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Simal Devletlerine lhtar 
' Arda ve Tunca 

Almanyadan GarantiTaştı, Sular Cıv 
istemeleri .. Katiyen lstil8ya Başladı 

iyi Karşılanmıyacak 
--0-

İHTiLAF I N 
Büyümesi 

Endişesi Var 
Ribbentrop, lsveç ve 

Norveç Sefirleri 

ile Görüıtü 
Londra, 7 (Hususi)- İı;kan· 

~avya devletlerinin bitaraflı .. 
: hakkında müttefikler ta:ra-

h~dan verilen notalar, her iki 
ükumetçe tetkik edilmektedir. 

~&Wıiyettar mahfiller', İngiltere.. 
b· İsveç ve Norveçten derhal ted~ 
~ lt'Jer alınmasını istemediğini bildi. 
iti Yorlar. Keza, notada İsvec hakkın. 
i~~ir alınacajı da bildirilmiş de. 

ır. 

MUttefikler, notanan mühim bir 
• ... , ..... ,..r:aw 

"!11 Jl'fn • Sovyet hant muahedesi. 
:·~ akdinden sonraki vaziyetlerine 
•ır olan noktal amrlJnnı tesrih 

et111işlel'dir. Notada, lsveç ve Nor. 
·~ln bir So,•yet taa1'1'11zuna ma. 
l'1lz kalmak korkusile Almanyanın 
larantiıini istemeleri imkanından 

bahaediUyor. hkandinavların 

--- -----.... ı-

'ba
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~le bir hattı hareketi müttefik. 
•nn •otuna ritmfyecektir. Diler Bir lngUiz devriye gemial IOn aüratle ~l/1'ederken 
1-raıtan, Sovyetlerin laluuıdiuv. - ,------------------------
>'• Üzerinden Atlas Jleabine dofra 1 
herhanei bir ilerleme hareketi 
lbflt tefftderi lüa;ı:t bırakama. 

ııı_~ir madeni meselesine mütte. 
~riıı notuında yalnız temas edil.. 
~bildirilmektedir. 

Norverüı lıarebt tarzı 
~1'9eç hariciye~azınnm dünkü 
~ 1l burada derin bir tesir yapmı§
lt · S!asl mahfillerin kanaatine gö. 
~ l!l~ttefilderin taleplerine karşı 
~ bır tarzı hareket takip etmif oL 
tt..._.._ ciddi ihtilifla.ra sebebiyet ve. 
~ lllahiyettedir. 

3'.\.:'ler taraftan, ablokanm tqdidi 
~i karar dolayısile tefsir. 
ıı..~-. bulunan .. Sunday Times" ga. 
rı:...,-..ı Norveçle İsveç, Almanya tara. 
~tehdit edilen menfaatlerini 
~erinden konmıak isteme.. 
~ takdiıde kendilerini bu za-
~ CSonu Sa. 8 Su: 4ı 

Cebelitarık'ın iade 
Edilmesi için ispanyada 

Tezahürat Yapılmış! 
Almanya, Eski Dostluğu Tesise Çalıııyor 

&nsterdam, 7 (A.A.) - Berlindeki mü§ahitler, Almanya 
Rusya ile bağdaştıktan sonra haleldar olan Alman - İspanyol 
dostluğunun yeniden tesisine çalışıldığını bildiriyorlar. Nazi 
gazeteleri General Franko'nun huzurunda yapılan geçit res
minde Cebelitanleın İspanyaya iadesi lehinde birtakım tezahü
rat yapılmış olduğunu beyan etmektedirler. 

Bugün Başladık 

Messalinanın 
Kız Kardeşi 

1 Bugün neşre başladığımız bu tefrika meşhur İtaly~ 
ed . e<Ubi Annie Vivanti'nin şaheseridir. Modem İtalyan 
~bıyatının en çok okunan ve büyüX muvaffakıyet kaza-

1 Ayni müşahitler, .\lmanyanın Ja-
1 ponyaya karşı vaziyetimn pek nazik 
olduğunu ve Molotofun sôylemlş ol. 
duğu nutukların, Berline beklenil
mekte o!.an tavzihatı getirmemış ol. 
duğunu söylemektedirler. 

Müşahitler, nazi ınatbuahnL"l V"ng 
Ching Vei hükumetinin tessilsü hak. 
kında mütalaalar ser:ietmemis ol'.iu. 
ğunu, çünkü bu mesele hakkmda res. 
men fikrini bildirmemiş olan Krem
lin nazannda kendilerini fena bir 
vaziyete sok.maktan k~rktuklaruu i
lave etmektedirler. 

l'omanlanndan biridir. 

a ltaıyan edebiyabna derin bir vukufu olan arkadaşı-· 
8Q nıız "Sinanoğlu,, nun tercüme ettiği bu eser, sizi ilk 
c..~larından itibaren saracak ve sonuna kadar ayni heye-

Halbuki. Alınan gazetelert, diğer 
sahalarda Japonyaya karşı ~k dos. 
tane bir lisan kul!.anmaktadırlhr 

Japon kültür komıtesi lierliııde 
mqtantan bir surette ~si:a edilmiştir. 
Bitaraf müphitler. Alm:ınyanıo Çin. 
Japon münasebatı karşı11ındaki müt
kül vaziyt!tl telifi etmek tızere Ja. 
ponyanın İngiltere ve Amerih hak. 
kındaki noktai nazanna \7elvelell Def 
riyat ile müzaheret et:nekte olduğu
nu beyan etmektedirler. Mesela KoL 
nische Zeitung, Amerika filoıunun 

FAYI ÇEViRiNiZ büyük Okyanustaki manevralannm 
(Sonu Sa. 8 Sil: 2) 

1) ~ua~ey 

Münakalat Kayıklarla Temin Ediliyor 
Edime, 7 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Yir

mi dört saattenberi yağan şiddetli yağmur yü
zünden Arda ve Tunca nehirleri taşmıştır. Edir
nenm kenar mahalleleri sular altındadır. Beş 
buçuk metreye yükselen sular Karaağaçla Edir
ne arasındaki münakalevi de durdurmuştur. 
Limon iskelesi ve Kirişhane civarındaki evler 
su altındadır. Kayıklarla irtibat temin olun-

siyonelle ekspres Edimeye gelememişlerdir. Sa
bahlq posta da yolun bozukluğundan hareket 
edememiştir. Sular gittikçe yükselmektedir. 
Meriçin de taşmasından korkuluyor. İnsanca 
zayiat yoktur. 

* Ebpra '/ aaat 11~ geldi 

1 
maktadır. Karaağaç yolunda su altında kalan 
İbrahim Hayrinin evinden çocukları, sallarla 
kurtarılmışlardır. Bazı evler tahliye edilmiştir. 
İki nehrin Yunanistana doğru birleştiği nokta 
deniz halindedir. İstanbuldan kalkan Konvan-

Dünkü Semplon ekspresi Macaristan ve Bal· 
kanlardaki nehir taşmaları yüzünden yedi saat 
rötarla saat 14 de gelebilmiştir. Macaristan ve 
Yugoslavyada, Tuna nehrinin taşması yüzün· 
den sular demiryollarına da hücum etmiştir. 

Amasyada Bir Kısım 
Halk lVluvakkaten 

Tepelere Iskin Edildi 

Aınasva 7 (Sureti mahsusa- me, Bük, Kavakçayın, Gözlek ve 

da "d ~ ' h b" · · · bild" · Kutu köylerine sevkedilmişlerd.ir. gı en mu a ırımız ın-
. ~ Kurtarma ameliyesine asker ve 

yor~ ~ Sular tedrıcı suret1;e halk ta büyük bir gayretle iştirak et. J 
çekilmıye başlamıştır. Su sevı- miştir. 
yesi dündenberi 1metre25 san- İlk trJen, seylAptan üç gün sonra 
tim inmiştir. buraya gelmiştir. Bu tren Kayabaşı 

istasyonunun yakınında selin tahrip 
ettiği köprünün başında kalmıf, 15 
dakikalık bir tevakkuftan sonra Dev. 
let Demiryollan ifletme umum mü. 
dür muavinin nezareti altında a{tır a. 
ğır hareket ederek köprüyü ge;ruiye 
muvaffak olmuştur. 

Fakat felAket, tahminin fevkinde. 
dir. Yeşilıramkla Ters-ikan ve Ce
kerek sularının tuğyanından hasıl o. 
lan sel, bütün araziyi tahrip ederek 
yüzlerce köyü istila ı?tmiştir. Amas
ya civanndaki binlerce bağ, bah~ ve 
böceklik tamamen mahvolmuş vazı. 
yettedir. İnsan ve hayvnnca zRT.&t 
olmadığı katiyetle anla~dmıı bl41unu. 
yor. 

Tepeler lnaanlarla dolu 
Samıuııdan gönderilen sandalcılar 

ve kurtarma ekipleri Amasy:ı ile mu. 
vasalası kesilmiş olan Kara.sınır, BöL 

Tren hattına muvazi bütün yüksek 
tepeler felaketten kaçan insan ve 
hayvanlarla doludur. Felaketzedelere 
bannmalan için çadır verilmekte, bir 
kısmı da tuğyandan 'masun kalan 
köylere sevkedilmektedirler. Açıkta 
kimse bırakılmamıştır. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 3) 

Bir Köpek 
6 Aylak Bir Çocuğu 
Ölümden Kurtardı 

Amasya, 7 

Bir eoban klSpeff, Kayabaşında. 
bolulmak ilzere olan 8 aylık bir 

çocutu ölümden kurtarmıştır. Yeşilır· 
mak tubana başladıfı sırada evlerini 
terkedlp kaçanlar bu vakaıun iahldl 
obnuılardır: 

Köpek. diflerinl kundalın bezine 
ıeçirmlı ve bqını su aeviyesinden çok 
::rQbekte tutarak tu)"a atılmıştır. Ha7-
.,_. ~ llUıııııron WNIDdalcl uzun 
m.....,. ~ .. lllOlnff ve Y•ftu)ou 
hiçbir :rerl zedelenmeden istuyona 
getirrnlDtir 

--------~-------' 
150,000 Lira 

33069 No.lu 

Bilete Çıktı 
Tayyare piyangosu dün çekilmiş. 

tir. 150 bin liralık büyük ikramiye 
33069 numaralı bilete çıkmıştır 

16260 numaralı bilet 50 bin, 
32889 numaralı bilet ıo bın, 60~7 nu.. 
maralı bilet de 12 bin Ura kazanmış. 
tardır. Dünkü keşidede kazanan nu
maralan tam liste halinde ve sıraya 
konulmuş olarak 7 mci sayfamızda 
bulacaksınız. 

Beşiktaş G. Birliğine Yen ildi 

E"1'elkl gün Ankarada karıılafan Befiktq ve Muhalızgikü takımlan bit'tlntla 

Milll kOme maçlanna dün bmir ve Aabrada t\e-11 fızcficllnU ~ - J 1elllllİftlr. Fenerlller bmirde Albnor. 
vam edllmiftir. htanhul pmplyonu lletildat ~ler- d11111 Z - t. Altay da Galatuarayı S - 4 matl6p et
•irllllne 4 - 2 mafhlp olmUftur. Vefa taknm, Muba. . ınitl•rdir. Maçlann tafıllltr speır •1'amızdadır. 
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işin Şakası ·: . 

BekCirlardan Yüzde On! 
Yazan: Naci Sadullah 

B lr tnebusumuz, ocldirlardan vergf a- mektebimiz, gazetelere ilfın vermiş: Talebe 
lınmnsını istemiş. Eğer, bu tekli! de kabulüne hazır bulunduğunu llfın etmiş. 

.tabul olunursa: 
"- Bckflrlık sultanlıktır! " sözü, bilsbü

iün kıymetten düşecek demektir. O me
busumuzun hulyasına göre, böyle bir ka
ırar, bekfırlann iki ayaklarını bir pabuca 
sokacak ve hepsi de genç kızların huzur
lannda dize gelerek: 
"- OcaJına düştüm: Beni şu vergiden 

kurtar: Kulun, kölen olurum. Seni, badem
le, fındıkla, rutıkla beslerim. Bir dediğini 

ikl etmem: Yeter ki, benimle evlenmeyi 
kabul et!" diye yalvaracaklar. 

Fakat, bu ilfınları okuyup da, o mektebe 
ynzılmıya giden Bnyanlann sayısı yirmi 
biri geçmemiş. Bir gazeteci de, buna sinlr
!enmis: 
"- Baynnlanmızın, bu mllll vazifeye 

rağbet etmemeleri şayanı teessüftür!" di
yor. Ve kııdınlannuzı bu mim vazifeyi 
görmlyc da"·ct ediyor. 

Diln tramvaya binmiştim. Önümdeki 
sırada, yanyana, genç güzel bir kadınla, 
ikide birde kesik kesik oksüren sarışın bir 
delikanlı oturuyordu. Tramvay, Taksim
den Knraköyc varıncaya kadar, delikan
lı, gözlerini yanındaki Bayanın yüzilndcn 

Fakat, ben, bu hulyanın tahakkuk ede
bileceğınl hiç sanmıyorum: Çünkü, hük\1-
metln bektırlardan lstiyeceğl vergi, yüzde 
ondan ibarettir. Halbuki, Bayanlar, maa
şın en az yüzde altmışını keserler. 

Hem, eğer böyle bir vergi de konulur
sa, bekArların, Bayanların "dest! izdivaç" 
lannı kabul etmelerine büsbütün imkan 
kalmaz. Çünkü o takdirde, biçare bek~
lar, vergi vermekten, borç vermekten, ka
dınlara el vcrmlye vakit bulamazlarJ 

nyırmadı. Faknt kadın hiç oralı değildi. 
Kendlsile o derece meşgul olunmaslle nlA
kadar bile görünmüyordu. Tramvay Kara-
köyden de hareket edince, delikanlının 
sabrı tOkenmls olacak ki; yanındaki ka
dına doğru eğildi. Hafif bir sesle: 

A'kademi JJlimari şubesi talebesinin Parkotetrte 
verdiği çayda bulunanlardan bir kısmı 

lJJ ısıra gidecek atletler seçiminde 800 metrelik 
koşuya i§tirak edenler 

• 
"- Bayan ... dedi. Yanm saattir, aksırıp, 

öksilrerek, size hasta olduğumu anlatıyo
rum: Niçin dönüp bakmıyorsunuz? Bayan-

Gönüllü Hastabakıcılar! 

"Gönüllil hnstabakıcı" yetlşUren (
larımız için, hastalara gönilllü gönüllü 
bakmanın milli bir vazife olduğunu bil

bir mlyor musunuz?" 

