 
ve kuzu eti, perakende olarak, bu. 
günlerde 70 kuruştan aşağı satıla

mamnktndır. Yarın, Karaağa-; mezba 
hası müdürünün de iştiralfüe b!J' 

. ___________ , __________ ____ 
7 Nisan 1940 
PAZAR 

4 üncü ay 
Arab!: 135' 
Safer: 28 

Gün: 30 

Güne5: 15.34 - Öğle: 
İkindi: 15.55 - Aksam: 
Yatsı : 20.13 - İms~k: 
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Şarrt JUcmr 
Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

A \•rupada iktısadi harbin şiddet. 
lendirilmcsinc çalışıldığına i. 

llrctle iktifa ederek, bugfin yine 
Şark iilcmine dönmek ve bilhassa 
llindistan iizcrinde durmak istiyo. 
rı.u:. 

İngilterenin Hindi tan Nazırı Lord 
~etland bir, iki gün iince; hu mesele 
ıı.e rneşgul olarak, hu bilyük mesele· 
)·ı ~öylece hulasa etti: 

e Yeni 
münist 
ekesi t 

n 1 "Hindi tan mesele inin halli için, 
llindularla miislilmanlann nnlasına. ~ 
ları luzım. Halbuki Hindular, miista. ;n bir Hindi tan istiyor, müsltiman. 

1 
nr da muhtariyeti hıılz, ayrı bir dev. nt VÜcudc getirmek lehindedirlcr. 

Belçikada da Bir Şebeke 

Meydana ÇJcarıldı ve 
. u iki noktai nazan uzaklaştırmak l . 
Çın, elden gelen her şey ynpılacıık-

1ır.,, -

Bindistanın İstiklali : ~ 

H indis tanın en kuvvctJi milli 
. teşkiHitı olan Hint kongresi, 

1ıUtün Hindlstanın istiklal kazanma. 
~_ını, n1iistakil Hindi tanın kendi eknl 
1Yet me elelerini halletmesini i ti. 

:s.?r \'e bunun İ!;İn s:alı~hğını as:ıks:a 
&öyJiiyor. 

llindlstanın lstlklullne kavusınası. 
lla rnuarız olan hiçbir Hintli hulun
~a~ığı göze çarpı~ or. Hindistanın is. 
•klalini kazanması ,·üzündcn anane. 
~i hak '\'O imtiynzln~mdan bir ıı;cyler 
lll·hctmckten korkan, hir takım 

:tensler hu1unnbilir. Fnknt Hin. 
~Stan dnhilindc dahi bunların hir 

l'ıncti kalmadığı göze cnrpıyor. A. 
sıı hlesele, Jlindistandnki Hindularla 
~lisliimanlnl'ın istiklfıle kavuşmak 
2stcdikleridir. 

nu haknndnn biitün Ilintliler arn
~lll~a hlcblr ihtlliif yoktur. ihtilfıf. 

U ıstiklali kullanmak üzerindedir. 

liinduların Noktai Nazan: 

' Ooş Kişi Tevkif Edildi 1 

Faris, 6 (A.A.) - Asker: mahke. 
me tarafından 4 martta dörder Ye 
beşer sene hapse mahkıim edilmiş o. I 
lan komünist mebusların büyük hir

1 
kısmı haklarında vcrlten knra:-ı tem. 
yiz etmişlerdir. Mebuslar askeri ma. 
kamlarca gösterilen hüsusi m.?rkcz.. 1 
lcre scvkcdilmişlerdir. 

Polis müdtiriyeti, lıir müddetten. 
beri Parisin şimalindcki fabrikalarda 
bu binaların iç duvarl.ırına katıt ya. 
pıştırmak suretilc komiini.;t propa. 
gandası yapan üçüneii cınterırnsyona. 
le sadık 19 komünisti tevkif etnıiş. 
tir. Yapılan tahkikat n.:!~iccsinde mev 
kufiarın geniş vasıtalara malik mun. 
tazcım bir teşkilata mensup oldukları 
anlasılmıştır. Duvarlara yaıııştm!Eıı: 

kağıtlur her gun yeri deqıştirilcn po•. 
tatif bir matbaada basılmakta ıcli. 

• 
Brüksel, 6 (A.A.) ·- Ilrükscl adli. 

yesi, bir anket ve yir'lli kadar araş
tırma yaptıktan sonra, bir çok ko
münist merkezleri meydana çıkarrnıs 
tır. Bu merkezlerde Action ismin. 

l y indulnrın dileği, Hindistnnın deki gizli gazete, yazılıp basılmakta 
rı idi. İkisi maruf komünıstlcrdcn ol. 

)ı f hiitilnliiğiinU ve birliğini mu .• mak üzere 5 kişi tevkif cdılmiştir. 
ıtllt a:za etmek, yrıni Hindu ekseri~·c. 
'lJ~c dayanan bir devlet kurmak, Amerikada Nazist faaliyeti 
!ltıltıdu ekseriyeti haricinde kalan ce. Nevyork, 6 (A.A.l _Amerikan C'!. 

~a~lcrin haklannı tanımaktır. knrı umum iyesi ( IIıristiyanlık \.ep. 
~ lınt milliyetçiliğinin noktni nn- ı hesi) mensuplarından 17 kişinın bac:. 
~ lrı hu merkezdedir. Bu noktai na. layan muhakemesine karşı büyük bir 
""~ jire, Hindi t..•uLJtıÜ lünınnlar11 u.~- "--·---- ""---·
snyncntd ~ • H: tlTk · ···: .... :" cievıeUn emniyetine karsı komplo 
de )·nşı~r ' ' ekl ıdn 1 1 Vcn1m1 .ındsı 1ırın1 - tertip etmek ve tersanelerden silah 
..... u "aca ar ır. c ın u ar a h 1 kl . h d 'l k 
·•1 sliirna 1 d 1 . ..1 . ve cep anc ça ma a ıt am c ı mc • 
iht• • n ar arasın a ı en mu ıım ted · 

1 ılaf ta budur. · .r er. 
'tf · Davanın alakası Vllliam Gerald 
~ümanlann Noktai Nazarı: Bishof müstear namını taşıyan es. 

ÇÜnkU mii lümnnlnr, kendilerini 
......_ her sevden evvel Hintli sn''· "llkl . • J 

l'ııtı a beraber, Hindulardan ayrı 1!1~ 
1 let oldultlnrına inanıyorlar. lkı 
t~raf arnsında din, dil, yac:ayı~. kiil. 
~ ~~· rılığı dn bunun kati dedilidlr. 

llt 1~slümnnların tolôkkisinc göre, 
d tıdıstnndn iki belli başlı millet ' 'ar. l;r. Bunlar Hindular ve müsHimnn. 
~etdır ve bı.mlnr nıüsnvi artlar için. 
ılı 1tnukadderntlnrına sahip olmalı. 
la r ar. Gcrci Hindularla mii liiman. 
t~7 kati surette a) ırınıya imkan yok 
'~~Fakat lfindistnnın nıUslUmnn ck
tlı1t Yctlerile me kön olan miiteacldit 
llıa clcrı \•ardır. Ve burada mUslU. 
d~~~lı:ırın bir ekalliyet muamelesi 
ltl)ı :' fakat hukim bir ek eriyet mu. O e i görmeleri lfızımdır. 

rarengiz bir şahıs üzcrind.:? temerküz 
etmektedir. Bu adam bir zamanlar 
Arabistanda Lavrence ile birlıkte 
çalışmış, general Frankonun katibi, 
sonra Mussolininin tercümanı olmuş, 
casusluk yaptığı için Bclçikadan ve 
Jngiltereden kovulınu~tur. 

Bishof ile (Hırist iyan lık cephesi' in 
de askeri gruplar vücude getirmekle 
itham edilen muavini John Casııidy". 
nirt planları tahrikat yaparak ve sui. 
kestlcr tertip ederek komünizm alcy. 
hinde bir kargaşalık havası yarat
maktan ibaretti. 

Madam Tabouis ya7lyor: 

r 

Alma aşkumandanı 
rp .Cephesini Gezdi 

.. 
G Denizaltı 

Gemilerini 1 . • 

Nasıı ımha 1 Almanya Vilhelmshavenzn 
Edivorları J Bombalaf!dığını Ya/anladı 

1 - -ı Londra, 6 (Hususi) - Garp cep-

j n ı::lliz tnyynrclcrl bundan iki harta kadar önce, "Schllllg Rods,, civarında 

t denizin sathında giden bir Alman tııhtelb, hlnnl yak. 1 mı,lar ve derh:ıl 
bombardım .. n clm .lcıdır. 'l'a.uruz, tam bir mu\af!,ı k ı_): .. lle nelıcclcnnıı,Lr. 

hesinde kayda değer hiç bir ha.iise 
olmamıştır. Times gazeteslnh Rot
terdam muhabiri, Alman orduları 
başkumandanı Bravçiçin g:ırp cep. 
hesini teftiş ettiğini bildiriyor. 

Önümi.izdeki hafta, Hitler, general. 
ler ve diğer askeri rücc;a ile istişare
lerde bulunarak harbin mukaddera
tına müteallik knrarlar verece!dir. 

Alman Ajansına göre. ilitler. Der
linde bulunan ecnebi nta~ekrin garp 
cephesindeki Alman l{ıtaohnı ve 7!g. 
frid hattını gezmelerine müsaade et.. 
ır.lştir. 

Almanlar lek::p ediyorlar 
İngiliz tayyarelerinin Vilhclmsha. 

vcn'e taarruz ettikleri hakkmda Ha. 
va Nezaretinin neşrettiği tebliğ. D . 
N. B. ajansı tar:ıfındnn tekz;p c ·lil
mektcdir: 

"Bu haber esassızdır. 4 nls:m öğ. 
leden sonra ancak bir lngiliz tayya. 
resi Elbe nehrinin meobaı üzcrııı
dcn uçmuş ve dafi top1arını:1 şıddl·t
li ateşi neticesinde ch•3rda as!~erl hiç 
bir hedef olmamakla beraber denize 
iki bomba attıktan sonra uz:ıklaşm·~
tır ... 

/Jir Almmı gemisi 

1 
miisac/cre edileli 

Cenup Atlasında fng:l!z gemileri 
1 tarafınrlan 1939 teşr i nis<ın lsincle yt-
kalamın Almayanın 7603 tonluk lT
hcn fe1.s vapuru dlin tngUtcrey~ gc_>l
miştir. Vapurun Mumdan \'e diğer 

~#j~f-1-Dntı.Jfindistanı mahsullerinden iba
:, j ret olnn hnmulcsi boı;aJtılmışhr ve 

mesele mu adere mahkcıncsine ve.r!I. 

Denıznlt.ı gcmısl, mOtcadcHt yerlerin den yarıı alarak l>trknç dnkıka içinde 
batmış ve suyun sathında peydahla nnn gcnl:ı bir yağ labııknsı gemınin imha 

olunduğunu teyit etmiştir. 

Londrada Bir Yangın 
Londra, 6 (A.A.) - Londranın 

Vestham mahallesinde !.ftln bir kim. 
yevi maddeler miıess~.:;csinde diın 

gece yangın çıkmıştır. lki cımelc ya. 
ralanmıştır. 

Ilclçikada Cir İnfilak 
Brüksel, 6 (A.A.) - 'fı•ouı·nouth 

ynkı.nında bir mühimm·ıt fabrikasın. 
da vukua gelen bir inCilAk, bir kim
yager mı.ihendis ile b ir amelenin tc. 
lef olmasına sebebiyet vermiştir. 

'ımi~tir . 
İki ay evvel torpll'enmiş ol an ismi 

mechul 8000 tonluk bir Fransız s:'ll'

nıçlı vapurunun 1 ~ovası Ati.ıs Ok
yanusunda ''Corva,. lsm nde b;r Por
tekiz şilebi tarafından görülmuştür. 

Bir /ngiliz gemisi lelılikcde 

Amerikanın Spcncer c:ahil muhafa_ 
za gemisi, 2445 tonluk. İngiliz ban. 
dıralı King Edvard vnpurun<lım ve. 
rilcn bir tehlike işar~ti almıştır. 

King Edvard'ın Asor adalarının 25 
mil şarkında bulunduğu ırnnedilmck 

tedir. Verilen tehlike telgrafında 
şiddetli bir cenup fırtınası hi.ıküm 
sürdüğü bildiriliyor. Civı>rdaki va. 
purlar yardıma davet edılmiştir. 

tlta nun için yapılacak is, bu mii lü. 
llt~ ekseriyetlerllc ıncskOn olan 'e 
ltd dili konu5an, n\'ni din ile mll. 
tellleYyin olan \'e kUltUr blrllğilc de 
li.ııı ayUt eden snhnlnrın nıuhtarlye-

lt tanımaktır. 

"JJitlcr, Garptıı da, Şarkta da taarruza geçmek i~inl 
şimdilik bırakmıştır. Maksadı, 11ava ve deniz harbini 
conlandırmak, ve Almanyanın harekctsizliic mahkum 
olmaclığmr göstermektir. 

ğunu hissediyor ve liitıc.r de onu tntının etmek icap et. 
tiğini anlıyor. 

Ilu yüzden Hitler, l\fusc:olininin muvafakatini alına. 

dan, Sovyetlerle bir ittifak imıalıyaınıyacakttr. 

• ~İld lııdı tan mesele i nncok bu e. 
taıt ~ hallolunabilir "e iki taraf an. 

lt· ı.ı Şekilde tatmin edilebilir. 
~\ı llıt rnilli koncrc inin bu noktni 
beıı~rı kabul edip etmediıı;i heniiz 
~ 1 

dc!Hldir. ı~nkat onun er, ge<': 
tq% 110ktai nazıırı kabul edeceğine 
lttlf llkkak naznrile bnkılabilir. 

~ 

Her llitler; Göring, Hess, C.ôbels, General Bravçiç, Ge. 
neral Keitel, doktor Hrlch ve Schacht'ın iştirakile ya. 
ıulan bir toplantıda buna karar verdi. ... 
llitler, bu toplantıda Soı·yet Birliğine yaptığı 
tekliflel'i anlattı. Bu teklifler aylardatıberi mü
zakere olunuyordu. 

Bu tekliflere göre iki taraf ara8rnda şu ür ilıtl
malin talıakkuku lakdirilıde aekeri it lif ak ya .. 

llillerin arkadaşlarına anlattığma göre, Soı·-
yeller yapılan teklifill birinci ve Uçiinl'Ü madde
lerini esas itibariyle kabul ediyor, f akal ikinci 
madde.sini kabul etmiyorlar . 

3 

Yazan: B. FELEK 

Biz knrgnyı pek sevmeyiz. Yani 
insanların karga ile başları 

ho,. değildir. Hatta kıUl.vuzu karga 
olanın burnu nerelerde gezeceğine 
dair iyi kokınıyan bir de darbımesel 
vardır. 

Lakin neden inkar edelim. Karga 
yeryüzünde tarihin kaydettiği ilk ci. 
nayctto insana rehberlik etmiştir. 

Hepimiz hatırlnmnz mıyız? Ade
min oğulları Habil ile Kabil kavga e. 
dip Kabil Habili öldürdiiğii zaman 
cesedini ne yapacağını bilcmeıni ti. 
Ona bu cesedi gömerek cinayetini 
setrctmeyi i.iğreten karga değil miy. 
di? Cinayet ortaklığı çok defa iki 
maznunu birle · tirdiği halde insan ile 
karga buna bir i tisnn teşkil etmiş. 
ler. bir tiirlii anlaşamamışlardır. 

Neden anlaşamaını )ardır? Çünkil 
birihirinin malına giiz dikmişlerdir 
de ondan. 

Bu geçimsizlik yüziinden aralan n. 
<'Ilıın iki eski eriki ciiriimden insan, 
karga hakkında ağzına geleni öyle. 
miştir: Onu tahkir için hiç bir .fırsatı' 
kaçırmnınış, aleyh.inde sürü ile me. 
:seller darbetnıiştir. 
Yazımın baş tarnfındn karganın 

kı!a,·uzluğunu yeren sözden başka, 
"Besle kargayı gözünü oysun!,, 
Şeklinde onun nank<irliiğünii ba

ğıran darhımcsel az hakaret nıidir? 
"Ya dcdet başa , ya kuzgun leşe!,, 
Söziiyle ele kuzgunun yani leş knr

gnsının ne ile geçindiği gösterilme. 
miş \'e nihayet karganın. adamın le. 
sine kadar g(iz dikrni~ lıir hain oldu· 
ğu ifade edilmemiş midir? 

Sabahle~ in pek erken kalknrak 
Ynkitsiz i ynpw1hırn "Kargo kah • 
vnlb etmeden.. diye bir kötü c mii 
seçmiş olduklarını söylemez mb·iz? 

Nihayet kalp ve kı~·mct iz bir şeyi 
değerli hir nıatnhmış gibi siirenlerc 
"Gnrgnyı bülbiil diye satnr., şeklin_ 
de bir 'asıf vererek kargayı kı~ met. 
sizlikle \'nhidi kı.) asi olarnk güstcr
nıcz mi.) iz? 

Ilunlur ~·ctmiyorınu~ gibi bir do 
kargaların lnrlalara ınusnllat oldu. 
ğunn Heri sürerek onlarla siliıhh bir 
miil·adcleye girişmiş bulunuyoruz. 
Gnzetclcr hcrgiin hu hayvanlardan 
ne kadar öldüriildüğiinii istatistik. 
lcrJe ncsrcıli~·orlıır. Üstelik karga ba. 
şma u kndnr kuru tn mUkafnt vaat 
ederek bunlara tıpkı kanun harici 
haramiler gibi muamele edip kanım 
helal ilfm eyliyoruz. 

Nedir hu kargaların bizc!en çektik. 
leri canım. 

