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Harbin imale Sirayeti Muhtemel 
Müttefikler Dün NorVeç 
Sahillerinde, 3 MaYin , MAYIN 

Sefirler Dün 
Londrada 

Dökülen Toplandılar 

NPRYEÇ 

SularlnCJa 

T ariası Tesis Ettiler YERLERi 
{ Balkanlıların Almanya ile Ticaretlerini Azaltmaları 

Almanya, Norveçe Tecavüz 
Ederse Müttefikler 

Derlıal Mukabele Edecek 
Mayin T arlalarsnsn Dışında Yakalanan 

ile Bir Tahtelbahir, Müttefik Filoları 
Üç Alman Gemisi 

T arafsndan Batırıldı 

Nazileri Tecavüze Sevkederse Müttefikler Bu · 

Tecavüzü Önlemek için Onlarla Birleşeceklerdir 
Londra, 8 (Hususi) - İngilterenin Türkiye Sefiri ile Bul

garistan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan ve Yunanistan El
çileri bugün Lord Halifax'ın riyaseti altında 3 saat süren bir 
toplantı yaptılar. İngilterenin İtalya ve Moskova Sefirleri de 
mezunen Londrada bulunuyorlar. 

· Sir Hughe Knalchbull 
Hugeaen 

Edirne.de 350 Kadar Evi Su Bastı, Şehirle Karaağaç 
Arasında Muvasala Temin Edildi, Yeşillrmak 

Alçallyor, EICizığda · Fıratın Taımasından Korkuluyor 
Edime, 8 (TAN Muhabiri bildiriyor)- Tun .. 

ca, Arda ve Meriç nehirlerinin taşması Trakya
da ehemmiyetli zararlara sebebiyet vermiştir. 
Nüfusça hiçbir kayıp olmamakla beraber bil
hassa Edirne ve Af pulluda maddi zarar fazla
cadır. 

Dün gece 5,40 metreyi liulan sular çekilmiye 
başlamıştır. Edimede 350 kadar ev su altında 
bulunuyor. Nehir civarındaki mahallelerde iki 
ev yıkılmış, birkaç evin de duvarlan çökmüş
tür. Geceyi Karaağaç isUısyonunda Retiren tren 

1 

yolculan öğle üzeri şehre gelebilmişlerdir. Su
fann alçalmıya başlaması üzerine Karaağaç -

1 Edime tren yolunda münakale temin olunabil
miştir. 

· Yunan arazisinde ve Pityon ile Uzunköprü 
arasında Kınnçütliği mevki~e tren hattının 
bir kısmı harap olmuş, SemP)6n ekspresi bura
dan geçerken furgon vagonu hattan çıkarak 
devrilD\iştir. İnsanca zayiat olmamıstır. Hat 7 
saatte açılabilmiştir. 

ISnnu Sa. 6 Sü: :n 
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TAŞAN NEHİRLER 
Yaza11: ıVaci Sadullah 

K ızılırmak·aan, Yeşnırmak'c.'lan sonra Yeni Dolaplar 
ra Tuz;ca ve :Meriç nehirleri de taş-

tı. Acaba, insanların korkunç lstiıtı ihti
rası, yavaş yavaş tnbiate de ml slrayete 
basladı? 

F ransaya ısmarlanan elektrlkll \•e o
tomatik dolaplar, nihayet şehrimize 

gC'lmiş. Muhtelif elektrik tesisatını hAvl 
bulunan bu dolaplar, kendi kendilerine 
dönüyorlarmış. Ve bund:ın sonra, Milli Pi
yangonun keşideleri otomatik olarak ya
pılncakmış. Gönaı ister ki böyle dolaplar, 
başka işlerde de kullunılsın. O sayede, do
laplar kendi kendine döner, ve ... Hlc kim

Cina}•e ı in işlendiği Ev Basın Birliğinin BaEosunda 
Ateşte unutulmuş birer kahve cezvesi 

gibi kabarıp taşan ve durup dururken ra
hat yataklarından fırlayarak, masum in
sanlara saldıran bu nehirler, şimdi, ya
vaş yavaş alçalıyorlarmış. Alçalmıya, ya
nı milstahak bulundukları seviyeye inmiye 
başladıklanna ba cılırsa, "alçaklık" ettik
lerin! kendileri de anladılar demektir. 

Fakat, bu nehirler, durup dururken bi
ze niçin saldırdılar? Yoksa, onlarla aramız
da bir "ademi tecavüz" paktı mı vardı? 

• 
Kiliseye Giren Güvercin . 

' 

P apa hazreUerl, her çarııamba gnnü, 
genç e"lilerl ve Romayı ziyarete 

giden ecnebileri kabul ve takdis edermiş. 
Geçen çarşamba günü, tahtında oturur 

ve hazır bulunanları takdis için kısa bir 
dun okurken. salonun açık bulunan pen
ceresinden bir güvercin girmiş, tahtın kub
besinin üzerine konmuş ve duayı sonuna 
kadar dinledikten sonra, uı;up gitmiş. o
rada hazır bulunanlar, bu güvercinin kar 
gibi beyaz ve lekesiz olduğunu sl5ylüyor
larm.ış. 

Bu havadisi bilWn dünyaya yayan "Pa
rls - Solr" gazetesi, güvercin hfıdiscslnin 
sulh için bir "!Ali hayır" sayıldığını da 
iltlve ediyormuş. 

Zavallı insanlığı görQyor musunuz? Ar
tık uçan kuştan, sulh haberi beklemlye 
başladılar. Anlaşılan, Papanın ziyaretçi
leri de, yolunu ııaşınp kiliseye giren o bi
çare gllvercini, muhayyel "sulh perisi" nin 
mllmessill zruınetUlcr, yani, nihayet o bi
çare kuşu, sulh ümidine ve bu suretle 
sulh ümidin! de kuşa benzettiler! 

Tefrika No. 23 

se de dolap ccviremc,ı 

o 
Cüınhuriyet Devrinin Kralları 

s ultanhlsarda, bilmem hangi vatan-
daş, "Portakal Kralı" seçilmiş ve 

başına bir de "taç" giymiş. Yakında ayni 
mahallin zeytin krallığı da, ayni vatan
daşa verilccC'kmlş. Biraz daha gayret eder
se, bu vatandaş, İtalya krıılındnn fazla 
"taç" sahibi olncnk demektir. Cumhuri
yetle idare olunan bir mcmlC'kette krallar 
zuhur etmesi insana tuhaf görünmilyor 
mu? Fakat si7.. insanların kral olmak sev
dasına ne dersiniz? Bir kere "kral" ol
mak sevdasına düştüler miydi, tebaa edl· 
nilccek mlllet bulamas"lar bile, muratla
rına ermekten vazgeçmiyorlar. 