llHAI CASUllADI 
~~~-

Tefrika No. 22 Yazan : Theodore Felstead 

Crovn Müstear Adıyle 
iş Gören Adam ! 

• f 

Posta müvezzii de, günün birin .. 
de hadiseyi amirine anlattı. On .. 
lar da zabıta ile temas ettiler. Za. 
bıta, keyfiyeti, ait makam:na bil .. 
dirmiş, o da Bayan Jessie Jordan'n 
gelen bütün mektupların a~ılına- . 
sını kararlaştırmıştı. 

Çok geçmeden hakikat nnlaşıl~ 
dı. Meğer bu kadın, Amerikada ça
lısan Alman casusları arasındaki 
irtibatı temin ediyormuş! ' 

Casusların mektupları ona gt"\1~ 
yor, o da bu mektupların Hambur. 
ga gönderilmesini temin ediyor -
du. 

Amerikada çalışan Alman casus.· 
lan doğrudan doğruya HamburgJa 
muhabere ettikleri takdirde Ame. 
rika posta idaresinin şüphesini 
davet edeceklerini .,;anmışlar, ve 
bu vasıtadan istüadeye karar ver
mişlerdi. 

Jessie'nin bütün vazifesi, bu mek 
tuplan diğer zarflar Jçine koyup 

· yerlerine göndermekti. 
Jessie, bu vazifeyi bir kaç ay 

yapmış, üstelik kendi de sahil ü
zerinde dönüp dolaşar11k görüp öğ. 
rendiklerini makamı aidine bildir"! 
miye başlamıştı. 

Kendisi, tarassut altında oldu • 
jtunun farkında değildi ve mektup. 
Iar eskisi gibi eline geçiyordu. Bu 
mektupların açıldığını ve fotoğraf. 
lannın alındığını ıınlamamı~tı. 

Gerek İngiltere, gerek Amerika.. 
dald makamat, zerre kadar telfi~ 
göstermediler. 

Fakat iki taraf ta uyanık davra
nıyor ve Amerika zabıtası dakika 
fevt etmeden faaliyete geçmiş bu
lunuyordu. Onun araştırmalan yü: 
lerce Alınan ajanının Amerikada 
çalıştığını göstermişti. 

Bir gün Bayan Jessie'ye mühim 
bir mektup geldi. Mektubun asıl 
muhatabı Hamburgtaki casus te• 
bekesi lideri idi. Amerikadaki Al
man casusu onun Amerıka Cüın
hurreisine mahsus not defterinin 
bir tıpkısını ıüratle yaptınp gön. 
dermesini istiyordu. Bu not defte
rinin bir köşesinde şn sözler yazı
lıdır: 

The White House, Vashlngton, 
D. C. 

Casus, bu not kiğıdını kullanaral 
bütün Amerika bahriyesi rüesası. 
na tezkereyi taşıyan zata, tayyare 
zı;hlısı Yorktovn ile Entcrpriso 
hakkında malCtmat verilmesini ya
zacak mektubun altına da Mlster . . 
Roosevelt'in imzasını 3tacak ve bu 
suretle istediği sırların hepsine vL 
kıf olacaktı. Amerikadaki casus, 
not defterinden bir sayfayı örnek 
olarak göndermi§tl. _ 

Amerikadan bu mektubu gon. 
deren adamın attığı imza şu ıcli: 

Gunther G. Rumricli 

ele geçmiyeceği sanılıy:>rdu. <;l)k 
geçmeden o da, cürmü meşbu. ha.. 
linde yakalandı. 
Meğer Crovn imzasını kullanan 

casusun asıl adı: Gunther Gustave 
Rumrich imiş ve bu genç adam, 
Avusturyanın eski Şikago konso
losunun oğlu idi. Bu genç Ameri
ka ordusuna iki defa gırmiş ve i. 
kisinde de ordudan kaçmı§. daha 
sonra nazistleile Jüşüp kalkmıya 
başlamıştL 

Rumrich, nazistlerle temas et
tikten sonra Almanynnın casus 
kullanmıya muhtaç olduğunu an. 
ladı. Kendisi vaktile ordu mensu
bu olduğu için cassluğa başladığı 
takdirde para kazanabili.-dı. 

Rumrich, btr takım araştırma. 
lardan sonra, Alınan gizli zabıta.. 
sile temasa geçti ve oradan aldığı 
talimat mucibince Nevyorx: lima. 
nında çalışan yüzbaşı Drechsel ıle 
tanıştı. Bu zat, Nevyorktn, Alman 
kumpanyaları hesabına çalışıyor

du. 
Amerikada yapılan tahkikata gö

re, Drechsel, Hamburg ıle Ame. 
rikada çalışan casuslar arasındaki 
irtibatı temin eden ajanların biri 
idi. Fakat bu zat tehlike sezer ~ez. 
mez Amerlkadan kaçmıştı. 

Rumrich, Amerika zabıtası tara. 
fından yakalanmış ve bir sürii şey. 
ler söylemekle beraber bir çok
larını da söylemek istemedi.Fakat 
Amerikanın devlet esrarını çalmak 
için neler yapıldığını bir hayli an. 
}attL 

• • Alacak lçın 
-0---

Çıkan Kavgada Biri 

Çocuk Olmak Üzere 

3 Kişi Ağır Yaralandı 
Dün sabah Mahmutpaşada 40 ku

ruş alacak yüzünden çıkan bir ka"
gada, biri kadın, biri çocuk olmak 
üzere üç kişi ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Mahmutpaşada evkafa ait 31 nu

manılı medresenin bir odasında otu
ran Şahinde isminde bir kadın , ayni 
medrese siıkinlerinden Mahmuttan 
bir gün sonra inde edilmek üzere 40 
kuruş borç para almıştır. Dün sabah 
Mahmut, Şahindenin odasına gelip 
kapıyı çalmış, alacağını istemiştir 
Fakat kadının parayı vermediğini 
görünce, ona küfrctmeğe başlamıştır. 

ı Kadın da mukabele edince; Mahmut 
bıçağını çekip, üzerine yürümüş VE? 

onu sol memesi altından ağır surette 
yaralamıştır. Bu sırada annesının 
kanlar içinde yere yuvarlandığını 
~ören Şahindcnin oğlu 12 yaşında 
Burhan. cakısını çekmi . Mahmudun 
üzerine hücum etmiştir. Mahmut. bu 
defa bıça~ Burhanın göğc;üne sapla 
mış, Burhan da can havli ile çakıyı 
M~hmudun sH·hna daldırmıştır KoTI" 
şuların feryadile, yetişen polisler, 
varalılann her ücünü de hastaneye 
kaldırmışlar, tahkikata başlamışlar· 
dır. 

Bu da İş Yüzünden ..• 
Beykozda Fevzipaşa caddesınde 

bir simitçi fırınında çalışan Harun ile 
arkadaşı ayni fınn işçilerinden Sab
ri arasında iş yüzünden kavga çık
mıştır. Neticede Harun, Sabriyi hı· 

Neticesi Yabancı Dil lmtihanlar1nın 

Ankara da Muvaffak 
Olan Memurlara Ait 
Listeyi Neşrediyoruz: 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden) -Ankarada yapılan ya
bancı dil imtihanına giren memurlardan muvaffak olanların 
isimlerini bildiriyorum: 

Başvekaletten Hazım Atıf, Behçet 
Ongay, istntistıkten ~cfik, Semih ve 
Şevket, Maliye Vekaletinden Muam
mer, Cenap, Bülend, Selami, Zeyyad, 
Hayati, Münir, Mekin, Davut, Fahir, 
Ekrem, MünakalAt Vekaletinden Bı;h 
cet Cemal, Ticaret V-:!kaletinden S. 
Halil, Munis, Hasan, Hayrcddın, Bah
ri Reşit, Fatin, Sadi, Suat, Nur_ullah, 
Turhan, Süleyman, Talha, Ismail 
Mehmet, Nuri, Mahmut, Turhan Bo. 
ray, Halük, Cihat, Ali Ekrem, Tür
kiye şeker firketinden Murat, Emin, 
Sa.m, Bezmi, Suat Fevzi, Münir1 Ali 
Şermi, Ihsan, Hami, 1\focleu T-.thil. 

ve Arama enstitüsündE'.n petrol ara
ma grupu müdürü Cevat Eyüp 'faş.. 
man, Doktor Abdülhafız. Necdet, Ne
bile, Hüdai, Sürur, Aziz Devlet, Me
liha. Süleyman, Sanayi müfettişi Ba
haeddin, İktısat Vekaletinden Vedat, 
Cevdet, Haluk, Hasan ve ~uslıh, 
Nafıa Vekaletinden Naci, Cemıl ıv.:u
hiddin, Ziya, Ahmet Vecdi, l\Jehmet 
Zeki, Edip, Ziya, Şeref, Muhiddın, 
Lutfullah, Nail, Afif. Maarif Vekale. 
tinden Sadık Balkan, Ş~rif Hulıisi, 
Süleyman Kazmaz, Adıle Arsal, E
min Güvensay, Günseli Atademir, 
Fethi Yücel, Gündüz Sayılı, Suavi 

Yalvaç, Saip Develi, Reşat tzbırak, 
Hasan Ferit Alnar ve Selma Topçu. 
başı, Ziraat Vekaletinden Baha Ka
raova, Tarık Emin tlon'l, Mustefa 
Salkaya, Fahri Ataçrı, !\Ichmet Ha
zar, Asım Atp, Hacer Bizden, Hik
met İşmen, Hasan Vi!rtdl' ve Nuri 
Abdi Ayral, Dahiliye Vekaletmden 
Adil Kürşat, Tank Özelmaoğ!u, Mu. 
harrem Balsaygun, Bahaedd!n Kir. 
man ve Azmi Yumak, Merkez Ban
kasından Sadi Bekter, Muzaffer Do
ğan, Mehmet Parkan, Adnan Alpo... 
ğuz, Adnan Birgi, F.krem Tektaş, 
p...,.,..,: Q~J •• • , :r.ıJ __ ,ıı " -'--1 ....... .., ,, .. 
zanfer, Nureddin, Nazım Batcr, Ni
met Güler, Muzaffer Doğan, Vefa 
Moral, Zıya Bengü, İbrahim ~erk<?m, 
İhsan Türemen, Necdet Kolat, Sey
fettin Doğangün, Ahmet Faik Tosun. 
oğlu İş Bankasından Ekrem, İhsan, 
Rahl, Emlak Bankasından Siıruri, 
Rüştü, Ziraat Bankasından Mehmet 
Ali, Cafer, Hakkı, Sadi Cafer. Ma
cit, Ali Şakir, Sümerbanktan Muzaf
fer, Özen, Ali Aziz, Hilmi ve Faı;ı!, 
Belediyeler Bankasından Refik, An
kcra Belediyesinden Mehmet Kara
tekin, icra memurlarından Tahir ve 
Faruk ve Doktor Kemal Edis. çakla muhtelif yerlerinden ağır ya

ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın-

mış, suçıu tutulmuştur. 
1 
ihracat Faaliyeti \ 

1 Artmıya Başladı Arnavutluğun işgali 

Ylldönümii 

Bir Muhtekir 
Daha Sürülüyor 

Arnavutluğun İtalyanlar tarafın
dan işgalinin yıldönümü münaseb~
tile dün saat 14.30 da Ayaspaşadaki 
Arnavutluk Sefarethanesinde hazin 
bir teessür toplantısı yapılınıştır. 

Toplantıya, işgalden sonra memle· 
ketimize iltica etmiş olan Arnavut
lardan bir hayli kalabalık iştirak et
miştir. Bu arada kral Zogo'nun kar· 
deşi prens Celal, Arnavutluk milli 
meclis reisi Hikmet Delvina, dahili
ye nazın Musa Yuka, Arnavutluğun 
Ankara sefiri Asaf Caculi, konsolos 
Şakir ve milliyetçi zabitler de top
lantıda hazır bulunmuşlardır. 

Saat 14.30 da sefir Asaf Caculi . 
bir hitabe iradetmiş ve yıldönümü 
dolayısile duyulan milli teessürü an
latarak, Arnavut mllletinin ümidini 
hiçbir zaman kaybetmediğini ve er
geç istiklallerine kavuşacaklannı 
söylemiş ve türkçe olarak şu sözleri 
ilave etmiştir: 
"- FelAketzede vatandaşlanmı TürklO

le hAs olan ulClvvücenap ile memleketi
ne kabul eden bilyük Türk mllleUnin biz
lere karsı göstermlıs olduğu insaniyet ve 

İngiltere ve Fransaya ihracatı art
tırmak için faaliyet başlamıştır. Pi
yasamızda bu maksatla temaslar ya· 
pılmaktadır. İngiltere mühim bir 
parti afyon, Fransızlar da tütün al
mışlardır. İzmirde İngiltere, Ameri
ka ve Fransa için tütün satışları ya
pılmaktadır. Alınanyaya da 183 bin 
liralık tütün gönderilmiştir. Belçika
ya 200 bin kilo galvanizli saç kırık
lan satılınıştır. 

Türkiye - /sviçre 

Siirt, 7 (TAN Muhabirinden) -:
Milli Korunma Kanununa muhalıf 
hareket ederek şeker ihtikarı yaptıgı 
muhakeme sonunda tahakkuk eden 
Halil ismindeki bir tüccar hakkm0a 
500 lira ağır para ve iki sene müd· 
detle Malatyaya sürı?ün cezası veril
miştir. 

-~ 
Kaza Plakalarile Şehirde 

Dolaşan Otomobiller 
ticaret anla§ması Belediye hududu haricinde otomo· 

Türkiye - İsviçre ticaret anlaşma- bil pl€ıka resmi pek az olduğu için. 
sının müddeti bitmiştir. f~viçrede bazı hususi otomobil sahiplerinin a
devam etmekte olan yeni anlaşma rabalnrını Şile, Maltepe, Kartal ve 
müzakerelerinin daha bir müddet Pendikte kaydettirdikleri, fakat bu 
süreceği anlaşıldığından, eski anlaş- pliıkalarla şehirde dolaştxklan . gö
ma mayısın otuz birinci günün~ ka- rülmüştür. Bunlar hakkında ~akıbat 
dar uzatılnuştır. Holanda ile de mü- yapılması bütün kazalara tamım e-
~rata devam ediliyor. · dilmiştir. 

S U A L C E V A. P 
lfıU Tw-ing Klüp'den o~renebilirsiniz.. 

• 
bilyilklilğe karıı, bütün Arnavut milleti- 8 - Annem bir ecnebi devlet tabliye• 
nln derin etlkranlannı alenen beyan et- ı tlndedlr. Bu yaz lıtanbula gelecek, hu
mek isterim. Yaşasın büyük Türk milleti, 

1 
ıuıt otomoblllnl de beraberinde getire· s _ Ortamektebln birinci 11nıfına 

yaşasın onun büyük ve az.iz ee!i." 1 cektlr. Otomobilden gUmrUk verglıl a• devam ettim. ikinci devre ea"Hındı 
llnmamaıı içi" yapılacak muamele ne• kt t n ayrıldım Konya aakert orta-Bu sözler üzerine hazır bulunanla- me ep e • 
dlr7 Araba TOrklyedı nı kadar mUd· mektebine glreblllr miyim? 

rm hepsi "yapsın,. diye bağırmış· ı detle r11lmden muaftır? 
lardır. c - Vaziyetiniz itibarile tahsiliniz 

Sefirin sözlerini müteakıp, Arna- C - Otomobil, satılmamak ve aksa- ilktir. Binaenaleyh ortamektebln birln-
mı sökülmemek oartile, bir sene mild-

vut genrlerden Mahmut ile konsolos cl sınıf imtihanını vererek ikinci sınıfa 
T deUe gUmrOk resminden muaftır. Bir 

Şakir de birer hitabede bulunmuş- sene sonra ya resmini vererek satın al- giremezsiniz. Askeri ortamektebe glr-
lardır. mak, yahut hilkClmet dışına çıkcırrnak mck için aranılacak şartları bulundufu-

N. Topçuoqlu. 

Vekili. Ticaret 

Tütün 

Bugün 

ile Tüccarları 
• 

Görüşme Yapacak 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

bu akşamki ekspresle Ankaraya dö· 
necektir. Topçuoğlu, bugün Mıntaka 
Ticaret müdürliiğünde tütün ihra
catçıları ile görüşecek ve İngiltere i· 
le Fransanın, stok mevcudumuzu a· 
şan taleplerini karşılamak için alına
bilecek tedbirler üzerinde araştırma· 
lar yapacaktır. 

Ticaret Vekili, dün verdiği beya· 
natta, şunları söylemiştir: 
"- Son zamanlarda İtalyaya ih~ 

racatımız, ithalatımızdan fazladır. 
Halen kliring hesaplannda alacaklı 
vaziyette bulunduğumuzdan, İtalyan 
ithalat eşyası getirtmek kolaylaşmış· 
tır. Bu itibarla, İtalyan müesseseJe .. 
rile temas eden bazı ithalat tacirle
rinin mal satın almak hususunda 
güçlüğe uğradıklan iddiasını vArit 
görmüyorum. Mal bedellerinin k~~
ring yolile normal müddet içinde o
denmesine hiçbir mani olmadığı:ıı..a 
O'~....... ""·· ... :. _:_, -· -+ .ı , . .:· -
lerine mal bedellerinin vaktinde ve· 
rilmediği iddiasile iş yapılamadığıl'll 
işaa etmeleri doğru değildir. Memle
ket menfaatlerine aykırı olan bu hrs· 
reketin bazı mal fiyatlanna tesir et
mek gibi hususi bir maksatla yapıl· 
mış olduğunu zannedcrun.,, 

-<>--

Güzel Sanatlar 
Akademisinin Çayı 

Güzel Sanatlar Aka~emisi, n;tm•~ 
şubesi tarafından bır çay zıyafet 
tertip edilmiş, ve çay Parkotel _. .. 
}onlarında verilmiştir. Topl:antıda 
güzide bir davetli kütlesi ve akade
mi profesörleri hazır bulunmu~tur. 

Vaziyeti Şüpheli Bir. 
Adamın Macerası 

Zabrta, vaziyeti şiipheli görületı 
Zeyyid adında bir şahıs hakkında tıı
kibata başlamıştır. Zeyyid, geçen yaı 
tebdilihava için Yakacıkta Hüsniye 
adında bir kadının evine pansiyoner 
olarak girmiş. bir müddet son:-ıı .. d~ 
Hüsniyenln kızı ile evleneceğini sof 
lemiştir. Hüsniye, bu adama inanrnış, 
kız da evlenmeğe razı olmuştu~· 
Zeyyid, bu sıralarda Yakacıklı Ha\; 
din otomobilini de ~iralamıştır.. l3 Jl 
müddet Kartal cıvarında şuphe 
şüpheli dolaşmıya başlıyan adar1l• 
polis tarafından takip edildiğıni seı: 
mlı ve iz bırakmadan ortadan kııY 1 
bolmuştur. Zabıta, bu meçhul adı:ıJll 
aramaktadır. 

-0-

Kömür Nakliye Tarifesi . 
Muvakkat kömür nakliye tarifeSl' 

nin tatbik müddeti 15 nisanda bi~~ 
ceği için, yeni ve esaslı bir tar1 

8
_ 

hazırlamak maksadile, şehrimizde Y B" 
pılan tetkikler bitirilmiştir. An~8~9 .. 
ya hareket eden ~im~n reisi, .. yen~ lfıt 
rifenin esasları uzerınde Munaka 

8
• 

Vekaletine izahat verecektir. :'-~( 
törler de bu husustaki dileklenni 
raporla Vek'1ete bildirmşilerdir. 

T A K v iM 
8 Nisan 1940 

PAZARTESİ 
4 <ıncU ay Gün: 3() 
Arabi: 1S5R 
Safer: 29 
GOrlee: 5,39 - 8ate: 

Kasım: 153 

:aumt: ıs!!8 
Mart: 2e 

12.16 

ıs.•1 

3,48 Crovn! 
Bu adam aleyhinde de takibat 

rapılıyor, fakat onun kolay kolııl' 

Bu beyanata göre Drechsel, do~
rudan doğruya casuslukla meşgul 
değildi ve Rumrich, onunla temas 
etmiyordu. Rumrich'in temas etti. 
ği şahsiyet, Kari Schlucter'di ve 
bu adam, Rumrich ile Gundee ş~h
rindeki Madam Jessie 11rasında ır. 
tibatı tesis etmiş, Madam Jcssie'de 
aldığı mektuplan hemen Hamburg
taki Sanders'e gönderm~k için ta
limat verm~tl . .Rum:-ıch'i idare t"

den adamlar, onunla arkadaşlarım 
en geni§ ölcüde çalıştırıyorlardı. 

Toplantının sonunda Fransadıı bu- llızımdır. Formalite hususundaki tafst- nuz yerin ukcrllk sub~lnden sorunuz 
lunan kral Ahmet Zog'a bir sadakat 1_;:;:::;;~.:.;;;;,:::.;;;..;;;.;;;;,;~;..;.;,;..;;;;.;. __ ....;;, ___________ _. 

İkhtdi: 15.!16 - Akşam: 
atın : 20.15 - İmsAk: 

(Devamı var) ve tazim telgrafı cekilın.iştir. 
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f B'iTGif N·ı ......................... ! fifK 
Müttefikler ve 

Hindistan 
91 41~(,\Q 

istiklCiline 
lskandinavya F l B Al 1 

s~.0::;=:~ .. D~G:u~~ ransız ar eş man 
lı Oraya Vardıysa! 

Yazan: B. FELEK 

A lmanyadan gelen haberler, ora• 
Jarda işlerin pek tatlı gitme. 

diğini gösteri)or. Kimsenin kötülü
ğile zevkiylp olacak değiliz. Lakin 
ileri hadiseleri tahmin için vakaları 
mütalaa etmek kerametten sonra, en 
yanılmaz keşif usulüdür. 

ripler meselesi var. Muharip-

lerin iki tarafı da bitaraflardan bir T D d e. 
;:~=·~:~:~~~ ~~::~;::.~ar.bil~; ayyaresı· u·· şu·· r u .lstediklerini yapmaları, ve muhtaç 
Oldukları maddeleri temin etmeleri
.ur. Müttefiklerin talebi ise, bam
başka mahi;)ettedir. 

Kavuşursa 
Almanya, kendine ve harp ihtiyaç

larına lüzumlu olan demiri ve bilhas • 
sa bakan kendi içinden tedarik ede
mez. Bu aulhte de bo) le idi, tabii 
harpte de böyle ... 

Bir kere müttefiklere göre Alman. Al F ll s e •ı 
>'• ınutecavizdir. Ve bitarafları teh- sa e l Vl d~t eden, bitarafların istiklal ve hür- 'n anya .. an 
tiyetine kasteden bir devlettir. 1 1 

Nazizm 

Karfı 

ve Bolf evızme 

lngilterenin 

Yanında Yer Alacakmış 
İyi ama, harpte dışandan gelebile

cek malların miktarı mahdut, git .. 
gide de tahdide uğrı) acagı anlaşılı

yor. Çünkti İngiliz \e Fransızlar, Al
man) a) ı denizden abloka etmişler. 
dir. Bu ablokayı za~ ıflatan şey, Al
manyanm etrafındaki küçük komşu
larıdır. İskandinav memleketleri. Jlo .. 
landa, belki İsviçre gibi.. İtalyayı 
yazmıyorum. Çünkü o, Alman) anın 
hala müttefikidir. (Bir garip mütte
fik!). Rusya ise, bambaşka bir ıilem .. 
dir. Gerçi bugün, Alman) a ile pek 
sıkı fıkı ama, buna bakarak Rusya. 
nın sonuna kadar Almanlara baf.h 
kalacağını kabul etmek, So"\'} etleri11 
şimdi) e kadar tezahürlerini mütead
dit vesilelerle gösterdikleri hercai si
yasetlerini anlamamak olur. 

Bugun bitarafların hepsi de Al. 

3rlanyadan korkuyorlar. Çünkü Al· E e l e ı ı ••b d l Ed e 

~:~;~:::t~~~:.~~~:r::i!: sır, erı ıy.1 u a e e ı yor 
Madras. 7 (AA.) - Kongre şefle

rinden Murthi burada milli haftayı 
açarken Irat ettiği nutukta. Hindis
tana istiklal verildiği takdirde bü
tün Hindistanın nazizm ve bolşevimı 
tehlikesine karşı koymak için İngil. 
terenin yanıbaşında harbedeceğini 
bildirmistir. 

O halde, bitaraflarla müttefiklerin 
111•\'ası müıterektir. 

~üttefikler harbi kazanırlarsa, bi· 
~aflar da Damokle1in kılıcından 

llttulurlar. Yoksa bu kılıç onları da 
~\'llaturyaya, Çekoslovakyaya ve Po

llyaya benzetir. 
il. &lüttefikler ile bitaraflar arasında 
~ 8lukadderat ittiraki bulunduğuna 

tore, bitarallar da bir takım vazife. 
~ deruhte etmek mecburiyetinde-

ler. 
.,._Bu vazifelerin birincisi; Alman te
~\rtlzüne yardım etmemek ve bu te. t\'tbti besliyecek iktısadi muamele-

ll ~eldnmektir. 
.. :&IUttefiklerln bitarafiardan bütün 

tedikleri budur. 
11._~ilttefilderle Almanlar bofiin bu 
·-oıa üzerinde tam minasile düello
:: cinniılerdir. Çünkü bütün harbin 

canu bu düellonun ecamına bağlı
:::_ Ba düelloyu hangi taraf kaza. 
Ji-, harbi kazanmak değilse de, 
1_$ •lnıaua; harbi dii• tarafm men· 
,...ti hilifına uzatmak ve zaman i
~ kendi lehine çevirmek imka. 
;:ııı elde edecektir. Bu düello merak-

I.ondra, 1 (Hususi) - Bir Fransız filosu, diln 1 
Garp t'ephesinde dört Alman tayyaresini düşürmüştür. 
İngiHzler de bir Alman tayyaresi dütürmüşlerdir. 

Scapa Flow üzerine muvaffakıyetsiz bir baııkın 
yaptıktan ~onra dönen iki Alman tayyaresi de Firth 
of l•'orth un Pcut!and böla'eıi üzerinde alçaktan uçarak 
lskoçynnın ('n ~imalinde kain Duncan körfezindeki le· 
nb: fcıuu'İni ınitrnlyöz ateşine tutmuılardır. Mitralyiiz 