Hani bir 
0

fıkra varclır. Guya aslan. 
Jnrın siiz söylediği bir de\•irde bir in. 
~anla bir aslan bir ka.fıncyi gezer
lerken du, arda mnlı hir tabloyu sey. 
re bnşlnmı~lıır. Bu tnhloda hir kah. 
raman ndnm lıir aslan başına ayağı 
ile ha~mı~. ağ7.ınJ iki eliyle açmış Te 
onu yere ~ermiş \•nziyctte görünfi. 
yormuş. Adanı sormus: 

- Aslanım! Bu tabloya ne dersin! 
Aslan cevap vermiş: 
- Bunu bizclen birisi yapsaydı, 

nk~ini rcsmcclerdi. 
Biz kargalar hakkında böl le söy

lüyoruz. Lukiıı onlar bizim hakkı. 
nıızda ne diyor, hiç olmazsa ne diiıı:Ü
nü~·orlar acaha? 

Amerfkahlar Harbe 

Girmek istemiyorlar 
Vaşington ,6 (A. A.) - Röyter: A· 

merikanın büyük harbe girmes!n!n 
vıldönümü münnsebctiyle gerelt ef. 
ı;:an umumiyede, gerek matbuata ve 
gerek Amerika rndyolnrında infırad 

c; iyaseti lehine artan bir akın v<ır
dır. 

Mebusan Meclisi Hariciye encü. 
meni roisi olup Nazi alcyhtarlıgı ile 
iştihar etmiş olan Bloom bile söyle· 
.?iği bir nutukta demiştir ki: 

{j Örülüyor ki, Hindu ''C mUslii. 
~iat lllan HintliJer arasında ilin. 
•tt11:nın istiklalini kaJ:nnmak hu u
"lllı a İttifak \'ardır. llindistnn dn. 
te.ııhtıın İnglltcreye mtitenllik olan 

'pılacak: ~ 

1 - Polonyadakl vaziyell değiştirecek bir le§cb
blls z·ukumıdn, • 

Anlaşılan Sovyetlcr Polonyayı. Finlandayı ue 
Ballığı miidafaa için Alman yardımmdan isti
fade etmek btiyor. Fakat Balkanlarda Alman
ya ile te~riki me8aiye taraftar bulunmuyor. 
Bundan başka Sovyetler, Orta Aıırupnmn ı·e 
Balkanların Alman iktısadi diktnWrlüğü altm
da ya~amasına taraf ta,. değillerdir. 

Jt.. 

Biç bir Amerikalı ananın düşün
t•esi oğlunun deniz aşırı bir yere gön 

! derileceği fikrlle bulanmasın. J\lebu_ 
!an Meclisinin parkeleri üzerinde du. 
ron hiç bir fert harp lehinde hiç bir 
takrir veremez. 

lh e l budur. 
1 1Hnf • ı · d ı ı .. ı·· al" a ıse, lın u ar o mus uman. 
llıılltırnsındadır ve bu ihtilfıf bir ka. 