Bu hulyaya kapılanlar, insanların başı

na geçmek imktlnını pek bulamıyorlar: 

Çilnkll çok şUkUr insanların çoğu, buna 
isyan edecek seviyeye yükseldiler. Fal(at 
zamane kralları, insanların başına geç
mekten Umldl kesince, cansız nesnelere 
musallat oldular: Nerede, sesi, soluğu çık
mıyan şey varsa, onun kralı oluyorlar: Ve 
onun için de işte böyle portakalların, zey
tinlerin, domateslerin, patlıcanların, ka
bakların, hıyarların veya ... nrmuUann ba
şına geçiyorlar. 

Yazan : Theodore Felstead 

iki Alman Arasında 
·Rekabet Kızışıyordu 
Panama kanalını tahrip etmek 

te bunların planına dahilcfL 
Yine Rumrich'in il.:ıclesin:? göre, 

Amerika ile Avrupa arasında işli., 
yen posta vapurları, Amerika su. 
hrından ayrılır ayrılmaz, Avrupa.
ya gönderılen bütün mektuplan 
açıyor ve bunlann fotoğraflarını 
alıyorlardı. Bu sayede de bir çok 
sırlar öğrenilmişti. Rumrich·i kah 
idare eden, kiıh onunla beraber 
çalışan Schluetcr biitün bunları. 
söylemişti. . 

Rumrich evvelce Amerıka ordu. 
sunda çalıştığı için Amerika ordu. 
su bilhassa Amerikanın Panama.. 
dakl kuveUeri hakkında birçok 
malumat sahibiydL Bu mallımatı 
arttırması işten değildi. Sonra o
nun meşgul olduğu diğe:- bir saha 
Amerikanın hava kuvvetleriydı. 
Bilhassa, Nevyorkta hava dafi 
toplan idi! 

Fakat Rumrlch'in o.nlatışına gö. 
re, bütün bunları ayda on stcrhn 
mukabilinde yapıyordu. Onun za. 
bıtaya verdiği ifadeye göre altı ay 
içinde eline geçen paranın yekı'.'ı

nu, 58 sterlindi 
Arada bir, bir bin 1olarlık ka. 

ğıt ona gösteriliyor ve mesaisinin 
hızlandırılması istenıyordu. RWll
rich, bu parayı gördükten f:onr:ı, 
Amerikanın sahil bataryalarına ait 
planlan çalmak için uğraşmış, fa
kat eline ancak sahte planlar geç. 
mişti. 

Rumrich, daha sonra bir takım 
şifrelerin miftahını t?ldc etmek i. 
çin uğraşmış ve muvaffuk olmuş. 
tu. 

Rumrich'in buna bcnziyen bü. 
tün ifadeleri alındıktan sonra ar. 
kadaşlarmdan Glaser ile Otto 
Doss da yakalanmıştı. Fakat di. 
ğerleri kaçmıya muvaffak olmuş.. 
lardı. 

Fakat Europa namındaki AlmDn 
posta vapurunun bir kere daha 
Nevyorka gelmesi üzerine, Am\!rİ-
ka zabıtası vapura girmiş ve bu 
şebekeye mensup ir kişiyi buL, 
muştu. Bu, bir kadındı ve kızıl 
saçlı Sohanna Hoffmann'dı. B~ ka 
dm geminin haricine çıktığı za. 
man yakalanark isticvap edilmi~, 
ve itirafa mecbur olmuştu. 

Dört ay sonra suçluların hepsi 

de rn~ erilal!er. füım
rich, iki sene hapse mahkum oıuu. 

Sohanna'nın yediği hiıküm ise, 
bunun iki misli idi. Voo;s altı ve 
Glaser de iki sene hapse mahkum 
oldular. 

Bir Vatan Haini 
İngilterede uzun miiddet ikame. 

te imkan bulan bir nazıst Ern!>t 
Laharmann'dır. Bu adamın ika. 
met ettiği yer, Luverpool şehri i
di. Vazifesi de, İngilteredeki bıi. 
tün Almanları nazist partisine krı 
yıt ve İngilteredeki Almanları iş 
cephesile alakadar etmekti. 

Bu adam ile Almnnyanı11 Luver
pool'daki konsolosu Rcinhardt ge.. 
çinemiyordu. Çünkü konsolosun 
nazizm ile alakası, pek te sağlam 
değildi. Ve nazlzm faaliyetlerini 
vazifesi haricinde sayıyordu. 

İki Alınan arasındaki rekabet, 
gün geçtikçe kı~ışıyor v~ k~nsolo~ 
hasmına ezici bır darbt mdırmeyı 
düşünüyordu. 

Hadise 1938 ilkkanununda vu. 
kubulrııaktaydı. 

Bu sıralarda, bir güu konosolos 
bir ziyaretle karşılaştı. 

Katiplerin biri konsolosun ya. 
nına girerek anlattı: 

- Kim olduğunu söyJemiyen 
bir zat sizinle görüşm~k ıstiyor. 

- Adını, sanını anlayınız .. 
Katip bir ara kay bolar ak don.. 

dü: 

- Adı Kelly imiş. Ve sizi hu. 
susi surette görmek i:stiyor. 

Konsolos bir lahza diişündükt<?n 
sonra, yabancıyı kabule k<ırar V<'r
di. 
Yabancı iri, yarı bir adamdı. !. 

çeri girip oturduktan .::onra konso. 
los sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Ben bir tuğlacıyım. Bolton. 

da bir fabrikada çalışıyorum. Bel. 
ki işinize yararım, diye müracaa~ 
ettim. 

Konsolos sordu: 
- Pekila. Fakat ne gibi? 
- Size bu tesisatın planlarını 

getirirsem bana ne verirsiniz? 
Konsolos, bu tesisatın ne oldu

ğunu biliyordu. Ve 1000 işçinin 
çalıştığı bu yer sır değildi. 