kur<junlan bu kiirf ezin 25 kilometre Bata - Şimalindeki 
Stroma fen erinin üzerine de düşmüştür. 'Hiç kimse ya· 
ralanmamı~tır. Bu sabah Orcade bölgesinde 15 dakika 
ı;üren bir alarm verilmiştir. 

Bir Norveç Vapuru batınldı 
Na\'Rrra ad ndaki Norveç vapurunun evvelki gün 

~abahleyin saat 2.30 a doiru sahile 30 mil mesafede 
torpillenmiş olduğu haber verilmektedir. Kazazed<'ler· 
den on dördü Atlas adındaki Fransız vapuru tarafın· 
dan kurtarılmı1'hr. t)O zabit ile mürettebattan dokuzu 
ft"lef nlmu~tur. ~avarra'yı torpillemiş olan taht~lhR
hir, mürettebatı kurtarmaya teşebbüs etmeksizin ya
rım saatten (azla geminin civannda kalmıstır. 

Mühimmat Nazınnın Nutku 
J .. ondra, 7 (A.A.) - Dün Wolver Hampton'dR bir 

nutuk iradeden mühimmat Nazırı, dominyonların. ln
ırilter<"nin ihtiyıu;lannı geniş mikyasta temin ettikleri. 

ni ve gel'f'!k lmparatorlufun, gerekse hemen bütün 
dünya unginliklerinin tngilterenin emrine amadt> bu· 

lundu!unu !-Öylcmiştir, Nazır haliha7.ırda 53 yeni ter
sane ile: yiizlen e müessesenin inşa edilmekte olduğunu 
ifşa etmiştir. 

* C'cnene. 1 (A A.J - Beynelmilel Kızılhaç f'.cmi. 
,·etinin icra komıtesi Fransa ile Almanya ara~ındA si
' il esirlerin derhal mübadelesi hakkında bir FranMz -
Alman anlaşması akdettirmeğe muvaffak olmuştur. 

Fransız Radyo Neşriyatı 
Parİ!ı, 'J CA.A.) - Matbuat mümetsillerıne b°"ya. 

natta bulunan i~tihbarat Nazın Frossard. puarteıd gü
nü radyo :-en·i.-lf'ri hakkında mühim kararlar ittihaz 
f'l!eceğini bildirnıiştir. 

Nazır, muhtelif sansür servislerini tanzim ve tev· 
hit <'imek taı;a" vurunda olduiunu söylemiş ve ine iliz 
ve Jo'ransı:r: istihbarat ne7.aretleri ıraınnda tesis edil.en 
mtina'.'lebetlerin ve yapalan mübadelelerin hayırlı ne. 
ticelerini tel-ı\rÜ7 ettirmiştir. 

Kalki.itada haftanın küşadrnda 
Mavlana Azad, Hintlileri Gandinin 
eserine devama davet eylemiştir. 

Kongrenin Bose'un riyasetindeki 
sağ cenah grupu tarafından "Milli 
hafta" nın açılması üzerine 8 kisi tev
kif edilmiştir. Bunlar arasında Hintli 
iftirakçılann şefi olarak tanınan Ba
pat da vardır. Bapat'ın haftanın ilk 
toplantısına riyaset etmesi mukar. 
rerdi. Daha evvel Bose Kalkutada bir 
küşat yapmış, fakat toplantı hadise
siz olmuştur. Hafta, bütün Hindista
nın istiklali için mücadele tertibine 
matuftur. 

Mahsur Kalan 
Alman Vapuru 

Alman) anın en çok muhtaç olduğu 
nesne yiyecek. içecekten ziyade, de
mir \'e petroldür. Yine bu sütunlar
da istatistiklere bakarak birkaç defa 
yazdığım gibi, nazilerin bü) ük sıkın
tısı buradadır. Senede muhtaç olduk
lan 40 mil) on ton demir cevherin· 
den ancak 13 milyonunu içeriden, 
4 milyonunu Çekoslo\Bk)a ve yeni 
işgal edilen Leh SiJezyasmdan, 9 mil. 
yonunu tsveçten olmak üzere, 26 mil
yonunu t e d a r i k edebili)orlar. 
14 milyon açık kalıyor. Bu hesapları 
) apanlar da Almanyanın bu açığı ne 
ile kapayacağını merak ediyorlar. 

takibe deier. 

~da Dahili vaziyet : Amerikada Bir PDot ] 

)) tlnku ıazeteler, Fransada yeni- Çok Muvaffakıyetli 
Rumen Havacılarını 

ltalyanlar 

Pariste Yeni Tevkif 

Edilen Komünistlerin 

idamı iktiza Ediyor 

Yugoslavlar Tarafından 

Limanı T erketmeğe 

Mecbur Tutuldu 

işte Almanyadan geldiğini 'ti!dir
dilim haberler arasında, Almanya· 
nın bu açıiı ne suretle kapayacağını 
gösteren deliller var. 
Meşhur Mareşal Göring, pek ya. 

kında çıkardığı bir emirname ile Al-

ll..1<.. den komönist tevkif ati yapıl. 9• K •• U y f 
~ blldirdiler. Mevkuf komiinist lr Or ÇUJ ap 1 

Y etiıtirecekler 

Belgrad, 7 (A.A.) - 5000 t.on bok. manları maden ianesine davet ediyor. 
sit yüklü Ankara ismindeki Alınan Bitlerin yıldöniimü münasebetile 
vapuru Yugoslav maknmatı tarafır~- açılacak olan bu milli maden ianesi
dan ittihaz edilen• kar::ırlar mucibin- ne büyük ehemmiyet verilmektedir. t..~':ların yekunu, komOnist te,·ki- Vaşington, 7 (A.A.) _Dün bir aS-

--~.r~n zamanlarda artması, ve o..ıu..,; -~ ..,_ • , , 1 d d .. 
Paris, 7 (A.A.) - Evvelki gün tev. 

ce bugün Doubrovnik'dP.n mhfarakat Berlinde Hohenzollerin hanedanı 
'•lliyei' - .. -t··-· •• ,k ., .. k ....... ü: • "'

1
aua rısınıhıç gormeden bir uçuş yapmış.. 

k·- gos erece 001 nıst ere t r Nevyorktak' M 't h 11 t 

n ... •• a _.,..-il...,_uw--lli'k•u:,.,,...,..,... .. vıauw.ınUJ "t.enJUIJJ:I~ 
Hava Nesaretlnln hlldirdltfne kındakt yenf Jr-.ıuna tevflkaa aakerf 
söre Rumen havacılarını yetiş.. il mahkemeye sevkedilen mef')nh KO

tirmck ve hunların İtalyan ha. i münist par f sinin P ar s mm takası 

lniD qptam..-IWklf..J....,._ 111 .. half elan Birinci F7etf. 
fer n hlfk ol11n kara su. rikln tunç .heykeli )'akında eritlle--ıı en • • . . .1• J • ı ı c e ayyare 

ttnıek a~r ceza' 1 verecegını ı an meydanından kalkan binbaşı Cari , la rım takip etmek suretile kendisi- cektir. 
ıl-L. • ihtıyacını duyması, Fransstda iki buçuk to h. 1 • d k' b ' bo 
;:'11li tasfiyenin henuz Jayıkile ta- bardıman ta nyya!Pr ~gın da ı ır km- va malzemesi ile ünsl~·et etme. şeflerinin idam cezasına mnhİ{fım e. nı:? r ehberlik etm eleri t\irı Yug'>slnv Baı.ı ~ erlerdl"ki belediye relslerf 

pilotlarına müracaat ct:nişııe de mu- daha yeni ) apılmıs bir tak;m binala
vııffak olamamıştır. rın demir parmaklıklarını ıçerideki 

•anı.nın d • · t kted' F aresıne ışansını a. 
ltat a ıaım ıoı _erme. ır. a. tiyen gormiyecek bir -ı.nde oturt J lerlni temin etmek üzere an. dilmeleri iktıza etmektPcU1-. 

gaje edilen İtalyan askeri tay. 
lif ' Orduyu devlet sıyasetane muha- ~ . u • 

davra t ·k t ek k d muş ve yalnız lletler ıanesıle uçarak yarecllerinin en iyilerinden mü. Briıksel, 7 <A.A.) - Neşri menedL Ankara vapurunun kaptanı üç ih- bronz gişe ve kalorifer borularını 
'ti, ...,1_ nmtaıya eşvı ebml akar Virgindeki Langley Field meydanı.. 
...... ..- ıuç n maznun u unan o · · t' İ i nkt .. .,..Üblst 1 1 b·ı b . na ınmış ır. n ş sa tayyareci go-

ı len La Voix du Peuple gazetesinin ye 
rekkep 30 kişilik bir grup Bük. ı; rine kaim olmak üzere bazı kimseleı. 
refe gelmiştir. 11 rin gizli olarak Action ısnıind~ hir 

tJmal karşısındadır: ~öktürerek, bu ianeye verdiği isin 
1 - Seyahatten vaz,ieçrnek, tebrik edilmi lerdir . hı say av arın ı e, eş sene gı. riıyormu• gibi m t 1 t 

• - o · b t h f"f 1 '11 un azam o muş ur. 
~ _ . •uça nıs e en a 1 sayı ~· Bu uçuş havacılık tarihinde ilk "kör 

Harici Ticaret Nazın petrol 
şirketlerine, halya ile yapılan ı ı komünist gazetesi çık:atdıkları po'is 

2 - Beraberine pilot a)ma!csızın Nüremberg belediye reisi de şeb. 
lttlnıe . bar cezaya çarptmlmalan, hu- uçuş" tur. 
'-al tın ne kadar ku\•vetli olduğunu müzakereler esnasında ge~m ,, tarafından ö~renilmiş, 8 !tisi t,.vkif 

martın 25 inden ıonra halyaya edilmiştir. Bir evde bu gazetP. nül!. 

Yugoslav kara sularını takip etmek rin opera binası fizerJndeki Valkiri 
c:uretile seyahat etm~k v,. kıırnya o. heykelini ~ ıkıp, iane;) e \erdiğinden 
tu.rmak tehlikesini gözüne almak, dolayı takdir olunmustur. Bütün sfttan en biriz delildir. 

'lıırrız ki, Fransanın, bu harpte 
"be hızla harekete geçmemesinin 
)l ı!!tti arasında, bu dahili tasfiye. 
'tabet dislne tam huzur verebilecek 
~ te tamamlamanuı bulunnıası-

t da Yeri vardır. 
~ ~t kuvvetli Fransız. hükumeti. '-'1-11 tasfiyeyi tamamlaması, harbi 
~b..~ırına yolunda daha enf'I' ik 
~ ""'llllhasmın da başlanrıca olacak· 

~ 

Habeıigtan~lmcllye 
Kadar" 

1

lf~lyanlardan 
1882 Kiıi Ölmüı 

' 

ihraç edilen petrol fiyatlarının balarından 10 bin tane bulunmu~tur. '4 - Adriyatik denizi englnler!ne klfip ve cemiyet Azaları ellerindeki 
Amerikan dolan üzerinden he. 
sap edilmesi kararlaştırıldığını 
hildirmlstlr. 

çıkmak. madeni rozetlerini, kupa ve madal-
Dahiliye Memurlan Maaşlanna Kaptan Frank, btlhsssa Doubrov- yalan hu iane)e vermeğe davet edil-

Zam Yapılacak nik'e gelmiş olan Alman konsolosu i- mişlerdir. Bu da,ete karşı gelenler 
le urun uzadıya görüşmiiştür. ise. idam olunauktır. 

Milattan 400 Sene Evvele Ankara, 7 (Tın Muhabir nd~n) - Dün Doubrovnik'e gelmiş olan A- Vaziyeti görüvorsunu:r:. Eğer 11 
Dahiliye VekAletiniJl vllayetJP.rdP.ki merico Nespuci adında~i İtalyan va. sporcuların göğfüılerindeki rozetlere 

Roma, 7 (A A.) - Geçen mart llyı Ait &erler Bulundu te§kilit ve vazifeleri hakkında hazır. purunun zabitleri Otrıınto korfezinde ihtiyaç huıl edecek hale seldlyse: 
içinde şarki İtalyan Afrikasında in. İzmir, 7 (A.A.) - Bundan bir müd. lanan kanun layihasına aorc, kadro- ,imale doğru sefer etmekte olan bir Almanlar için korku kalmamış (!) 
zibatı temine matuf hareketler esna- det evvel Aydının Kemer mevklinde lar ihtiyacı karşılıyıcak bale Retıri- kruvazör görmüı olduklarını &oyle.. demektir. 
sında iki İtalyan zabiti ölmüş, iki eski mezarlar içinde bulunup aşını. lecek, maaf haddi asgari ma:.Şet se. dikleri gibi bazı şayialan nazaran Yakında e\ terdeki toplu iğneler. 
zabit de müsademeler esn1tımda aL dıjı haber alınan altın zinet etyuın. viyeıine tekabiıl edect!k vaziyete ir.. civarda İngiliz tahtelbah'rleri ccve- kadınların ha larındaki firketeler, 
dıltlan yaralann tesirile ölmütlerdlr. dan mühim blr kııım daha buluna- ca olunacaktır. Dahlliye Vekileti t•ş.. IAn etmektedirler. Deuiche Levant hatta paltolırındaki demir düğme ve 

3 Teşrinievvel 1935 te Habe~stan rak İzmir müzesi müdürlüğüne gön. kilAtındakl memurlann ma::lşları, dı.. Llnle kumpanyasına mensup olan kopçaların lstenmiyeceiini ki111ıe te
seferi bidayetinden ~eçen martın 31 derilmiıtir. Bunların milattan 4 asır ğer vekaletler ta ıra memurlanna na. Ankara vapuru, 7200 ton hacminde rnin edemes. Gerçi Fransada da atıl
ine kadar İtalyanlann telefatı 1882 evveline alt yerli eserler olduğu an.. zaran az olduğu için bunlar• hinr olup azami sürati 16 mildir ve tay- mış konserve tenekelerini topluyor-
ki§iye baliğ olmuıtur. laşıJmaktadır. miktar zam yapılacaktır. fası 37 kişidir. lar ama bununla, rozet toplama ara. 
~------~--~~--------------~------------~--~--------~----------------------~---~--------------------------~ sındaki farkı izaha mahal vok . 

Q lrb$ ay evvel, hemen bUtün 
~ dflnya gazeteleri, harbin bu 
~lte ~ Pcldetleneceti kanaatinde 
-.,ııe:•ktiler. Hatta o zaman, gerek 
• , ik cephenin na iri efkiın olan 

ı._~er, gerek muarız cephenın ,....---------
~ lan tarı olan gazeteler, atız birli- HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

Bu, henüz müttefiklerin İsveç ma
den sevklyatını tam sıkışbramadık
ları bugünlerde böyle olursa: abloka 
o taraf ta da kendini ciddi surette his. 
settirince; Almanyanın demir ve ma
den sıkıntısı belki ahşap binalardaki 
çivilerin sökiilmeıine kadar zaruret 
doğurabilecek dar bir şekil alır. 

._. &et bahrda harbin fİddetlenmesi .. 
~ ~ı. teşvik, tahrik ve temenni e
~ •~lyette neşriyatta bulunu~ or
'"• Şırndi ise, bahar çok daha ya. 
~~· Fakat ayni gazeteler, sulh ta
~ ~l'lndan1 ıulh ümitlerinden, 
~,1etlerinden bihiı neıriyatta 
ll1 aktadırlar. 

~il teıat, bila istisna bütün devlet 
:rtbt_;e bütün mllletlerin, harp a. 
~, lıklannı bilfiil, ve bir defa 
~~)':b•rilz ettirmektedir. Ve biz. 
-~ı •il 9u karanlık günlerinde bu 
~>'tt ~· fiili harp aleyhtarlığını .,m-
l~tk tlYJnak ihtiyacımızı besliyc· 

"-ada 811 kuvvetli müe11irler ara. 
~>'•biliriz. 

~ısır Kra~ı esinin •. "l '-'• ~ ır Km ldu 
bft lttı ı 7 (A.A.) - Kraliçe Feride 

Çocuıu dünyaya getirmiştir. 

to~ Sefiri Londrada 
~~ "I (A. A.) - İngilterenin 
:.~te 'bu Büyük· Elçisi Sir Hugue 

~-:Ull liugeaaen bugun tayyare 
~va telmistir. 

• 

• 

M ütteliltlerin bu sırada en rok ehemmi11et ver
dikleri meaele, iktıaadi. ablokatlır. Bu münaae· 
betle, birçok tedbirler ileri ıürülüyor. Bunların 
biri, Ren boyunca hareket eden trenhrin ltlfı· 
dığı kömürün: ltlfınmaaını menetmek. Çünkü 
bu trenhr, müttefiklerin top menıUl dahilin
dedir. Almanga, bu sahadan, ltalga11a göndere
ceği kömürleri geçiriyor ve müttefikler bunla
rın geçip gitmeaine müaaaü edi11orlar. Meaele 
Franaada hararetle konuıulmalda ve ukert mü
nekkitler Sar kömür har7ıaaının ifletUmemeıl 
ldzımgeldiğinl ileri İürüyorlar. 

• Fransıs nskerl mDtehuıglanndan General Dava1, mit ... 
ttofiJderln top menzili altında bulunan ıahalarda, Al· 
mantarın ı, yapmalanna mtiaaade olunmUDMlan tik:\ .. 
yet ediyor ve bütUn f aallyetia kolayWda durdurulaea. 
ğıt!ı söylüyor. 

Meselenin dikkatle takip oluncluta haber •Hllnaekte 
ve Almanların bu f aaliytini sekteye utntacak tedbir
lerin alıamakta hulunduiu temin edilmektedir. 

• Alman propagantlaının son günkrde tırartn. 

• 

• 

giz bir iataa11ondan Papa makamım da Alman
ya lehinde kullanan propagandalar yaptıkları 
anlaıılmııtır. lataıyonu teıbit etmek için yapı
lan teıebbtı.ler ıimdige katlar boşa gitmü,tir, 
fakat faaliyet devam ediyor. BUluuJıa Yatika11 
bu ifle a/,4kadar olmaktadır. 

... 
Alman propRganduının bir taaflye ıeçirdiği bildirili
yor, Proı•a~arıda neaaretinden elli kiti çıkarılmış ''e 
yerlerine başkaları ahnmııtır. Aı:lolunanlardan ikisi. 
nin mü\tefikler hnabına cuusluk yapmak suçu yü
zünden idam olunduklan da bildiriliyor. ,,. 
General Franko, M atlrüle girmeıinin 11ıldönu
mü ~refine verdiği ziyafete müttefiklerin dip
lomatlannı davet etmekten reldnmif ve 11a/.mz 
ltalyan r7e .Alman dlplomatlannı davetle iktifa 
etmlftlr. 
lngUlz maluılili, lngUiz dlplomattarının niçin 
davet olunmadıklarını aormuılar, ve ıu cevabı 
a/,llUflardır: General, Franko ancak kendisine 
11ardım etlenkri davet etmiıtir ! 

Bu, rozet toplama i~ini okuyunu: 
ister istemez aklıma, Nasrettin Hoca
nın, köy yoluna dikeceği kara çalı .. 
lara, köyün davarlarının geçerken. 
takılacak yünlerini satıp borcunu Ö· 

deyecefi hikayesi geldi. Allah kim
<1evi bu hale getirmesin! 

Basın Bfrlfği ilk 

Suvareslnl Yerdi 
Ankara, 7 (A.A.) - Türk Basın 

Birliğinin ilk yıllık süvare i dun ak
pm Ankarapalas salonlarındıt veril. 
miş ve büyiık bir muvaffakıyetle &a. 

baha kadar devam etmi7tir. Baloda, 
Vekiller, mebuslar, sefirler, fikir ve 
ilim hayatına mensup sahsiyetler, Is .. 
tanbul ve Ankara matbuat mensuP
tan bulunmuşlardır. Stivare ~ok ne.. 
zih bir hava ve taşkın hlr neşe ıç n
de sabahın ıeç vaktine kadar devam 

-----------::----------------------------------~---------------~ etmiştir. Bir çok ıurpr'1Jer ve numa-
ralar neşeyi arttırmıştır. 



• 
' 

u » 
Beşiktaş 
Birliğine 

Gençler 
Yenildi 

Vefa Muhafızgücünü, Fenerbah~e Alhnorduyu, 
Altay Takımı da Galatasarayı Yendiler 

İzmir, 7 (Tan Muhabirinden) -
Alsancak stadında son senel.:?rin se. 
yırci rekoru denecek bir .ı:aiabaJık 
kütlesi önünde milli !,:Lime :naclarına 
devam edildi. İlk karşılaşma Altay _ 
Galatasaray arasında ıd!. Mustafanın 
idaresindeki bu maça Galatasaraylı. 

1 Liğ Maçları Puvan Cetveli 

lar şu kadro ile çıktılar: 
Osman • Faruk, Adnan _ Celal 

Enver, Lutfi - Salfı.hattin, Süleyman'. 
Gündüz, Boduri, Bülent. 

Altay en kuvvetli 5ek!ile Galatasa_ 
rayın karşısına dizi.ldi. Takımda Va. 
hap ta yer almış bulunuyord!l. Oyun 
çok seri başladı ve der!ı.ıl Galatasa
raylılar Altay nısıf sahasına yerleş. 
tiler. Biribirini takip eden G:ılatasa.. 
ray hücumları Altay müdafaasını 
çok müşkül vaziyetlere sokuyordu. 
Bu devamlı hakimiyet Oal~tasaraya 
üç gol kazandırdı. Devre de 3 • O Ga
latasarayın lehine netic.:!lendi. 

İkinci devreye İzmirliler çok can
lı başladılar. Galatasaraydan Lutfi, 
ile Enverin çok bozuk oyunları k.ı
lelerini tehlikeye düşüı üyordu. B tJ a.. 
rada Galatasaray bir, Altay da bir 
gol kaydettiler ve vaziyet 4 • 1 o!du. 
Oyun, bundan sonra bir kör dövü~ü 
halini aldı. Hakem de bir c:ok sert 
hareketlere müsamaha edince tama
mile tatsızlaştı. Bund;:ın sonra Lutfi 
tarafından yapılan hücumbr Altaya 
dört gol daha kazandırdı ve Galata. 
saraylılar bu maçtan da 5 - 4 mağ. 
16.p çıktılar. Galatasarayın i'ti golünü 
Süleyman, birini Salahaddin, birjsini 
Gündüz yaptılar. 

Fenerbahçe - 'Altınordu 
İkinci ve son maç. Fenerbah

çe ile bir gün evvelki Galatasa. 
ray galibi Altıno,rdu arasında old:ı. 
Altınordunun hiç bek!enmiycn gali.. 
biyeti, bu müsabakanın ehemm.ıyetı. 
ni arttırmıştı. Feridin idare ettiği bu 
oyuna Fenerliler Hayatıyi muavin 
hattına alarak şu kadro ile çtltmlŞ
lardı: 

Cihat _ Orhan. Ali Rıza - Hayati, 
Esat, Reşat _ Küçük Fikret, Naci, 
Melih, Basri, Fikret. 

Fenerbahçeliler, rüzgara karşı o
yuna başladılar. Ve oyun derhal AL 
he.ordu nısıf sahasına intikal eW. 
Fenerlilerin bilhassa sağdan yaptık. 
lan hücunilar, Altınordu kalesi için 
daima gol tehlikesi teşkil ediyordu. 

Nihayet, on sekizinci dakikada Fe
ner aleyhine ceza çizgisi haricinde bir 
favul verildi. Küçük Fikret aşırma 
bir vuruşla Fenere ilk golünü ka-

Takım l\t. G. B. 

Fener 3 2 1 
Gençler 3 2 
Muhafız 3 2 
Altay 3 1 1 
A. Ordu 3 1 1 
Vefa 3 1 1 
G. Saray 3 1 
"Rec:ikt.;ıc: 3 1 

zandırdı. İki dakika sonra soldan bir 
hücumda Fikretin ortasını l\feiih gü
ıtel bir kafa vuruşile gole çevirerek 
ikinci Fener golünü :vapt'. Ve d:?vre 
de 2 • O Fener lehine bittL 

Fenerlilerin ikinci devrede gol 
adedini arttırmaları tahmin eciili;-.•c.ır
du. Fakat bu tahminlP.r bosa cıktı. 
Hatta bir aralık mütevaz;n geÇ~n o
yun Fenerin aleyhine hile d5ndi.i ve 
Fener nısıf sahasında oynanmıya baş 
ladı. Fenerbahçenin iki acık vasıtasi
le yap~ığı hücumlar ofs;ıy:.Ile kesıJj_ 

yordu. Bir İzrrıJr hiicumundl çekilen 
bir şüt Esadın koluna ~arptı ve ha
kem penaltı cezası ver<lı. Bunu İz
mirliler gole çevirdilar. Vaıiyet 2 _ 1 
oldu. Oyunun bitmesine dört dakika 
kala Fener lehine bir penaltı \·erildi. 
F~kat Basri bunu kaçırdı ve maç ta 
2 • 1 Fenerin galibiyeti ile sona e:rdi. 

Vefalılar 2 - 1 Galip 
Ankara, 7 (Tan Muhabil·indenı -
Bugün 19 Mayıs stadında mifö 

küme maçlarına devam edJdi. Stad. 
da bugüne kadar görülmemi~ bir ~a
labalık, 25 bin kişilik bir halk küt
lesi toplanmış bulunuyordu. 

İ1Jc karşılaşma, Gençlerbirliğine 
bir gün evvel 7 _ 1 '{ibi 1üyük bir 
farkla mağlup olan Vefa ile Muhaf.z. 
gücü arasında idi. Ziyanın idare5.in. 
deki bu oyunu Vefalılar on kişi ile 
başladılar. Oyun çok seri başladı. Ve
falılar eksik kadrolarına r.:ığmen can. 
lı bir oyunla Muhafız k:ıleslni tazyik 
ediyorlardı. Vefanın bu canlılığına 
mukabil Muhafız çok durgurıdu. Bun 
dan istifade eden Vefalılar tazyikle. 
rini arttırdılar ve 16 ıncı dakikacta, 
Hakkı çok sıkı bir gü~le Vefaya iJk 
golü kazandırdı. Bunu Muhafızın 

yaptığı beraberlik golü takip etti. v~ 
ziyet 1 - 1 oldu. 

Devrenin 20 inci dakikasında SuL 

BİRİNCİ KISIM 
1 

P romtnade des Anglais'nin üstüna~n 'lıt:ar gım 
geçen otomobillerin arkası kesllm.cz gürültü.. 

sü, açık Veranaa'dan stüdyoya giriyordu. 