lti esasi meselesidir. 
tdet~ı.ı~ar, mfüılUmanlan do tatmin 

1 İl\ hır e a kanun kabul ederler. 
lııl", eselc kökünden halledilmiş o-

~ 
~~~~::::::=========::::a::ı========== 

Bir Tecrübe l\fcnfi 
ı Netice Verdi 
tııfü· 

l'lıtıhar ıı kıtalarının hafif zırhlarla 
~li~l a~a edpmcsi için yapılan tec. 
~lltıkurın ınüsbet netice vermediği, 
~ 01Je~i silahların nüfuz ku\•vcti 

Uı,,ru öğrenilmektedir. 

2 - JJfüllcfiklcr Balkanlara veya Yakın Şarka 
müdahaleye teşebbiis ve iki taraf tan birinin 
menfaatlcritıi tehdit ettikleri takdirde, 

3 - Mllttefikler lskandinaı·yaya müdalıale el· 
tikleri takdirde. 

"' 'l'ckllli Almanlar hazırlamışlardı. Hlttcr, bunu ta\'zih 
için, hu ihtimaller tahakkuk ettiği takdirde so,·yetler_ 
lo askeri ittifak yapmak hnkAn ha ıl olacağını, fakat 

Sovyetlerden ayrı olarak ta mUttefiklcrc mukabele e. 
dehileceğini söylemiştir. 

. Fakat bu anla~maya en sok kar~ı gelen amfi, ftalyadır; 
f tnl~·a, nntkanınrdaki ınenf aatıcrinirı teh tikede oldu. 

Toplantıyn iı;tirak eden nazl!!flcr, Almanyanm Balkan
lnrda di1>loınntik bir :zafer kazanması liızım geldiğini 

ileri sürmii terdir. Almanyanın bu taraftan hc.r hangi 
bir sürprizle karşılaşmaması lazım geldiğini izah et. 
:nılşlerdir. 

Bllha!lsa Görln~. Almanyanın ba~a bir tara( a bUyük 
bir i!le glri meden cv,·el Balkan meselesinin halline 
taraftar oldul?unu söylemiştir. Fakat ingiltere ile Fran. 
sa tarafından imzalanan son dekliırasyonlar, Alman
ynnın bu ~eşit emeHerinc son \'erecektir. Pariste hii. 
küm sUrcn kanaate göre bu anla~ma, Almahyanın ba. 
ştna inen ağır bir darbedir. Almanya, bu harekete mu
kabele cdemiyec<."k bir vaziyettedir. Bundan başka, AL 
manya, }"ransa ile İngiltere~·i ayıramıyacağını da kati • 
yctle anlanu~tır. 

Amerikanın harbe girmesinin yıl· 
dönümü münasebetiyle Amerika. 
nın harbe girmesinin yıldönümü .nü 
nasebetiylc Roosevelt, Aınerika or. 
Jusunun biltiln zabitan ve efradına 
hıtap ede bir mesaj gönde:rmı~ir. 
Bunda bilhassa şöyle dcnilmektedır: 

Geçen EylUl ayında ordu ve zabi. 
ten ve efradından milli müdafa.:ıyı 
sulh zamanı için derpiş edilmiş o!an 
hudutlar dahilinde, takviye etmclc· 
rin! istemi§ idim. Ordu, bu davete 
parlak bir cevap verdi. Adalarımt7-
daki garnizonlarımızda ayni encrj.iyi 
göstermekte ve memleketimize uzak 
ınmtakalardaki müdafaa tertibatını 
'llÜkcmmclleştirmek suretiyle nyni 
g:ıyreti ibraz etmetkcdir. 
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lzınirde Fener Kazandı 
Galatasaray Yenildi 

Kıymetli Bir Adliyeckyi ı11---------B-U•G.-.ü•N--T-Y•R-O•N-E--P•O-W-E•R~ 

t{aybetttt 1 p E K H 1 F d N K il 
Ev\•elce 3 üncil n liy<' CE'Za hıikımli;:in- enn on a • ancy e y 

de rcıs vckıli bulunan \c sonra da 1stan- SİNEMASINDA gibi 3 büyük yıldız tarafından 
bul sulh hfıltimi ikrn 
salahlvetle RE'ykoz 
müddeiumumılıgı va 
7.,fo inı ifa ctmcktE' 
olan Suat AKeaner, 
c\•velkı gece, cı.ındc 

muh kC'm<'lcrc nit 
do yalan tetkik c
dt'rkcn kıılb sekte
sinden vefat etrr.iş

.An'kara Maçlarında Beşiktaş Muhaf1Zgücüne1 

Vefa da Gençlerbirliğine Yenildiler 
Milli kiime maçlarına dun Ankara 

ve İzmirde devam edilmi], İstanbu
hm dört takımının yaptıgı karŞJlaŞ
malarda yegane galibiyr::i Fenerbah. 
çe, Altayı 2 - O yenerek almış. Gala
tasaraylılar da hiç beklenm:yen b.r 
netice ile İnnir Altınordusuna 1 _ O 
mağlup olmuşlardır. 

Ankaradaki müsabakalarda da, De. 
şiktaş muhafız gücüne 4 - 3, Vefa da 
Gençlerbirligine 7 • 1 gibi biıyu!.: !:>ır 
farkla yenilmiştir. 

İstanbul takımlarının Ankara ve 
İzmir karşılnşmalarını tafs.latile \'e. 
riyoruz. 

Penerbahçe - Allaıı 
İzmire giden hususi muhabirimL 

zin telefonla bildirdiğine göre, lig 
milli küme karşılaşması İzmir Alsan
cak stadında, Fenerb:rnçe _ Altay a
rasında oldu. Mustafanın idaresinclc
kı bu maç şiddetli ruz~ar altında 
oynanmış, oyun ilk da!ı::ikalard ı m;.i. 
tevazin geçmiştir. 1 7 inci dakikada 
bir Fener hücumunda Melih sıkı bir 
şüt çekmiş. top kale cl.reğir.iıı içir.e 
vurarak geri gelmiştir. İkinci bir 
şi.ıt çeken Melih topu ağlara takmış, 
:fakat hakem bunu ofsayd :lddcl!niş
tir. 30 uncu dakikada Fener lehine 
on sekiz çizgisi itzerinde bir frikik 
oldu. Esadın atışı, Altay oyuncu1:ın. 
nn çarparak geri geldi. Basri yctiş::?
rck sıkı bir şütle ilk Fener eolünü 
kaydetti. Bu golden sonra Altay mer 
kez muhacimi, muhakknk denecek 
bir gol fırsatı kaçırdı ve devre de 
1 - O Fener lehine bit!ı. 

İkinci devrenin ikin~i dakikasında 
ileri bir pas alan Melih, Altay müda. 
!ilerinin ve kalecisinin müd:ıfaa:.nna 
rağmen, ikinci Fener golünii de kay. 
detti. 20 inci dakikada bir Fener hü
cumunda on sekiz pas çi:lgisi içinde 
Melihe kasdi bir hareket yaptıbr. 
Hakem penaltı cezası verdi. F-.k.ıt 
Melih, bunu dışan atmak suretile ka. 
çırdı ve maç ta 2 - O Fencr~n galibı. 
yetile neticelendi. 

Altay, Fenere naıar311 çok zayıf 
kalmakta idi. Fenerlilerin bir giın 
sonraki maçı düşüner;?k çeking;:m oy
namaları fazla gol kaydına mani ·ol
du. 

Galatasaray - A.llınordu 

lılar oyunu hakimiyetleri altına artl

rak 3 gol yaptılar. Fakat d:jrdüncü 
golü kaydedemediler· ve maç ta '1 _ 3 
Muhafızgücünün lehine neticelenc.li. 

TAN Kupası Maçları 
TAN kupası mckreplacr futbol 

şampiyonasına dün Şeref ve Toksiın 
sahalımnda devam edilmiştir. 

Taksim stadında ilk müsabaka Ka. 
bataş - İşık arasında yapılmış ve K:ı
bataş oyundan 1 - O ~alip c:ıkmıştır. 

İkinci oyun, Boğaziçi • Vefa ara. 
sında olmuş, birinci devre O _ O be
rabere neticelenmiş, ikinci devre Bo
~aziçinin hakimiyeti altıncJ.ı. geçmış 
ıse de Vefalılar bir gol yaparak ma
çı 1 - O kazanmışlardır. 

Günün en mühim maçı Galatasa. 
ray - Darüşşafaka araı;ınd'l yapıl. 
mıştır. Bu maç kümenJn birincis:ni 
tayin noktasından al.lk:.ıiı idi. Maç, 
çok sıkı cereyan etti. IU< devrc-n:n 
üçüncü dakikasında Darüşşafakalı. 
lar penaltıdan bir gol kaz.:ıncltlar ve 
maç ta Galatasarayın bütUn gayrE'ti. 
ne rağmen bu netice 11«> Darüşşefaka
nın 1 • O galibiyeti ile sona erdi. 

Şeref stadında yapılan nı.ıçl:ırda 
da Yüceütki.i, Taksime ~ _ 1, Ti.-.:ırf.t, 
Şişli Terakkiye 1 - O. Hnyriyc de 
Muallim mektebine 2 - O galip geldi. 

YENİ NEŞRiYAT; 

tır. 

CN.,tızr- i dün ar
kndıı.larının '\ e ad-

M ERH UM SUAT lıye men':llplarının 

AKCANER gbz y 1 n ar ~ınd·ı 
defnedılmi tir. Kabir 

basında müdde'umumi mua\ inlerinden 
Orhan '\ c Feridun, httııbelcr iradeierek, 
merhumun hayat ve hlzmetinı a11l.:ıtmı -
lardır. 

Kederdidt' ailC'sllc arkTıdaşlanna 
yctlcrimi1J blldırlrız. 

ÖLÜM HABERLE 

tllrl-

i 

Esbak defterdarlardan merhum 
Hayrinin refikası, Üniversite ordL 
naryüs Profesörlerinden Dr. Kerim 
Erim'in kayınvalidesi, İktısat Vektı. 
leti sanayi tetkik heyeti azasındnn Y 
mühendis Sudi Çobnn ve inşaat miı~ 
teahhitlerinden Sadi Cobanın anne· 
leri Bayan Refika Çob~n \<ısa bir ra
hatsızlığı miiteakıp irtihnli darıbaka 
eylemiştir. Naşi mağfiret naksi, bu 
günkü Pazar günu öğleyin, Ert'nkö. 
yünde Etemefendi sokağındaki 
98 numaralı kö~klerinden kaldırıla 
rak Zihni Paşa camiinde cenaze na
maZl kılındıktan sonra Sahrnyı Cc 
ditteki aile mnkbcresine defin edile
cektir. Salihatı ·nis\•andan olan mer· 
humeye Cenabı Haktan mağfiret di. 
leriz. 

* ARAMAK - Mart ayına mahsus 11 * 
inci sayısı cıkmıstır. Tüccardan Karadeniz Ereğlili 
.~ ADLiYE CERiDESi - Adliye Veka- Merhum Mehmet Hayrinin refikası. 

lc.ı tarafından her ay neşrolunan bu Gümrük \'e İnhisnrlar Vck·ı r .. 
mecmuanın otut birinci senesinin 2 ve 31 fetfı::l . d z k" c· •t ~~ c ı mu. 
üncu sayısı çıkmıstır. _1-. erın en e ·ı ımı og unun an· 

* ERCiYES - 14 \'e 15 inci sayısı nes
redilmlstir. 
* DÖNÜM - Bu aylık ziraat !TlE'<'mu

asının mart nQshası da çıkmıştır. İçinde 

ziraat tekniğine alt kıymetli yazılar var
dır. 

Bugün 

ncsı 

Bayan Saniye Cimitoğlu 
dünkü Cumartesi günii rahmeti rnh
mana kavuşmuştur. Cenazesi bugün 
öğleye doğru Kabataşta, Taşmerdi. 
ven sokağı 4 numaralı cvind<'n ka1-
dınlarak nam::ızı Besiktaş Sinanpaşa 
camiinde kıhndıktnn sonra ebedi 
makbercsinc defnedllccc:aır. l\ ~er· 

SARAY 

MELEK 

iPEK 

SİNEMALAR 
• hume hüsnü ahlfık ve fazilet sahibi 

çok hayır se~r bir hat•1n idi. Cena
bı Haktan kendisine rahmet ve mağ. 
firct dileriz. 

•Sokak Kıza 
•Şeref Yolu• 

lUES'UT BİR NİKAH 

Harikulade bir surette yaratılım 

S~Vil\/l.Li 
HAYDUA 

Büyük llc~·ccanlar - Harikulade l\Jrıccrnlar - Nefis 
Bir Aşk ve Sergüzeşt Şaheseri 

Fransızca Sözlü ve Renkli 
Filme ilfıve olarak FOKS dünya hab<'rlC'ri ve Balkan Kır Koşusu 

DİKKAT: Filmin uzunluğu dolayısile senaslar: 
11 - 2 - 4.15 - 6.30 z e 9 da 

Gece temsilleri için yerlerlnlzl evvelden nldırını1 

• 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
İSTANBULDA İLK DEFA 

Paris Soir'in tefrika ettiği en güzel roman ... Sıcak memleketle
rin mavi gökleri altında nefis bir tarihçe ..• 

ALOHA, SEVDALILAR CENNETİ 
BAŞ ROLLERDF 

JEAN MURAT - DAN!ELLE 

PA~~~~uı:. •• ~:~.~~~ ko:ı..~RIETIY 1 
Bugün !'aat 11 de Tenziliith :Matine , 

,--------------------------------------------!· Bugün TAKSiM Sinemasında 2 Büyük Filim Birden 
1) JACKİE COOPER - FRED BARTHOLO:\IEV 2) Arzuyu umumi üzerine 

Alay Ço ki ABDÜLVEHAB'ın en büyük zaferi 

ın F;!minde~u arı Aşkın Gız y a~'arı 
İSTANBULDA İLK DEFA rf 

Seanslar: 10,15 - 2 - 5,45 ve ş,~u aa : ı 
Türk~c sözlü - Arapça şarkılı yeni kopya 

Seanslar: 11,50 - 3,35 ve 7,20 de 
................ :!:mi .............. .... 

~--Bugün HELEK'le-.... 
LORETT A YOUNG - DON AMECHE 

HENRI FONDA 

BEYAZITTA 
Muhteşem ve 

'ıhhi 
gibi 3 büyük yıldız tarafından nefis bir surette ibda edilen iMARMA-.. R-·;çı $1e:R~F V©8=lkJJ 

Sc\'cn bir erkeğin yükselişi - Sevilen kadının fedakarlığı - Fransızca ı 
Sözlii Aşk ve vazife hi!'lerini mükemmel bir ~ckilde gösteren büyük film. 
DİKliAT: Bu filmde LORETTA YOUNG·un ii~ kız karde~i 

de rol almı~lardır. 

ilaveten : 1JIETRO JURNAL en son dünya haberleri 

Sinemasında 

Jeanet~e Mac Donald 
ın bu seneki Şaheseri 

-·-·-···· .. ····--.. -· .. ·· 1 

!zmirde, ikinci kar~ılaşmayı Al. TAK-SiM 

lınordu _ Galatasaray yaptı. Hakem 

ı •Se'l.imli Ra~·dub 

ıAlayın Çocukları• ve 
ıAşkın Göz Yaşlar1• 

Profesör Hasan Tahsin Ayninin '••••• Bugün saat 11 de Tenzilatlı matineler 
kızı Bayan Nesrin ile Tıp Fakültesi 
Fenni tedavi doçenti Doktor Reşat 
Garan'ın nikahları dünkü Cumartesi 
günü Beyoğlu Belediye dairesinde 
tarafeynin akrabalnrı huzurivle icra 
edilmiştir. Genç evlilere s~adetler 

---' ı A.Ş>lknnı 
Hasandı. Galatasaraylılar rilzgara 

LALE 

knrşı oyuna başladılar. Altınordunun $1K 

Allaya nazaran daha derli toplu oyu- SA KA~VA 

nu Galatasaray müdafaa:;ı i~i11 ilk cJa- AL KAZAR 

kikalarda tehlikeli oluyordu. Devre. 
nin 19 uncu dakikasında Altınordu SUMER 

Saidin gayreti ve Adilin ayağile bir AKIN 
gol kazandı ve devre 1 _ O Altınordu 
lehine bitti. MARMAl'tA 

İkinci devre yağmur nltında c'-·-
J ALEMDAR 

nandı. Galatasnray başı an nihayetP. 

ı •Lui Pııstörün Hayatı• 

ıTatlı Belfu ve •Ci1· 
: • te Avcıları 

ıSevdalılar Cenneti• 

ıArizona Kahraman-
laru 

C cTaptığım Kadın> 

: cŞeyh Ahmeb ve 
• Pnstırmacıyan • 

; ,.Aşkın Se. b 

cAşk Fırtınası> ve 
; •Son Ümlb 

kadar oyunn hakimdi. 37 inci daki
kada Altınordulular bir pemıltr kn. 
çırdılar. Osman bunu kurtardı. De\'
re sonlarına doğru Gündüz, knlecL 

TUR~N : •Memiş~ 

ÇEMBERLITAŞ: •Ayşe• 

cSon Ümih ve cAşk 
MfLLf 

Fırtınası• 

nin elinden topu kaparıık beraberli- FERAH 

ği temin etti ise de, hakem daha ev-
; AYŞE (Türkçe} \•e 

KARA ÇANTA 

vel ofsayd çaldığını söyliycrek bu BEŞİKTAŞ : •Ceoelitarık 

golü saymadı. Gnlntasaroylıh.· 1tiraz 
etti!er. Bu itiraz dinlenmiyere1t maç 
la 1 _ O Altınordunun galibiyeti ile 
neticelendi. 

An karada • 

Vefa - Gcnçlerbirliği 

Beılktaı Suat· 
park 

Kadıklly OPERA: 

izmlr Kal"tıyal<a: 

1 Z M l R KÜL · 
TÜRPARK 

İZMIR Yeni Si· 

Casusu• 

dileriz. 

~--

1 BORS A 
l 
1 LondrA 

6 - 4 - 1940 

5.2-1 
Nevyork 146 15 
Parlı 2 96875 
MllAno 7.45875 
Cenevre 29.355 
Amstrrdam 78.0153 
Brilksel 22 25 
Ati na o 97 
Sorva l 7825 
Madrid 13 61 
Budapestr 26 7075 
BOkrcs 0.625 
Belgrad 3 47 
Yokohama 34 3057 
Stokholm 31.0975 

i 
' 

1 

1 
, ................ t ......................... ~ı 

1 İlme Hörmet . . • San'ata Takdir . . • 1 
Kudrete Saygı Duyanlar a 

~ 

Bu hafta ILAIL (Ede Toplanıyoı 
1 -·insaniyet tarihinin yıkılmaz ı 2 - Amerika milyonerlerinin gö1 

iıhidesi .. POL MUN, .. ANL $ kamaştıran hayatından bi· 
'.l'A LUIZ ... DONALD VUD- ~ fantezi. 

• S'un yar~~tığı şaheser. 1 MiL YONERLER BARI 
LUı PASToRON Hayatı: 1-IADLEN KAROL- FRED 
Seanslar: l 1 - 2,30 - 6 - ve t Mac. MURREY. 

• SES 1 
......................................... ·-···· 

Dütiin İstanbul halkını 
hir hortum gibi 

çekip boşaltıyor. 

İZDİHAM 
Olmaması için biletlerinizi 

vrıktindc alınız. 

Bugün 11 den itibaren dc\'amh 
matineler 

9.30 da • Seanslar: 1 - 4.30 - 8,30 da 
a Bugün saat 11 de Tenzilatlı matine , 

1
__ 

1 ,.., ALt: MDAA _., 

1 ,ı İSTANBULLULARI 

'TYILMAZN ALi i Doro!~~mouı 
ş 

K 
FIATINASI 

filminde 

lSP ANY A HARBiNİf' 
Bütün Dehşetini GörünÜZ· 

Ayrıca: 

Fransız Dehasının 

Bir Harikası : 



t::: = 'T. 4. 940 

7 N!SAN 940 

TAN 
ABONE; BEOl;:LI 

TDrklyo Ecnebi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 .. 

f Seno 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. .. .. 
l\lilletlcrarası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler için nbone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek: 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara ıo kuru:ıluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

lekarhk Vergis; 
Bir mebusumuz, bekarlardan 

. vergi alınmasını teklif etmiş. 
llız, ilk defa ortnyn atılmamış olan 
hu teklifin kabul edileceğini hiç :.an. 
~1Yoruz. Bu teklifin kabul olunaca. 
kını hiç ümit ctıneyi~imiz de, bekar. 
larflan vergi almanın izdivaçları art. 
tll'acağına inanabilecek mebusları. 
lttızın ekseriyet teşkil edemiyeceğin
den emin bulunmamızdır. 

llu teklifi yapan mehusmnuzun. 
,Ö~·le düşiindüğiinü tahmin ediyo. 
tuz: 

b .. ' '- 1\lemlc'ket bekarları arasında 1 

ltyiik bir izdivaç aleyhtarlıl,'1 nr: 
l!u yüzden, memleket nüfusu artını. 
~ Qr · llalbukl, bu vaziyet karşıc;ında, 
~Şlcri, keyifleri, kazançları tıkırın. 
a olduğu halde, bekarlığı sultanlık 
ayarak evlenmekten kaçan vatan. 
daşları c\'lenmek mecburiyetinde hı
takacak tedbirler aım·ak, milli bir 
~;azifedir. Bu maksatla yapılabilecek 
1 k i lerden birisi de, bekarlardan 
\'ergi almaktır!,. 

Halbuki, memlekette bir izdi\'aç 
lleyhtarlığı :yoktur: Bilakls, Türki
t~de, hayat - birrok sebepler yii
tunden - bekarlar için, birçok yer
lerden daha meşakkatli, daha paha. 
lıdır: lln da, bekarların e\'lenıne ar
lldannı arttıran mühim sebepler a. 
;~sındadır. Fakat evlenmeyi güçleş
.,•rcn iktısadi, içtimai sebepleri - ki 
Unların birkaç sütun i~inde sayılıp 

:nlatdınası miimkiin değildir - or
k~dan kaldırmanın müsbet yolu, be. 
ar\•- ·· t lik b" d • ""kl lnek •.. us e · ır c ver_!!ı yu c-

,k • sayılamaz. Zaten ht>karlar, be. 
ariıkla •. k tının cezasını kaf ı derecede 

;~I nıektedirler. Ve onları vergi zo
e, - Yani bir nevi cebirle - izdi. 

'aca tnecbur etnıeğc çalı manm ve. 
tehilece". h" b" • 
'h.. gı ıç ır netice ra, dalı ola-
~taı! • 

. * 
~an Yaşatalın~ 

nu ~it • n, Cerrahpa a hastanesinde fe. 
~,~' ~dilmekte bulunduğunu söyli. 
ltıek hır hayandan mektun aldık. Bu 
u, bt.up, hrka!,' gün evvel hu siihın
h~ ır kısmını nesrettiğimiz mektıı. 
....._ ad.~ıpkısı idi. Ve bunu ya7.an da. 
tı •cer ınektubun sahibi 2ihi - al· 
~-~';::uklu bedbaht bir ana idi. FR
:tl ız., bu husustnki düşüncclerimL 
h~~uhtelif vesilelerle izhar etmi5 
t Undu- · · · llİt gumıız ıı,:ın, aynı mevzuu. 
l'\l defa daha deşmeyi foJ·dasız gö. 
fıt:oruz. Dava. yine ayni dava: Nii. 
t1ııt~tnu~un çoğalması için, altı ço
hil' u aıJelere madalya , ·ermek kafi 

tedbir değildir! 
_,,:lt Vesile ile, bekarlardan verrri 
kıın~ası ~evzuuna, bir baska ba
~(if an, bıraz daha ' 'e k•sa dönelim: 
ı,11 Usuınu7.un artması, sade izdi\ nç-
1~~ ÇOğnlmasınn, doğumların fazla_ 
hil· •sına bağlı değildir · Hatta dive itil k" - . ~ • 
ı-tı ı, dognıakta bulunan cocuk· 
-ur~ l'aşanıalannı temin edebilmek 
bit Unıuzun artması için, başka hiç 
)''ca~Y Yapmamıza lüzum bırakım. 

kadar kafi bir tedbirdir! 

llast * 
~ 