( Devamı var) 

Ana ve babalarının ölümünden sonra 
yoksul kalan çocılklar 

Biiyiik aile f aciasımn işlendiği 
evin dışarıdan göı·ü11Ü§Ü 

tinkarada Basın Birliği tarafından tertip_ 
edilen balodan bir görünüş 

Hile Yapan 
Lokantalaı-

->-

Beyoğlunda 38 Lokanta 

Tecziye Edildi 
Beyoğlu kaymakamlığı tarafm

dan son hafta zarfında yJ.pılan teftiş 
neticesinde 38 lokantanın nıusaddak 
tarüe haricinde tarife kullandıkları 
görülmüş, bunların yemekten zi
yade, içkilere fazla z a m yaparak 
müşterileri aldattıkları tesbit edil. 
miş, hepsi ağır cezaya çarptırılmış. 
lardır. Bundan başka, son hafta zar. 
fında 1039 noksan vczınli ekmek, 
248 de fırancala müsadere edilmiş
tir. 

Et Fiyatları 
Et fiyatları eski yüksekliği muha

faza etmektedir. Kasaph!t hnyvanla
rm az kesilmesi yüzünden son gün
lerde deri fiyatları da bir miktar 
yükselmiştir. Bazı celepler, hayvan 
celbetmek üzere Mersin ve Adana 
mıntaKa:;ına ">.A. -ı:.... ... .,.,,,. ".,. .. .:ı.:.ı.-

mişlerdir. Dün bu ınümt:ssılden ge. 
len bir telgraftan, Adanadan fiOOO 
koyunun yola çıkarıldığı anla§ılmış.. 
sa da haberin piyasaya hiçbir tesfri 
olmamıştır. 

Çocuk Kurtarma Yurdunda 
Talebe Kadrosu 

Çocukları kurtarma yurdu fötisas 
heyeti dün rrwarifte, vali ve beledi
ye reisi Lutfi Kırdarın riyasetinde 
toplanmıştır. Toplantıd'l, ihtisas he. 
yeti azasından doktor Nc•·ati Kip;n, 
müessesenin ıslahı hakkında ver. 
diği rapor okunmuş ve tasvip edil. 
rr.iştir. Bundan sonra müesses~nin 
kadrosu üzerinde görüşülmt.iştü:r. Ve 
rilen karara göre, müessesenin tale. 
be kadrosu 120 kişiden 200 kişiye 
iblfiğ edilecektir. Bunun için de mü. 
esseseye Kağıthanede!ti İmrahor 
köşkü tutulmuştur. 

Sert Buğday l\liktan 
Toprak mahsulleri ofisi, İstanbu

lun ~kmek ihtiyacı i~in her gün ver 
mekte olduğu buğdayd:-ıki sert buğ
day miktarını yüzde 15 den yüıde 
25 e çıkarmıya karar vermiştır. 
Böylelikle ekmek .reşnisindeki sert 
un ıniktarı çoğalmış olmakla bera. 
ber, fiyatlarda bir tebeddül o!mıya. 
caktır. 

Darülaceze Çolukları 
İçin Müsamere 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır. 
darın himayesinde olmak üzere Da. 
rülacezedeki fakir çocuklar menfaa. 
tine 20 nisanda bir Lalo verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Balo, Taksim hah ' 
çesindeki gazinoda verilecektir. 

Şüpheli Adam Dün 
Adapazannda Ya.kalandı 

Yakacıkta bir pansiyonda o!uran 
Zeyyid isminde birisinin Kartal ci
varında şüpheli bir halde dolaştığı 
görülmüştü. Polisin kendisini takip 
ettiğini hisseden Zcyyid, evvelki gün 
birdenbire ortadan kaybolmuş ise 
de, dün zabıtanın aldığı tertibat s~
yesinde Adapazarında yakalanmış ve 
İstanbula gönderilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikata 
göre, Zeyyidin Kartallı Boğosun otc
mobilini kiralıyarak Adnpazanna 
~ittiği anlaşılmıştır. 

iki Kişinin ölümüyle 
Neticelenen Büyük 

Bir Ai e Faciası 
Evvelki gece Katiıköyde, Üsküdar Jandarma Tabur Ku

mandanı Binbaşı Feyzullah ve karısı Melahatin ölümü ile neti
celenen bir aile faciası olmuştur. Vaka şudur: 

Binbaşı Feyzullah, Caferağa ma. da elindeki tüfekle odanın içinde do. 
hallesinde Serasker c;o!rnğında 9 nu. [aşmakta olan Feyzullan, kapıyı ~Ç
maralı evde karısı M.?lahat ve Hd mak isterken, bir sandatyaya takılc;. 
kızı ile beraber oturmaktadır. Bun- rak yere yuvarlanmış, tüfeğin düş
dan 20 sene evvel Melahatle evlen- mcsile siUıhtan çıkan diğer bir kur. 
miştir. Biıyüğü 17, küçügli 14 yaşın_ şun kendisinin ölümüne seb<.?p ol. 
da İlhan ve Ayhan isımlcrinde iki muştur. 
kız'an vardır. Bir anda hem annelerini ve hem 

Yıllardanberi birbirlerine sami. de babalarını k~ybe<!e~ı .• Ç.<?,S~~ı_,arı.n 
ınlyotlo 'hn,61.a .ı_ ... ı.,.,.. 1_ ,..._,.J'"" -
son zamanlarda aralau aç1lrruştır. 
Bunun sebebi, binbaşının bir akşam 
evine misafir getirdiği doktor Saım. 
le karısının dostluğu ve arkadaşlığı 
ileri götürmesidir. 

lanmıştır. 

Çok geçmeden silah sesini duyan 
polisler eve girdikleri zaman, bin. 
başı ile karısının kanlar içintle can
sız ynttıklnrmı görmüş!erdir. 

Tahkikata Kadıköy müddeiumur.ıi
si Nazif el koymuştur. Cesetler ak
şama doğru Haydarpaşa Nümune 
hastanesi mezarlığına defnedilıniş-

Fe_yıullnh jıundanc.2ö gUn evvel 
bir ay müddetle izin alarak vaz;fe. 
s;nden ayrılmıştır. Çünkü doktorla 
Melfıhati cürmümeşhut halinde ya. 
kalıyabilmesine vazifesi mani olmak 

• b tir. tadır. Binbaşı, pek tabiı olarak u 
izini karısından gizlemiş, ve yine es. 
kisı gibi vazifesine gider, gelir gibi 
görünerek, onları sıkı bir tarassut 
altına almıştır. Butün bu gayretler, 
boşa gitmiş, bir türlü emelin.:? mu
vaffak olamamıştır. Eskide11 sakin 
bir adam olan binba~ı, birdenb.re 
alılBkını değiştirmiş, sinirli. titiz bir 
adam olmuştur. Çünkü Saimle :Me
liıhatin seviştiklerini muhakknk say. 
makta, kendi kendine bunn üzülüp 
durmaktadır. 