Henri Pi~rre. uzun fırçayı dudakları arasından 

aldı ve "kayalıklar üstünde Najade., nin &açlarına 
biraz sarı pfü;kürdü. Sonra birkaç adını geriledi, ve 
göz kapaklarım aralıyarak resmi süzdü. 

.ı. A . Y. p 

5 2 8 
1 l4 8 7 
1 lO 7 7 
1 7 7 6 
1 4 4 6 
1 5 ıO 6 

1 
2 5 7 4 
2 7 10 4 

hi takımına iltihak etti. Bu suretle 
on bir kişi olan Vefalılar hücumla. 
rmr daha ziyade arttırdılar. Fakat 
devre 1 - 1 berabere neticelendi. 

İkinci devrede Vefa yine canlı L 
di. Muhafızda da durgunluk devam 
ediyordu. Oyun mütP.vazin bir şP. 
kilde geçerken 35 inci dakikada Su!. 
hi, ikinci Vefa golünü trnyde1.ti ve 
maç ta bu netice ile .>ona erdi. 

Beşiktaş - Gençlerbirliği 
İkinci oyun Gençlerbirliği _ Be. 

şiktaş arasında oldu. Beşiktaşlılar bir 
gün evvelki kadrolarını muhafaza et
mekte idiler. Buna :nuic:ıbil Gen~ler, 
aralarına Salahaddini almı~lardı. 

Oyun eski Fenerli Ömerin idare. 
sinde başladı. Gençler, daha derli.
toplu bir oyun oynuyodar, fakat Be
şiktaşlılar da canlılıkla mukabele E'

diyor!ardı . Bir aralık Gançlerbirliği 

müdafaasının tereddilrli.ind':!n ıstifade 
eden Hakkı, üçüncü dakikada ilk 
Beşiktaş golünü yaptı. Gençler bnn. 
dan sonra arka arkaya yaptıkları hü
cumları bir türlü golle netkelendire. 
mediler. 30 uncu dakikada Şeref, 
Beşiktaşa ikinci golü de kazandırdı. 
Devrenin son dakikalarmd.1 G~nçln 
de Hasanın ayağ:le bir goi k:ıydet
tiler ve devre de 2 • 1 Beşiktaş lehi
ne bitti. 

İkinci devrede Gençlerbirliği rok 
cPnlı idi. Bu canlılık l O uncu dakika
da semeresini verdi. Be~ik.taş müdafa 
sının yaptığı hatalı bir h:ıreketı na.. 
kem penaltı ile cezalandırd·. Küçük 
Mustafa, bunu gole çevirerek bera. 
berliği temin etti. Besiktoş bun<lan 
sonra. çok sert bir oyun oynamıya 
başladı. Gençler de bu sert oyuna 
şuurlu ve düzgün bir oyunla muka
bele ediyordu. 

20 inci dakikada bir GençlerbirlL 
ği hücumunda Ali, uz3k~:ın ve sıkı 
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Pazartesi, 8. 4. 1940 
n.30 Program ve memleket saat a)'-1, 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri; 12.50 
:\füzik: Muhtelit şarkılar (Pl.), 13.30-14.00 
Müzik: Karışık müzik (Pl.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18.40 
Konuşma (Umumt terbiye ve beden ter
biyesi); 18.55 Serbest saat, 19.10 Memleket 
saat ayan. ajans ve meteoroloji haberle
ri, 19.30 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Fahri Kopuz, İzzettin Ökte, Kemal Niyazi 
Seyhun; Okuyanlar: Sadi Hosses Semahat 
Özdenses, Mahmut Kanndaş; 20.is Konuş
ma (Fen ve tabiat bilgileri), 20.30 Müzik. 
Çalanlar: Şerif İçli, Fahire Fersan, Refik 
Fersan; Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Ra
dife Erten: 21.00 Müzik: Saz eserleri, 21.15 
Konser takdimi: Halil Bedii Yönetken, mü
ı:ik: R<ıdyo orkestrası (Şet: Dr. E. Praeto
rius), Şan: Semiha Berksoy, Soprano, 22,15 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri. zira
at, esham - tahvilU, kambiyo - nukut 

ı 
borsası (Fiyat), 22.30 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

bir şiltle beraberliği bozan ı;çuncü 
Gençler golünü yaptı. Beşiktnşın sert 
oyunu devam ederken Mehmet Ali 
kalesini terkederek '} . .mçlerden Hü. 
seyini elle tuttu. Hak.:!m bunu da pe
naltı ile cezalandırdı. M~hmet AE, 
kales:nde hiç krmı1damamak sureti. 
le hakemin bu kararını protesto dti. 
Fa.kat Hasan bunu da gole çevirdi 
ve maç ta 4 _ 2 Gençlerbidiğinin ga. 
libiyeti ile neticelendi. 

İstanbuldaki Maçlar 
Dün Taksim stadında olduk~ mü

him bir kalabalık önünde Şişli • Pe. 
ra bir kupa maçı yaptılar. 

Ahmet Ademin idaresindeki bu 
oyuna Şişlinin hücumile başlandı ve 
derhal hakimiyeti alan Şişli arka 
arkaya iki gol kaydetti. Buna Pera 
bir golle mukabele etti. Bundan son
ra bir gol daha yapan Şişli devreyi 
3 - 1 galibiyetle bitirdi. 

İkinci devre de çok canlı geçti. Bu 
devrede Peralılar bir gol kazandılar 
ve maç da 3 - 2 Şişlinin galibiyetile 
neticelendi. 

• Şişli - Pera maçından evvel Ka
"1rn:ru•~ ilo Cünoif 1~arotio.st~1..... C'nk 

güzel bir o~n oynıyan l(asımpaşa, 
bu oyunu 1 • O galibiyetle sona er
dirdi. 

İkinci Küme Maçlan 
Tehir edilen ikinci küme maçlan

na dün Şeref ve Taksim stadlarmda 
devam edildL Şeref stadında yapılan 
maçlarda Davutpaşa - Galatasporu 
6 _ O, Anadoluhisar - Galatagençleri 
3 • ı mağlup ettL 

Taksim stadında yapılan Beyoğ. 
luspor - Karagümrük maçının birin. 
ci devresi 2 - O Beyoğlusporun lehL 
ne bitmiş; ikinci devrenin 20 nci da.. 
kikasında hakem Halit Galip Kara. 
gümrüğün üç oyuncusunu oyundan 
çıkarmak istemiş, hakemin kararının 
dinlenmamesi üzerine maç yarıda 
kalmıştır. 
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, Önümüzdeki Çarşamba Akşamı ' 

SU M ER SiNEMASI 
Mary Glory- Françoise Rozay ve Andre Brule 

,~ 

in Fevkalade bir tarzda yarattıkları 

.Aşk Çocukları 
Büyük ve mükemmel filmi takdim edecektir. 

Hayatın ... Aşkın ... Sirk Hayatı tehlikelerinin heyecanlı 
ve helecanlı sahnelerile dolu hissi ve müessir bir film. 

'-• Bu filmi görürken ağlıyacak ... Gülecek ... Ve alkışlıyacaksınız. _, 

Maarif Vekilliğinden: 
l - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye core orta ticaret 

okullarının 3 üncü 4 üncü ve ticaret liselerinin 5 inci ve 6 ncı sınıflan için 
4 ciltten müteşekkil bir (Mal Bilgisi) kitabı yazılması müsabakaya konul
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 14-IV-1940 tarihinden başlamak ve 14-II-1941 cunıa gü
nü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 14-XI-1940 perşembe günü saat 17.30 
kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsabakaya 
girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. Müsaba
kaya girenlerin yazdıkları kitapları 14-II-941 cuma günü akşamı saat 17.30 
kadar Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

( - Müsabakada birinciliği kazanan ki tap serisi 3 yıl süre ile okullarda okutu
lacak ve müellifine her yıl için 26 00 lira telif hakkı verilecektir. İkinci çı
kan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müel
lifine verilenin bir yıllığı mük~tat olarak verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve 
kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maari! Vekilliği neşriyat 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lazımdır. 
Kitaba konulacak resim, sekil, grafikler ve sairenln asıllarının yalnız bu 
nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması k!ıfidir. Müsabakaya 
basılmış bir kitapla girenler de ki tabın üç nüshasını verecek veya gönde
receklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddeierile birlikte, eserler! kabul edildiği 
takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta
sarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilligine i.ıç yıllık bir devre iı;in 
terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerlnin' 
kendileri veya kendi me~uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat 
tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi ver
meleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan gösteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü Maarif 
Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir ku-
ruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri icap eder. (1879) 

Üsküdar Cürnhuriyet Müddeiurnumiliğinden : 
'Üsküdar r.eza ve tevkif evi için 31 Mayıs 940 tarihine kadar alınacak A.zam1 

14400 kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1476 lira olup mu\·a kkat teminatı 110 lira 70 kuruştur. Ek

siltme 13 - 4 - 940 Cumartesi günü saat 11 de Üsküdar Ci.imhuriyet müddelumu
miliği makamında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İstekliler kanuni 
vesikaları ile blr!Jkte mezkür günde kom is yona müracaatları, buna ait şartnameyi 
görmek ve ta7.la malı'.ımat almak isteyen !erin tatil .ııünlcrindcn maada her gün 
mesai saatleri dahilinde Üsküdar C. Müddeiumumiliği kalemine müracaatları ilan 
olunur. (2437) 

L~< Dolod:~ • D.e:....,ı:.;:_..ı ...... 
1 - Hazirıın 940 tarihinden itibaren isti hdaın edilmelt üzere tecrübeli ve şefli~ 

imar planlar tatbikatında çalısarak muvaffak olmuş bir yiıksek mimara ihtiyacı
mız vardır. Talip olanların vesaik ve teklifleri ile İzmit belediye riyasetine mürar.:a-
aiları ilan olunur. (2654) 

1 s tanbul. · ıeı~dİyesi llGnları 
ı5 - 4 - 940 pazartesi günü saat 15 de is tan bul belcdiyesınde daimı enr.:umı::n o

dasında 48264 lira 78 kuıı.ıs keşif bedelli, Florya plajlarında 37 adet kabine ve burı
lara hel3 büfe ve taras inşaatının kapah zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Mu
kavele eksiltme bayındırlık işleri genel, Hususi ve fenni şartnamelerl proje, keşif 
hulAsası ile buna müte!eıTi diğer evrak 241 kuruş mukabilinde Fen i~lerl rnüdür
li.lğilnden verilecektir. Muvakkat teminat 3619 lira 86 kuruştur. İsteklilerin teklif 
mektuplannı, bu ise benzer is yaptıkları na dair vesikalarına istinaden eksiltme 
tarihinden 8 gün eV'\·eı Fen işleri müdür lüğiine müracaatla alınmıs ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesikalarile teminat makbuz, mektup veya 2490 sayılı ka
nunun teminat gösterilmesini kabul ettiği diğer evrak vesaik ve imzalı keşif ve 
şartnameleri ile 15 - 4 - 940 pazartesi günü saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri lazımdır. (2284) 

ı• 
il 
1 

vara asıJ1 u;..taklıya duran saate bakıy.:ırdu. 
Sekizı çcyıek geçiyor. Kalktı, stüdyosıına, Na.. 

jade"ına bakmıy<t. gitti. Najade, elektrık ışıijınnı so .. 
ğuk akjgleri içınde, gözüne, her zama~dan fazla nd
ret verici göründü. 

Sekiz buçuk. Ar mecmuasını tekrar okumıya 

başladı; ve onlj bir iki saat kadar o~umuşmuş gibi 
geldiği -z:ama:ı tekrar asma saate baktı. Dokuza çey
rek vartil. 

Eller. arasında bir gazete ile divanın üsttine 
uzanmış <.luran Rene Lazsko'ya sordu: 

-Ne den:in'! Yazan: Annie Vivanti No. 1 Çeviren: SiNANOGLU 

O zaman llenri Pierre, verandaya çıktı ve dı. 
şarJ baktı. '·Promenade" ın ışıkları bir yan daire ha
linde kıvılcımlanıyordu. Negresco, altınlı fişeklerini 
göklc:-e fırlatıyor. J etee'nin kubbesinde, denize bo
şal.an bir parıltı selleniyordu. Delikanlı başına geniş 
kenarlı şapkasırı: geçirdi ve çıktı. 

Berikı, okumaya dalmış, gözlerfai kaldıtms.d~ 
mırıldandı: 

- Ne haya~ızlık! Ne utanmamazlık! 
Res!'am. müteessir, döndü; 
-- Ne ocmek istiyorsun? 
Dostu: 
- Bu ı..ariın orijinal olmak gerek, dedi. Dinle 

biraz! 
. d 'N . ' Ah dt.mek Najade'dan bahsetınıyor u. c ıse ..• 

Arııua öbür5 okudu: 
"Ne iyi, ne güzel, ve zengin olmıyan bir dul, 

kendinde eksik olan bütün meziyetleri haiz bir bay. 
la tanı~mak istiyor. Zeki zaruri değildir. ~X. Y." post 
rcstant, Nice. Adresine yaz.ınrz." 

Ress:u 1, kızgın, omuzlarını yıktı: 
- vazgeç şundan! Ne diye bana bayağı gazete 

U:inlarım c;kuyorsun? 
- Bu bay&ğ . değil ama .. Bu enteresan bir ~ey. 

Cevap verelim mi? 
Ressam, fırçayı yine ağzına koydu ve bir Yer. 

ınillon tüpünü paletin üzerine sıktı. 
Ren~ Lasıkc ısrar etti: 
- Evet, evet yazalım!.. Sonra yüks~k sesle 

tPkrar oktıd:ı: 
"Ne güzel, ne iyi, ne zengin. .• ,: Sen ki iyisın, gu~ 

.elsin, '-•mginfın: Yazmalısın. 
RP_c;s:ı.n ihtar etti: 

- Yeter! Budalaca şeyler söyleme'. Beni tı:ınır
Grn. Bilirsin ki, ben baş belası istemem. 

- Henri Fierre, sen bir genç kaplan gövdesi i
çinde hallın bir tavşan ruhu ta~ıyan birisin. Bu ilana 
ben cevap vereceğim. 

Ve o akşam, Ca!e Royal'de oturan Re:ıe Laszko 
"X Y." yt yazdı. 

Fakat ~:on dakikada bir meçhul kadınla ba~ını der 
de s.:ıkmak istemediği için ihtiyatlı dav!°andt; mck
t~bu dostu ressamın adı ile imzaladı: • Henri Pier!'e 
Delange"; ve 5tüdyosunun adresini verdi: "Villa Mi
JllCJ;:>a, .f-roınc.t·adı; des Anglais". 

n 
Ne iyi, ne güzel, ne de zengin olmıyan bayan ce

vap verdi: 
B,r ögle sonu,Henri Pierre, evine •lönerkP.!1 mek

tuplan arasınd~, menekşe rengi balmumu ile mü. 
hürlü, üzerindek" adresi menekşe rengi mürekkeple 
yazılı, menekş: rengi bir zarf buldu. Açtı. 

"Bu akşam, saat 9 da, Mediterannee terasında. 
"Elinizde bir gill bulundurunuz . ., 
Delikanlı bu satırları şaşkın şaşkın okud·ı. Bu 

budalaca ciavt.1b manası ne olabilirdi? 
Derhal oostv Laszko'yu hatırladı ve a:nladt. Tik

sinerek zarfı bc.rusturdu. seoete attı. Sonra oaleti e .. 
line ald:.. 

Sinirli idi. Najade'ının dudaklan bir türlü mu ... 
vaifak olmc•k istemiyorlardı; onları yeşilımtrak hır 

gölge ıJeo virgfülE.mişti. Şimdi bu zarü yaıatılış, bir 
boks pattislncJE- bir .. Knockout" yemişe l;-::ıziyordu. 
Onu modc.b·iz yapıyordu. Zaten mod~ller de ne idiler; 
Yüzsüz, münasebetsiz şeyler. 

Mektup aklına geldi: 
••Elinizde bir gül bulund\lt"UllUZ... ınçımstz Dır 

teklif! 

N'ajade':ı gt-!ince onu parçalamak belki daha iyi 
olurdu Yahut, biraz değiştirerek, şurasına 'rnrasına 
bir kaç darbe vurarak ondan bir "Pınar başında 

Nergıs" «jkarmcı.h idi... Evet; ta.m da öyle vapa.:2ktı. 
y-arın. 

Sepete gitti ve mektubu aldı. ''Bu akşam.. l\Ic. 
diterannee'nin terasında ... Elde gül." 

Doğrusu, bit kadını, bir kahve ma..3asında yalnız 
bekle:- bırııkmak, nezaketsiz ve medeniyetsiz bıt' ha
re-kettL Yazık Rene Laszko'ya haber veremlyecek, 
randevuya onu gönderemiyecektt Merul olan o idi. 
Bu "Angarya" ona düşüyordu. 

Yeter; bunu da.ha fazla düşünmek caiz değildi. 
Akşam, yemek odasındaki etajerde da'ıa .a~ılmam~ş 
olduktan na.r!e yığılmış kalmış The Studıo mm bu. 
tün o eski sayılr..rmı karıştırmak istiyordu. 

C abJ~ Ttdi, ve okum.ıva koyuldu. Aradıt bir, du-

·:rabil o gıilünç davete gidecek foğildi; bununla 
beraber bır çı·) ekçi dükkanı bulunan "Rue de Fra:ı· 
ce" a. konserı dir:.lemiye gitti. Ama ikinci numaradsl'\ 
sonra, sıkılmı~ ve dalgın; uzaklaştı. I. Alberk bahçe~ 
sinde şöyle bir dolaştı ve evine doğru yıiriidü. 

Bu sefer, o saatte hemen hemen bi= çöl kadar 
ıssız o~-ırı deniz boyunu takip için Rue ele Franze'oan 
ayrıldı. R•ınf:.in, kalabalık ve gürültul•.i Potinıere ın 
önlerinden hızla geçti; sonra Mediterrann.'.?c'nın tera· 
sı önüne gelinct·, neşeli neşeli aydınlanmış masalara 
pek alakasız b;r göz atarak, adımlarını yavaşlattı. 

Tek !>aşlJla kadınlar pek azdı; o renıdi ışıkların 
içinde güzel~ ~YJ ve zengine benzemiy•=m yoktu. O :ıa· 
man, rlelıkanlı, adımları gittikçe daha ağır, terasın 
kenarından geçerek ceketinin iliğin::len gulü çıks.rdl 
\'e clıerruniyet ~.-erilmemiş l>ir jestle aşağı yukarı sa!
lıyaraJt, bu- kaç saniye parmakları arasında :uttu. 

O sırada, soluna düşen köşeden, tutulmak i~ 
lliş bir kadın gülilşcüğil fırladı. Henri Pierre, sartJJ.. 
dı ve dönüp o fa.rafa baktı. 

Bıraz ayr lrnnmuş bir masada tki bayan otıı~
yordu Pirı s~yahlar, öbürü açık renk gıy~ı~~ş~_i; .. 1'

1
: 

rinin şapkası küçük, öbürünün büyüktü, bırı gülurP 
siivordu: öbür[ ciddi duruyordu. (Devamı var> 



8 NİSAN 940 

TAN 
ABONf; .QEDELI 

TDrklye Ecnebı 

1400 Kr. 
750 • 
400 "' 150 " -

T 8enı 
1 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

t800 
1600 
800 
800 

Kr. .. 
• 
• 

lrlllletlerarası posta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler itin abone 
bedeli mOddet sırasiyle 30. 141, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres detfıtlrmek 25 kuruştur. 
Cevap tein mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lAzımdır. ·-

GÜNÜN MESELELERİ 

lürk Postactlığsnın 
'Yüzüncü Yılı 
p ostacıbfımız, bu yıl, tam yıi-

züııcü yılına basmış bulunu· 
For, Bu münasebetle, posta işleri, 
:!!'i reis muavinlerinden sayın Bay 
111ikınet Türker, Münakalat Vekaleti 
laratından çıkarılan posta, telefon, 
~lnaf dertisine çok şayanı dikkat 

ar Jnakale yazmış. Bu makaleden 
~yoruz ki, şu anda, "hazinei 
~.,.ak,, ta mahfuz bulunan bir hattı 
;qtlınayunla Türk postacılığının tc. 
lbelini atmıya çalışan ikinci Mah
lb11t, bu teşkilatı şu sekiz esu üzeri· 
~ kurmak istemiş: 

1 - Mektuplann, Dersaadetten 
~aya, ve ta~1'8dan Dersaadete gi. 

p relmesi. 
2 - Mektup nakliyatının nizam 

llltın. alınma.sı, 
3 - Varidatın temini. 
4 - Muharrerata fesat karışttrıl· 

'llıaıauıa meydan verilmemesi, 
S - Bu işin tedviri için, Dersaa

:~tte nıünasip bir mahal intihabı ile, 
:1' naar tayini ve taşrada lüzum 

löriilec:ek, mahallere memur ikamesi. 
lta 8 - Hiç kimsenin hodbehod mek. 

p röndermemesi, 
7 - Mektup teatisinde islim, 
~a ve ecnebi ahaliye müsavat ve· 

""lleli, 

lal 1 - Her tarafa tatarlar ihracı gibi 
Uanıelatın icrası. 

~ikinci Mahmudun muvaffakıyete 
tir \' .. fturamadığı bu teşebbüsü, Mü· 

.\hnıet Feyzi Paşa tahakkuk ettir. ;:ete çalışmış, ve ilk posta, Üsküdar
~ İznıit arasında işlemiş: Fakat ma
k ~ u ikj.nci teşebbüs te yanm 
t •lınıı. Ve nihayet, Abdülmecit ta. 
h~an Gülhanede okunan (hattı 
,,~Yun) la yapılması ilin olunan 
'- · nıata hayriye,. meyanında pos
,J'~-~a yer verilmiş: Nizamname ya· 
tl:"llf, nezaret teşkil olunmuş, ''e 
"_'0 senesinin bugününde, Yenica. 

:-ı avlusundaki ''Cizyehane,, daire!ii 
.::. ''Postahanei amire,, namı altında 
""l••nıı,. 

"s tıJı.. J>osta nazırlığına da, evve~a 
'-' ~ efendi,, , - ve onun başka hır 
Ilı eırı1lriyete nakli üzerine - ''Ah· 

et bey,, tayin olunmuş. 
~.llu faydalı mal'1matı bize verdiği 
~~Bay Hikmet Tilrker'e müteşek· 

ı.:a11ı bir tekamüle kavuşmu' bu. 
>ıı ~~ Türk postacılığının yüzüncü 
t~~Ollünıünde, onun tarihini rözden 
~~ek ve bu kadar hayırlı bir te
~tilUıı ilk hizmetkulannı min· 
~--anmak vazifemizdir. Fakat ma. 
~' biz, bu teşekkülün yüz yaşına 
-.t:-ını, bu hadisenin kıymetile 
~llasip bir tekilde tesit etmedik. 
~ l..ı ... ~yebiliriz ki, matbuatın bile, 
ta.ı,.~ye gösterdiği alaka, şu ya
d~ tecelli etmektedir. Bunu gor· 
~lllllilz içindir ki, Türk postacılı. 
~it .. tarihine, hiç olmazsa kısaca 
Soz atmak vazifesini de biz, ba· 
~ Ya çalıştık. Posta idaremize 
,, ıeniş bir tekamül ve inkişaf 
""-91lni eder, ve onun bapnda bulu· 
lilt~ierli vatandaşlann idrak et. 
~11-i mesleki bayramı kutlularken, 
'~ki, gelecek ~,ı, bugünü, layık 
'-tıt tekilde tesit etmek vazifesini 

"11yalım! 

~ Tiyatro:na Eser 
~ ,,.. çocuk tiyatrosunun büyiik 
~11vaffakıyetle faaliyete basla
S da ıevinçle haber aldık. Öt· 
~~~teyiz ki, tiyatronun kukla ve 
~~· jannnda yazılmış çocuk e. 
,._ile ihtiyacı sonsuzdur. Ve bu 
!'.'tni :;-. bütün Türk muharrirlerine. 
li>l lr Vazife düşmektedir: Çocuk 
~it tı.t.111ı11, bu mühim ihtiyacından 1t:' •l'Vel kurtarmak. .. 
~ "'~~za, bizde, nisbeten bakir 
S ilir. Zaten, çocuk kütilphane
$!Bklrliti, ötedenberi, içimi:r.i S ktiltürel dertlermiz arasında 
~ hir Yer tutmaktHır. Bakalım., 