, .. Urıivers·t . . "k. llti( ı emızın ı ı ecnebi prore. 
hı.ıll Uzun ınüddettenberi rahatsız 
hatg1ll~Yorlarnıış: Bizi, onların ra. 
di)etil 1l<lar1 kadar, talebelerinin ken. 
l'ııııte hden mahrum kalmaları dıt 
l'ıı1ııtat5sir etti. Üniversite rcktörii, 
f~rı:e!e mucibince, hu ccnt'bi pro· 
btt 8 tın tedavi olunmalannı tam 
~lılıı:~e _ beklemek mecburiyetinde 
•st,1 uguınuzu sö,ylemiş. Acaba, :•'i 'nacak ecnebi profesörlerin te. 
t~ıe 0lunınalarını, bütün bir sene 

V; itı~e~·i taahhiit etmt'k, nezaket 
~1 11 0 ~?'Yetini gösterenler, talebele. 
Sirı, 

11 
ır seneyi boş geçirmemeleri 

İtil asıı bir tedbir düşündüler? 
les0t c~, alınan tedhir, maalesef, pro. 
'hay: 0kluğıı yüzünden talebelerin 
~'le k:kları mahrumiyeti telifi et. 

ı, h fi değijdir. Temenni edelim 
~lltll\~ nokta, hi~ değilse, bundan 
ltda 

11 
tn.ukavclelerin tanzimi esna. 

azarı dikkate alınsın! 

TAN 

' ! H eı ftt§l n o oıı MlYl~t§llhl©llb><®~ü l 
~ J '-·----

Lostracı Dükkinında 
. 

Benim ayakkaplarımı ya evde 
boyarlar, yahut ta eve ge. 

len bir boyacıya verirler. 
Biliyorum, yazıya ayakkabıdan 

başlamak ve musahabeye damdan 
düşer gibi kundura bahsiyle giri~
mek hoş kaçmadı. Bu, bizim nes. 
limizden ibeklenilemiyecek bir say 
gısızlıktır. Yeni şairlerden olsa 
idim hiç ziyanı yoktu; ziyanı yok 
ta ne demekmiş; pek münasip, 
hatta şiir mefhumuna pek uygun 
düşerdi. Mesela o ilk cümleyi şu 
şekilde bir manzumeye bile kalbc
dcbilirdim: 

Düşünceler 
Yazan: Refik Halid 

\ 

l!'it7~-,;ı~ 
=--=~-~ --- -

Tuvalet 
ı:.,·ae ooyarlar ayakkabımı, 

Bazı ban ... ' 
nazı da bir boyacı gelip boyar ka_ 

pıda 

Benim tabanı yarık kunduralarımı, 
Ayağıma taktığım o 

Sokak süpürgelerinin 
Yaşlı kokot suratlarını ... 

yüzünde acayip bir azametle otu. 
rur; etrafa yüksekten bakar ve so· 
kaktan geçenleri, hususi otomobL 
linin camından bakıyormuş gibi 
dudaklarında "hayat mücadelesin_ 
de muvaffak olmuşlardamm,, dL 
yen bir eda ile tepelerinden sey
reder. 

Bereket ki herkes böyle değildir, 
mahcuplar, vicdanlılar da vardır. 

Bunlar, vaziyetin faciasını hisse. 
derler, gözlerini önlerine indirir_ 
ler, yerlerinde ufalırlar; yahut ga
zetelerine dalmış görünürler. Ba
zısı da lostracının marifetini tema. 
şa ile meşgul olur: Sanki boyacı 
bir hokkabazdır. Bir hüner yapa. 
cnk, meseUı ayaklarını farkında ol
madan uçurup yerlerine birer ka
nat takacak! Gözlerinde böyle bir 
heyecanlı merak, bir fevkaladeliğe 
intizar hazırlığı sezilir. 

İşte yedi düvelin şiirine meydan 
okuyan özlü bir eser! Fakat, görü
yor musunuz. ne derece gayret et
sem yine benim manzumelerim ot_ 
dukça manalı, ibiraz da ahenkli, 
hulasa şiirle münasebetli zuhur e. 
diyor; mantığımın tamamiyle bo
zulmasına ve zevkimin kırılmasına 
imkan yok. Bundan dolayıdır ki 
muvazenesi irsi ve arızi, herhangi 
bir sebeple esasından sarsılmamış Bence lostracıyı seyretmek için 
bir adamın, kendisini ne kadar sinirlerin hayli sağlam ,·e insanın 
zorlasa deli taklidinde muvaffak t a m a m i 1 e s a b ı r l 1 ' v~ 
olmasını şüpheli bulmaktayım. tahammüllii olması lfızımdır; 
Nerede yukarıki şiir, nerede, ge- ille, ci!a sürmek için bol lekeli bez-
çen gün gazetelerde parçasına de münhal temiz yer ararken .. Bu 
rastladığım şu: , , bezi, evvla, dizlerinin üzerine ya-
Niya grad ha .., ... yar, haritaya eğilip hayat ::.ohası a. 
Kosko<'a bir ağaç görü,\'nrnm rayan bir diktatör cid<.liyetilc tet. 
Ufacık bir tohumda. kike koyulur; nihayet ~radığım bu. 

One ağaç. ne tohum lur, bulduğunu hesaphıyıp, ortası 
Om mani padma hum. tam parmağına gelmek şartilc <:-
:rnıını..um..es.i ... S.on..mısra. yanındaki )ine dolar kutuya 1lanar, bn§lar 
Triühım ihtara nazaran okunı:ırKen surn-nye ... raxın, 01r.:ız sem n ame. 
üç defa tekrar edilecekmiş. İki ve_ liyeyi yeniden tekrarlamak, yani 
ya dört değil ha! Tam üç kere; yok yine münhal yer aramalt icap eder. 
sa. anlaşılan -üfürükçü duaların- O ararken, istemiy>!r.,k, ben de u. 
daki gibi- efsun bozuluyor! Ne zaktan, kuş bakışı aramıy:ı koy:.ı. 
lüzumsuz zahmet Yarabbi! Yarab- lurum ve "Nah, şurası b:>ş! .. d iye 
bi, bu ne divaneliktir? işe karışmaktan kendimi giiç a!ı-
Yarab ne eksilirdi deryayı hikme_ koyarım. 

tinden 
Ya dehre gelmeseydim, ya aklını 

olma~aydı! 

mzım çocukluğumuzda, başları. 
na tavşan kuyruklarından süsl<:>r 
takmış, kıvırcık beyaz saçlı yaşlı 
zenciler sokak sokak gezer, kabak 
çalar, soytarilik ederlerdi ve söy_ 
le bir türkü de söylerlerdi: 
Kabak ta taktım boynuma 
Dingala, dingala, dingala! 

Başka ' bir Ozu:ı~nm aana var-
dır: Hep b;n mi rastgeli

rim, yoksa sıkıntıdan mütemadL 
yen onlar mı çay 1smarlarla; ne 
vakit ayağımı mahut dcm;re uzat
sam kapı gıcırdayarak açılır ve 
içeriye kahveci çırağı girip boya-

cıma bir kadeh çay :mn<ır. <Leıs~r:ı 
salonlarında kapısı gıcıt'damıyanı 

pek azdır; halbuki balmum!u ci
ladan ara sıra bir parmak çalsa
lar bu sinir bozucu ~esten ne ko
lay kurtulabilirler!) Boyacı cay 
fincanını sağ tara[ına koyar, bn
kar ki, hareketini güçleştiriyor, 

sola götürür; yine o~maz, iskem
lemin altına sokar. Bu scJer, onu 
devirmemiye çalışmak zahmetj ba
na düşmüştür, yer!me mıhlanır 
kalırım. Ayrıca düşıiniiriım, çay 
soğuyacak, ıhklaşmış çay kadar 
bunaltı veren ne vardır? 1lem, ne
den zavallı adam, benim yüziım
den, hatta daha doğrusu kundura
larımın yüzü yüzünden rahatç:ı ca
yını içmesin?"~n iç, beklerim',, de 
mek isterim amn, ya tutar dıı. baş
kasında hiç sevmediğim, fakat ker.. 
dimin ekseriya yaptığım şekilde -
içine çeke çeke, süze c;üzc, hopuı·
dalarak, sesli şamatalı i.;crse~ 
Ayağımı demire her veçhilc mü

nasebetli, yani ne sert, ne hafif 
basmak ta mcselo?di.:-. Hafif 
basarım, fırça dar!:>elerı!e ilerıye 

geriye birteviye kayar, boyacııun 
içinden "Amma da bacağı kuvveT
siz, hovarda herif imiş be!,, dedi
ğini duyarım. Sıkı bassam korka
rım: Ya hızla fırlayıp bin şefkat 
ve muhabbetle, okşaya ı:oklıy:ı tu
valetini yaptığı nankör ayağım çe
nesi budur diye Da:nsey in yum
ruğundan sert, suratına inerse? 

Sonunda parlak deriyi kuru ke.. 
ten bezle gıcır gıcır, yağı tüken
miş araba dingili gıbi öttürüşüne 
ne buyurulur? "İstemez, sPssiz fil. 
mi tercih ederim!,, demek arzusı.;
na kapılırım ama, işini muvaffakı
yetle bitirdiğini göstere!l kiılh:ın
beyi cakasından adamı mahnım et
mek doğru mudur? Bana öyle ge
lir ki, boyacılar sırf bu sesi çıkar
mak için ayakkaplarımızı itina ile 
ciliılarlar ve parlatırl::ır. Belediye. 
nin lostra salonlarında o ca~nlı bcs-

Dikkat ediniz, bu türkünün de 
-tıpkı deminki şiirde olduğu gi
bi- ilk mısraı Türkçe, ikincisi, 
Latince veya Hintçe yerine, vah
şice! Zuhuri Kolları ve tuluat kwn 
panyaları da, içinde: 

Burundan Gelen Baş Ağrısı 

Ham, hım, hom, şaralor 
Yahut ta, 

Ehtepeta, yestepeta, çüş katapina! 
Nev'inden hiç bir dile ait olmı

yan acaip sözlü oyunlar oynarlar
dı. Yeni şairin manzumesi bana 
ancak bunları ve üstat Hüseyin 
Rahminin (efsuncu baba) sını ha
tırlatabiliyor. 

1 ytst, bız yine, tercihen, kun_ 
dura bahsine gelelim: Evet, 

benim en az uğradığım yerlerden 
biri lostra salonlarıdır. Elalemin 
gözü önünde, yüksek bir iskemle. 
ye çıkarak ayaklarımı, ne olsa bir 
insan olan boyacının burnuna küs 
tahcasına uzatmak; kire, çamura, 
toza bulanmış, yerlerde sürünen, 
sürtünen bir süfli uzvumu, nadi
de bir taam, derisinin kırmızı, sa
rı veya siyah rengine göre, mese
la istakoz haşlaması veya balık ve 
patlıcan dolması imiş gibi adam. 
cağızın tam ağzının hizasına koy_ 
mak şiddetle hicabıma dokunur. 

Halbuki bazılarına bakarım. öy· 
1e hissiz, kayıtsız dururlar, öyle 
bir alışkan tavır alırlar ki zanne
dersiniz esas işleri ve sanatları, 
bir dükkandan öbürüne girerek a_ 
yakkabılarııu boyatmaktır. İskem
ledeki benimsemiş hallerini loko
motife geçmiş bir makinist, direk_ 
siyona yaslanmış bir şoför, yazı 
makinesinin önüne oturmuş bir 
daktiloya benzetirim, yaraştırırım. 
Bir kısmı ise: "İşte ben de koltu.. 
ğa geçtim, ayağımı birine uzattım, 
ayağıma kapanan var, oh, adeta 
ikbal mevkiindeyim!.. manasına 

Burun n<'zlcsinden gel<'n baş ağ
rısını herkes bilir. Bunun gibi, bu
run içeri. inde polip olursa, insan 
burnunun üzerine düşüp te burnu
nu zedelerse gene baş ağrısı gelir. 
Bu sebepler bellidir. Fakat bun. 
}ardan başka, burundan gelen bir 
türlü baş ai',rrısı daha vnrdır. Bunu 
ancak mütehassıs hekim burunun 
i~erisini mahsus aletle muayene et
tiği vakit anhyabilir. 

Bu türlü baş ağrısı, burunun i
çinde bazı kısımlarda damarların 
şi mesinden ileri gelir ve burunun 
içerisi ilaçla tedni edilince baş ağ
rısı geçer ... Onun için baş ağrısı de
vamlı olunca - insan kendi ken
dine buna sebep olarak - burnun
da nezle veya polip olduğunu ken. 
di kendine bulamazsa, bir kere bu
run mütehassısına muayene edil. 
mek fa,ydalıdır. Hatta burunun içe
risindeki sempatik sinirlerile baş 
ağrısının sıkı münasebetlerinden 
dolay ı , baş ağrısı burundan gelse 
bile, burun içerisinde ilaçla tedavi 
edilince. baş ağrılarından ba!;?ka 
tiirli.ilerinin de geçtiği çoktur. 

Yüzümüzdeki, alnımızdaki ke
miklerin arasında bulunan boşluk. 
ların iltihap peyda etmc.'si de baş 
ağrısına sebep olur. De\"amlı ha~ 
ağrısına sebep olan bu iltihabı dıJ 
teşhis ve tedavi edecek burun mü. 
tehassısıdır •.. 

Göz hastalıklarının da bir çoğu 
baş ağrısı verirler. Göz kapakların
da iltilıap bulununca, gözün içinde 
suyun tansiyonu artmasından ile. 
ri gelen glukan hastalığı olunca, 
baş ağrısı olur. Bunlardan daha 
mühimmi, insanın gözleri uzaktan 
yahut yakından iyi göremeyince. 

baş ağnsı g<'lmesidir. Biilfığ ~·a~ı
na gelen gençlerden bir çoğunun 
çektikleri baş ağrısı hundan ileri 
gelir. O yaşta gözün uzaktan Ye 
yakından giirmek hassasına halel 
gelir. Bundan baş ağrısı meydana 
çıkar. Başı ağrıyan genç, göz mü
tehassısına muayene ettirilip te, 
gözlerinin uzaktan yahut yakından 
iyi görmesi için liizunılu olan göz. 
liik takılınca, hnş ağrısı dn kendi 
kendine gc!;er ... Onun için gençler, 
huş ağrısına tutuldukları vakit, 
gözlerinin iyi göriip g(irmediği ha_ 
tıra getirilmek ve iyi giirınediği an
laşılınca, göz miitehassısına nıua. 
yene ettirmek iyi olur ... 
Baş ağrısının buraya kadnr say_ 

dığım sebepleri herkesin anlıyabi
l«eği ~e:vlerdir. Bunlnl'dan baska, 
:rnlnız hekimlerin dlişiiııt'cckleri \'e 
teşhis edehilecekleri sebepleri. ta. 
hii, burada :rnzamıyacağını: l\fo_ 
sela kan icerisindc bir urdan, bel
kemiği içe.risindeki :.uyun tıınsiyo. 
nu artmasından ileri gelen ha~ ağ_ 
rısı .... 

Fakat, hayatın sonbahar mevsi
mine gelmiş bayanlardan bazıları. 
nın çektikleri bir baş ağrısı vardır 
ki, onu da hatıra getirmek IUzıın
dır: Bunu da çok defa mua~·~·eıı 
günlerin kesilmesine atfederler. 
Bununla beraber ''İİ<:>udün her ta
rafını yokla~,P cilt altında, bilhas. 
sa ensede. arkanın ;yukan kıs"l1ın_ 
da, omuzlara doğru yerlerde kikük 
küçük ve el altında tazyik edildi
ği vakit kıtır, kıtır eden yuvarlak. 
tar bulunup bulunmadığını aramak 
b·I olur. Bunlar hissedilirse baş 
ağnsı sellülit hastalığından Heri 
l!'eliYor demektir. 

teyi yasak ettiği gün müteraitki 
mutekamil boyacılık sanat imiz Av
rupadaki derkeye dü~er, yani ince 
sanatten artistlikten ba1a:ıacılığa 
iner. 

Bir kısım müşteri, denebilir ki, 
kendi ayakkaplarına fışıktlr; yeri. 
ne oturdu mu, gözlerini bir türlü 
ayaklarından ayıram3z; o ne bay
gın, hayran, mahmur, iltifatlı ba
kışlardır ... Bir onları sey~ı:?der, bir 
boyacının yüzune bakar. Derileri 
mukayese için mi? Bittabi değil! 
Ondan meth beklemek~edir; ister 
ki "Ne vidala bu efendim, ne gü. 
zel biçim, ne sağlam mal, ne u~
tEılık!,, desin. Hep bu intizard:ıdır; 
hatta, ara sıra, yanınd·ıki müşterı
leri de süzer: 

- Tebrik ederim, ayakkap1arı
nız şaheser! 

Demediğiniz için adeta, sizlere 
bile somurtgan durur. Çıkıp gider. 
ken yüzünde şu ma."la okunur: 
"Bu memlekette takdir yok. mü
kemmel eserler karşısıncl:ı h'y<?Can 
duyulmuyor, ne bed!:>ahtlık!. 

Bununla beraber, doğrusunu 
isterseniz, büyiık catlcle.ler. 

de, bilhassa Beyoğlu caddesindeki 
dükkanlarda beş kuru~ mukabıli, 
hem kundura boyatmak, h..?m or. 
dakika dinlenip etrafı scyretnıC!k 

İstanbulun en karlı bir i~i, en u. 
cuz ve faydalı bir eğlcn.::csidir. İl. 
le müşteriler arnsında kadın da o
lursa ..• 

Ben lostra salonuna gi:-ip iskem. 
leye bilaperve oturan ka<.lımn ir;. 
timai cesaretine her zaman hay. 
retten kendimi a1am:ıınışımdır. 

Bravo, işte asıl erkek ruhlu kadın 
odur, bir ordunun içine korkma, 
bırak! Traşı uzun, dişleri çürilk, 
bir yabancı ayaklarım yakalam~~. 
eviriyor, çeviriyor; b-aşı tu diz
.kapağı hizasında, bir doktor haza. 
katile çalışıyor, o buııJarct t3ma_ 
mi!e kayıtsızdır, mert ve knygu_ 
suzdur, arslan yürekli Rişar t5 kc.n. 
disidir. Hem onların işı bizimki gi
bi kısa da sürmez, ekseriya vakit 
kaybettirici oyuncaklı şey•iir de. 
Uçlarına kırmızı boya sürecek, 
yanlarına mavi, !opuklcırına da 
vişne çürüğü. Bu, ayakkabı boya
cılığından fnzla bir makyaj sayıla_ 
bilir. Hem de bütün ~özler;n üze. 
rine çevrilip her safhasını ayrı ay
rı, hakem heyeti azası dikkatile in
celedikleri bir açık salon makiyajı! 
Sonunda, korkarım ki lostracı şöyle 
deyivermesin: 

- Eh iskarpinlerin in boya işi 

bitti; şimdi ayağının demin dur
duğu yere başını koy, çehre bo. 
yanı da yoluna koyalım, hıvaletin 
iki başlı tamamlansın! 

Lostra salonları bana, yliksek 
ve ihtiramlı yerlere çeşit 

çeşit şekilde ve kıyafette sekiz, on 
Buda heykelinin dizildiği acaip bir 
Hind, Çin mabedini de n:ıtırlatır. 
Sanki boyacılar, birl?r örnek elbise 
giymiş rahipler, putperestlerdır. 

iliıhların önüne çömelmişler, ayak
larına sarılmışlar, bir nevi ibadet, 
tapınma halindedirler. Ara sıra 
cırlak bir keman gı.::ırtısı d:ı duyu. 
lur: Mabedin sazı! 

Köşe başlarında, soknk ortası, 
seyyar lostracıya ise ayakkapla-:ı
mı hiç boyatmam. Dunıp dururken 
elimi şakağıma dayayıp ve arkamı 
çıkarıp Rodin'in mt'?~!'ıur !Le Pen
seur) heykelinin bir cılız taklidine 
benzemekte ne mana var? Geçen 
gün Şişli semtinde bir ufak lostra. 
cı dükkanının önünden geçerken 
gözüm ilişti: Mevcut dört iskemle
ye de dört kadın oturmu:?, ayaki::ı
rını boyatıyor: 

- Hah, dedim, Amet'ikada Afro
dit isminde kurulan.yeni din için 
münasip bii: ibadethane orojı?sı ... 
Kliselerine böyle bir sıraya yüksek 
kürsüler dizerler, demir basa
maklar koyarlar, her birine bir ka
dın oturur ve ibadete gelenler ön. 
lerine diz çökerler, bir yandD;l org 
çalar, bir yandan da bunlar, yüz. 
!erini, gözlerini ayaklara sürüp s:i:. 
tüştürerek ilahi ve mezamir okur. 
lıır! 

Gördünüz n. ne vaptım, nP. et
tim, yine yazıma Afroditi sıkxstır. 
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S•!ftim 
Söz Politikanın +. t,. 1., 9 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Harpten evvel bütün dünya eko-
. nomistlcri, dünyanın ıeçir-

mekte olduğu buhranları kar~ılamak 
için mütemadi iktısadi çareler arı
yor, fikirler biribiriyle sarpışıyor, 
fırkalar boğazlaşıyor, serbest iktısat, 
faşist iktısadı. sosyalist iktısadı hir 
harp meydanında çarpışan ordular 
gibi biribirleriyle harp ediyorlardı . 

içtimaiyatçılar çökmekte olan bir 
medeniyetin üstünde kurulacak yeni 
bir cemiyetin münakaşasını yapıyor, 
nelerin değişeceğini, nelerin değiş
mesi münasip olmadığını istidlilJer, 
iı;tintaçlar, radikal çareler, muhafa_ 
zakar prensipler, kökten koparan 
kasırgalı fikirlerle halle uğraşıyor· 
lardı. 

Filozoflar, :zıddiyetler içinde gün. 
den güne bozulan insan münasebet. 
)erini, daha yüksek bir moral, daha 
müsavi haklar, daha adilane düstur. 
lar, daha hür prensiplerle tanzim et· 
mek için, bütün diinya seyrini yeni 
formüllere, yeni bir tefekkür meka. 
nizmasına bağlamıya çalışıyorlardı. , 

Şairler, edipler, bütün devirlerden 
gelen romantizm, lirizm, kübizm, fü_ 
türizm, realizm ve daha bir çok 
"izm., lerin fc\'kine çıkarak, cemiyet 
içindeki insanların istıraplarından 

hahseden, tabiati ve hayatı aksetti. 
ren daha hür, daha faydalı bir sanat 
yaratmak için şiir ve edebiyattan zi
yade münakaşa liudutları içinde yu. 
varlanıyorlardı .• 

İlmin, fennin, iktısadın, içtimaiya. 
tın geçirdiği bu keşmekeşler nihayet 
harp ismi altında patla~·ıverdi. İktı. 
satçılar, dilini yuttu, içtimaiyatçılar, 
cemiyet tekamüllerine ba}tarak ver
dikleri hükümlerin son karar kılaca. 
ğı şekli tayin için koydukları pren
siplerin hangisinin doğru, hangisinin 