Son günlerde izininin bitmek ü. 
zere olduğunu hcsaplıyaı1 binbaşı, 
artık bu işe bir nihayet vermek is. 
temiş, ve evvelki gece saat birle iki 
arnsında yatmış oldu~u karyolasın
dan fırlıyarak, karısını uyandırmış, 
ondan Saimin mektuplarını ist~mış. 
tir. Fakat Mclahatln inkar ettiğini 
görünce, gözleri kararm:ş odanın bir 
köşesinde asılı duran mavzeri ce
kerek, karısının şakağına ateş et
miştir. Melnhat hiç ses çıkarmacian, 
derhal düşüp ölmüştür. Silah se:sıni 
duyan büyük kızları İlhan ;ratağın
dım f.ırlıyarak, annesi ile babasının 
bulunduğu odaya koşmu~ ve kapıyı 
yumruklamıya başlamıştır. Bu esna. 

8 - Gazi Terbiye EnstltUaU mezunu• 
yum. Yeni barem kanunundan evvel 25 
llra aalf maaıla memuriyete tayin olun· 
muıtum. Maarif orta tedrisatında vazl· 
fedar 25 lira maaılı 249 memuriyetin 
Ilga edlleceOI ıliylenlyor. "L" cetveli ne· 
dlr? Bizim vaziyette olanlar bu cetve• 
le ithal edilecek mi? 

C - (L) cetveli, devlet teskl10tında 
vazife gôrenlerden tasarruf maksadile 
ilga edilecek olan memuriyetler fütesi· 
dir. Bu liste, henUz kaUyet keabetme
mi~tir. Kaldırılacak mua111mliklerin ta
yin ve tcsbiti ~ -Maarli Vek~leUne alt· 
tir. 

• 
S - YDkıek mektep mezunu dlup rıa· 

len 25 lira maaı alanlar yeni barem ka· 
nununı ııöre. 30 llrava terfi ettlı-lllyor· 

Sinan İhtifali Beş Senede 

Bir Yapılacak 

Bir müddettenberi her sene nisan 
ayında yapılmakta olan Sinan ;hti
falinin badema beş senede bir defa 
yapılmasına karar verilrn'~tir. Bu 
suretle beş senede bir rlefa tekrar e
dilecek olan bu ihtüal d'.lha manalı 
ve daha şümullü olacaktır. 

l\Iilli Piyangonun . Çağırdığı 

l\fütchassıs Geleli 
Milli piyango müdürlüğünün 

Fransadan getirttiği son s;stem oto
matik dolapları kuracak oi.nn müte. 
h:ıssıs Billiald, dünkü c~spresle Pa
riı:ten şehrimize gelmiş v> Ankara. 
ya gitmiştir. Mütehassıs, g~z!:tecile. 
re demiştir ki: 

"- Piyango dolaplarını bir mü
hendis arkadaşımla oirlıktc icat et. 
tik. Bu dolaplar, insan eli dokunrr.a. 
dan işlemektedir. Ankarada Ü<; giin 
kadar bulunarak, yeni t~si.iatın 
montajını yapacağım . ., 

lar. Nitekim, Maarif Veklletl birinci 
llateyl neırettl. ikinci llıtede benim lı· 
mim olaa, acaba eylOlde zaten hakkım 
olan bir kıdemi de kazanablllr miyim? 
Bir aene içinde iki kıdem zammı almak 
mümkün mlldür7 

C - Bir sene uırtında iki kıdem zam
mı alınnmnz. Blnncnaleyh hazirandan 
evvel terfi ettikten sonra eyh'ilde tek
rar kıdem almanıza lmkiın yoktur. 

• 
8 - MlllT küme maçları ba1lam19 bu· 

lunuyor. Bu maçların tafallltını ma9 ea· 
naaında radyodan dlnleyebllecek miyiz? 

C - Ankoradakl ma~lara alt röpor
tnjları dintiyeccğlz. Ancak İstanbulda ya 
pılacak rnaı;lar için verilmiş bir karar 
yoktur. 

Noksan Su 
Suiist imali 

-Müfettişler Yeniden Baıı 

Memurları Dinlediler 
Bazı memurlar tarafından vapur

lara ve eşhasa noksan s11 verilmesı; 
müşteriden iki defa t.U badeli isten .. 
mesi şekillerinde yapılchğı iddia edi,. 
len llınan işletme idaresindeki sui-
istimal tahkikatına Jevam edilmek• 
tcdir. 

Müfettişler, şimdiye kadar mOte
addit memur dinlenmiş, bazı acC'r,te
lerle şikayetçilerin malumatların• 
müracaat etmiştir. Memurlar, öte-
denberi yapılmakta olduğu ıddia e-
db1r..ıı ıffüilİf .Jın'~Şl} i~'itlıl}i lqi?-tt :.-h~.r~ 
aldıkları suyun paras:nı ödcdiklerı 
halde, ikinci defa ücret talebile ksr• 
şılaştıklarını üade etme!ttedirler. 

Tahkikatın derinleştjrilmesini f... 
cap ettiren ihbarlar, uzun zaman: 
danberi limanda bir su suiistimali 
yapıldığı ve ancak son zamanlarda 
bu suii.stimalin durduğ..ı; su ağ1z11lc• 
larının, su duba veya tanklarının ~
saslı şekilde tetkiki hahnde de suı.
istlınal hakkında bir fikir edın;Iebi .. 
leceği etrafındadır. Bu itibarla roil• 
fettişler su tanklarının da müteh&S-
sıslar tarafından ~et.kikine lüzUJll 
görmüşlerdir. 

Kömür Nakliye Tarifesi 
Yeni kömür nakliye tarifesi b•· 

zırlıkları bitirilmiştir. Bu hususta 
Münakalat Vekaletine izahatta bil .. 
lunmak üzere Ankaray:ı giden Hm~tı 
reisi bugün şchrım:ze döı;eceldlf• 
İstanbulda yapılan tetkikler yeni t&• 
rife için çok faydalı olmuştur. Arma• 
törlerin de normal fiyat haricinde 
lüzumsuz taleplerde bulunmadıkları 
bildirilmektedir. 