"- tlntrosunun: 
~ lseı ... Eser!..,, Diye istimdat 
~ildeki acının mflessiriyeti, 

"' leıimiziıı ilhamlarını kam· *- La!a. •e onlan harekete ırecirme-
~ Relebllecek mi! 

r 
AHLAK BUHRANI NEREDEN DOGUYOR? l 

-------------------------------------..) 

Rönesans Devrinin 
D erebeylik devrinde, toprak 

lordlarının yaratııgı esaret 
hayatı içinde, başta Katolik klis:-ıııı 
si ve Papalık olduğu halde umum 
hıristiyan kliseleri, bu esareti ida. 
me edebilmek için, dini ellerinde 
vasıta olarak kullandılar. Klise, 
fertler ve zümreler lirasındaki mü. 
cadeleleri hal için müı.tahası.! hali. 
ne gelmiş din kanunlarını öne sü
rüyor, yeni zamanın ihtiy:ıçlarına 
cevap vermiyen bir dinin mora
li ile, İncil ile, fertler arasmd3ki 
münasebetleri tanzime galı~ıyordu. 

Bu devirde, derebeylik hiiki'ı. 
metinin çıkardığı kanunlar, yalnız 
köylüyü, ve şehir hslkını mutlak 
bir istibdat ve işkenceye tabi tut
makla kalmıyor, cinsi rr.oral. ah
lak, kadın esareti üzerinde de kah. 
redici bir rol oynuyordu. Sevdiği 
için dağlanan ve göğsüne yafta ya
pıştırılarak sokaklarda dolaştırılan 
genç kız yalnız iptidai bir moral te
lakkisini değil, dinin ve devletin 
değişmekte olan bir cemiyette ne 
kadar müstahase kanunlarla yürü
düğünü gösteren bir delildir. 

Rönesans, derebeylik devrinin 
istibdadına, klisenin kör kanunla.. 
nna karşı . doğmuş bir reaksiy.-m, 
derebeylik devletini yıkarak cemı. 
ye.tin bünyesini değiştiren bir in
kılabın mahsulüdür. Bu devre ka
dar filozoflar; mütefekkirler, yine 
moral kanunları tabiatten çıkar
nuya çalışıyor, cemiyetin içindeki 
iktısadi, içtimai moral buhranlar. 
la alil.kadar olmuyorlardı. Fakat 
l 8 inci asırda kapitalizmin seri t~
kamülü, tıpkı Acem harplerinden 
sonra Yunanistanda olduğu gibi 
ahlakı birinci plana getirdi. Eski 
kıymetlere yeni kıymetler vermek 
ihtiyacından, ahlakın menşeini ve 
esasını araştırmak liizumundan 
bahse başlandı. Yeni istihsal haya
tının· yarattığı yeni hayat şartları 
olduğu, bu şartlara ...ıyguıı bir. mo-

ralin doğmakta bulunduğ'..ı anlaşıldı . 
O zamana kadar bilmedikleri . bir 
ilim, iktısat, ve siyasi iktısat iim) 
d_Qğ_muştu. B'u ~eni ilim .. ubes: is. 
tiffsal tarz!annı. şar11arını araş ırı
yor, günden güne llmi ·catlarla in
kişaf eden sanayi hayatı bambaşka 
bir hayat yaratıyordu 

• 

1 ngilteredeki sana)i inlolcl-
bından sonra cemiyetin 

çehresi tamamile değişmişti. Ar. 
tık din kanunlarile, Eratunun, E
piltürün, Stoie'lerin felsefcsile bll 
devirdeki içt:mai münasebetleri, 
morali tayin etmek mümkün de
ğildi. Dinin, ananelerin bütün soS
yal münasebetler ve ilerlemeler ü. 
zerinde köstekleyici testri görülü
yordu. Bunun neticesi olan on se
kizinci asır edebiyatı mutaassıp 
papazlara, derebeylerine karşı harp 
açtığı gibi ilim, fen, ielsere 
şubeleri de tefekkür ~ahasmda mü
cadeleye geçtiler. Yeni idealleri 
müdafaaya giriştiler. 

On sekizinci asır filozoflarına 
( Ansiklopedistler, materyalistler) 
göre ahlaki tefekkürün mahiyeti, 
metodu, ahlaki, ferdi hırsları, ha. 
yat şartlarına göre tanzim etmek.. 
ti. Bunun için de ferrlin egoizmi:ıe 
dayanan morali, cemiyetin men. 
faatine dayanan bir moral haline 
getirmek için devlet sistemini, kül
türü değiştirmek lüzu!nu"ldan 
bahsediyorlardı. Bilnassa dinin. i. 
lim ve irfan üzerindeki teı;irinden, 
dinin devlete müdahalesinden kur. 
tulmak istiyorlardı. Fertle cemi_ 
yet arasındaki zıddiyeti kaldırmak, 
yeni bir devlet sistemi bulmak, ce.. 
miyeti ve terbiye sistemini değiş. 
tirmek, saadet ve f aziletı, içtimai 
temeller üzerine kurmak lüzumun
dan bahsediyorlardı. Bu s!lretle 
Fransız Ansiklopedistleri Epikü. 
rizm'den ayrıldılar. Bütün ahldk
sızlıkların sebebini cemiyette ve 
mevcut sistemlerde buldular. 

Bu devirlerde İngiliz filozofları 
da kendi iktısadi inkişaflarına _gö.. 
re yeni bir felsefenin temelbrin! 
araştırıyorlardı. fktısgden koloni 
sistemine dayandıkları. deniz ti
careti. ·en büyük hayat amili ol. 
duğu için, onları servete daha yr.. 
km yoldan götürecek yolları ım. 
yor, bir taraftan da derebeylik 
devletine mütemadi surette isyan 
eden esirlerle, idareci sınıf arasın. 
da bir ahenk tesis edece!< bir te.. 
fekkür sistemi kurmıya uğraşıyor
lardı. Eski tefekkür sistemi, yeni 
hayatı izah edemediği gibı, yeni 
ihtiyaçlara cevap ta veremiyordu. 
Klise ile devlet birlesmis. esareti 

Morali 
1 

YAZAN: 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
idame çarelerini arıyorlardı. Bu 
zıddiyetleri hal için bu devrin fi. 
lozofları, radikal çareler aramak. 
tansa, ananevi münasebetleri mu_ 
hafaza ederek, dinle devlı~ti, devlet
le içtimai ahenksizliği uzlaştırını. 
ya çalıştılar. 

B u sahada Fransa. İngiltere. 
den daha süraUe ilerledi. 

Papalıkla muhalefete geçti. İlk de. 
fa Roma ya, Papalığa isyan eden 
Fransız hükumeti oldu. Dinle dev
leti biribirinden ayırdı, Fransada 
papazların saltanatına nihayet 
verdi, bunları hudut harici etti. 
On yedinci, on sekizinci asır Fran. 
sasındaki bu dahili çarpı~maları, 

zıddiyetleri, ahenksizE~jn aksini, 
edebiyatında, şiirinde, Celsefesinde, 
ilminde dahi görürsünüz. O devrin 
romanları, tiyatroları ekseriva t:u 
derebeylerin, papa.dan:ı saltanll~ı. 
ve o devr1n moral toelakki!erile a
lay eden, bun'!arı gülilnç hir mev
kie düşüren, cemiyet i~indeki a_ 
henksizlikleri aksettir'?n eserlerdir. 
Bu devirde cinsi ah1ik, aile telak
kileri de değişiyordu. Jorj San, 
serbest aşkı müdafaa edecek kadar 
ileri gidiyordt.l. 

İlimde, Ogüst Kont, müsbet ilım 
nazariyesile içtimaiyata yepyeni 
bir veçhe vermiş, cemiyeti ne eski 
filozoflar gibi tabiat görüşlerıle 

değil, tecrübe ve müşahedelerle 

müsbet bir şekilde izah edecek me
todlar bulmuştu. Hıri~t.iyanlik, tli_ 
ni kökünden sarsılıyo:-, cemiyP.t
teki hayatla beraber moral telak. 
'.ktter a d~u. l'akas itil
se saltanat'mı muhafaza için ~Hn
den J.?elen her tedbire başvuruyor. 
cahil ha1k kütlelerini hu inkılaplar 
karşısında hareketsiz bırakmak i
çin, şefkat ve yardım esasları'.'a 
dayanan sinsi bir papaz mantığıle 
hareket ediyordu. Halk, açlığına 
cevap veren kliseye daha büyük bir 
kuvvetle bağlanıyordu. Dinin bü. 
tün hisleri, derebeylik devle-

tinin bütün zulüm ve işkencesi. 
Fransız ihtilalinin .:ioğmasma mani 
olamadı. Çünkü artık, hayat, di
nin veya cemiyetin bs11 üstüne ku
rulan ahlak, hukuk, edebiyat gibı 
müesseselerin düsturlarile değil, 
iktısadi zaruretlerin ve ihtiyacl3-
rın tesirile değişiyordu. Fr:ınsız ih
tiliilinden üçüncü cümhuriyet-e ka
dar devam eden mücadeleler, hep 
dine ve eski sisteme bağlı olanlar
la, yeni doğan sistemi müdafaa e. 
denler arasında geçen mücadele
lerdir. Jan Jak Ruso'nun, Fransız 
ihtililline esas olan huk·.ıku beşer 
beyannamesi, insan müııasebetlerL 
ne, ahla.ki münasebetlere yeni hir 
h=tikamet veriyordu. İmtiyazlı bir 
sınıfın halk kütlelerini esaret çem
beri altında ezmesinden doğan bu 
isyan, hürriyet, müssvat, kardeş. 
lik düsturlarile insanlara daha be. 
şeri bir ahlak kanunu koymak is
tiyor. bu müsavata, kardeşliğe ma
ni olan derebevlik ile din~n salta. 
natım yıkıyordu. 

A lmanya iktısadi tekamiilde, 
İngiltere ve FranS3 ile ayni 

tekamülü geçirmediği için, Alman. 
yada meydana gelen zıddiyetler ve 
çarpışmalar da daha P,e; olmuştur. 
O zamana kadar Almanyada, ilim. 
felsefe, edebiyat iler!eui~i halde. 
dinin saltanatı yıkılmamış, küçük 
küçük devletlere ayrılan Alıvanyıı
da, iptidai bir derebeyliK ı;altanatı 
bütün şiddet ve zulmile baki kal
mıştı. Günden güne kuvvetlenen 
derebeylik istibdadı karşısında ar. 
-. k67lü Jsyanl..., 7,.-vq yavaı ıre
hlrlere de aksediyor, diln1,'a tek4.. 
mülüne ayak uyduran Almanyanın 
içtimai bünyesinde de huzur5uzhık. 
lar kendisini gösteriyodu. ::lO sc. 
ne devam eden köylu isyanları, 
artık Almanyada da derebeylik 
saltanatına nihayet vermek zamanı 
geldiğini haber veriyordu. Bu_ zıd
diyetlerin tesiri, kendini edebıyat
ta da gösteriyor, Göthe, biıtün fci. 

'.LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ · 
("\ 

SARMISAGIN 
Siz, onun kokusundan belki hoş

lanmazsınız ama, sarmısak dün~·a
da en kibar şeydir: Milattan 4500 
yıl önce yapıldığı rivayet edilen 
en büyük ehramda sarmıaaiın is
mi ve resmi görülür. O kadar e"I· 
ki zamandanberi neslini, hem de 
taştan vesika ile ispat edebilen hiç 
bir kibar insan bulunamaz. 

Daha sonra Omiros'un ölmez şi· 
irlerinde de sarmısaiın yeri vardır. 
Vakıa o büyük şair sarımsak ye.. 
meyi pek fettan kadmların elinden 
kurtulmak için tesirli bir çare o· 
larak tavsiye etmişse de, bu da 
sarmısak için bir fazilet sayılmalı
dır. Daha sonra, sarmısak sporcu. 
ra kuvvet vermekle şöhret almış. 
tı. Omiros'un tavsiyesine göre, es· 
ki zaman sporcularının sarmısağı, 
ondan kuvvet almaktan ziyade, 
kendilerinin peşine düşen kadın. 
lardan kurtulup, vakit kaybetme
mek için yedikleri haıra gelirse de, 
o zamanlarda bayanlann - şimdi· 
ler gibi - sporculara iltifat gös
terdiklerine dair bir haber bulun• 
madığından sarmııafın gerçekten 
kuvvet verdiiine inanmak lhım· 
dır ... Zaten ne şairlere, ne de ka.. 
dmlara yüz vermiş olması hiçbir 
vakit hatıra gelmiyen, pek ciddi 
tabiat ilimi Plin de sarmısağın 
çiftçilere kuvvet verdiğini, hem 
de veremlilere deva olduğunu yaz
mıştır. 

Ondan önce, en büyilk pirimiz t. 
polaat hekim, sarımsağı terletici, 
idrar arttıran, insana linet veren, 
fakat bir taraftan ela rözlenı doku
nacak iliçlar arasına koymuttu. 
Sarımsak o kadar btlytlk bir he

kimden iltifat rördilkten soma, 
başka büyük hekimler de ona ttiı'. 
lü türlü faziletler atfetmişlerdir. 
Mesela Dlvaskorid hekim, ona so-

KIBARLIGI 
Jucan düşüren ilaç, diye tanımışh. 
Daha sonra sarmısak, yılan ve ak· 
rep sokmasına karşı baş ilaç ol. 
muştu. 