yanlaş olduğunu artık ispata çalışmı. 
yorlar. Şairler, edipler, haniya o 1914 
harbindeki vatanpen·erane şiirler

den hiç birini söylemiyorlar. ltalya
da hir ormanın içindeki kulübesine 
gizlenen, ve bütün insanlığa harp te
raneleri okuyan ne bir Danonçiyo' -
nun, ne de insaniyete isyan eden fi· 
Jozof ~airlerin sesi duyuluyor. 

"Sük\ıl, sükt1t bahçeler dolusu., 
"Dilşün, düşün kitaplar dolusu., 

Artık, Venedik taraçalarından fiir 
sesle bağıran Mussolininin, Berlinin 
muhteşem .salonlarında "Versailles,, 
diye haykıran, 1914 - 1918 harbinin 
mesullerini bir söz tufaniyle idam 
eden Bitlerin de o gür sesi duyulmu. 
yor. Sokaklarda siyasi prensiplerin 
arkasına takılarak, hak, hiirriyet, de.. 
mokrasi, faşizm, daha bir çok izm'ler 
bağıran halk sesleri de, top, tüfek, 
mitralyöz, bomba seslerini daha duv
m~dan ke. ildi. Dünyanın bugünkli 
manzarasına bakınca insan, ne ikti
satçının prensipini, ne içtimaiyatçı
nın kanununu, ne filozof un protesto. 
sunu, ne şairin taşan heyecanını, ne 
de nümayişçinin feryadını sezebili
yor. Bütün bu sükutun içinde yalnız 
G. E. Wells'in "Bir Hukuku Beşer 
Beyannamesi,. nidası yükseldi, uto. 
pist müellifi ıibi, bu narin sada da 
bu sükütun i~inde kayboldu, gitti ..• 

Bu de,·rin, bu korkunç, bu devir_ 
!erden devirlere ıeçen insanlığın bu. 
günkü muazzam siiklıtu İ!;inde yalnız 
politikacılar konuşuyor... Ne konuş
tuklarını, ne diişündüklerini, bütiln 
bu ilim, sanat, iktısat, felsefe ulema. 
sının halledemedikleri bu meseleleri 
nuıl halledeceklerini faş etmeden 
konuşuyorlar ... Söz harbin diyorlar ..• 
Son söz belki onun, belki beklenmi. 
yen siirprizlerin. Fakat şimdilik söz 
politikanın. 

Şiirin, fikrin, felsefenin hu sükutu 
karşısında, söylenecek bir mısra ka.. 
hyor: 

Ey seyfü kalem. ey iki mahkfı. 
mu siyasi. 

• Samaunda hukukçulardan B. HalOk'a: 
"Bahsettiğiniz ekalliyetin ismini bilme

dikçe, oradan bu mesele hakkında ne tah
kikat yapabilir, ne de ilzcrinde fikir yü
rütebiliriz. Daha sarahatle ynzars:ınız o va
kit liİZe fikirlerimi bildirebilirim." 

Fatihte M. Atalay imzalı mektubun 13., 
hlblne: 

"Bahsettiğiniz mevzu üzerinde muhte
lif defalar yazdım. Bu meselenin halli za
man lı,;idir. İhtiyacın herkes farkındadır. 
Fakat icraat ne sizin, ne de bcnlın iste .. 
dlğim gibi silrntle yürüyemiyor." 

dun. Aktüaliteye hiç olmazsa b ir 
tarafında olsun temas etmiyen mü. 
sahabenin içinde bir eksiklik du
yarsanız. Bu gibi dal buda~ salmış 
meseleler patlıcan mevsımine ben
zerler; her sofrada en aşa41 bir çe. 
şidine olsun rastlarsınız ,.e asıl tu
hafı rastlamasanız da noksanını 
hisseder. muhakkak ararsınıı:. 
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Şanı Ordusu, Kahire 
Karşısında Çekiliyordu 

Salahaddin gelen ültimatomlara 1 ihtiyatlı lisanı ile cevap vermiye lü
Iazım gelen cevapları veriyor, amca- zum görmedi. 
sın~n. lüzums~z. yere kaçırdığı fırsatı - Git, efendine söyle. Belbisi iş-
telafı çarel:rını .arıyord~. . ~~l ~tmemiz şehri zaptetmek için de-

Etrafa gonderılen keşıf kolları ıle gıldır. KendLc;inin bize karsı yaptığl 
bir gün Şam ~r~~-s~n-~n bü~ün ricat hareketten dolayı kendimlzi emni
hatlarırun kesıldıgını oğrendıler. Ifar yette görmek kindir. Sultanımızdan 
be .geçecek oı_:;alar Şir~ohun ordµsu talimat gelinciye karlar burada bck
lntızamına ragmen badıreden kurtu. liyeceğiz. İşte bu kadar. 
lamıyacaktı. v · · d k l · · t" d t . - ezır sız en a eyı ıs ır .a c-

Şaverin dedıği gibi çekilmek js. der. 
teseler, bütün ordu bir hücum kar_ 
şısında kalabilirdL 

Şirkoh yeğenine~ 

- Senin reyine itiraz ettiğime ha
tn eyledim! diyordu. Daha o zaman 
Mısıra girseydik bi_!' ümit vardı. Fa
kat, şimdi bu yolda bir harekete geç
mek zorla felakete atılma,k demektir. 

Salahaddin, Nureddinclen gelecek 
olan kuvvetle de bir şey yapılacağına 
ihtimal veremiyordu. Kuvvet ne za. 
man yetişecek? O vakte kadar dliş
man taarruz edecek olurs:ı nasıl mu
kabele edecekler? 

Birkaç gündenberi genç emir, atı
na biniyor, yanına bir kaç kişi alarak 
uzun gezintiler yapıyordu. 
Şam ordusunun geç~bileccği )Cr

lerde ehemmiyetli faaliyet vardı. 
Bundan Şirkoh ta kuşkulanıyor; şim_ 
diye kadar muvaffakıyette:ı başka 
bir şey bilmiyen ihtiyar kumandan 
mesuliyeti doğrudan doğruya kendi. 
sine ait olan bir muvaffakıyetsizlik
ten endişe ediyordu. 

Salahaddin bir gün bizzat yaptığı 
keşif harekatından dönmüştü. Şirko
ha: 

- Bu vaziyetten çıkabilmemiz için 
bir tek çare var, dedi. 

- Nedir? 
- Müstahkem bir mevki ele ge-

çirmek ve sultandan gelecek küvvct. 
lere intizar eylemek. 

- Doğrudur. Zira burada bizim 
için her an tehlike mevcut. Fakat 
hangi müstahkem mevkii ele geçir
meli? 

- Ben bir kaç gündür tetkik edi. 
yorüm. Bu hususa en müsait 5ehır 
Belbis'tir. Şehir haraptır. Fakat Fa. 
tımiler burasını ehernmıyetine bina. 
en güzel tnhkim etmisler. Uzun müd-
det dayanabiliriz. ~ 
Şam ordusu ertesi gün haz1rlan

dL Kahirenin karşısındaki mevziden 
çekildi. 

Herkese Mısırda yapılacak bir iş 
kalmadığından dolayı avdet etlildiği 
söylenmişti. Şayia derhal Kahireye 
yetişebilecek tarzda j'ayılmıştı. 

Ordu geri dôncıa, çomn yanın. 
dan geçerek şehre yaklı:ışıldı. 

ğı zaman Salflhaddin bütün eınirle. 
ri topladı. 
-=:. Dostlarım, dedi. Çehreı!izden 
anlıyorum ki, bu ricatten memnun 
değilsiniz. Fakat biz ricat etmiyoruz. 
Şamdan gelecek kuvvetleri burada 
beklememize imkan y::>ktu. Bir müs
tahkem mevki ele geçirip orada ge. 
Lecek kuvvetlere intiz:ır edeceğiz. O
na göre tertibat alınız. Derhal taar
ruza başlıyacağız. 

Hı:ıber yayılır yaY11maz bütün as
Kerde o derece büyük bir şevk uyan
dırdı ki, Bellisteki kuvvet müdafaa
ya vakit bulamadı. Şehir, bir kaç sa
at içinde 'kalcsile beraber Şam ordu
sunun eline düştü. Şirkoh, muvaffa. 
kıyetindcn emin olduğu için derhal 
sultana mufassal bir rapor gön
derdi. Belbisin zaptı haberi Mısı
ra varır varmaz, Mısır ordusu ve A
morinin kuvvetleri şehri istirdat i
çin süratle yola çıktılar. Fakat Sala
haddin şehrin muhasara edileceğini 
tahmin ederek Mısır ordusu gelinci. 
ye kadar müdafaaya hazırlandılar. 

Şaver, şehri kolay !tolay istırdat e. 
demiyeceğini biliyordu. Şirkohun bu 
hareketini ancak şerefli !:>ir sulh ak
detmek suretile sultan nazarında 
mevkiini tahkim etmek maksadına 
atfediyordu. ııı 

- Ectsin. Eğer edebilirse .. : 
- Vezir Belbisi teslim ettiğiniz 

takdirde dermiyan t:?deı..:eğiııız tckli
!atı kabul edecektir. 

- Sultandan talimat gelinciye ka
dar bir şey söyliyem~m. 

- Talimat size ne ~uretle gefobi
lir? Şehir muhasaradadu-. 

- Talimat bize taze ve kuvvetli 
bir ordu şeklinde gelir. O zaman Mı
sır ve Kudüs ordularının ne vaziyet
te kalacağını vezir ile beraber düsü-
nürsünüz. 

Murahhas, şehirden çıktı. 

Ş ırkohun gönderd;ği sal sultan 
Nureddinin huzurunıı çıka

rak vaziyet hakkındaki raporu tak
dim etti. Nureddin okuduktan sonra 

Salahaddinin babası Eyyubu saraya 
çağırtarak: · 

- Ya Ebu Yusuf, 1e<li, sana sefer 
göründü. 

- İrade buyurursunuz. 
- Esedüddin ile Saliıhaddin Kt.:-

düs Kralı Amori ile ::\fısır kuvvetle. 
rine mukavemet etmek için Belbisi 
işgal etmek suretile uek akilane da\-
ranmışlar. Onların imdadına bir kuv. 
vet göndermek lazım geliyor. Bu 
kuvvetin kumandasını sen deruhte 
edeceksin. 

- Derhal Belbise harek~tc hazır. 

!anıyorum. 

- O halde nasıl imdatlann:ı yeti
şeceğiz? 

- Sen kuvvetlerinle Kudüs kralı 
Amori'nin memleketine yüklenecek. 
sın. 

E yyup hafıf bir tebessüm ile it

mam etti. 
- Ve Amori de tabii Belbiste .Mı

sır ordusu ile beraber bulunan kuv
vetleri Kudüse çağıracak. 

- Vezir Şaver bu mühim muave
netten mahrum kalınca tabiatile E
sedüddin ile uğraşamıyacak b ir va
ziyette bulunacak ve onun teklif e. 
deceği müsalahayı kabule mecbur o
lacak. 

Eyyup, derhal silah altın:ı alınan 
mühim bir kuvvetin başma geçti. 
Kudüs kralının hudutlarını tec:ı·;iiz 
ederek ilcrlemiye başladı. 

Belbiste muhasara edenlerle mii
dafaa edenler arasında belli ba:::lı bır 
muharebe olmuyordu. Şaver dairr.a 
Şirkohun kendi tekliflerini kabul e
deceğini zannediyor' ve anbean mü
tareke haberine intizar ediyordu 

Beklediği mütareke başka bir şe
kilde kendini gösterdi. Mısır ordus.u 
ile_ birlikte şehri muhasara eden haç
lı kuvvetlerin reisi askerlerine bü
tün çadırları toplam;ı,ları <0mrini Vt'r. 
di. Muhasarayı idare eden Mısır ku
mandanı, bu ani hareketin esbabını 
sordu. KE'11disine "Kralımız tarafın
dan emir geldi, derh:ıl Kuclüse hare. 
ket edeceğiz! Her halde f c vkalfıde hır 
vaka olsa gerek. Başka bi:- şey bil
miyoruz!., dediler. 

Muhasara ordusu kumandanı ve. 
zire vaziyeti bildirdi. 
Şaver de Kudüs kralının bu ha

reketinden bir şey anlamaınıştı. Ya
nında bulunan haçhlara haliienin 
kendilerini zannettiklerinden ziyade 
in'am ve ihsana garkedeceğini, ynlnız 
BelbiG muhasarasını bir an evvel hı. 
tama erdirmek için ayrılmamalarını 
söyledi. Haçlılar: 

- Kral böyle emrdmi~. Kalama. 
yızdan başka cevap veremediler. 

. --- - .... 
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BİTARAFLAR 
Vaziyetlerini Tayine 

Mec urdurlar 
( 3aşı 1 incide) 

raf memleketlerle ticaret muahede.. 
lerj aktederek, bazı ihraç mallarını 
kapatarak ablokayı kuvvetlendirmi
ye çalışıyorlardı. 

B u defa harbi hızlaİıdırmak ve 
ablokayı sıklaştırınalt kararı 

vc-rilincc, ortaya bir bitaraflar me. 
selesi çıktı. Müttefikler bu delikleri 
kapamıya karar vermışlcrdi. Bu de
likleri kapayabilmek için <le bitaraf
ların artık komisy;mculuk yapma~ı
na. yahut el altından Almany:ıya mal 
satmasına müsaade edilmemesi ka
rarlaştı. 

Şimdi Balkan devlet1~ri de dahil 
olduğu halde bütün bitaraf memle. 
ketler müşkül vaziyettedirler. Artık 
ya Almanyayı veya müttefikleri gii
cendirmeksizin bitaraflL'<ta r:!evnm 
etmek hayli gliçleşecektir. Anlaşılı
yor ki, müttefikler <le, beync1-milel 
kanunlara riayet endişesini bıraka
rak kati hnreket edecek ve icap eder_ 
se bitaraflıklarını muhafaza etmiyen 
devletleri tazyik edeceklerdir. 

Bu kararın tatbikine evvela 1s
veçten başladı1ar. Şimdiye kadar Al
man gemileri Norveç kara suların
dan geçerek Almanyaya İsveçin de
mir cevherini taşıyorlardı. l\füttefik. 
ler, 1sveç ve Norveçe bir nota vere
rek şimdiden sonra bu kaçakçılığa 
müsaade etmiyeceklerini, Alman yaya 
demir cevheri vermekten vazgecmez
forse kara sularına girerek Alm~n ge
milerini tevkif edeceklerini bildir. 
mek üzeredirler. Bu demir cevheri. 
Alman harp sanayiinin ruhunu tes·nl 
eder. Alman sanayii bu ı:evheri bula
mazsa işliyemez. 

Müttefikler ikinci hamle ol::mık, 

Almanyanın Romanya ve Sovyl"t 
Rusyadan temin etmekte olduf,u pet
rolün Almanların eline g(•çmesine 
mani olmıya çalışacaklarclır. Bunun 
için takip edecekleri yolu gizli tu
tuyorlar. Fakat harbe müncer olma
sı mümkün olan ihtimalleri de göze 
alarak kati bir liarekette bulunaı..:ak
ları anlaşılıyor. 

Bu arada, Almanyaya komisyon. 
culuk yapmakta olan İtalya ile, Al
manya için bir anbar hizmetini gb. 
ren Balkanların da iktısaden s1kı~tı
rılacakları muhakkak gibidir. 

Binaenaleyh, bitaraflar artık vazi
yetlerini tayine mecbur clacaklardlr. 
Ya Almanya ile beraber yüriiyüp 
mahvolmayı göze al:ı:::aklard ır; yahut 
müttefiklerle clele verıp zaferden 
sonra istiklal ve istiklallerini kurtar
mıya çalışacaklardır. 

Bu sebeple bugün harp, en nazik 
safhasına girmiştir. Cünkii. harbin 
bütün Avrupaya yayılması tehlikesi 
başgöstermiştir. 

Tuğyandan 
Sonra 

(Başı 1 incide) 
tehdidi altında bulunduğundan toh
liyelerine devam edilmektedir. Bu 
köyler halkı yüksek tepelerde çadır_ 
larda ve civar köylere yerleştiril. 
mcktedir. 

Karayaka, Sestek ve S1msak kiiy
lerinden şimdiye kadar haber c.Jına
mamışbr. Nakliyat, Mellibuk ile Ka. 
lekale köyleri arasında i5liyen kayık
lar vasıtasile temin edilmektedir. 

M ünakaliit temin edilemedi 
Amasya, 6 (Tan Mnh:ıbiri bildin. 

yor) - Sular, bazı mıntı:ıkalarda <ı 
zalmıya başlamıştır. Faknt, münaka. 
lfı.t henüz temin edilememiştir. Kur. 
tarma işlerinde çalışmak iizere Sam
sundan buraya 18 kişilık bir amele 
kafilesi gelmiştir. 

Ağaçlara sığmıp dört p,ündenberi 
imdat bekliyenlerden 40 kadarı kur
tarılmıştır. Diğerlerinin de kurtarıl. 
masına devam ediliyor. 

İstasyonda mahs~r kalan memur. 
lara kayıklarla yiyecek gönJerilm('si. 
ne devam ediliyor. 

Bir llolanda Devriyesi 
Kaybolmuş ' 

Arnsterdam, 6 (A.A.) -= Geçen 
çarşamba günü bir Holanda devriye
sinin Alman hududu civarında orta. 
dan kaybolduğu bugün üşa edilmek
tedir. 

Ve Rusyadaki Almanlar 

Geri Dönmek istiyorlar. 
Bükreş, 6 (A.A.) - Cernauti'det! 

bildirildiğine göre, Sovyet sınai 
merkezlerinde bulunan Alman mü.. 

Müttefikler, İsveç 
Norveç' e Ayrı Ayrı 
Birer Nota Verdiler 

• hendisleri ve mütehassıslan Alınan.
yanın Moskova Elçisine memleket.. 
lerine dönmek istediklerini bildir• 
mişlerdir. 

ffiac;ı 1 fnt"idel cenubu şarkisindeki me~leketlerle 
Koht, Norveç bitaraflığının tay- ticari münasebetlerini azami derece. 

yareler tarafından ihlali hakkında de inkişaf ettirmek üzere giriştikleri 
da şunları söylemiştir. teşebbüsleri mevzuubahis eden ve 

Beşi Almanyaya, onu İngiltereye hükumetin naşiri efkarı olan Macar 
ve altısı da Rusyaya ait olmak üze. (Est Ujusag) gazetesi <;öyl'1 yazmak. 
re bu hususta 21 protesto yapılmış- tadır: 
:.1r Bu protestolardan bir kaçına bu "Macaristan mallarını ecnebi mem 
uç memleket verdikleri cevaplarda leket!erine satmakla m.emnun ola
ı~orveç bitaraflığının ihlali mı::vzuu. caktır. Fakat hiç kimse ö:ıce en kıy. 
tahis olmadığını bildirdiler Fakat metli şey olan istiklali ve adale.te 
ben diyeceğim Kİ, topraklarımızın müstenit talepleri için pazarlığa gi
son zamanlarda ecnebi tayyarclcrı rişeceğini ümit etmemelidir . ., 
tarafından ihlali ancak kasdi olabi. Bc1gratta çıkan (Politika) gazetesi 
lirdı. Londra ve Berlinde muh~riple. de şu dikkate de_ğer nıı.itulaayı yü. 
rin, hiç bir askeri hedefe yaramıya. rütüyor: 
cak olan bu gibi hareketlerden ictL 
nap edeceklerini ümit eyleriz. u:ın. "Almanyaya yiyecek ihraç ediyo-
dan böyle protestolarla iktifa etme. ruz. Bunun mükafatını pek yakında 
mıye karar verdik. Topraklarımız Ü- etsiz kalmak suretile göreceğiz Yu-

goslavların çektiği mahrumiyetll'r, 
zerıne gelecek olan her ecnebi tnyya 
resini düşüreceğiz.,, ablokadan değil, nazilerin iştihasını 

Altmark hadisesi hakkında Koht tatmin yüzündendir. İçtimai ve iktı. 
demiştir ki: sadi bünyemizde ciddi bozukluklar 

Chamberlainin ve Ch rch'l" vukuundan korkmalıyız.,, u ı ın son D' ~ 1 r.utukarından sonra kuvvetle ümit ıger ~araf:an Havas, Be :=attan 
ed~yorum ki, İngiltere enterna;yonal şu haberı verıyor: . 
~aıdeleri ne de bizim bitaraflığımızı ı. Yugosla.~yada Al~an serma!esıle 
ıhlal etmek niyetinde değildir. ıhracat mu~sseselerı kurul~~sıle Al. 

Koht, deniz harbi ha!tkırıdn şu söz- manyaya yıyecek maddcle:-ı :hracatı-
leri söylemiştir: ı nın artması neticesinde fiyathr oka-

"Hudutlarımız haricinde yapılmak d~r artmıştır ki, ~çtirı:ai m~vazene
ta olan bu harp bize ı":n vah:m z:ı- ~ın bozulması tehlıkesı başgostermış. 
rarları vermektedir. Harbin b:ışm _ tır. 
d~nberi 120 bin tondan fazla 52 ge. • .. 
mı ve 392 denizci kaybettik. Bun- Alman gazetelerı ıse, r:mararıan, 
d~n başka, bu gemilerimizin buyi.ik 1 bu vaziyet karşısın~a ~ati bir va~L 
bır kısmı mayinler olmwaı1 yc~rlerde yet .ah~ıya davet e?ıyorıar .v~ h~r~ın 
ve enternasyonal kaideler hilrıfında yenı bır safhaya gırccek gıbı gorıın
vuku bulduğunu zannetmek .:nccbu- düğünü, fakat müttefiklerin ne şimal 
riyetinde olduğumuz şartlar icinde de. ne de cenubu şarkideki nmvaffa_ 
batırılmıştır. Bazı ahv.1Ide v:ıp,urla- kıyetsizli~ çı~maz~ndan kurtulamıya. 
rımızın mayine çarparak rrıı yoksa caklarını ıddıa edıyorlar. 
torpillenerek mi battığını tesbit ede- Japonya, ablokanın 
medik.Fakat bazı ahvalde kati olarak 
müşahade ettik ki, vapurlarımız ya 
denizaltıları, ya harp gemile!"ı ya. 
hut ta tayyareler tarafı.ıdan batırıl
mıştır. 

t 

Norveç Hariciye Nazırı, Norvcç'in, 
l•'in harblne her askeri müdahulevt' 
bu yüzden mani olduğµnu söyl"mis 
ve İskandinavya devletleri arasınd~ 
tedafüi ittifak akdi için, Fin - Sov .. 
yet münasbetlerinin tavazzuhıın• 

beklemek lazım geldiğini anlatmrştır 

• Bununla beraber İskandinavyalt. 
ların asıl vaziyeti, müttefiklerin no 
~asına verecekleri cevap ile anla5ıla
cnktır ve bu cevap beklenmektedir. 

İktısadi harp cephesinin gedikleri 