MünakalAt Vckfıletin;n ucuııı.ılC 
prensibine dayanan tetkikler, ınüsa• 
it bir kömür nakliye tarifesi ba:z.ı~ 
}anmasına sebep olmuştur. Yeni tıır 
fe 15 nisan salı gününden itibat(fl 
tatbik cdilmeğe başlanacaktır. :M~~ 
cut muvakkat tarifenin tatbik ınu 
deti de ayni gün bitccekt!r. 

----<>----
Asılsız Haber 

Bu seneki olgunluk imtihar.l:J~ 
nlli 15 mayısta biteceği ve bu ta~J 
ten itibaren tedrisata nih:ıyet verJle. 

bll• ceği hakkında bir gazetede çıkan 
ber doğru değildir. t!:lde mevcut tt 
limatnameye göre, tedrisat 12 h~ 
ran akşamına kadar devam «>deC ~ 
15 haziranda son sınıf imtıhsnl• ı.. 
na bu imtihanlan müteakro ta 0

1 ' • ktl • 
gunluk imtıhanlarına başlanaca 40 
Böylelikle, bu seneki tedrisat 
haftaya iblağ edilmiş clacakt~ 

TAKV iM 

9 Nisan 1940 

SAL J 

Gll.n: 30 Kasım: ı64 
Rumt: 13&8 
Mart:~ 

12.16 
ıs.42 
3.46 

---



9- 4 - 940 TAN 

ı~············:\·······ı 

tB U G UN i 
~ ...................... . 

Miittefiklerin 
Pençeleri 
l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 

Fransız gazetelerinden biri miit. 
ırı tetiklerin Norveç sularında 
\ •Yin tarlaları vücude getirmelerini 
\' e böylece Alman gemilerinin Nor
~pten demir vesaire götürmcler:ne 

Almanyanın 

Tasarladığı 

istila Planı 
k ~~i olmalarını serle\'ha ettiğimiz 
1 e •rnelerle tarif ediyor. Tnrif ,.e 
t,'"•ifin yerinde olduğunu söyleme- • f 
l' ~acet yok. Sebebi gayet \"fi7.ıhtır. ngiltere Hükumeti 

Hüdson Türkiyeden 
r::::ı Stayişle Bahsetti 
: GENERALİ ı 

Münasebetsiz 
Mehmet Efendi 

Yazan: B. FELEK 

G eçen1erde bir dostum nakletti 
de pek hoşuma gitti. Bakınız 

şu fıkraya: 
Sultan Mahmut zamanında nas li. 

sanında "Münasebetsiz Mehmet E· 
fendi,, tesmiye edilmiş bir adam \'ar .. 
mı~. ''Pazar Ola Hasan Bey,, ncv'in. 
de~ bir şöhret kazanmış olan bu adn· 
mın ismini Padişah ta işitmiş ve bir 
münasebetle ~akınlarından birine. 
sormuş: 

l' llıtarafların hukukunu ihli'1l ede. 
dek onları tedhiş etmek, şimdi"e ka. 
h •r Yalnız bir tarafın hakkı idi. Ve 
'-il taraf Almanya idi. AlmAnya, hi. 
f ranarı istediği yolda se\'kctnck İ-
t~tı kendinde adeta tabii bir hak gö. Londra, 8 (A.A.) - İngiliı: ma-
1rı·Yordu. Bitaraflar içinde onun e-

1 
kamatı, Almanyanın meşhur iştila ve 

İtı~r \'e idaresinden zerre kadar bir tevessü planı haritasını gösteren 

1 iraf eden bulunursa, Almımyanın renkli 300.000 afiş bııshrmıya karar 
~abı :'l~vleniyor ve bitnrafl~r h!n- vermiştir. 

T arafmdan Çoğaltı!arak 
Sokaklara ·Asılıyor 

"Türkiye ile Münasebati 
Sıklaştırmalıyız,, Dedi 

- Kuzum, hu Miinasebetsiz l\feh .. 
met Efendi denilen adam ne gibi mii· 
nasebetsizlik yapar ki böyle tesmiye 
etmişler? O da: 

- Vallahi e(endiıniz1 pek rabıtalı 
bir adamdır. Bu ismin neden kendi ... 
sine verilmiş olduğunu bilmiyorum. 
İrade buyurursanız tahkik edelim. 
Cevabını \'ermiş. Padişah bu isimden 
ve bu cevaptan meraka diişerek: 

!tıa:la ıle .karşılaşmak .. t~~l~k~sı~e B~ a!i~er'.. sokaklara, klüplere, 
\' . ı kah~ orlardı. Çunku ıstıklul sevrıscfa n burolarına fabrikalara 
e hıi . 1 · hd't d'I' · . .J ' • lel'i rr.yet erı tc ~ ~ 1 ~~ or, gemı. ve otellere asılacaktır. Bu afişler, 

11110 batırılıyor, dcnızcıl.erı boğduru. Almanların istila ve tevessii usulle., 
ttı. .'• elhasıl malları 'c canları da rini çok iyi gösterecektir. 

qhke d'" ·· d il Ye uşuy~r u. . . . Nazilerin hnrp gayeleri, 1937 sene-
~:nun nctkesı ga~·et sarıhtı: '!Jıta. sinde bu gizli harita ile gösterilıniş. 
lıi, ~ Almanya ~e~ınde tarafgır~n.e tir. Bu harita, 1938 senesinde Cu. 
~or ! tar~.flık .takıbıne m~cbur edılı. det'lerin tahrikatı esnasında Gene. 
llıtt e nıuttefikler bu yazı:retten hoş. ral Henlein'in karargahında Çekler 

olınuyorlardı 
~ ' tarafından yapılan bir araştırma s1. 
at'afgirane Bitaraflık ~ rnsında meydana çıkarılmıştır. Harı. 
~ ı • ta, Almanyanın ilhak edeceği yerle. "1 Uttefiklerin buna kar~ı takiıı ri şu suretle sıralamaktadı:: 