Bir zaman da veba hastalığından 
korunmak için pek kuvntli bir İ· 
laç olmuştu. O zaman da sarmısa· 
ğın bu türJil tesiri esrar gibi telılk. 
ki edilıniıse de, mikroplar keşfedil
dikten sonra, hakikat meydana 
çıkmıştu: Sarmısak kokusu, mik· 
roplan telef eden en tesirli vasıta. 
)ardan biridir. Bunun en büyük 
delili de, bizim Kayseri pastırma
sıdır. 

Pastırma olan etin çürümemesi
ne ve uzun müddet muhafaza edi. 
Jebilmesine sebep, güneş ışıkların
dan ziyade. nastırmadaki sarmısa· 
ğın kokusudur. .. - "' 

Sarmısağın yeni bir şöhreti de, 
damarlardaki tansiyon fazlalığını 
düşürmesinden geldiğini bilirsiniz. 
Fakat onun bu türlü tesiri pek de. 
vamsızdrr, ancak üç gün sürer. 
Sonra tansiyon tekrar çıkar. Onun 
için sarmısağı bu iş için tavsiye e
derlerse, üç günden ziyade yeme
melisiniz. 

Vitamin cihetinden sarrnısak 
pek yavandır: Yalnız C vitaminin. 
den yüzde 25 miligram. 

Madenlerinin sayısı da pek 82: 

Ancak üç tane. Fakat buna karşı
lık hem akıl, hem de güzellik ma
deni olan iyot, yediğimiz ve içtiği. 
miz bütün maddeler arasmda en 
ziyade sarmısakta bulunur ... 

Sarmısaia çokça raibet göste
ren memleketler halkının neşeli 
olması da bundan ileri gelse ge
rektir. Vakıa kederden zevk alan 
somurtgan adamlar, neşeyi buda. 
labk alameti sayarlarsa da, neşeli 
olmak, akıllılığın en yüksek dere
eesldir. Çünkü insanm saflığını 
loruyan en kuvvetli vasıta odur. 

se!i, edebi kuvvetile bu zulüm ve 
esaret bünyesine isynn ediyordu. 
Cemiyetin değişen bu seyri, tesi. 
rini ilim, fikir. felsefe sahasında da 
göstermekten hali kalmadı. O za
mana kadar gelen A1man filozof
ları, din felsefesinin tesirinden 
kurtulamamış, insan münasebetle
rini daima dinle cemiye~i uzlaştı. 
rarak halle çalışmışlardı. Bu devir 
filozofları içinde içtimai tekamülü 
ve ahlak kanununu en kuvvetle 
izah eden Kant olmuştur. 

On sekizinci asır felsefesi, bütün 
insan bilgilerini müşahede ve tec
rübeye bağlamıştı. Kant tabiiyat, 
riyaziyat gibi müsbet iHmlP.ri ve 
tecrübe esasını lüzumlıı görmekle 
beraber, ahlak, metafizik gibi ha. 
hislerde sırf akli, a'priori mallı
mata da dayanılabileceği fikrinde 
idi. O zamana kadar bir çok filo. 
zofiar ahlakı ya menfaat, ya hie, 
veyahut ta ferdin zevki esasınn 
kuruyorlardı. Kant, ahlakı, vazife 
temeli üzerine kurdu. Orıa göre 
kanuna itaat, korkudan veya baş.. 
ka bir sebepten değil, kanıı:ıa hür
metten ileri gelmelidir. Her vazife, 
ancak vazife olduğu için yapılma. 
lıdır. 

Kant o zamana kadar "öheni. 
lemi:ven" bir dünvada olduğumu
zu iddia eden filozoflara karşı, 
"öğrenilebilen" bir dünyada oldu
ğumuzu, ilim ve fennin bu sırlan 
mütemadiyen çözmekte olduğunu, 
din !elsefesile artık cemiyetin izah 
edilemiyeceğini Jı?Österdi. Fenni te. 
rakkilerin, icatların, iktısadi ve 
sınai tekamülün değiştirdiği bu a
lem içinde, insan cemiyetlerini, 
fertleri idare eden kanunları da 
keşfedebileceğimizi, bunu da an. 
cak insanın şahsiyeti yapaca.. 
ğını iddia etti. 

K ant insanı "kendi kendine 
bir şey" telakki ettiJti için 

ferdi hür telakki edivor, sebep ve 
neticeyi zarurete bağlıvor. insanın 
f m ve hareketlerinin kendi içinde 
mevcut olduğunu. ahlak kanunu. 
nu da ferdJn wurunun tayin ettL 
#inf ~dyeftlılı. ~lıtU'lun bAha 
yap ve yanma emrini verir. Bu bir 
irade, külli irade değil. benim di. 
ğer insanlarla olan münasebetimi 
tayin eden kanundur. Ahlik kanu
nu zaman ve mesafe ile mukayyet 
değildir. Ahlak kanunu. ferdin 
zevki esasına dayanır. Ferdin ah. 
lfilci hürriyeti muhakkak ki mü
rekkep bir şeydir. Fakat öyle bir 
moral teessüs etmelidir ki prensibi 
de şu olmalıdır: O suretle hare
ket et ki1 aklının düsturu bütün 
dünyaya şamil bir ahlik olsun. 
Ahlik kanunu diğer insanlan da 
bana karşı ayni prensinle harekete 
mecbur etmelidir. Yalnız cemiye
tin değil, ictimai şartların da müm. 
taz bir şekil alması lazımdır." di. 
yordu. 

Kant, ferdin morali ile cemiye. 
tin moralini birleştirmek isterken 
yine zıddiyetlere düşüyordu. Ah. 
Uk kanununa ferdin zevkini esas 
tutan Kant, bu esas dahilinde ee. 
miyetin ve içtimai şartların nasıl 
mümtaz bir sekil alabileceğini he
sap etmiyordu. Kant'a göre, zevk, 
dünyaya samildir, binaenaleyh ka
nunu da dünvaya samil olmalıdır. 
Herkes kendi zevkine f'Öre hare
ket ederse, dünyevi bir kanun de. 
~il. muayyen cemiyetleri idare e
den miisterek bir kanun bile te. 
essüs edemez. Cemiyet bünyeleri
nin, her.eün cemiyette meydana 
~elen deiisrnelerin, şartlann fert. 
ler üzerinde tesiri yok mudur? 
Ferdi yapan cemiyet ve cemiyetin 
şartları de~l midir? Ferdin zevki
ne dayanan hodkam bir moralin 
bütün insanlara deA-il. ayni muhit 
icinde yaŞlvan insanlara bile müş.. 
terek bir kanun va7.etmesi müm
kün ddildir. Bilakis içtimai 8. 
henkslzli~ arttıran bir amildir. 
Halbuki Kant, ahenkli bir dünya 
cemiyeti, ahenkli bir dilnva morali 
istiyordu. Kant. bir taraftan ah
lak kanununu vazife temeli üzer~ 
ne kuruyor, ferdin, zevkini. ŞUU
runu bu vazifeye bağlıyor. bir ta. 
raftan da ahlik kanununun cemi
yetin sartlarına ve devletin seklL 
ne ~öre taavvün edeceğni sövlii
yordu. Ahlakta reform yanmak i
cin her seyden evvel cemiyt'tl de. 
ğistirmek lazım olduihınu, ahlAk.. 
sızlıb karşı yapılacak mücadele. 
yi devlete ve cemiyete çevirmek, 
evveli insanı insan yapan cemiyet 
ve devlet ~killerini de~stirmek. 
saniven insanı de~istirmek icap 
o+Haini iddia edivordu. Kant'ın 
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Millet Meclisinde Yozgat mebusu 
Süleyman Sırn, be.karlardan 

vergi alınması hakkında bir kanun 
teklü etmiş. Bu teklife göre, asker
liğini bitirmiş olan erkekler, ve 17 
yaşını doldurmuş kızlar bekarlık 

vergisine tabi tutulacaklar, köylü· 
ler, çocuk babası veya anası olan 
dullar, bu vergiden muaf tutulacak. 
tardır. Verıi mükellefiyeti, kazancın 
devam ettiği müddetçe ve 45 yaşına 
kadar devam edecek, bundan elde e
dilecek varidat, çok çocııklu ailelere 
\'erilecektir. 
Şimdiye kadar muhtelit meclisler· 

de hep bu bekarlık kanunu tekJif e
dilmiş, hiçbir mclisten "evet,, ceva· 
bı ahp, çıkmamıştır. Bu defa nasıl 
bir cevap alacağını şüphesiz l\lerlis 
müzakerelerinde göreceğiz. 

Fakat hana öyle geliyor ki, Sü· 
leyman Sırn, bu teklifi yaparken, 
içtimai bir teamülü unutmuştur. Bu 
kanun, içtimai şartlarımıza uyar mı, 
uymaz mı; onu münakaşa etmiyece
ğim. Süleyman Sırn, şu on yedi ya
şını geçmiş kız çocuklarını vergiye 
tabi tutarken, bu kızlann evlenmek 
veya e\•lenmemek, iradelerine tabi 
bir iş midir? Bunu düşünmemiş. Bu· 
günkü teamüle göre, bir kadın hic
bir zaman istediği bir erkeğe izdivaç 
teklif edemez, istediği zaman e\•le
nemez, ancak bir talep karpsında 
kaldığı zaman, bu suale evet, veya 
hayu, cevabını verir. Sanayi hayatı· 
na, meslek hayatına girdiği, kanun 
kendisine içtimai, siyasi birçok hak. 
lar kabul ettiği halde, kadının iste· 
diği zaman izdivaç teklifi yapması, 
henüz teamüle, ve moral telakkilere 
uygun düşmüyor. O halde, evlen· 
mek iradesine tabi olmıyan bir genç 
kızı, evlenmediği için meşul tutmal<, 
ve vergiye bağlamak hangi içtimai 
faydayı temin edecektir? 
Eğer bu kanun, nüfusu çoğaltmak 

için, be'kirlan evlenmcğe mecbur e
decek bir mahiyet taşıyorsa, bütün 
bu cebri külfete rağmen, kızlan iste
medikleri zaman delil, istecllkleri za· 
man dahi evlenmeğe sevkedecek biT 
vasıta değildir. Kendi arzulanna ve 
iradelerine tabi olmıyan bu işte, hu 
kı71arı vergiye tabi tutmak hangi in. 
safa, hangi ladırllğa uygun düşer? 

Bu vergi, kazanç devam ettiği 
müddetçe alınacağına röre, buna an
cak ipe pl•a• kulum tibJ ı..•..ıa
cafı anlafl~ lciy:'barada da ~ 
içtimai bir teamülle karşılaşınz. Bu. 
gün işte çalışan kızlann, diğerlerine 
nisbetle daha güçlükle evlendikleri, 
birçok erkeklerin, çalışan kadınlara 
karşı besl~ikleri itimatsızlığı dıı he
sap edersek, bu kızlann evlenmek 
hususunda rast geldikleri müşkülle· 
rin de kusuru kendilerine ait olma. 
dığı anlaşılır. 

Eğer maksat, çok çocuklu ailelere 
bir varidat temini ise, bu membaı, 
bu hazineyi temine evli kadınlar da
ha elverişlidir. Eğer maksat, nüfusu 
çoğaltmak ise, bunun yolu bekirlık 
vergisi değil, bütün nüfus siya.."etini, 
içtimai hdzıssıhhayı, iktısadi tedbir· 
leri jçi~ alan muazzam bir mesele 
üzerinde durmak linm. Bekirhk 
vergisi ile buna çare bulmak istemek, 
iskambil kağıtlanndan şato yapmıya 
benzer. 

Yeni Bir Ders Kitabı 
Lise smıflannda okutulmakta olan 

"Türkiye Cümhuriyeti ve İnkılap 
Tarihi,, bahisleri için talebeye hangi 
metnin verileceği Vekaletten sorul
muştur. Vekiiletin cevabına göre. bu 
bahisleri ihtiva etmek üzere yeniden 
bir ders kitabı yazdırılmaktadır. 

Şimdilik ortaokulun üçüncü smt. 
fında okutulan tarih kitabının Türk 
İnkılap kısımları tevsian okutulacak· 
tır. 

moral felsefesinin hulbası fUydu: 
"Kendine istemediğini başkası. 

na da isteme. Kendine yapmadığı. 
nı başkasına da yapma. Her zaman 
her insana bir gaye gözile bak, va. 
sıta ıözile bakma.'' 

Kant'ın ahlik kanununda birbi. 
rini nakzeden hükümler olmakla 
beraber, Kant, o zamana kadar ge. 
len filozoflardan aynlmış, ahlak 
kanununu cemiyet huduttan için. 
de mütalaa etmek lüzumunu his. 
setmiştl Kant, ahlak febefesini ku 
rarken cemiyetin sathında beliren 
ahtaki huzursuzluktan, içtimai çar. 
pışmalardan, isyanlardan. buhran.. 
lardan ilham alıyor, cemiyetin dü. 
zeltllmesi icap ettiğini söylüyor. 
du. Fakat bu reformun nasıl yapı. 
lacağını izah edemiyordu. Morali, 
ferdi mahiyetten çıkanp, içtimai 
mahiyette mütalAa eden on doku. 
zuncu asır filozofian olmustur. 

(Gelecek makalede on dokuzun. 
~u asırdaki moral tekimülünft lzııh 
edttefhn.l 
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Mısır Or.dusu Sulh 
T elilifinde Biı Onuyor 
Salahaddin:· J madı. 
- Hayır, dedi, Kudüs kralını para - Saliibaddin, dedi. Sultana bü-

Ile ikna etme~ zamana mütevakkıf- tür. bu tafsilatı vereceğ.m. Senin bu 
tır. Hem aynı manevrayı Mısır da tehlikeli seferde ettiğin hizmetten do 
ç~virebilir. Ben. ~yle zanned!y~rum layı uzun uzadıya bahsedeceğim ve 
kJ, sultan Amorıyı askerlerlnı surat- şüphesiz sultan bundan son derece 
le çekecek bir hadise yaptı. Bu da memnun olacak ..• 
olsa olsa onun hududuna tecavüz cL Genç emir amcasına baktı Bütün 
~e~ ve Kudüsü tehdit .e~mekle ola. kuvveti, ilmi: zekası bir aske~lik hu. 
b~. Bence muavenet .ıçın. kuvvet dudundan harice ~ıkmıyan bu a<:ık 
gondermekten daha emm bır tedbır.. fikirli muharibin beyazlanmış kaşla
p~ yakında .~ısır ordusu tarafından rmın nltında parlayan cesur nazarla. 
bır sulh tc~lüı k~r~ısın~_a" kalacağız. nna gözlerini d.kerek: 

Sal8.~a?dın duşunduguncle hata - Eğer, dedi. Beni memnun et-
etmemıştı. Mı~ ordusu bir miikfile- mek isterseniz muvaffakıyeti bana 
me memuru gondererck muhasara tahmil etmeyiniz. Ben s1zin reyinizle 
ordular~a ku1?anda eden AbdiıJa. hareket ettim. Siz olmasaydınız, su 
hadın Şırkoh ıle sulh müzakeresine küçük ordumuz bu derece kuvvetli 
ha.zır olduğunu söyledi. ve muntazam olamazdı. Orduda in-
Şirkoh sulh müzakeres!ne SaHihad. tizam olmasaydı onun askeri kıy

dJni memur etmişti. Mısırlılar kendi meti kalmaz. Benim vazifel)ı maiye
kumandanlarile Salahaddinin bir rüt tinizde bir müşavir olmaktan iba • 
bede olmadığını ileri siirmiye cesa- rettir. Sultana benden mümkün mer. 
ret edemediler, Salahaddin Mısır baş tcbe az bahsediniz. 
kumandanına müliı.ki olur ol:naz; - Neden? Senin hal<kın deği1 mi? 
musalehanın Mısırlılar tarafından ar- Senin zekandnn, dirayetinde:l bıı me.. 
zu edilmesi noktasını esas olarak ele seledeki reylerinin isabetinden ..• 
aldı; Abdülahade: - Hayır, amcacığım. Hayır. SÔY-

- Tarafınızdan gösterilen arzu lemeyiniz. 
üzerine Emir Eseduddin sulh şart- - Niçin? 
laruun müzakeresine beni memur et- - Çiinkü sultanlar mniyt>tinde1d-
ti lerin çok zeki olmalarını tehlikeli gb. 

Muavenetini istediğiniz bir ordu i- rürler de onun için .. 
le düşman gibi müsal~haya mecbur Salfıhaddinin kıymetini, Sultan Nu 
olmanız Allahın bir .::ilvesıdir. reddinin Şirkohtan dinlcmiye ilitiya. 

Bu hususta uzun uzadıya münaka- cı yoktu. Genç emirle mülakatında bu 
şa ederek vakit kaybetmiyelirn. Bıze nu pek güzel anlamış ve onun için: 
karşı ittüak ederek birlikte hareket - Çok zeki, cok zeki, tehlikeli o
ettiğiniz haçlıların murahhasları be- lacak kadar zeki.. Diye düşünerek 
raberinizde değil mi? dedi. EyYubun oğluna tam numarayı ver. 

Abdülahad: mişti. 

- Haçlılar memleketlerini? avaet Şirkoh Ordusu Şama Dönüyor 
ettiler. Bu mesele yalnız bizimle ko. Sirkoh memnun değildi. Ordunun 
nuşulacaktır. bütün muvaffakıyeti düşt.üğü tchli-

Salahaddinln şartlan bu idi: keden kurtulmasından ibaretti. Bu 
1 - Vezir Şaver Halife Azid na. ise ihtiyar kumandana kafi gelmiyor

mına Mısırdaki asayişsizliğin önüne du. SaHihaddine: 
geçmek için sultan Nureddtnden mu-
avenet talebinde bulunmuş olm:ısı 
itibarile Suriye ordusunu:l bunun f. 
çin ihtiyar eylediği bütün masrafları 
ödeyecek. 

2 - Suriye ordusunun işgal eyle
diği Belbis şehrinde Sultnn Nured
din ordusundan bir kuvvet b~lundu. 
rulacak. 

3 - Mısır hükıim:tinin her hangi 
bir hırutiyan devletle yapacağı it. 
ti/aklarda Sultan Nureddinia reyine 
müracaat edilecek. 

4 - Bu şartlara riayet edileceği. 
nin, hatta vekaleten vezir Şaver ta
rafından olmayıp bizzat halifo tara. 
fmdan tasdikL 

Abdüliıhad şaşırdı. Bu tarzda bir 
müsalaha Mısırın istiklaline elveda 
demekti. Düşünmek için üç gün mü
saade is~ed~. Salahaddin artık diplo
matik bır lısan kullanmıya lüzum 
görmüyordu. 

- Düşünmek lçtn de~n, dedi. Fa
kat Kahirenin, daha doğrusu vezirin 
reyini almak için... Size bu müsaa. 
deyi veriyoruz. Yalnız şunu da ilave 
edeyim, bu zamana kadar Sl.4ltan Nu. 
reddinin gönderdiği kuvvet gelirse 
vaziyet değişir. O zaman yeni teklif. 
ler karşısında kalırsınız. 

Şirkoh, yeğeninin verdiği tafsilat 
karşısında hayret etti. 

- Bu, dedi. Bir galibin mağlüba 
teklifine benziyor. Halbuki hakikat
te müşkül vaziyette buluna~ b;zleriz. 
Onlar değil. Zira bü~ün düşündüğü. 
müz orduyu sa} salim Şama götür. 
mek. 

Salahaddin: 
- Hayır, diyordu: Abdülaha<fln, 

muhasara kuvvetinin iki ordu ara
sında kalarak ezilmesinden çekindi
ğini anladım. 

Cevabın gelmesi üç gün sürdü. Mı. 
sır, her teklifi kabul ediyor, yalnız 
Belbisin tamamen boşaitılmasını isti. 
yordu. 

Sal8haddln, Şirkoha~ 
- Bu sulh bizi rahat rahat Şama 

götürecek. O kadar. Yoksa Şa~rin 
buna riayet etmJyeceği muhakkak
tır. 

- Neden anbıdın? 
- Derhal kabul etm:?1errnaen: 
:...... O halde neden riııyet edilemL 

yecek tekliflerde bulunduk? 
- Sonra Mısır işlerine müdahale. 

mize bu tekliner sebep teşkil eder. 

me,•amı var) 

Cebelitarık'ın İadesi 
için İspanyada 

Tezahürat Yapılmış! 
(Başı l incide) 

Japonyaya karşı yapılmış bir tahrik 
olduğunu yazdıktan ~onra şôyle de. 
mektedir: 

"Japon imparatorluğu, bu manev
raları, Roosevelt'in mütcarrızane si. 
yasetinin bir delili addetmelidir.,, 

l talyaya kur yapıyorlar 
Rheinish Vestfalische Zeitung, Al

manyanınA vrupada muzafferiyet ka
zanmasında Japonyamn menfaati ol
duğunu yazmaktadır. Nazi mahafili. 
nin İtalyaya fazla kur yapmakta ol
duğunu s9yliyen müşahitler, Alman 
tayyarelerinin İngiliz donanmasını 
felce uğratmış olduğunu göstermek 
suretile İtalyayı muht~riz vaziyetten 
çıkarmak için Scapaflov'a karşı ya. 
pılan hava hücumunu tertip etrn!ş ol
duğunu ilave eylemek!eJirler. 