ni kapamak için bu bitaraf devietlcı· 

müttefiklere yardım edcekler mi, et. 
miyecekler mi? Bugün en çok merak 
,,,dilen nokta budur. 

Fransada Harp l(onıitesi 
mühim kararlar verdi 

Paris, 6 (Hususi) - İktısadi harp 
komitesi bugün Şotan'ın riyaseti al
tında toplanmış, toplantıyı miiteakıp 
Şotan bir .çok mühim mesclcl.er üze
rinde kararlar verildiğini söylemış. 
tir. 

Başvekil Reynaud, bugün Fr:ınc;a_ 
nm Belgrat elçisi Brufcri, Ro:nr, biı
yük elçisi Poncet'yi ve General Vey
gand'ı kabul etmiştir. 

Sah günü ayan meclisinde yapıfa. 
cak gizli celse ile parlamentonun Cu· 
ma günü yapacağı umumi toplantıy.ı 
büyük ehemmiyet atfcdilmekte·.Hr. 
l\fatbuat bununla meşgul olmaktadır. 
fransanın dahili vaziyeti bu müza. 
kE:relerden sonra aydınlanmış ola. 
caktır. 

Balkanlarla ticareti takviye 

tatbikini istemiyor 
Bir Japon gazetesinin lnber verdL 

ğine göre, Japon hükumeti, bitaraf. 
ların ticaretini himaye için görüşme
lere başlamak üzere Lon<lradaki se. 
firine talimat vermiye karar vermiş. 
tir. Bu karar aşağıdaki sebeplere da
yanmaktadır: 

l - İugiH.t.lı::1 ka<;ak konl!o!Urıü. 
çok ileri götürmek :mretile muharip
lik hukukunu suiistimal etmiştir. 

2 - Japonya, Uzak §arkta ve Vla
divostok limc.nının, Almanlar için de
niz üssü olarak kullanılmasına şid
detle muhalefet edece~tiı:-. Jnpoııya
nın bu hattı hareketi Avrupa harbi 
sebebile Japonyaya yakın denizlerde 
karışıklıklar vukua gelect•ği korku
sundan değil,. daha ~iyade .Tapon hü
kumetinin harbe müdahal~ etmemek 
siyaseti takibini arzu etmekten mü
te •·elli ttir. 

İngiltere, ablokayı bütün dünyaya 
teşmil emelindedir ki, bu da Japonya 
ile Mançuko ve Almanya arası:ıôa 

mevcut ve Japon ticau irıin temeli. 
ni teşkil eden münasebeıleri içl:o ol
dukça tehlikelid:r. 

Reynaud'nun Haritası 

Münakaşası Uzadı 
Faris, 6 <A.A.) - Fransız ve ec

nebi matbuat mümessilleri. İtalyada 
nahoş bir şekilde tefsir edilen ve ba-
zı Amerikan mahfillerinde Reynaud 
ile Sumner Welles'in harp gayeleri 
hakkında görüştükleri kanaatini hu. 
sule getiren Avrupa haritasını gör. 
meğe davet edilmişlerdir. Bir mec

mua tarafından neşredilmiş olan bu 
harita, Sumner Wc1les ile görüşmek. 
te olan Reynaud'nun bürosunun çe
kilmiş bir fotoğrafında görülmekte

Sovyet mühendisleri ve işçileri 
bunların her teşebbüsüne itiraz et
mektedirler. 8 senedenberi Sovyct 
fabrikalarında kasden tahribat ya .. 
pılmakta ve iyi maas alan ecnebi tek .. 
nikçilerine ve müh~ndislerine karşı 
daimi bir husumet gösterilmektedir. 
İyi haber alan mahfillerde hasıl o .. 
lan kanaate göre, 1928 den 1932 se .. 
nesine kadar Sovyetler Birliğine bü
yük bir kısmı Alman olmak üzere, 
40.000 kadar ecnebi mütehassıs gir .. 
miştir. Bunların dürüst muamelele .. 
ri Sovyetleri dilgir etmiştir. Müşa .. 
hitlerin anlattıklanna göre, Alman 
harp siparişlerine nezaret etmek ü
zere son zamanlarda Rusyaya giden 
nazi mühendislerine karşı Moskovaı 
hükumetinin gösterdiği hüsnü niye
te rağmen, bu mühendislerin vazi .. 
felerini matlup şekilde başaracak .. 
lan şüphelidir. 

Alman siparişleri hakkında d<i 
müşahitler, naziler Rusyaya günde 
4 - 5 teknik malzeme treni gön .. 
dermekte iseler de, Sovyetlerin buna 
mukabil Almanlara iptidai maddelel" 
göndermekte istical etmediklcriııi 
beyan etmektedirler. 

SOVYET - FİN 
Münasebetleri Düzeliyor 

Helsinki, 6 (A.A.) - Dünyanıtı 

her tarafında Finlandaya yardımlat 
yapılmaktadır. Bugün haber verildi· 
ğine göre, Tokyodaki Finlanda Sefa .. 
retine 4000 yen tevdi edilmiştir. J3tl 
parayt Japonlarla Japonyada mukiı1l 
Finlandalılar vermişlerdir. 

Moskovadan Stockholm Tidnin .. 
gen gazetesine bildiriliyor: Finlanda 
ile Sovyetler Birliği arasındaki mü
nasebetler bu ay içinde yeniden tees· 
süs edecektir. Sovyetler Birliğini? 
Riga Sefiri Zotov, büyük bir ihtı
malle Helsinkiye tayin edilecektir. 

Rovaniemi, 6 (A.A.) - Petsaıno 
mıntakasından çekilmekte olan $0\' .. 
yet kıtaatmın harekatı çok şiddetli 
kar fırtınaları yüzünden teahhura 
uğramaktadr. Sovyet kıtaatı teçhi
zatlarından bir kısmını terketmelt 
mccburıyetınde kalmıştır. 

--o---

Zonguldak • Çankırı 

Yolunda Bir Kaza 
Zonguldak (Tan Muhabirinden) -

Martın 29 unda Zonguldaktan Çatı
kırıya giden marşandiz treni İldıı111 

istasyonu ile Küllüce istasyonu ar3~ 
sında yoldan çıkmıştır. Lokomol 
çamura saplanmış, vagonlar pat'Ça ... 
lanmıştır. Nüfusça zayiat yold~ır· 
Yalnız ateşçi İsmail ağır surette yn" 
ralanmıştır. 
~ 

Kaş Bataklıklarına Bir 
Milyon Okaliptüs Dikiliyor. 
Kaş, (TAN) - Etrafına bir fel:•1.< 

ket halinde sıtma saçan ova Gele.
niş _ Karagül bataklıklarının kut~' 
tulmasına devam ediliyor. Üç ını>• 
hendisin nezareti altında şimdiye ı~a
dar 45 bin okaliptüs fidanı dikiİJl'l1; 
tir. Bu adet önümüzdeki yıllarda ııı 
milyona çıkanlacak, bugünkü batn1'• 
lıklar yeşil bir ova halini alacakttl'• 

--O--

Erzurumda Köylünün 
Endişesi 

Erzurum, (TAN) - Kış hala bil.ı 
tün şiddetile devam ediyor. HaY''~~ 
natın yiyeceği hususunda kıtlık ~ 
ması ihtimali, çiftçiyi düşündürıne n: 
tedir. Ot ve saman kalınamıştır. S. 
man 3, ot 6 - 7 kuruşa yükselınişt~ 
Köylü, hayvanlarının çoğunu sıı 
makta, veya kesmektedir. _, 

İktısadi harbin diğer cephesı .:ıl:ın 
Cenubu Şarki Avrupaya gelince, hu 
saha ile ticareti takviye edecek olan 
İngiliz kumpanyasının teşekkülü Al 
manyada çok fena karşılanmlştır. 
Almanlar, bu teeşekkülü, harp ted. 
biri sayıyorlar. İngilizlerse, bunun 
rlaimt bir tedbir olduğu ve harp baş . 
lamadan evvel hazırlandığını söylü. 
yorlar. 

Matbuat mümessilleri b unun An- .,11111 TAN Gaze+ .. sl ıııı~ 
schluss'dan evvelki zamana ait eski i · ~ 
bir Avrupa haritası olduğunu ve Al. : ti A F• fi ~ 

dir. 

İngiltere ile Balkanlar arasında ti· 
caret işleriyle meşgul olacak olnn İn
giliz korporasyonu 15 Nisanda tees. 
s~1s edecektir. Korporasyon mahalli 
ten aslara geçmek üzere mümessillc. 
rini o gün Bal.kanlara göndere<•c.ttir. 
Korporasyon evvela Belgratta işe 
bı:ışlıyacaktır. Mütehassıslar, buna 
benzer diğer şirketlerin teessüslı 
n.uhtemel olduğunu bildirmektedir· 
ltr. 

manya ile Rusyanın yeni hudutları- = an IYG Gf I ~ 
nın mürettipler tarafından hatalı bir : -o-- ~ 
şekilde çizilmiş olduğunu görmüşler- : · ::; 
dir. Haritada İsviçrcnin ve Danimar. = 1 lncJ sayfa santimi 400 ~ 
kanın hudutları gösterilmemiş oldu- E 2 "'50 :::: 

k - ' • • 6- ;; ğundan, bu iki memle etin arazisi : 3 , , zoO ~ 
Almanyaya aitmiş gibi görünmekte- : 

4 
JOO ~ 

dir. Haritada Balkanlar bile göste- = ı ı ~ 
60 :::: 

rilmemiştir. ! iç sayfalarda !::! 
~ 40 ~ i ~on sayfa . ~ 

~Dikkat: ~ 
Tekrar kaleye birini göndererek 

mükalemeye memur etti. Bu sefer 
mükalemede Şirkoh da bulundu. Fa
kat sözü tamamen yeğenine bıraktı 
Şaver tarafından gelen murahhas: 

- Vezir Ebu Şüca, şehrin böyle 
ansızın zaptını aradaki münasebat i. 
le mütenasip görmüyor. Bir mütare
ke aktedilerek Belbisin tahliyesini 
il;tiyor! dedL 

Salahaddinin Belbise girer girmez 
teşkil eylediği casus şebekesi onu 
muhasara ordusunun vaziyetinden 
haberdar etmişti. Haçlıların çekilme
lerinin sebeplerini evvela Şirkoh an
lamadı. Bunun sultan Nureddin taru. 
fından Amoriyi para ile ikna etmek 
ve yahut kuvvetli bir ordu gönder. 
mek sayesinde olduğunu zannedıyoı
du. 

Limburg Koerier, bu hususta di.. 
yor ki: "Bu devriye Svalmen mınta
kasında hududu bekliyordu. Burada 
hudut işaretleri filan hiçbir şey 
yoktur. Yalnız bir orman vardır. 
Binaenaleyh yolu şaşırmak pek ko
laydır. 

Perşembe sabahı saat 2 de diğer 
bir devriye evvelkini değiştirmek ü. 
zere oraya geldiği vakit diğer devri
yeden eser bulamamıştır. 

Kaybolan devriye bir çavu~. b ir 
onbası VQ ~ ~ ihareUi . 

• 
Deniz Harbinin ortsya çıkar~ığı 

meseleleri müzakere içln bir Holan. 
da heyeti yakında Parlse geiecektir. 
1sveçle Fransa arasınrl:ıki müzakere. 
lere devam edilmektedir. 
Bitaraf memleketlerde tefsirler 
Ablokanın teşdidi kararı, bitaraf 

memleketlerde muhtelif tefsirlere yol 
~ı~ Mjjttefiklc~ Av~ 

Casusluk Suçluları Tekrar 
Muhakeme Ediliyorlar 

İzmir, 6 (TAN) - Casusluktan 
suçlu Bulgar tebaasından Tapamarti, 
amele Kiryos, otelçi Fingov:ç ve Met
ropolithane katibi Lambo hnklannda 
İzmir ağır ceza mahkemesinin. be
şer sene hapis olarak verdiği karar, 
ceza az görülerek ikinci defa temyiz 
heyeti umumiyesince nakzedilmiştır. 
Casusların muhakemesine yeniden 

= ~ i ı - 1 santim; gazeten.in IJ'Ce ~ - ~ : yanıile 2 satırdır. i 
i ~ - t li.nlann fiyatı gazeteııi,, ~ 
j tek sütunu {izerine bes•P" ~ 
: lanmıştır. 1 
i 3 - Kalın yazılar d a ~azetede ~ 
... ttıı>" ~ : kapladığı yere göre san ~ 
i le ökülfir 1 ıı~ ,1111111111111111ııtıı1111111111111ııı 

Salnhaddin. artık eski nezaket Vf} D>evaım varı 
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Pazar, 7. 4. 1948 
12.30 ~oıram ve Memleket uat aT<1n. 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50 
Müzik. Çalanlar: Ruısen Kam, Cevdet Ko
zan, Vecihe, Reşat Erer. Okuyanlar: Mu
zaffer İlkar, Müzeyyen Senar. 13.30 -
14.30 Müzik: KUçilk orkestra (Şef: Necip 
Aşkın), 18.00 Program ve Memleket .. at 
ayan, 18.05 Müzik: Radyo caz orluıstruı. 
18.30 Çocuk saati, 1855 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayarı, Ajans ve Meteoro
loji haberleri, 19.30 Milzlk. Çalanlar: Re
şat Erer, Ruşen Kam. Vedhe, Cevdet Ko
zan Oku.yanlar· Müzeyyen ~emır, Muzaf-

1 
fer İlkar. 20.15 Konuşma (Taribten •7· 
falar,, 20.30 Müzik: Fasıl heyeti, 21.15 
Müzik: Macar viyolonlsti Alexander 
Veıh'in resitali, 22.05 Müzik: Melodıler 

7 

""' Üsküdar ve Kaclıköyiin Gcaiantepte Sanayi 

imar Planlan llerlyor 
'Oaküdar ve Kadıköy cihetlerine ait Gaziantep (TAN) - Burada bir 

imar nizım plinı ikmal eclllexek Şe. fıstık enstitüsünün açılması, mahsu.. 
bir Mecliatne verilmiştir. Bu semtle- le arız olan hastalıkları mümkün 
re alt tatbikat planlan üzerinde ça.. mertebe bertaraf etmeğe yardım et
lışılmaktadıt. Plana göre Ulküdar ve miş, ihracatın teşkilatlandırılması da 
Göztepe taraflanndan Kachköye ge. istihsaJihın tezayüdünde ve fiyatla.. 
lecek bü.tün yollar, Kadıkoy lftele.. nn yükselişinde rol oynamıştır. 
sinde nihayet bulacaklardır. Bunun Deli tütünün fiyatlan kooperatif 
için iskelenin arkasında büyük bir sayesinde bariz yükselişler kaydet. 
meydan bulunacaktır. Rıhtım bir 'miştir. 
miktar daha genifletilecektir. Gaıziantepte sanayi de ilerliyor. 
Haydarpaşa Lisesi clftl'ında spo1' Bugün daha üstün ve makineleşmiş 

ve müsabaka sabalan meydana getL bir mevkie sahip bwunan sanayi, 
rUecektir . .Karacaahmet mezarlığının himaye tedbirleri ve muafiyet yar .. 
hududu genl§letilecektir. Bu sırada dımlarlle yeniden 70 tezgahlı men.. 
Selimi.Ye ile Tunusbağı ve İhsaniy~ sucat fabrikasile iki iplik, birer ba.. 
civarları ağaçlandırılacaktır. Doğan. kır ve elektrik fabrikası ve mütead.. 
cılar Parkının da etrafı açılarak dit un ve sabun imalathanesi kurul· 
park, duvarları geriye alınmak su. mu~tur. 
retiyle genifletllecektfr. --o-

Üsküdar iskelesinden ayrılan iki Silifke Kooperatifi 

Otomobilden nefret etmek için Det Toid sokaklarında dolaşmak kilidir: Toprak iistilnde hiçbir satlh kalma
mıştır ki, otomobil ora ya hücum edip zaptetmesin. 

(Pi.), 22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri, Ziraat, Esham - Tahvillt, Kam
biyo - Nukut borsası (Fl7at). 22.39 Ajans 
spor servisi, 22.40 M!Wk: Cazband (Pl.), 

23.25 - 23.30 Yarınki nrogram ve kapanış. 

yoldan biri Bwbülderuine, dijwi de Silifke, (TAN)- Ebedi Şef Atatür. 
sahil boyunca Beylerbeyine doğru kün teşvik ve himayesinde kurulan 
uzanacaktır. Bülbülclerealne giden 38 ortaklı,. 830 lira sermayeli koope. 
yol Şeyh camiinin önünden geçecek. ratüin ortak adedi dört yüze, serma. 
tir. Plan ve rapor bu hafta Şehir yeai 5100 liraya çıkmıştır. Köylüyü 
'Meclisine verilecektir. murabahacılardan kurtaran ve mahAmerikanın Beşinci 

Şehri : Detroid 
Ecnehi lstas:vonlennde 

Türkçe N~riYat 
'Belgrad: Saat lP da kısa dalga 41: Parla 
Saat 19.45 de lı::ıH da1-a 40. on. d .... 
255: Tiran: sAııt 20.15 de kısa dalp !'ft,N 
de; Roma: Saat 21.30 da orta dalıra UO 

Londra: Saat 18.!\~ 11,. kı!'a dalga 20, Sl.5 

ASKERLiK iŞLE/ti: 

Üniwrsiteliler İzmire 
GidiJOrlar 

-.23 Nisan milli bayramını hmfrde 
kutlulamıya karar veren üniversite 
hukuk ve iktuat föOlte\erl talebe
sinden 500 klfilik bir ınıp, 20 Ni. 
aanda wehrimizden hare.set edecekt::.r. 

ÜakUdar Aakerllk fubHlnıteı 1 Yenı· M-Ltep Mu-du"·rıerı· 

sulünü değer fiyatile satan koopera. 
tifin daha ziyade inkişafına çalışılı. 
yor. 

d'eldrdağh Sporcular Edirnetfe 
Edime (TAN) - Muhtelif S"pOİ 

müsabakaları yapmak üzere şehri. 
mize Tekirdağından 20 kifilik biı 
kafile gelmiştir. Dün yapılan voley• 
bol maçının finalinde 15 - 11 ile 
misafir takım kazanmıştır. Futbolde 
Edirneli sporcular, 5 - 2 galip gel.ı 
mlşlerdir. 

Amerikanın olduğu gibi, Ame-
rika şehirlerinin Je tarihi yok. 

~· Tarih olmayınca, tarıhiıı doğur
ı..~lu ıeylerin de bulunmıyacagı ta. 
VUdir. Amerikan şehırl.?ri, bu bakım. 
elan, hAlA bir koloni :mıhiyct.i arze. 
derler. Zengin, kalabalık ve her gun 
~ile gorülecek derecede inkisar e.. 
it bir koloni ... Onun tek heyecan 
•Ynağı, insana verdi Ti hayret d'1r-

1Uaundadır. Ve bu kolon:de okunc:n 
ley, tarih değil, ancak gi,in!uk gaze. 
~r. Fakat Amerikan gazctC'leri gi. 
aı~. rnufassal ve hayatın her cephe. 
'"4111 kavrayan buyuk bır guzete ... 
t._I>etroid 1701 de Fransızl.:ı:- tara. 
"lldan kurulmuş, 1763 te İngıliz!erc 
~eçnıiş ve 178) tarıh nden itibaren 

. Arnerikab olmuştur. O. §imdi b•r 
~ılyon altı yüz bin nurusi'c, biıynk-

Yazan : 

Zeki Mesut Alsan 

la'ar mahaileslnin öte tArafında ~fa., 1 ca 
ı - 939 yılı 'yüksek mektep mezunıarı Ankara, 6 (Ten Muhahirindenı _ 

let mıntakaları .. Şehirde nasıl biribL \ e daha evvelki seneler mezunu olup. kı-
riııe zıt manzaralar husule getiriyor. sa hizmet şeraitini kazanmış ve askerliğine Maarif Vekaleti talim terbiye mu. 
sa buralarda yaşayan insanlar da bi. karar verilmekle beraber askeri yüksek meyyizi Ulvi Yelken, Tire orta okulu 
ri'b~en çok aykırı hayat lev.llaları ehliyetli bulunanlardan muhtelif sebep- müdürlüğüne, Gelenbevt orta okul ı KARİ MEKTUBU 1 
arzediyorlar ... Patronlar bir sınıftan Jerle yedek subay okuluna gönderilmemiş müdür muavini Ekrem B<.tşaran Be. --------------
bir milliyetten ise de işçiler de he. olanlar. şiktaş birinci orta okul müdürlüğü. Yalova • Bursa 
men bütün dilnya milletleri temsil E:- 2 - 939 yılında yedek subay okuluna ne, Gelenbevl orta okul türkçe mu. 
dilmiştir. Onlar arasında tnrlil dilltr şevkedılmlş olup ta geri ~evrilmiş olanlar allimi Safa Gökçen Beykoz orta O-

l h t 3 - Yedek subay okulu de\reslnln ücte kul mu"du"rlu" ğü'ne. Erzurum liscı;i ba• Yolu Bozuk konuşuluyor ... Ve türü aya tarz. b 1 d Y 
lr n en fazlasına devam edememiş halen muavini Nazü Arkan Erzurum l&sesı 

lan hlli devam ed:yor ve ancak bir serbest bıl'akılıp mt.iteakıp devreye gire-
ihtiyaç, bir ümit onları birleştirJyor, cekler. müdürlüğüne, Çorum orta okul mü.. 
ve onlardan bir sınıf, blr millet vü. 4 - Askerliklerini hun hizmetli olarak dilrü Cevdet Çorum maarlf mi\di\r. 
cude getiriyor. yaptıktan sonra tah ıllerlni lise ve d.ıha lüğüne, Tire orta okul mildürıi Ce. 

ÇünkU onlar artık Detrold'de ken. yukarı deneye çıkarıldıklarını resmi ve mal İnebolu orta okulu müdürlüğü.. 
di eski memleketierinın kavgalannı, sıka ile ispat ederek yedek subay olmak ne, İnebolu orta okulu mı.idiırü Yu. 
lhtlraslarını unutmuşlar ve şimdi yal istıyenler. suf Ziya Çorum orta okul müdürlü-

5 - ı - Mayıs - 1940 ıunlemttinde o- ğiıne tayin edilmişlerdır. 
nız yauımak ve biraz da para ka. k Jd b ı k t d k d 1 k .,.. u a u unma !IUre ın e sev e ı ece - * Maarif Vekaletinde ilk okul ta • 
zanmak arzusunu başlıca hayat he. ı rd 940 ı NI u o 

t' en yı ı sanın onuncu 1 n ne rih kitapları miisabakasına iştirak e-
defi tanımışlardır. Detroid'd~ en mii. kadnr clleı'indeki vesaik le blrlıkte Şube- den 

10 
eseri tetkik ~den komisyon 

him hayat meselesi servetin istihsali ye mfiracaat edeceklerdir, Taşrada bulu-

Yalovadan yazılıyor: 
Bursa 7olunun 7alov97a alt lmlm ~ 

tehlikeli bir hat almı§tır. Buradan bet ki~ 
lomctre uzaktaki bir dalın kayması, yolu 
tamamen kapatnuf sfblcUr. İstanbul Na~ 
fia Mildilrlülü her nedenae bu çok mOhbd 
ana yola ehemmf7et vermi7or. Yüzlerce 