ettikleri hattı hareket, bita. 1938 ilkbaharı ... Avusturya, 
~ık hukukuna riayetti. Fakat bu 1938 sonbaharı ... Çekoslovakya. 
~Yetin uzun bir zaman siirm'yecel'•i 1939 ilkbaharı ... Macaristan, 
~'!ikirdı. Çünkü bitaraflık dediki. 1939 ~91baharı ... Polonya, 
~'I. fey, ancak iki muharip taraf ta- 1940 ılkbaharı ... Yugoslavya, 
t..~~~dan riayet gördüğü zaman '·bi. 1940 son~aharı ... Romanya ve Bul. 
;'lhk" sayılab:lirdi. Yoksa tek ta. garıstan, 
~ftan hiinnet ve riayet gören ve öte. 1941 ilkbaharı ... Danimarka, Bclçi. 
\Qttllı'afa boyun eğe~, öteki. tarafı~ ~a, Hol:ı~da, Fr~nsanın Şlına-
lt.r tin arzularını yerme getıren hı- 1ı Garbısı ve İsvıçro:?, 
"'af~ık, asgari manasile "tarafgira- 1941 sonbaharı ... Ukranya. 
bı bitaraflık", azami manasile ~e Bu plan, İskandinavya, Biiyük 
« llhasını tarafa yardakçılık ve yar. Britanya ve Portekizin ilhakı ve 
lQı. ıayılırdı. Vittoria'dan La Corog:le'a kadat İs. 
~·lh~ldeld bitarafların, bu tarafgi. panyanın Şimali Garbisinin zaptı ile 

G :mu dl Deedes 

lludson 

Londra, 8 (Hususi) - Eski Denizaşırı Ticaret Nazırı ve 

şimdiki Gemicilik Nazırı Mister Hudson, bugün Türkiye zelze

le· felaketzedelerine yardım heyetinin toplantısında bir nutuk 

söylemiş ve Türkiyenin, sözüne sadık ~ir dost olduğunu ~nl~~
tıktan sonra "mümkün ise, Türkiye ile Ingiltere arasındakı mu

nasebetlcre daha sıkı bir mahiyet vermek isteriz,, demiştir. 

- Çağırın şu adamı da bir göre ... 
yim! Demiş. 

Ertesi günü Münasebetsiz Mehmet , 
Efendiyi huzura çıkarmışlar. l\füna_ 

Mister Hudson, Türkiyenin yal. 
nız kendi menfaatlerine uygun bir 
siyaset takip etmekte olduğuna dair 
Jleri sürülecek iddiaları da bahis 
mevzuu ederek rlemistir ki: 

"Bu derece elim bir felakete uğ
rayan b 'r milletin taahhütlerıne sa. 
ciık •• ö.:r; kta tPretlı:ıi~t C' J,•c:t•ı'.;i :>"n~"
ltınabillrdi. Fakat Türkiye, csla en 
ufak bir tereddüt göstermemi::tır. NP. 
hrrhangi bir memleketten vaıd teh- ı 
ditler, ne de aldığı vaatler hicbir ne-
tice vermemistir. 

Türkiye. siyaseten istiklallerine 
kavurmak isteyen milletlere yo1 gös. 
frrmPktedir. Türk:ye, Alman iktısa
diyatına bağlıyan zinc:rlerden ken. 
disini kurtarmıştır. 

Türkiye, en halis dostlarımızdan 
biridir." 

Deedes'in makalesi 
İngiliz yardım heyeti nıımına Tur. 

xiyeye gelen ve geçen Büyük Harp-

Tu .. RKIYE ·--~ sebetsiz Mehmet Efendi de hakikaten 
• derli toplu, kılığı kıyafeti yerinde. 
• rabıtalı bir adam imiş. Padişah onun. 

Lehine Tezahürat ! bu halini görlince, kendisine mutat 
ı iltifattan sonra sormuş: 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltcrenln 
Ankara Buyuk Elçısi Sir Huge sen, 
İngiliz - Turk komıtesinin Mansion 
House'de tertip ettiği muazzam bir 
mitingde demiştir kl: 

"Türkiye birib!rl ardından zelzele
lere, feyezanlara uğramışUr. Bu fe
lAketi öyle bir cesaretle karşılamış· 
tır ki, bunun tlstOnde bir cesaret 
göstermek hemen hemen imktınsız-

dır. 

"Tiirklye s!yac:et sahasmdıı da çok 
mühim kararlar vcrmlştır. Bu karar-

ı - Kuzum, size neden "Münase• 

i 
betsi:ı Mehmet Efendi,, derler? 

- Efendimiz, bendeniz de bunun 

i
t sebebini bir türlü keşfedemedim. 
• Halk arasında böyle şöhret almışım. 

Haddim olmıyarak bir guna müna. 
sebetsizlik te etmem amma, kim bi
lir? Cevabını ''ermiş. 

Padişah ta adamcağızın böyle bo~·
nu bükük haline karşı bu ismin ta
kılmasındaki u~·gunsuzhığu dilşü· 
nürken, l\lehmet Efendi lafa baıla.. 

lar hususunda Türkiyenin yar.ında- mış: 
yız. Biz biliyoruz ki, Türkler ve biz - Şe\•ketmeap müsaade buyurur-
dostuz, sadık dostlarız. Bu derece lar mı? Bir arzını var. 
mert ve cesur dosU::ıra malik olmak- i - Buyurun! la lttlhar duyuyoruz." 

Bu mitingde Lord Llo~d de bil- • - Kulunuz zurna çalmam efendtm? 
dlrmlşllr ki, komite zel'•l'lc nunta- $ - Güzel! 
kasının merkezinde. Erzincand:ı 100 • - Pederim merhum da çalmazdı. 

.... :. bıtaraflığın~ daha vahim ~~~ ikmal edilecektir. _ . . 
«e 'Yet \•eren cıhet, bu tarafgırll'Yt Haritanın altında uç defa nıda ı
to ~terniye istemiye ve korka korka şaretile birlikte tekrar edilmiş olan 11: erıneıeri idi. Çünkii bu devletle- "Grap .. kelimesi vardıc. Bu kelime
fai~rı umumiyesi de miittefikler lere söyle bir cümle ilave edilmiştir: 
'in-··--.--ııı~ır teh4li41 ınar.µs;;kel. ~~ıtfrmfr+!em\d'trl!.ıimımnKı ırn:a 
tııı ::~:k öbUr ~a~afın tehdidine ma. bir izahi notta şöyle denilmektedir: 

-ı ten önce Osmanlı hükumetinde jan. 
darma müfettişliği ve dahiliye me
murluğu yapan General Sir Wynd. 
ham Deed• de, DaiJy Tele.rraph aa
,;etesine "Bugünkü_.ı,ürJdya, 25 -ne 
evvcıkı Turklye aegildir. Türk haL 

Japonlara Karşı 
Stann Hattı 

Kuvvetlendiriliyor 

yataklık bir hastane kurmıya knrar t - Ala anıma ne mlinasebet? 
vermiştir. • - Efendimize maruzatta buluna. 