Ayni müşahitler, Brcnner görüş. 
mesinden bahsederek, Hitlerin MuS
soliniye, Almanlar tarafından İngiliz 
üssübahrilerine karşı mükerreren ya. 
pılan hücumların İngiliz amiralliğfni 
Akdenizdeki büyük cüzütamlanndan 
bir çoğunu geri almıya icbar edece
ğini söylemiş olduğunu beyan et -
mektcdirler. 

Alman gazeteleri, FranSJzlarla İn
gilizlerin hegemonya tesis etmek e. 
n:ıellerinin tehdidine İtalyanın daha 
zıyade maruz bulunduğunu yazmak-
tadırlar. · ,. • 

Müşahitler, netice . .,}arak, Aiman
yanın Berlin - Roma ve Moskovayı 
(Plütokrat demokrasilere karşı otok
rasilerin mücadelesi) namı altında 
bir araya getirmiye çalı.jınakta oldu-
ğunu söylemektedirler. " 

Tekzip Edilen Bir Haber 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rumen erkam

harbiye reisinin Ankaracia olduğu 
hakkında bazı gazetelerde çıkan ha. 
herler salahiyetli Rumen makamlan 
tarafından kati olarak tekzip edil
mektedir. 
.......-. · r _ _........,arwaı 

Çocuk Sayfası 
Yazılanmızın fazlalığı yllzünden 

bugün ne§redemedlk. Okuyuculan
nıızdan özür dileriz. 

Şirkoh, ordunun sellmetinl ancak 
Salahaddinln kiyasetine medyun ot. 
duğunu anlamıştı. Ailesi namına kal
binde bir gurur duydu. Yeğ<!n;nln re. 
ytndeki i.ubetl muvafiakıyeti kıskan ~~..............-~ 

TAN 

Arda ve Tunca da 
Taştı, Sular Cıvarı 

Başladı istilaya 
{3aşı 1 incide) 

Amasyada su girmemi:Ş evler de 
vardır. Ancak bu evlerın de zemin 
katından su kaynamıya başlamr~tır. 
Hükümet konağı mahzenlerindeki 
evrak, bu yüzden berbat olmuştur. 

"JJ1illet sağ olsun!,, 
Tuğyandan mütev~llit zarann bü

yüklüğündeki sebeplerden birisi de 
bir çok kimselerin tu~yanda!l evvel 
mesul makamların ikazına kulak as. 
mamalarıdır. 

Yeşilırmağın yükseli~i henüz 2 
metre 70 santimi buldugu sırada, ır
mağa civar arazinin su altında kaldı
ğı, bir tuğyan tehlikesi başgöstcrdL 
ği, ona göre tedbir alınması icap ı:t.. 
tiği, halka bildirilmiştir. Fakat. bu 
ikaza lıiyikile kulak nsılmamıştır. 

Bütün halk, tuğyanda eşyalannı 

bırakarak kaçmışlardır. Bir kısmı i
se kaçmıya fırsat bulamamışlar ve 
ııncak kurtarma ekip1eri tarafından 
kurtarıl~bilmişlerdir. 

Halk tuğyandan kaçarken, hayvan
lar da sevkitabii ile sahiplerini takip 
etmişlerdir. 

Bir metreye yaklaşan ve engin bir 
gölü andıran su sathında görülen bu 
kaçış cidden hazindir. Sular çekilir 
ümidile ve tevekkülle yuvalarını tcr
ketmek istemiyenler tehlikenin bü~ 
yiidüğünü görünce, omuzlarına al:ı

bildikleri bir parça eşya ile kurtulu. 
şu kaçmakta bulmuşlar, fnkat bu en
gin suyu geçmekte büyük müşküla1 a 
uğramıslardır. 

Ben böylece canlarını kurtarmnk 
endişesinde sona kalmış bulunan bed. 
bahtlardan bir kafilenin suyu geçer
ken çektikleri müşkülatı gördüm. Du 
kafile Meydanbağlan c;akinlerinnen 
Kamil, Seyran, Seyranın karısı ve 
çocuklarından ibaretti. 

Azraille, bir kaç d.:?fa kucak kuca
ğa geldikten sonra selamet sahi!ine 
çıkabilen Seyrana: 

- Geçmiş olc;un baba, dedim. Çok 
şükür kurtulabildiniz. 

Seyran, yaş dolu gözlerini önünde
ki derya yavrusunun uzak kenarla. 
nnda gömülmekte olan yuvasına çe
virerek: 
"- Sağ o1, diye cevap verdi. A1· 

lahm dediği oldu. l\lillet sağ olsun. 
İnönü sağ olsun. i met haha bizim 
dermanımızı çabucak gönderir. Ney. 
liyclim. yazıda hu da \'armış.,, 

Kendi tesellisini kendi bulan bu 
ihtiyar çocuklarını etrafına topla:-. 
ken. ben yapılacak yardır.un geç knl
mamasını temenni ediyordum. 

Acil yardım bekleniyor 
Eğer acil surette yardım yapılmaz 

ve seylapzedeler derhal müstahsil 
vaziyete geçirilmezlersc felaketin bu 
günkü sahası çok genişlemtş olur ve 
vilayet halkı arasında hudutsuz bir 
sefalet başgösterebilir. Çünkü husuısi 
idare bütün varidat kaynaklarını kay 
betmiş vaziyettedir. :Sir taraftcln zel. 
zele, diğer taraftan seyla:p bütün i
rat membalarını kurutmuııtur. 

Yıkılan köprü, bozulan şose, 11a. 
rap olan mektep ve hastahane bina
larının vilayet ve hususi itlare büt.. 
çeleri ile imarını düşünmek hayal pe
şinden koşmak olur. Hususi idare, 
kendi bütçesinden öd~diği nıaa~ları 
bile tediye edememek vaziyetindedir. 
JTcıtttı zaruri masrafları da karşılıya
mamaktadır. 1 

Bu sebeple de hükumet merkezın.. 
den acil yardım talebinde bulunul. 
muştur. Bu talebe ilk cevap veren de 
- şühan ile kaydediyorum • Kızılay 
olmuştur. 

Bu tam yerinde yardım ile açıkta 
kalanlar banndınlmışlar, iaşeleri te
min edilmiştir. 

HilmlŞAHENK 

* İpsala, 7 (TAN) - Fırtına ile baş.. 
lıyan kar iki gün devam etmiştir. Me
ric ve Ergenenin tuğyanı yüzünden 
İpsala ovası su altındadır. 

H arşit çayı da taştı 

Gümüşhane, 7 <Hususi) - Devam. 
1ı yağmurlar yüzünden bir buçuk 
metreden fazla yükselen Harşit çayı 
merkeze bağlı Meyhazar, Pirahmet 
ve Tekke köylerinin bahcelerini su 
altında bıraktığı gibi şehrin Sorda 
mahallesinde ve bir meyva bahçesi. 
nin ağaçlarını söküp götürmüştür. 

Şehir merkezindeki bahçelerin de 
ayni akıbete uğnyacağından endişe 
edilirken havaların birdenbire soğu. 
ğa çevrilmesile sular bir ~tre ka
dar eksilmiştir. 16 yaşlarında bir de. 
likanlı Harşidin bir kolundan geçer
ken boğulmuştur. 

Edre köyünde heyellın neticesi 8 
ev harap olmuştur. 

• Samsun, 8 (TAN) = Üç günden. 
beri yağan yağmurlar ve eriyen kar. 

fardan müterakim seller Merd ırma. 
ğını emsalsiz bir şekilde kabartmış. \ 
tır. Suyun 6 metre irtifa kesbettiği 
K:ıvaktan haber verilmesi üzerine 
jandarma ve zabıtai belediye memur-ı 
ları seferber edilmiş, selin en çok 
tahribat yapması muhtemel bulunan 
YP.nimahalle ile Çingene mahallesi 
tahliye edilmiş VP. bu tahliye işini 
gece yansına kadar vali muavini 
kontrol altında buiundurmuştl'r. 
Tahmin edildiği gibi ırmak etrafın
da bulunan birçok fidelikler ve ı;,cbze 
bahçeleri harap olmuş. koşu yeri ve 
YPııimnhalle su altında kalmıştır 
Nüfus ve hayvanca zayint yoktur. 

Yugoslavyada tuğyanlar 
Belgrad, 7 (A.A.) - Yugoslavya. 

da tuğyanlar ciddi endişeler verPn 
bir şekil almıştır. Belp,radın bütün I 
alcak mahalleleri su altında kalmış. 
tır. Banat'i tamamile su istila etmis 
ise de tuğyan bilhassa Vrsac ve No- j 
visad rnıntakalannda bir felaket ha
lini almıştır. Binlerce kişi evlerini 1 
terkctmek rnecburivetinde kalmıstır. 
Hasarat birkac milyon dinar ola'rak I 
tahmin edilmektedir. 1 

Şimal 
Devletleı ine 
ihtar 

( B .ıı;ı 1 incide) 
rurete uma edecek tedbirler almak 
icap edeceğini yazmaktadır. 

Ribbentrop, l sveç ve Norveç 
Sefirleri ile görüştü 

Paris Soir gazetesinin Kopenhng 
muhabiri yazıyor: 

"Von Ribbentrop bugün öğleden 
sonra İsveç ve Norveç Sefirlerini Ha.. 
riciyeye çağırmıştır. Görüşme bir sa
at sürmüştür. Biraz sonra Hariciye· 
nin bir mümessili gazetecileri çağı
rarak, müttefiklerin Norveçte bir 
icraat yapmak istediklerine kani o
lan Alman hükümetinin İSkandinav
ya vaziyetinin inkişafını yakından 

takip etmekte olduğunu bildirmiş ve 
şöyle demiştir: 

"Müttefikler Almanyaya rnader 
ihracına mani olmak istiyorlar, fakat 
bizim böyle bir teşebbüs karşısında 
atıl kalacağımızı zannediyorlarsa al. 
danıyorlar. Almnnynnın menfaatleri 
miirlRfaa edilecektir.,, 

V aziyel karışık görünüyor 
Amsterdamda çıkan "Telegraf" 

gazetesi de Berlinden aldığı şu ha. 
beri neşrediyor: 

"Siyasi Alman mahfillerinde, bita
rafların ablokayn yapacağı her tür. 
1ü tlivizin müttefiklere yapılmış bir 
yardım telakki edileceği kaydedil. 
mektedir. Almanya intizar vaziyetin. 
dedir ve fsveçle Norvcçin Fransız 
notasına karşı aksülamelleri ne ola
cağını beklemektedir. Harbin henüz 
diplomatik planda cereyan edeceği 
anlaşılıyor. Vaziyet henüz karışıktır. 
Üç hafta evvel Almanya tarafından 
başlanan diplomatik taarruz henüz 
müsbet bir netice vennemişti.r. Bren. 
ner mülfıktının Moskova ile Romayı 
yaklaştırmak olan esas hedefine Mo
lotof'un nutku pek ziyade zarar ver. 
miştir." 

Alman matbuatına göre 
İskandinav devletlerine verilen 

nota, Alman matbuatında, bu dev
letleri harbe sürüklemek için yapı. 
lan bir teşebbüs olarak tefsir edi.L 
mektedir. 

Nota, Yugoslav gazetelerinin ala
kasını çekmektedir. Gazete bunu va. 
him hadiselerin <takip etmesine inti. 
zar ediyor. Zira Berlindeki muhabir. 
ler Almanların endişe içinde oldu
ğunu bildirmekte ve vaziyet Alman. 
ya için vahim bir şekil aldığından 

Almanya, hadiseleri muzaaf bir dik
katle takip eylemektedir. 

Tehlikeli bir plan 
Romada çıkan yan resmi Relazioni 

Internationale, müttefiklerin abloka
yı teşdit karan hakkında yegane tcf
siratta bulunan gazetedir ve diyor ki: 
"Ablokanın takviyesi hakkındaki 

Fransız _ İngiliz planının f evkaliıde 
tehlikeli olduğunu itiraf etmek la
zımdır. İngiltere ve Fransa gayri mu
hariplerle bitaraflaı:ın iaşesini vesika 
usulüne tabi tutmak arzusundadır
lar. Bundan müteessir olacaklar kim. 
lerdir? Avrupanın büyük bir kısmı, 
Şimal ve Cenup Amerikaları.,, 

Roma, 7 (A.A.) - 1940 yılının ilk 
üç ayındaki ithalat 3.012.267 tona 
baliğ olmuştur. Bunun 1.000.933 to. 
nu Almanyadandır. İtalyan demir
yollan idaresinin her yaz halk için 
tahsis ettiği çok ucuz tarifeli trenler 
bu sene kömür sarfiyatını azaltmak 
için ilga edilecektir. 

8 - 4. 940 

Saf ve Normal Gıda , _ _.., 

Pirinç Unu • Mercimek • Bezelya • Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARlT I 
l\f. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

ı·nhi$arlar Umum Müdürlüğü ilanları 
/ 

Cinsi Mlk, Muhammen % 7,5 teminat Ekalltme ıekll aaatl 
bedel 

Lira Kr. Lira Kr. 

Tanen Alkol 900 Kr. 2250 - l69 - A. Eksiltme 14 
Terden Füzilvar 100 " 148 - l1 10 Pazarlık 14.30 

Jelatin 600 " 840 - 63 - A. Eksiltme 15.-
Anidrlt Sillfürll 1250 " 1000 - 75 -

,. ıuo 

P ar ömcn kıl ıdı 40 tnn 320 - M- JI lCS.-
59X92 eb'adında 

1 - Şartnameleri ve Parşömen kAğıdı nOmuncsl mucibince yukarda cins ve mlk"' 
tarı yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUan, eksiltme saaUcri hizaıarındıt 

yazılıdır. 

III - Eksiltme 26-IV-940 cuma günü Kabatalita levanm ve mübayaat ~bestıı .. 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler sözü geçen ljubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sanUerde % 7,5 güvenme 

paralarlle birlikte mczkClr komisyona müracaatları. (2727) 

* * I - İdaremize alt so~k hava dolapları kiraya verilecek. 
II - Fa7.la tnfsllfıt almak ve şernltl öğrenmek isteyenlerin Kabata:ıta levazım ~" 

mübnyaat şubesi mOdiirlyetlne müracaatları ll~n olunur. (2729) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İ,Şletmcleri Umuııı 
Müdürlüğünden : 

l - İdaremiz ihtiyacı olnn: 
1100 adet 200 Volt 500 Wnt 
100 " 230 " 500 » 

300 " 230 " 300 .. 
100 " 120 .. 500 " 
40 ,, 120 " 750 .. lılC 

ampuller pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat tcmlnat 400 liradır. 
3 - Eksiltme 22-4-940 Pazartesi günü, saat 11 de Metro han binasının bcşfnd 

katında toplnnnca~ olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid şartnameler idarenin levazım miidürlüğilnden parasız tedarik ,~ 

dilebilir. 
5 - Teklif mektuplarının ş:ırtnamedekl tarlfat dairesinde huırlanarak eksilttıı• 

günü saat 10 a kadar 4 üncü kattaki komisyon kfıUpliğine imza mukabilinde veril• 
mlş olması lAzımdır. (2676) 

İstanbul Ziraat .Müdürlüğünden : 
1 - Rize çay fidanlığı için evsafı dairede mevcut fennt ve umumi şartnnrnedC 

yanlı 50 ton potasyom sulfat ihale tarihin den itibaren bir hafta zarfında tesliın r 
dilmek şarUle açık eksiltme suretile. satın alınmak üzere 4 - 4 - 940 tarihinden ıtl• 
beren 15 gün müddeUe açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 - 4 - 940 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de İstanbul vilA" 
yeti konağında zıraat müdilrlüğü odasında müte~ekkll ziraat satın alına 1tornıs• 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Malın muhammen bedeli 5000 liradır. Muvakkat teminat 375 liradır. 
4 - Fenni ve umumi şartnamesi her i ün ı.lraat müdürlüğü kaleminde görilte• 

bilir. (2615) 

--.-------------------------------------------------~-İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
rt" 1 - Rize çay fidanlığı ihtiyacı için evsafı dairede mevcut fennt ve umumt şıa .. 

n:ımedc yazılı 30 ton supcr fosfat ihale ta rlhlndcn itibaren bir hafta zarfında ~ı:ı 
lim edilmek şartlle rnObayaa edilmek üzere 4 - 4 - 940 tarlhlnden itibaren 15 
mOddeUe açık eksiltmeye konulmuştur. §• 

2 - İhalesi 19 - 4 - 940 tarihine müsadlf cuma günü saat 14 de İstanbul ,.ni.5 .. 
yeti konağında 7.lraat müdUrlQğü odasında müteşekkil ziraat satın alına }ı;oııl 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Malın muhammen bedeli 3000 liradır. Muvakkat tcmlnat 225 liradır. le" 
4 - Fenni ve umumi şartnamesi her gün ziraat mildürlilğü kaleminde göı-0 

bilir. (1614) __.,-

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
1 - Rize ç11y fidanlıfı ihtiyacı için evıa fı dairemizde mevcut fenni ve urn~ 

şartnamede yazılı 30 ton sulfat damony ak ihale tarihinden iUbsren bir hafta ı ~ 
fında teslim edilmek ~artile açık eksiltme suretile ve 4 - 4 - 940 tarihinden lil 
ren on beş gün müddetle eksilbneye konul muştur. :ti" 

2 - İhalesi 19 - 4 - 940 cuma günü ıaat 14 de İstanbul Vi!Ayetl konağında 
rant mOdürlOğü odasında müteşekkil komisyonu marlfetlle yapılac:ıktır. 

3 - Malın muhammen bedeli 3000 Uradır. Muvakkat teminatı %2~ liradır. ril .. 
4 - Fcnnl ve Umum! ş:ırtnamelcr her gün ziraat mOdllrlü~U kaleminde ga 

~hilir. (2613) 
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Piyango Çekildi 
TÜRK ÇİMENTO VE SU , ._ ____________ ___________ , 

KİRECİ ANONİM ŞİRKETİ Kan Çıbanları, her türlü yanıklar, ar-

IIİSSEDARLARINA ,ı,ı-ıı-ı~·~ıı~ı~~- pacık, sivilce, koltuk altı çıbanları, şir-
lkinci ilan f pençe, traş yaraları, piyodermit, dola-

33069 Numara/ ıBilet 
150 Bin Lira Kazandı 

ma, akneler, ergenlikler, meme iltihap
larını ve çatlakları konjoktivit şark 

çıbanları. 

r:n erken ve en 

150.000 Lira kazanan No. 
33069 

14499 
14900 
15110 
15550 
16881 

14561 
14974 
15142 
15753 
16943 

14615 
14992 
15239 
16561 
17261 

14652 
15058 
15269 
16608 
17388 

14749 
15092 
15380 
16687 
17399 

Ticaret Kanununun 361 inci mad
desi ile Şirket Esas Mukavelenamesi 
ahkamına tevfikan 26 - 3 _ 940 tari
hinde adi surette içtimaa davet edi
len Hissedarlar Heyeti Umurniyesin.. 
de ekseriyet hasxl olmadığından ev
velce tesbit edilen ruznamede yazılı 
mesai! müzakere edilememiştir. Ti
caret Kanununun 366 ıncı ve Şirket 
Esas Mukavelesinin 51 inci mad
deleri ahkamı mucibince, hisse· 
darlar. berveçhi ati mevaddı müza
kere etmek üzere 25 Nisan 940 tari
hine müsadif perşembe günü saat 
16.5 ta Galatada Agopyan hanının 4 
üncü katındaki Şirket Merkezinde L 
kinci defa olarak inikad edecek olan 
Heyeti Umumiye içtimaına davet o
lunurlar. 

Polivalan ve polimikrobiyen aşı EMiN TEDA VI EDER. • 

V iR OZ A Cerahat yapıcı bütün mikroplann 50.000 Lira kazanan No. 
16260 

20.000 Lira kazanan No. 
32889 

17402 17428 17453 17464 l '7538 
17660 17686 17801 17864 ] 8138 
18270 18394 18398 18585 18645 
18775 18797 18878 18962 19101 
19149 19398 19415 19437 19514 

PA TI. yaşamasına mani olur. 

'--------------------------------------------.-ı 
15.000 Lira kazanan No. 