yolcunun çektiii ıstırap ve geçirdiiı ıeıı .. 
ilke ıozönüne alırunalıdır. ı 

Ağının Kaza Olması İsteniyoı: 
Ulıı:te, Amerikanın be ınci şehri ol
~ derecesini tatımaıttadır. J)"'tro•d 
~assa son seneler z:ır!ındu co~ 
d ........._°"'~J Lt .,. a.o......., ~ ~---
k~rt Yüz altmış beş bin imiş .. Demek 
d ' otuz sene içinde nuiusu hemen 

ve tevzü noktasında top!amyor. Mo. naı;ıların bulundukları yerin en yakın aı- çalışmalarını bitirmiş, bu eserlerin 
kerllk fUbelerlne baf vurmalan Jlzımdır mevcut n:zamname hükümlerine mu

-iidlieriin:;;ih[iaiiiaitıinmdraiieiiniııibıiiiülfliüiik~m,..u,..a!imıftmff!a.,t~~".'!''W!~~~~-.,..~~~! .• ~ olmad1'Jn• •ö.rentk reddetmit
tJr. 

Ağın'dan yazılıyor: Ya nahlyemlz:l ka~ 
:ı:a haline getirmek, yahut Keban'da olaD 
kaza merkezini Aiına nakledip. Ol"8l1JU 

nabb'e ,,aptnak llzımdır. ÇQnkü Keban'a 
sfdeeels olan ber 7oleu, elanellnt " pe. 
cellyecekse, yatabilecek 6rtülerinl )'9D1Dll 

almıya mecburdur. Zira Kcbanda, ne ek .. 
mrk, ne yatacak yer bulunur. Kendisi 
gibi, ctra fınd:ıki köyleri de fakirdir. Bu .. 
na mukabil Ağın, 509 C\ li, 1800 den fazla 
nOtusludur, kadın ve erkek yilzde dok~ 
um otur, -;,azar. Her ihtiyacı Jı::arpbyan 
çarpsı, ıuzel binalan, tyt sulan ve temll 
havuı vardır. Atının bir nahiye halinde 
Keban knaıına bailı bulunmuı, inld§a~ 
fına mAnJ olmaktadır. 

a Ort rnisline yakın artmıj .. Tabii bu oetroidin yeni bir şehir oldu. 
d rt~a, her Amerikan şehrlnd~ gürül. gunu düşünerek onu oırıl pı. 
b illü gibi, içten değil, dıştan vuku rıl yüze güler, .ve taze renkleri ı!e 
leUla~ bir artmadır. Amc:tiken şehir- ruha neşe verir bir vaziyette tahay. 
e rinuı gıdası muhacer~ttir. Onbr, yül ediyordum. Dünyada tasavvuru. 
b'ltı~e tulumba gibi ınsan çeke ~eke mun dununda çıkan şcylcrcje:ı biri 
Uyurıer. de Detroid şehridir. Vak1a onuq c!a 
~cak insan çekmek ve onu bPs. dama tahtası gibi doğru caddeleri, 
IQ1 k. kolay değıldir. İnsan ancak, ii. yeşil bulvarları, çiçekli parkları, ve 
)' dinın tahakkuk edecegini sandıgı göge ulaşan grassiyelleri vardır. O. 
~re gider ve bu umidın bnşlıca nun da Art Center denilen v..- klbik 
tar uu yaşamak ve para kazanmak- mimari tislıibuna göre yapılmış ut. 
11 __ ••• Ancak bunu kolay!ık•a temin e- naJardan mürekkep bir sanat mahal. 
~- tehirlerdir ki cazibe!eriııi .ırt- lesı çehresini süslemekte ve ruhuna 
~lar ve hayret e:iılec!k şekil ve az çok bir as~t vermektedir. Heje 
;!:tte birden büyiımuşlerdir. Det- M&sonic Temple demlen mason ma
~ bu nevi şehirler arasında, ve bedi, dunyanın 'En güzel mason lo. 
ıa.;tl başında bulun1.1yorsa, bunu, cası,. rekorunu da taşımak itibarile 
.__leyden evvel Amerikan otomobil Detroidin haklı olarak koltu,(unu ka. 
~Yiinin merkezi olmak sıfatına ve bartma'ktadır. Detroidin dt!kor çelen. 
~ borçludur. Otomobılin ra. gi yalnız bundan ibaret değil ... 0, 
~ ve bilhassa Amerıka için ne bir de General Motors bildingi ile 
~ olduğu düşüniılurse, Detroi. dünyanın en büyük büro merkezini 
~haiz olduğu imt=yazın kıym ti, sinesinde taşımaktadır. Bundan baş. 
h-.- iyi anlaşılır. Otomobil, r.ıo l "rn ka 28 katlı Fisher bildingl de 1928 
~tuı belki de en tipik tezahür ve senesi Amerikan mimari ı.nüklfAtırıı 

lerinden biridir. kazanmıştır. İşte bütün bunlar ile, 
--~~ için, Detroid ile Ford k~U- Detroid, büyük şehirler arasında, ba. 
...:..-.ırı. biribirini ikmal eden mefh;.mı şını gurur ile kaldırarak mevki aıa-

~,.~ girmiftir. Fakat Detroid, bilir. Fakat ben ona, büyük değilsin 
demedim, güzel df' Lılıin, diyorum. r..,.- l'ord'dan ibaret değil.. Orada '.2""'l'al Çünkü o isli yüzü ile vaktinden ev. 

D etroid ziyareti ancak Ford 
fabrikalarının ~ivareti ile ta. 

mam olur .. Parise giden naaıl Eyfel 
kulesini görecekse Detrolde galen her 
kes te Ford fabrikasını mqtlaka ge. 
zecektir. Çünkü bu ziyaret Dctroid'in 
klasik turu içindedir. Ford malum eıl. 
duğu üzere otomobil fabrikalarının 
en zengini, en büyüğü, ve gerek tPk
nik icatlar, gerek işin tarz ve Lôlü. 
mündeki yeni buluşlar bakımından 
en enteresanıdır. Ford fa?:>rikalarını 
ziyaret deyince bunun manası üstün .. 
de de bir lahza durmak icap eder. 
Ford müessesesi biri?:>irlni takip e. 
den bilmem kaç fabrikadan müteşek
kil bir tehirdir ki, içind.:? yalnız oto
karla dolaşılır, ve bir ,ahir gezilir 
gibi, yalnız bazı enteresan noktalar 
ilurinde durularak umumi bir fikir 
alınır. Tek tek onun her ıeyinı gör
mek ıüne, haftaya değil, aylara muh 
taç olan bir şeydir. Zaten bu kada
nnm bir.e lüzumu da yok... Bir ~aat 
ıüre'n otokar cevelanı ile anlıyoruz 
kt, bir otomobilin her şeyı burHda 
yapılıyor. Ve işin her mrçası :işçinin 
önüne gelerek azami ihtisas . ve ran
dıman dahilinde görülüyor. Zincir u. 
ıulü, zaten artık Ford'dan çıkarak 
bütün Amerika sanaylinin mnlı ol
muştur. İnsan Ford roüe?sseselerinl 
gezerken, bir adamın nasıl olup ta 
b6yla muazzam bir ~er vücude gE
tirdiğine şaşıyor ve Fordu, i<ıter is
tf'mez tarihin büyük simaları ile mu. 
'8yeee etmiye kelkışıvor... Mesela 
o da kendi nevinde bir Fatih, bir 
reformatör değil midir? O toprak 
fethetmemlş olsa bile onun ifade et. 
tiğl serveti fethetmiştir .. O. bir dini 
veya iotlmai bir dilatür yaratmamış 
olsa bile, onlar kadar milhLn, onlar 
kadar müessir iktısadl prensipler or
taya atmıştır. Ford, otomobili ile dün 
ya hayatı üzerinde rol oynanus ve 
tarihe geçmiştir. 

"* Motors, Cryslc:-, Packard vel ihtiyarlayıp acemi rötuşlar üe 
-..._ diier llemıümul büyük 11tomobil buruşukluklarını kapatmak istiy~n 
~leri de yer almışlardır. A- kadına benziyor. Bu is, fabrikalar ve 
.. ~da yapılan butü4 atomob lle. otomobiller vücude getiı~yor, o de
lbl..~e yetmiş yedisi Detroid mah. recede ki, Is, ağaçlarm v~ ~le:in 
~~ Zamanımızın ihtiras mev. rengine kadar tesir yapıyıcr. Ve her 
~ başlıcasını teskil eden 0 _ teYin tazeliğini bozuyor... Eğer be. 
~Ucıen nefret etm~k için, D-t- yaz insanların sayıaı çok olmuaydı, 
'to.....~kaklarınd• dobşmsk kafıdır. sokaklarda sık sık gördüğiım ıenclle. sq O.tunde hiçbir satıh kalma- ri bile bu isin hücumuna maruz kal. 
"'&) ır kt, otomobil orayq hücum e. mış kimseler sanacaktım. Kirli renk. 
'laptetnıesin ... Herke e evinin o.. Detroidin hakim rengidir. Siyah be1-
~·Burada otomobil durması ki omuzlarında tarih yükünü taşıyan.. S ,, levhasını koyduracak de. lara uygun bil' renk olabilir. Fakat 
lb.-:'ft Çıkan bu hücum şüphesiz\kı, hala büyüyen, ve gençüğini cadde. 
~rahatını ve sıhhatini bozacak !erinin henüz şekillenmemiş bilnye. o etroid'in simasına ve umumt 
~)!~t~. Amerikada bir otoınc. sile isb~ ~~n bir şehre bu renk mu. karakterine Ford f abrikalan 
~ ~lı olduğunu ı~itirdim. Fa- vafık duşmuyor .. Fakat ya o, ya bu.. ve diler büyük otomobil müesscae
~ baataıığın derecesini D..-troid'de Detroid bir su şehri, bir eğlence ye. len hlkim olmakla beraber, tabiati, 
~ anladım. Vlkıa otomobiı,. ri dejildir ki, güzelliğine bqka şey. ona buı bot ve güzel noktalJn da e. 
~ a_ bir icattır. Ve batta kapıları- lerı feda etsin ... Detroid her şeyden airgememiştir. Bu noktalarda. !abS::tbl•: "Burada duran otomobil. evvel bir f~brika ıehridir .• ye .ta~ii rika gürültülerinden uzak, sular, a. 
~ 1lnni beş santim alınır,, lev. olarak fa~rika phrine haı çırkınhk pçlar, çiçekler ve daha parlak ve 
~ llan1ar da vaı-dır. Bununla leri sinesmde taşıyacaktır. ~U renkler, ve açık ufuklar ile 
~. • icadın faydası, yaya yürü- Fabrika phri demek, patron ile a. bafbap kalmak imkln vardır. Det
~ lliıbetledir. Bir ıün Amerikada melenin, yani servet ile fakrin bir rold'l Kanadadan ayıran Detrold 
s~-bir otomobil düw ve artık 1 arada yaşaması demektir. Detrold'de nehri, vllua şehir yanmda, liman 
"' ~ kalrnazsa, otomobilin zevki bu hldiseyl canlı bir surette görü- tesisatı ve suyu kirleten vapurların 

ti hangi olçiıye gore anlatıla- ruz. Büyük bildingler yımmda ba- vücudü ile §lirin değil, servetin hiz
raka &ibi kalan h~ binalar •• , Vil. metçiai olmuftm'. Fakat biraz ilerde 

§Ubeyc 

IIALKEVLERlN DE: 

-<>-

Taltif Edilen Kaymakamlar 
Alemdağ yangınının f:nndiiralme. 

sinde hizmeti görülen Beykoz kay. 
Be iktaş Halkevı tarafından Beşiktaş makamı Sadettin Tur ile kısa bir za. 

Jimnaatlk Klubü Şeref ıtadında vilcude man içinde kaza yollannın tamir e. 
getirilen atı~ poligonu açılmıştır. Her iüft dibrıeei hususunda gayrc;i sebkedcn 
saat 15 ten itıbaren atıı yapıln~akhr. A- Sarıyer kaymakamı Hasanm takdir. 
tıı yapmak istiyen kadın ve erkek vatao- name ne mü'ki!atlandırılmaaı karar. 
daşlarımızm her gi.ın Beşiktaş Halke\'l i-
dare memurlujuna müracaat etml"lerl. lqtınlmıftır. 

---ıı---

Belle İsle denilen adayı yaratmış ve Şimal Fırtınası Ba§ladı 
insanlar da nasılsa burasının kıyme Dün geee Karaclaııizde ~lm•l fırtı. 
tinı takdir ederek onu ağır sanat~ nası başlamıştır. Rasathane fırtın&. 
değil, ince ve güzel sanata tahsis et. yı önceden haber verdiği için ı.iman 
mişlerdir. 3,6 kilometrP. uzunluğunda reisliği denızcileri vaziyetten haber. 
ve 1,6 kilometre genişligind~ olan hu dar etmiştir. 
adada güzel bir park vücud.? getiril- -o--
mittir. Tenezzüh, oyun. spor ve tğ. Bir Mutemet İhtilas Yaptı 
lenceye müteallik ne tasavvu!' edile- İzmir, 6 (Tan Muhabirinden) -
bilirse onlann hepsi bu parkta .ıö. Buca orta okulu mutemedi Seyfı. res. 
rillür ... Plljlar, golf ve tenis yerleri, mi evrak üzerinde tahrifat yaparak 
klüpler, açık ve kapalı koşu mahaL zimmetine 2000 lira ge~irmiş, ortalık 
lcri, gazinolar, serler, adacığın her tan kaybolmuştur. 
noktasında neşeli bir faalıyet hüküm * Şehrimizde 14-1 !5 yaşındaki kız 
sürmesini temin ediyorlar. Nih:ıyet çocuklarına bir şahsın çirkin mu.ı. 
parkm küçük bir hayvanat bahçesi meleler ylMitığı ihbar edilmiş ve a. 
de vardır. Ford fabrikaları kadar bu WtadarlarCI tahkikata başlanmıştır. 
ada, ve parkı da Detroid'in tftihar Maznun, hadiseyi inkar etmektedir. 
ile gösterdiği varlıklardan biridir --o-
AmerikaWar gibi istihsali her ha. Mouren 'in Tetkikleri 
kundan en randmanlı bir 'ickilde tan.. Amiral Mtft!1'en, dtin de şehirdeki 
zim etmesini bilen insanlar, tabii, ne. •tetkiklerine devam l!tm\ştir. FransJz 
tenin, insan sayi üzerindeki kıymeti- pasif korunma mütehanısı dünkü 
ni anlamıtlar ve ou hesliyccek va. tetkikleri suumcla Qultuklu ile Ka. 
aıtaları ihmal etmemişlerdir. vaklardaki pz tanklUını tetkik et. 

Şehirde bile tiyatro v~ musiki ha.. miştir. 
yatına büyük bir ehemm!yet atfedıl. 

. 

CEVAPLARIMIZ: • 

Şışlide, Zincirlıkuyu inşaat asta 
mektebinde eski mütekait yuzba ı Malı .. 
mut P~mkezcıoğlu'na: 
"- Mektubunuzu aldık. Dul, yetini ve 

mütekait maaşlarına yapılac;ak zam hak
kındaki lA7iha bent.iz müzakere ediliyor. 
Zam nisbetlnin bütçe imkı\nlan çerçevesJ 
içinde olması tabıidlr.,, 

e ç takada Nakkaı köyünde bakkal 
R. Peker'e: 
"- Sordutunuz sualler etrafında ıaz.,. 

tede cevap verme#e imkı\n yoktur. Ancak 
bir kadın hastalıklan mütehassısına mil• 
racaııtta bulunursanız icap eden malüma
tı alabilirsiniz.,. 

e Şavşan öğretmenlerinden Hikmet 
Erdem'e: 
"- Mektubunu7.U alAkadar makama 

gönderdik. MOıkülilnüz halledilmek Oze
redir. Alacatımız cevabı size blldlrlri&.,. 

• İktısatlılann Çayı 
lktuat fakültesi talebeleri bu sene 

mezun olacak arkadaşları terefine 
dün &ece Takslm gazinoıuncla bir su.. 
vare vermlflerdir. 

mektedir. Yukarda bahsettiilmlz, gü- .,. ______________________ _.. 

zel mason locasının •nylıca kullanıl. r 
dılı mevzu musikidir. Mevsfmlnde 
Detrold'ln meruf olan senfonik kon. 
serleri burada veriliyor ve her Amt:
rikan phri gibi Detroid de biraz a. 
salet ve biraz tarih kazanma~ için 
müzelerine ehemmiyet veriyor. Fa.. 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüiü ilanları · 

İZ MİT POSTASI 
7 Nisan 940 Pazar ıünü İzmit Postası ;yapılmıyacaktır. kat bütün içleri ve dıştan tarih ve 

sanat ifade eden bu eserler, ticaret '9~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~ 
ve endüstri bildinılerinin azameti -
yanında sönük ve ıük(\ti kahyorJar. ~bul Maarif Müdürlüifinden: 
Artık sratalyellerde :süsleniyorlar ve Maarif Veklllilt ~ öjretmen okullan lcln qafıda cinsi ve mlktan ,.azılı 
para sayesinde mermerleri ve bronz. bakır takımlan puarhkla Atın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 3180 Ura ve te
lan kendilerine bendederek yalnız mlnatı (477) liradır. tıteldiler bu balar talwnlarına alt ıartnameyl Maarif Mil· 
hayıet delil, biraz uvk te uyandır. dllrllllil YardirektörlQlünde &6rebfllrler. 
mıya çalışıyorlar. Fakat bütün bun. Paurhk 10 Nllan 1940 pel'lft\be S(lnll 1Ut 15 de Maarif MOdQrtnfOnde t~ 
1ar Detroidi ilk gördüğüm anda zih. lanacak Jı::oml17on marlteUle ;yapılacatı llAn Olunur. (0695) 
n1ınde vücut bulan fU mukayeseyi Beherinin fiyatı VekGn 
izale edemedi: Detroid, saytSız otomo Eıyanın clnıl Miktarı Lira K. Lira 
billeri ile, hamam böceklerinin isti-
llsma uğrayan ve lnsantla tik ba. 
aapa f11'8t{ aw.ıac:tın .ııq iottta wıtnr 
asri, fakat isli bir hamam manz.trası 
aöıtermektedir. 

Bakır dilZtabak 
Bakır cuJtur tabak 
Bakır mqraba 

----------
4000 adet 
2000 • 
2000 • 

----
40 
40 
39 

1600 
800 
780 
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• ile SABAH . OGLE . AKSAM HEf\ YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız 

BAŞ, DIŞ 

ROMATiZMA. NEVRALJi. 
NEZLE, GRİP 

KIRIKLIK 
ve bütün ağrılan derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde puUu kutuları ısrarla isteyiniz. 

.. ____ _ 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur , ________________________________________ ,,_r 

~~: ~~!~.~1~!.N~~h~- lr, Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM~ 
1 sısı Beyoğlu Yıldız sıneması ~arşıs;J ~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. ) 

ı tramvay durağı Lekler aoıırtım.ını 

••••Tel: 4397 

İstanbul Mıntaka Ticaret MiidiirJiiğiinden : 
Mmtnkamız öl~ulcr ve ayar ba:ıkontrolörlu ünde inhihıl eden 60 lira ücretli dık

tiloluga talip olanların memurin kanunun dakı ev afı h iz olmak \ e C\ \ clcc bu afbi 
vazifelerde bulunduguna dair vesika ibraz etmek suretıle şımdıden mudürlük zat 
işlerine müracaat etmeleri \ c 10-4-940 ta rıhınde saat 10 da mıntaka tıcaret müdOr-

KAYIP - Fatih Askerlik Şubesi

nin askerlik kayıdını havi hüviyet 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini ala
cagımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Tophane Neeatibey caddesi No. 347 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 İsmail oğlu Salih 1331 doğumlu. luŞunde lsbatı vücut etmeleri ilan olunur. (2571) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilllğl köy öğretmen okulları için asafıda cins ve miktan yazılı 

bakır takımlan pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedell (966) lira ve 
'"teminatı 144 L. 90 K. dur. İstekliler bu bakır takımlarına ait şartnameyi MaarH 
Müdürlüğü Yardirektörluğünde görcbilırl er. 

Pazarlık 10 Nisan 1940 perşembe günü saat 15 de Maarif Müdürlüğünde top
laruıcnk komisyon mari!etilc yapılacagı ilan olunur. 

Beherinin fiyatı Yek On 
Eıyının cinai. Miktarı Kurut Lrla 

Bil.Yük kazan kepçcsı 20 adet 250 50 
Suzgeçli kevgir 20 .. 250 50 
Bakır bQyük s\lzg1!9 20 

" 
2030 406 

Küçük kepçe 460 ... 100 460 

(2692) Ye~ıin 966 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
l - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına da anümüzdeki 

haziran içlnd!: oaşlanacak olan 940 - 941 ders yılı iı;ln talebe alınacaktır. 
2 - Alın cak talebelerin öz Türk ırkından olması kendisinin ve ailesinin kötO 

hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç- • 
me sınavında da kazanması şarttır. 

3 _ Bır sene tahsili terkcdenler yaşını bllyütmllş ve küçültmüş olanlar kendi 
olrullannın sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemeye kalanlar yaşları boyları 
ve ağırlıkları talımattaki hadlere uygun olmayanlar asker! okullara alınmazlar. 

4 - Jsteklilcrin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine devam et
mekle beraber ıo Nisandan itibaren bulunduktan yerlerdeki askerlik 1Ubelerlnden 
diğer kcıyduknbul şartlarile müracaat yollarını ölrenmelerl ve buna göre de kay
dükabul kfıgıtlarıru en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmalan IAzımdır. 

5 _ istcklllcıin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları okullardAO aske
rt llselerce celbedılecek ve butünlemeyc kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça-
~~~ . 