-.-.•••• • ••• •• •• ••••-- yım diye söyledim efendim. 
lnJulAplar 19inde hiçbiri de bu kadar - Memnun oldum... İstirahat e· 
bfiytik :1,ıer bap.ramarnrt ve bu itleri din! DJ7ea Sultan Mahmut, yakmla. 
başarmak için bu kadar az kan dök- rından olan \'e o esnada huıurda bu-

'Jütte~iağını bı~ıyorlardı. . "İşte şimdi Grap,, siyaseti teslıit 
~ha . kler, bırkaç defa bu bıtn. edilmiştir. 

kı, Atatürkün basardığı büyük inkı
laba layıktır" serlevhalarını tasıyan 

Tokyo, 8 (A.A.) - Buz1arın • cö. k k tl' b' ülm . . . . ço ıyme ı ır yazı yazmıştır. 

memiştir.'' lunan maiyetine: 
General Deedes, bu gü?.el mukad. - Anladın mı, imdi herife neden 

demeden sonra Türk inkılabını ve O- "Miinasebetsiz Mehmet Efendi .. den. 
nun başarılarını anlatıyor; onun diğini? Bir adama tevekkeli ad tak_ 
memlekette nasıl şekavettcn e.:.er b1. mazlar. Demiş. 

telh ra ıhtarda bulundular ve muka. 
)U.,,·~t etınelerini, muka\'emetleri 
'1ıırı un.~en tehl'keye uğrarlarsa yar. 

11' goreceklerini anlattılar. 
ltıaıı akat bu tarafgir bitarafiar, A1-
la111tanın hiddet n gazabile karşı. «,. antak için, eski yaziyetlerinde 
~ arn ettiler. 

le 11ittefikleri, pencelcrini gösterme. 
~·~evkeden de budur. 

Uttefikler ve 

~ 
~: 
F akat miittefikler pençelerini fs. 

!'ı t h ~andin8\'yalılara değil, on1n
\11ı: dıt eden nazistlere gösterm'ş 
de ~ntıyorlar. Pençelerini göstermek 
vq, or,•eç sularında ma~ıin tarlaları 
.\ıtrı"de getirmektir. Bu mayinler, 
ltı.Utt'n~a~ a mal götiiren gemilerj, 
duşu efıklerin harp gemiler'nin eline 
lıattu ~ecek bir şekilde serpilmiş bıı. 
•lttı tor. Bu sa~ede Almanla, demir 
ltıa.rı' tan nıahrum edilecektir. A 1. 
hti ~anın demir almaktan mahrumi. 
'~t ıae onun harp faaliyetini aksata. 
rı,.~r. Yoksa müttefiklerin İskandi
hu.,/lıl?rın malında. istiklôl n 
!Ja ıyeUnde gözleri yoktur. 

'-'~e İskandinavya: 
B 11 YUzden harbin İskand\. 

dit? r/aya yayılması muhtemel mi. 
ltııa\lb~ cihet, Almanyanın alacağı 
.\lttı •l tedbirlere bağlıdır. Şal et 
"eç •nya mukabil tedbirlerinde Nor. 
lı,l'e~eya İsveçi işgal etmek gibi bir 
ler dete teşebbfüı ederse mlittefik. 
''ltı e ayni şeltilde muknhele ede
'-lırıer ~e o zaman İskandinnya harp 

.\-k:' olacaktır. 
ltıeı ı takdirde harp nzi\'eti deği~. 
d'"a Ve Almanya bu mahrumiyete 
~akla kalır. 

>!~ Aylık Vergi Tahsilatı -
fıta.liy ara, 8 (TAN Muhabirinden)
hcq.ile e Vekaleti mart 1940 sonu ıtL I 
"tr1u 193~ mali yılını::ı 10 aylık 
ltıı§tir tahsilat miktannı tesbit et
~tı 2ia 'Mart sonundaki devlet tahsı-

•136,505 lirayı bulmuştur. 
Sn 
.\~r Bank Müdür Muavinliği 

~İltner~ra, 8 (TAN .Muhabirinden)
llları •nk. ~~um mudur muavini 

~trıteı Nurı ıstıfa ctmı _t'r. Yerine 
--~. •- . Bankası mufottişlcrin ıcn 

1.41Vın edllmistir. 

• esı. mevsımın yaklaşması ıle, ""-neral b d dl~ ki s·b d k" K ~ yazısının aşın a .;vr : 
ı ery~ a ı ızılordu, :5000 kilo. "Türkiyeye gidip onu kendi göz_ 

Yeni Mısır Sefiri 
• 9 ""' 'Ô "-Q ltımatnamesıni Verdi 

Ankara, 8 (A.A.) - Yeni Mısır 
Elçisi Abdürrahman Hakkı Bey, 
bugün Reisicümhur İsmet İnönü ta
rafından Çankaya köşkünde mutat 
merasimle kabul edilerek itimatna. 
mesini takdim etmiştir. 

met.relik Mançuko hududu boyunca, ! terimle görmesevdim1 ba~nnlan işe 
halen mevcut "Stalin hattı,, istih. inanamazdrm. Nitekim, oraya gidip 
kamlarını, Maglnot hattı gibi devam. neler başarıldığını gören, gördükle
lı bir hat haline ifrağ içb Iaaliy~te rini bana anlatan b:rkaç kişiye de i. 

rakmadığını. onun sari hastalıklarla Bu fıkrayı okuduktan sonra bakı
nasıl mücadele ettiğini, onun mem. nız, hakkı yenilmiş ve rütbesi veril. 
leketteki muvasala sistemini nasıl memiş nice Miinasebetsiı Mehmet E
inkişaf ettirdiğini, onun kültür ha. fendi \·ardır ki; her adım başında bir 
yatını nasıl yaydığını, onun Türk ka- miinascbetsizlik eder. Lakin neyliye.. 
dınmı hürriyete nasıl kavuşturduğu. yim ki; Sultan Mahmut 7.amnnında, 
nu izah ediyor ve bugünkü vaziyeti, Münasebetsiz Mf'hmct Efendiye bu 
bildiği eski vaziyetle mukayese ede adı takmış olan amme mantığı şimıli 
rek diyor ki: hasııasiyetini kaybetmiş olacak ki; 

g(f,miştir. nanmamıştım. 