6007 
12.000 Lira kazanan N<>. 19532 19536 19719 19749 19823 

48580 20082 20122 20178 20415 20418 
6.000 Lira kazanan No. lar 20497 20563 20647 20688 20755 

9231 18901 24858 29544 ;~~~~ ;~~~~ ;~~;~ ;~~!~ ;~~~~ 
ı.ooo Lira kazanan No. lar 21350 21390 21405 21513 21715 
13501 16118 18851 20150 21884 21956 22262 22326 22368 

27869 38108 22386 22397 22405 22644 22656 

2.ooo Lira kazanan No. lar ii~:~ ;;~;~ ii~~! ;;~;~ ;;~~~ 
6158 8758 8371 15696 23852 23955 23972 24101 24167 

26258 30119 42093 43582 24311 24360 24400 24408 24634 
ı.ooo Lira kazanan No. lar 24645 24651 24715 24844 249;35 
1105 2124 3989 5133 6953 24976 24999 25021 25475 25493 
'1394 7745 8422 8816 10354 25886 25924 25947 26023 26037 
~1137 12515 12994 15028 16790 26055 26071 26125 26363 26455 
9843 20510 21277 21892 23605 26458 26512 26544 26543 26575 

:5970 27415 28861 29744 31240 26678 26699 26712 26722 26749 
1629 32363 33664 35392 37891 26835 27017 27057 27437 27561 

-143007 43446 44055 443-12 44598 27578 27697 27772 27893 28022 
8755 49484 28143 28226 28378 28511 28512 

150 Lira kazanan No. lar ;:~~~ ;:~!~ ~:~~~ ;:~~~ ~:~~! 
54 

79 139 244 642 29225 29329 29500 29539 29718 
. 
6

69 738 1008 2554 2597 29829 29945 30215 30242 30388 327
1 3473 3474 3539 3782 30453 30519 30568 30778 30914 381
4 3842 5091 5484 6133 30986 31033 31051 31082 31209 63

42 7471 9383 9535 10203 1 31472 31519 31532 31571 31652 106
31 11030 11748 12023 12998 31995 32042 32056 32110 32167 131
42 13169 13229 13609 13923 32239 32284 32327 32331 32382 141
00 14485 14703 15130 15684 32498 32546 32826 32971 33058 1609
6 16240 17389 17758 18390 33171 33240 33485 33506 33649 1903
6 19472 20167 20314 21415 33665 33704 33780 33875 33881 2148
4 21536 21835 21979 22719 33937 34046 34074 34177 34195 229

06 23336 23393 24087 24182 34381 34536 34624 34778 34857 249
81 25592 25603 26315 26396 35053 35110 35190 35233 35276 2681
5 27155 28357 28784 28960 35435 35547 35651 35790 35809 

~9340 30336 31442 :2102 32343 35866 35880 35966 36105 36261 

Ruznamei bl üzakerat : 

1 - İdare Meclisi raporu ile mu
rakıp raporunun kıraati. 

2 - 1939 senesi muamelatına ait 
hesapların kabulü ve İdare Meclisi 
azasının ibrası ile mezkür sene mua_ 
melatr netayicine dair İdare Mecli
sinin teklifi. 

3 - Meclisi İdare azası intihabının 
icrası, Şirket esas mukavelenamesi
r::in 26 ıncı maddesi mucibince Mec
lisi İdare tarafından 1939 senei he
sabivesi zarfında intihap olunan Mec
lisi idare azalarının tasdiki ve Şirket 
umurunu idare ile mükellef azaya 
verilecek aidatın tesbiti. 

4 - Ticaret Kanununun 323 ün_ 
cü maddesine tevfikan Şirketle mua
melei ticariyede bulunmak üzere f 
dare Meclisi azasına mezuniyet itası. 

5 - 1940 senesi için bir murakr 
tayini ile aidatının tesbiti ve mura
kıbın mazereti halinde üayı vazi!e 
etmek üzere diğer iki zatın intihabı. 

La.aka! 250 hisse senedine malik o-

PEHLiVAN 

, _________ , 
Maiik Sac Eksiri 

..., ... ,\..ıd.li.tlu.J. UUKUllll\.!"'1..t;U. 

lenmekten korumak için muhakkak 
Majik saç ekslrini kullanınız. D~r

hal tesirini görürsünüz. Saçları bü
yütür, köklere yeni hayat verir. Bir 
tecrübeden sonra neticeye hayret e-
rlerekııinlı.. 

Jup ta, içtimaı mezkurda hazır bu
lunmak istiyen zevat Ticaret Kanu
nunun 371 inci maddesine tevfikan 
içtima tarihinden bir hafta evvel his
selerini Şirket Merkezine tevdi et· 
melidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 

makbuzları Şirket Merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

İDARE MECLİSİ 

GÜREŞLE Ri 
Edremitte Hakemzade mahallesi Parti Ocak binasının inşasına sar

fedilmek üzere 14 Nisan 940 pazar günü Edremitte büyük pehlivan gü
reşleri yapılacaktır. Başa 100, baş altı 70, büyük orta 40. küçük orta 20, 
desteye 10 lira ikramiye verilecektir. Bu ikramiyelerin yüzde yirmisi 

mağlftplara verilecektir. 

284
3 32929 33048 33255 33843 36411 36487 36494 36853 36944 34

394 34739 34841 35009 35297 Mektebimiz gemicilik dersi tatbikatında kullanılmak üzere güverteli ve motörlü 
~523 36979 37024 37055 37ı92 37300 •- 15 _ u metre uzunlulunda hasır bir kotra &lmacaktır. Bu kotranın Arma. ,.elken, 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

")6589 ~~ ~oz43 3~47 36567 37309 37452 37611 37628 37""55 dır B t 
u 3 ° motör ve sair techizatının tamam ve fyf bir halde bulunması IAzım • u evsa ı 
37496 

6627 36847 3
69l

4 
3

74
27 37708 37757 37779 37955 38009 1.. r 1 t k lk na ını 3 haiz satılacak kotrası olanların eğer varsa inşa p unı, mu assa e n vası r , 

38592 
7911 37921 38285 38336 

38011 380ı3 38040 38086 38151 hangi tarihte ve nerede yapıldığını ve nihayet kaç liraya verebileceklerini mü-38769 39613 39689 40400 38199 38227 
41100 38229 38258 38308 beyyin bir beyanname ile Ortakö.vde mektep müdürlüğüne 10 - 4 - 940 tarihine 41334 41563 41572 41833 38407 
41933 42530 42634 42889 42995 

38437 38452 38646 38656 kadar müracaaUan. (2423) 
41"04 38690 38740 38814 38919 39028 ~ 8 43697 43910 43977 44031 
4404 39033 39162 39231 39303 39425 
46275

7 44
078 44717 45491 45960 39442 39448 39557 39567 39809 

46327 46453 47267 47324 39815 39836 
i8

55
2 48889 49230 49613 49913 40006 40171 !~~~~ !~~~~ !~:~~ 1 

50 Lira kazanan N o. lar 40588 40606 40708 40784 40889 
19 33 134 150 215 40909 40940 40968 41060 41080 

ao7 311 489 592 611 41114 41186 41215 41323 41327 
67

6 743 817 1183 1281 41382 41498 41691 41721 41741 

~ ......................................... ~ 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğü ilanları 
8 Nisand an 15 Nisana kadar muhtelil hatlara kalkacak 

:vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 
!~21 1344 1355 1519 1631 41779 41844 41882 43107 43239 l 5

3 2016 2048 2089 2203 43411 43838 44235 44430 44647 
~300 2329 2353 2461 2520 44678 44771 44846 44853 44973 1 

3~22 2820 2970 2985 3096 45024 45037 45073 45137 45160 I Karadeniz hattına 
47 3205 3243 3314 3344 45328 45358 45371 45358 45454 33
54 3423 3459 3542 3543 45483 45515 45724 45748 45967 j Bartın hattına 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
- Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de (Ankara) 

ve Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 

!~10 3736 3760 3803 a902 45968 46259 46321 46471 46494 
54 4070 4086 4163 4176 46572 46578 46710 46755 46777 

~85 4212 4286 4332 4412 46808 47074 47155 47159 47178 
7
6 4517 4565 4584 4595 47242 47299 47307 47511 47582 

~97 4708 4718 4762 4841 47583 47609 47664 47899 48185 
5 04 5132 5287 5464 5562 48211 48370 48371 48375 48398 
6~04 5671 5803 6094 6200 48516 48890 48905 48956 49032 
6 

3
8 6256 6462 6610 6744 49121 49187 49227 49360 49382 

.,{
6a 6785 6801 6895 6897 49584 49600 49721 49727 49921 

., 
2
3 7230 7309 7380 7482 Bunlardan başka son rakamlan 

.,~27 7546 7660 7677 7716 (10), (2), (4), (8), (9) la nihaye11e-
8 

4
8 7789 7825 7830 7980 nen biletler de birer faa amorti ala. 

a~:a 8085 8229 8384 8401 caklardır. 
89 

5 
8562 8576 8739 8914 Talihli Çöpçü 

"" 
7
0 9007 9079 9080 9183 0 "'16 Dünkü piyangoda 50 bin lira kaza-

94 9252 9323 9403 94o5 nan 16260 numaralı biletin onda hır 
9s;4 

9439 9660 9798 98l2 parçasının Mecidiyeköy~nde beledL 
lo 0 9910 9985 10149 10152 1 
10

381 10392 10584 10603 10734 
ye tanzifat amelesinden Mehmet te 

1 
796 olduğu anlaşılmıştır. Mehme~ sekiz i 

11~~ 10883 10ü84 110~3 11225 senedenberi 18 lira maaşla geçinen 1 

1191
3 

11418 11549 11559 11773 bir adamdır. Dun bayi kendisini bu.

1 

! 
1235 ~ 11960 12050 12181 12335 lup verirken, herkes onun ne yapa. 
1276 

7 
12449 12468 12546 12754 cağını merak etmiş, Mehmet paralan 

1319 
2 

12910 13112 13113 13155 soğukkanlılıkla almış V'? hiçbir gayri 
1349 

1 
13239 13258 13280 13436 tabiilik göstermemiştir. Kendisi bu-

1384~ 13679 13708 13740 1~801 gün işinden ~kilecek ve Mecidiye
ıi27 13915 14082 1419·1 14247 köyünde bir bakkal dükkanı açacak. 
~287 14288 14296 14490 tır. 

' 

:f>evlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
f~elce Almanyadan eelbedilen ve halen Sirkecide 4 No.lu antrepoda r:ıaıunan 
•~eı:ılıe ait 214 balye içerisinde safi "ot uz bin yedi yüz iki" kilo sahife halinde 
tt~ kağıdile bunlara mahsus üç yilz kilo siyah ve seksen beş kilo kırmızı mü
'~f kapalı zarf usulile ve yalnız ardiye ücreti idaremize ait olmak ve gümrük 
lııtııa e diğer vergi ve masra!ları mıişteri tarafından öd~nmek ,şartile sif İstanbul 

•· caktır 
4'lales· ' .. 

~lldcı 1 ı, 15-4-940 tarihine rasUıyan pazartesi günu saat on beşte Galatada Umum 
lıt "r ilk binasında toplanacak olan alım satım komisyonunda yapılacaktır. K~
bıI?ıa~ ?rıürekkeplerin muhammen bedeli (6025) lira (88) kuruş ve muvakkat te
'-tı h <451) lira (94) kuruştur. Satış şartname~ini görmek ve malların cins ve ev
-ı~bi~kında fazla malumat almak için her gün sözü geçen komisyona müracaat k' Ur, Teklif mektuplarının bildırılen vakitten en geç bir saat evveline kadar 1on retsU!ine tevdi edilmeleri liızımdır. ~U 

1 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

l<81'abfga rıattın• 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr ıDrat hattına 

Meraln hattına 

NOT: 

- Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Per:;embe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartes\ Salı ve Pazar 9.50 de Çarşamba, Per-

-
şembe ve Cuma 15 de (Marakaz). Cumartesi ayrıca 
13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sue). Ga
lata rıMmıından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antal
ya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı-
tnından . 
Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (KemAI), Cumartesi 15 de (Saa
det). s:rkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
,... Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (EtrU!=:k). Sir-

keci rıhtımından, (2766) 

Vapur seferlerf hakkında her tilrUl malılınat aşağıda telefon numaralan 7a
zılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galat a Baı Acent ellOI Galata nhbmı, Llmanlar Umum 

Mildilrltığü binası altında 4~62 
Galıta ;şube Acentell!ll - Galata nhtımı, Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 

Sirkeci Sube Acentellllf - SfrkPC'I. Ynku sıılonu 22740 

........... ! ............................ . 

: Devlet Demiry oiları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları • 
Muhammen bedeli 3350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'atta ambalAj slclmi, 

500 yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'atta İngiliz sicimi ve 500 kilo kalafat 
ipi 20.4.1940 cumartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından pazarlık usu tile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 502 lira 50 kuruşluk kati teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesalkle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatlan 
lizımdır. 

Bu işe ait ııartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2656) 

Sahibi ve Neıri:vat Müdürü llalll Lutfü DÖRDÜNCC, G azetecilik ve 
Neplyat T. L. Ş. Basıldıjı yer: T A N Matbaasr 

Orman Umum Müdürlüğünden: 

10 Muhasebeci Ah nacak, 
Orman umum müdürluğüne bağlı devlet orman işletmelerinde (kaza ve vilayet 

merkezlerinde) çalıştırılmak {izere imtihanla on muhasebeci alınacaktır. 
1 - Taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesi evsafını hniz olmaları şart-

tır. 

2 - Müsabaka imtihanına eyi muhasebe bilenler iştirak edecektir. 
3 - Muvaff,ık olnnlar işletmelerde bir müddet staj gördukten sonra munaseoe

ci olarak gönderileceklerdir. 
4 - İmtihanda mU\•affak olanlara 3656 sayılı barem kanunu hükümleri dairesin ... 

de 170 liraya kadar ücret Yerilecektir. 
5 - İmtihan 24 Nic:an 940 Çarşamba günü saat 14 de Ankarada Orman Umum 

Müdürlüğünde 'e İstanbul Orman Çevir ge Müdürltiğılnde yapılacağından talip
lerin en geç 18-4-940 perşembe akşamına kadar aşağıda gösterilen \'esikalarını ib
raz etmiş olmaları şarttır. 

A - Nufus cüzdanı ve askerlik terhis vesikası veya suretleri,. 
B - Hüsnühal mazbatası, 
C - Mektep diploması \'eya suretleri. 
D - Varsa şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonsen ! ler ve en' son a1 

dığı maaşı gösterir vesıl;a. ( 1567) (2680) 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa aı:kerl liselerinin her üç sınıfına da önümüzdeki 

haziran içinde L>aşlanııcak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin öz Turk ırkından olması kendisinin ve ailesinin kötü 

hal ve şöhret sahibi olmcıması, sıhhl muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç
me sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler yaşını büyütmüş ve küçültmiiş olanlar kendi 
okull&rının sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemeye kalanlar yaşları boylan 
ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun olmayanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine devam et
mPkle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kayd[ıkabul şarllarile müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kay
dlikabul kfıgıUarını en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf grçme \·esikaları haziranda bulundukları okullardan aske
ri liselerce celbedilecek ve bütünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça
ğırılııcaktır. 

Asker! Jiı;e ır ve III sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı kamplan De
ride asker! okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri ortıı okullarla Musiki sanat ve karagedikll erbaş hazırlama orta o ... 
kullarının kaydükabul şartları ve zamanları ayrıca iUın edilecektir. (2521) 

E,met Belediyesinden : ... 
AÇIK EKSiL TME ILANI 

- 9671 lira 97 kuruş bedeli keşifli Kasabada yeniden inşa edilecek beledi
• ~ ~ ait fenni hamam insası açık eksilt meye konulmustur. 

2 - Elde mevcut plan üzerine yapılacak bu inııaata alt husust şartnameler 
bedelsiz olarak talep üzerine isteklilere verilir. Fenni şartname \ e planı görmek 
istiyenler belediyemize mı.iracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 15 - 4 - 940 tarihine müsadif pa~artesl günü saat 16 da bele
diye dairesinde müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (725) lira 40 kurustur. İstek11ler de 2490 sayılı art
tırma eksiltme kıınununun sarahati veçhile bu işleri basarmış ve başarabilecekle
rine dair salahiyettar makamlardan tasdikli belge kağıdı ve muvakkat teminatla
rile birlikte yevmi mezkürda ihale saatinden evvel Encümene vcrmi~ olmaları 
lüzumu ilan olunur. (2611) 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 

ı - 1300 lira muhammen bedelli tıbbi alat 15 gün müddetle nçık eksiltmey~ !:'1-
karılmı~tır. 

2 - Eksiltme 22 - 4 - 940 Pazartesi günü saat· 15 de Konya vll~yet dalınl en
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Alınacak flltıt listesi ile şartnamesi her gün çalışma saatlerinde İstanbul 
Sıhhat Mudurluğunde, Konyada daimi encümen kalemi ile hastane Baştabipliğin-
de görülebilir. (2542) 

Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Okulumuzda yeniden fenni tesisatı haiz bir bulaşıkhanerıın yapııması ve mevcut 

mutbağın da esaıılı bir sekilde tamir edil me!:I eksiltmeye konmustur. 
ihalesi 9-4-1940 Salı günü saat 14 de Liseler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
Kesif bedeli (3376) lira (75) kuruıı ve m ııvakkat teminatı (253) lira (26) kUI'U§· 

tur. t 
İsteklllerln hususi ve fenni sartname ve keşif hulAsasını tetkik etmek üzere Çam

lıca kız lisesine müraeaaUarı, belli gün ve saatte bu gıbi insaat islcrile meşgul oı.: 
duklarına dair Nafia MüdürlUğünden alın mıs vesikaları ile birlikte li eler muha-
sebeciliğinde teşekkül e~ecek komisyona gelmeleri ilAr. olunur. (2219) 

lJALSAMİN Kremleri • BALSAMİN Güzellik eksiri 

BALSAMİN Rimelleri • BALSAMİN Pudralan 

BALSAMİN Rujları - FARD BALSAMİN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca 

tanınmış Bıhlıi güzellik müstnhzarlarıdır 



Elli • 
1 ET Abla 

ŞİMDiYE KADAR ~ iŞiTiLMEMiŞ BİR 

T ALIH REKORU KiRDi. 
En Büyük ikramiye Olan 150.000 Lira 
isabet Eden - 33069 No. lu Bilet Sahibi iki Müıteriye Birden 

150.000 Liradan Tam 
. . 

300.000 LiRA KAZANDIRDI Dalma doğruyu ıöyleyen uğurlu elli 
NiMET. ABLA 

.N·IMET1 GISESI SAHiBi UGURLU ELLi NiMET ABLA 
iu En -Büyük ikramiyeden Başka Birçok ikramiye Daha Verdi. 

,··························:················································································· ...................................... ! 
f Bu işitilmemiş ve Misli Görü im emiş Muvaffakıyet Gösteriyor ki NiMET ABLA Gişesinden Bilet Alan f 
i . ve inat Edercesine Sonuna Kadar Takip Eden Saym Müşterilerine Günün Birinde Kendilerini de i 
j Zenginler ve Bahtiyarlar Meyanına Katabilmek Ümidini Vermektedir. i 
: . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ _ ...,,.., Birinci 150.000 Lira Nimet Ablanın 
Uğurlu Eliyle Verdiği 3 3 O 6 9 G. 

No. lu Biletle Bay David'e 

.._ ·. · ikinci 150.000 Lira Yine Nimet 
Ablanın Uğurlu Eliyle Verdiği 

, 33069 H. No. lu Biletle Karagümrük 
1 Cad. Hacı S. 170 • 1 No. da 

----..=:J Bayan Laman'a Kazandırdı ve 
1 nci 150.000 Lira kazanan Bay JJaı:id'in uğurlu bileli Paralarını Tamamen Verdi. 1 nci 150.000 Lira kazanan Ba11an Laman 

' 

50.000 LİRA · 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 16260 No. 
biletle Mecidiyeköyü Belediye Yollar Şubesi Garajında 

amele Bav Mehmet' e 

Büyük ikramiye kazanan Tramvay 
BUetriai Bay Arif. 

15.000 LiRA 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 6007 No.lu 

biletle Kadıköyünde Pazar Yolunda 
kunduracı Bay Koçu'ya 

Bunlardan Baska 3 Adet 6000, 

2 Adet 40001 5 Adet 2000; 21 
Adet looo Lirahk ikramiye Vere· 
rek Şimdiye Kadar lşitilmemi$ Bir 
Muvaffakıyetle ikramiye Dağıtmak 

, 

Rekorunu Kırdı. 

12.000 LiRA 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle 

verdiği 46580 No.lu biletle 
Bayan Müberra'ya 

Büyük ikramiye kazanan Kurtul.uf 
Tramvay Pldntonu Bay Ahmet 

r~ · ;~·~~;~.~·:~~:~~:·;;ı:~~;·~~::t·;~:;:~·:~;~;ı:~~·::· ~:::;:::·=:~· :::.:ı~:·~~;~· :;:;;:· :~;t::ı:::~:·~~;~;:: · ;:;:;·ı 
ı paralarını almalarını rica ediyor. Hiç bir nam ile on para kesmiyor ve bahşış dahi almıyor • 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NAZARI DiKKATE: Yeni Biletlerimiz Gelmiştir. Son Günlerin izdihamına 
Kalmadan Biletlerinizi Vaktile NiMET ABLAnın Uğurlu Elinden Ahnız. 

Adres: lstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29 • 31 No. da. 

ti.1 Ç B 1 R Y E R ·D E 
NôMET GRŞESI Sahibi 

SUBESI YOKTUR. 
1 .. 

Ni.M.ET ABLA 