Askert lı e II ve ırı sınırıara glrmcğe muvartak olanların 940 yılı kamptan 11~-
rlde askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - A keri orta okullarla Musiki sanat ve karagedikll erbaş hazırlama orta o-
kullarının kaydilkabul şartları ve zamanlan ayrıea llAn edllecekUr. (2521) 

ve YENi ROMATİZMA, 
SİY ATİK - LUMBAGO - OMUZ -
ARKA - BEL - DİZ - KALÇA \'e 

Soğuk algınlıklarından ileri 
gelen şiddetli ağrılarını 

TE5KİN ve İZALE EDER. 

İstanbul Maarif Müdürlüğüntfen : 
Maarıt Vekilligı köy öğretmen okullan için aşağıda cinsi ve miktarı ywlı 

ııakır takımları ,pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edılen bedeli 35:15 lira ve 
teminatı 533 L. 25 K. dur. istekliler bu bakır takımlarına alt ~rtnameyi Maarif 
.Mudürluğu YardlrektörHlğünde görebilir} ec. 

Pcı~rlık 10 Nısan 1940 perşembe gün u saat 15 de Maarl! MüdürlUtünde top-
laoncak komi yon marıfctile ynpılaca~ı ilAn olunur. (2896) . 

Beherinin fiyatı Yek On 
Eıyının cinal Mlktı'rı Kuruş Lira 

Askeri çamaşır knzaru 30 6000 laoo 
Helvacı kazaro 30 5850 1755 

Tek~n 3555 

~OLANT 

Sahibi ve Neşriyat l\lüdürü llnli1 

LOtfi DÖRDÜNCÜ 

Gaetecllik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Buıldıtı 7er TAN mathaası 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: ı İ L A N 
18-IV-940 perşembe glinü saat 15 te B~yoğlu lstlkH'ıl caddesi 349 numarada Ll- FATİH SULU İKİNCİ HUKUK 

Sl'lcr Muhasebeciliğinde toplıınan okul eksiltme Komisyonu odasında 3465 lira 48 HAKİMLİGİNDEN: 
kuruş keşif bedelli lsUınbul Kız Öğretmen okulundaki ı;ntı tnmlrl açık eksiltmeye DİRDAR namıdiğer DİDAR Kal· 
J,onmuştur. fa; Koca Mustafa Paşa Hekimoğlll 

Muka\ ele; eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ,.c fenni şartnameleri keşif Ali Paşa Camiı sokak t5) No. lı ES· 
hu! ııc buna mtite!erri dığer e\•rak okuldan gbrı.ilcbflir. Muvııkkat teminat 260 manın evinde, 
ı r. dır. Maide'nin Mahkememizin 40/245 

i teklilcrin en az bir taahhütte 3000 liralık bu ise benzer iş yap ğına dair idare- o h ıios '!1"A "ıı:t1nAilPn Sı:ıı-1gp7/IP 
lcrınd n almı oldugu vesıknlara istinaden lstiint:>ul VllAyeline mOracaatl::ı eksilt- Çıkırıkçı Kemaleddin mahallesinde 

. me tarihinden 8 gun evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret OdaSl vesi- Kanlı Çt>şme sokak miıkerrer 2 NO· 
kaları \C teminnt makbu7.larile Komisyona gelmeleri. (2576) Iı hissedar bulunduğunuz maabahçe 

İstanbul Orman İşletmesi Aband - Keremali 
Revir Amirliğinden : 

bir bap hnncnin izaki şüuyuu bak· 
kında ilıinch yapılan tebligata rag· 
men bulunmadıgınız muayyen dU· 
ruşmada bittalep gıyabınızda da~·a· 

H ndck kazasının Dikmen köyü ch'arında Dercyurt ormanında kesllmi:ı ve ya bakıldı, istida okundu müddeıye 
ölçulmil 776.831 M3 köknar \'e 13,714 1\13 kayın tomruğunun kütilğil dibinden davasını tekrar etti ve bir tapu sene· 
Hendek civarında Çnkallık köyündeki sa tı:ı depomuza nakli oçık eksiltme 11c mU- dl 
tcahhıdc verilecektir. di ibrnz etti. İstenilen tedavül kay 

'fomruklnrın muhammen nakil ücreti bir metre mlkfibı 6,5 llra hesabı ile beş ı Fatih Tapu Sicil muhafızlığındtı~ 
geldi. Müddebih mahallin taksir1'11 

kabil olup olmadıgının ve değilse 
kıymeti hazırasmın tesbiti için rese11 

intihap olunacak ehlivukuf marife· 
tile 16.4.940 Saat on dörtte mahallefl 
keşif icrasına karar verilmiş oldU· 
ğundan bilfı.bare alınacak rapora go· 
re nihai hiıkum verileceğinden de· 
filerinizi ON BEŞ gün içinde istid8 

ile mahkemeye bildirmez ve muha· 
kemenin muallak olduğu 26 Nisan 40 
Cuma saat on bucukta mahkemeye 
gelmez veya bir vekil göndermez:e· 
niz vakıaları kabul etmiş sayılacagı· 
nızı bildiren işbu muameleli gtysP 
kararı teblig makamına kaim olrn~1' 
uzcrc bermucibi karar on beş guıı 

bın yuz otuz ı.ekiz lira 54 kuruştur. 
Ş rtnameler Bolu ve İstanbul orman çevlrge müdurlUklerl ile Ankara Or

m n Umum mudurluğUnde ve Düzcede Revir dmirlığlmlzde görülebilir. Talip olı:ın-
1 rın \ e aıkl lfızımn \'e 3 7,5 muvakkat teminatları ile birlıkte ihale günü olnn 
17 Nı n 940 saat 14 de Dilzcede Revir amirliğlmizde muteşckkll komisyonda 

(2740) 

........................................... ~ 
ÇiN 

Yangın söndürme 
aleti 

Sıhhiye 
sandığı 

Canavaı 
düdüğü 

Vucud söndurme aleti vesair bllümum yangın söndurme 
\"e PASI F KORUNMA vasıtalarını 

UCUZ, SA G LAM ve T E M 1 NA TL 1 
Olarak yeg!\ne bulacaAınız yer 

A. SAMURKAŞ Fabrikasıaır. 
, _ İdarehane, Galata Perşembe Pazar No. 50. İstanbul Tel : 41362 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Ma rıf Vckıllığl köy oğretmen okulla n için a:ıağıda cınsl ve miktarı yazılı 

b ır t:: kımlnrı pazarlıkln satın alınacaktır. Tahmin edılen bedeli 4246 lira ve te
mınotı 6:;6 L. 90 K. dur. İstekliler bu bakır takımlarınn ait şartnameyi l\Iaarıf 
::vıudurlu u Yardirektorlüğünde görebilirler. 

Pazarlık 10 Nisan 1940 perşembe gün u saat 15 de Maari! Mildilrlüğiınde top• 
.konusyon marl!etile yapılncağı illin olunur. 

Beherinin fiyatı Yek On 
Eıyanın cinsi Miktarı Lira K. Lira 

Börek tep ı i 100 adet 9 45 945 
B. kır çay ve su gö.,umil 23 •• 3 70 851 
]3akll' karavana 1000 

" 
2 45 2450 

(2693) Yekun 4246 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : 
937 - 938 seneleri kazanç vergisinden borçlu Şemsettin KAğıthane kÇiy{l Zin

cirli kuyu Maslak mevkilnde 3 numaralı harmanda haciz olunan (20000) yirmi 

bin adet tugla 10 - 4 - 940 Çar§amba -&ünO saat 14 de Aleni müzayede ve peşin 
para ile Şubemizde satılacağından taliplerin Şubemize mOracaaUarı ilan olunur. 

(2749) 

müddetle ilan olunur. 

B 

cevherini ihtiva 

eden yüz 'e du
dnk Rujları sıhh!dır. BlltDn ernsaıın
dcn Ustündur. 

REŞADiYE OTELi 
?d•Slrkı!eldc Tramvay Caddesinde .,.ı 

ruf Reşadiye Oteli ile Kıraathıın 
11 ve ayrıca Bakkaliye dükkılnı kl!'81
4 

verılecektır. Talipler Bahçekapı 
ncil Vakıf Han Asma ka.t No. 11 en;
lak Büı o undn H lime milracaıd e -
alnler. 