Bu kabulde, Hariciye Vekaleti U
mum Katibi Numan Mcnemencioğ. 

lu h,azır bulunmuştur. 

Prenses Fevziye 
Kahire, · 8 (A.A.) - Dün ~foğ~n 

yeni Mısır Prensesine "Fevziye., is. 
mi verilmiştir. Kraliçenin ve küçük 
Prensesin sıhhatleri yerindedir. 

Son zamanlarda Japonya ile bir a
demi tecavüz muahedesi y:ıpr.ııja 
muvaffak olamıyan Sovyetler Birli. 
ği, bu suretle Japonyantn muhtemel 
bir hücumuna karşı kcndisiııi gar:.ın
ti etmek arzusundadır. 

Japon askeri mahfillerinin düşün. 
celerine göre, Sovyetler Birliği, Ken

disine Yakın Şarkta lüzumu olabilt>-
cek bir kısım askeri Uzak Şarktan 
çekebilmek vaziyetine girmek için 
bu tedbirleri almaktadır. 

Bir çeyrek asır evvel hizmetinde 
bulunduğum Osmanlı hükumetinin 
en belli başlı vasıflan olan suiisti. 
malin, verimsizliğin ve her işi gecik
tirmenin büsbütün ortadan kalktığı. 
na, inkılabın her şeyi değiştirdiğine 
inanamazdım. Fakat hakikat bu mer. 
kezdedir. Bütün bunlar silınip süpi\. 
rülırtüş ve öyle bir yeni Türkiye vü. 
cut bulmuştur ki. burada ayni misa. 
firperver, ayni sade ve cnip millet 
müstesna olmak üzere, başka hiçbir 
şeyi tanıyamadım . 

Büyük Harptcnberl vuku bulan 

"Hulasa, memleketin ruhu tama. nke miistahakları layık oldukları 
mile değişmiş ve Avrupanıp mahu! isimlerden \'e \"asıflardan mahrum 
"hasta adamı" ölmüş. onun yerine, \'e adsıı bırakıyor. 
başanlarından memnun, enerjik, Ü- =-=============== 
mitli, mütevazı, modern Türk gel
miştir. Türkiye kamilen değişmiş. 

tir. 
Yukarıda dediğim gibi, onu gözüm. 

le görmemi§ olsaydım, buna inan. 
mazdım." 

lngiltere Y enlden 
10 Bin Harp 

Tayyaresi ısmarladı 

H A D i S E L E R İ N i Ç Y 0 Z· ü 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere, A. 

merika Birleşik Devletlerirıdeki tay. 
~~-· yare fabrikalarına 10.000 harp tay. 

yaresi sipariş etmiştir. 

o JJlültefiklerin deniz abloktwnı Adrigatlk deni
zine teşmU etmeleri, Romada igi karıılanmadı. 
Ve I nglliz gemilerinin Boksit ttl§ıyan üç taciri 
Dubroıınik ile Trieate arasında durdurmal.arı 
buna sebebiyet vermiıtir. Corriere Padano ga
zetesi buna işaret ederek bu gibi jestlerin /ngil
tereye karşı §Ükran hi8leri uyandırmıyacağını 
yazarak Adriyatiğln abloka harici tutÜlmtı8ını 
istiyor ve bu ltalyan denizinin bu gibi hadise
lere sahne olmaması lazımgeldiğini, anlatıyor. .. 
Alman gazefeleri bugünlerde yine Romanya aleyhind~ 
neşriyat yapı~orln. Ve onun itleri geciktirerek Alman. 
~·a ile yeni lıir tic-aret y.apmayı değil, fakat yapmamayı 
giizettiğini !-.ciyliiyorlar. Diğer taraftan Almanya heea
bına ticaret miizaluııreleri ile me11ul olan Doktor Clo.. 

·ılius'un da hoşnutluğa değer bir pakt yapılmadığı tak.. 
dirde geri döıımek mecburiyetinde kalacağını tehdit 
makamında siiylt:diği bildiriliyor. 
Dr. Cludiuı'un haftalarca ıilren müzakerelere rağmen 

bir anlaşma vapamamasrnın sebebi, Almanyanm iktı
ıındi ve mali bakımlardan gerginlik içinde bulunması, 
ve Jtomnnyeya teslimini taahhüt ettiği malları vereme.. 
mesidlr. Almanya, petrol ve zirai mahsulat mukabilin
de Romıın~·aya tayyare. tank, tayyare dafii toplar, mit. 
ıralyözler ''necekti. Bunlar son derece ağır bir tarzda 
.veriliyor. Ve zirat makineler de ayni ~kilde verile-
mbor. 

• 

• 

Son Sovget bütçesi 181,000,()()(),000 ruble varidat 
ve 180,000,000 ruble masraf kaydetmektedir. Or
dunun tahsisatı 17,000,000,000, donanmanın tah
sisatı 10 milyardır. Sovyet divanı bu bütçeyi 
tasvip etmiıtir. Bu bütçe ile askeri tahsisat yüz
de kırk arttırılmııtır. Bütçenin en parlak kıs
mı, büyük tesisat için 36 milyar tahsis etmesi
dir. Bu da Sovyetlerin, bilhaasa ağır sanayi ba
kımından, sanayi istikldllerini temin etmek is
tediklerini apaçık gösteriyor. 
Sana11i için tahsis olunan 36 milyarın 19 u anla . 
şılan ağır sanayi ile müdafaa aanayiine sarf<> 
lurureaktır. 

* lngiliz donanması, Adrlyatik ile Adalar Uenizlnde, 1k-

tısadi ahlokayı bertaraf etmek için uğraşan ZOO Alman 
ıapurunu takip ediyorlar. Alman vapurlarının hedefi 
itaJya ile Karadeniz limanlan arasındaki ticarete de. 
va:n etmektir. 
Almanlar bokıdt ( A1UminY11m madeni) petrol, hububat, 
meyva vesaire taşımak fikrindedirler. Alman gemileri 
yedi aydır Triyeste, Venedik, Brendiıi, Dobronik, Ko
rent ve Pire, Romanya ve Bulgaristan limanlannda du
r~vordu. Almanlar. ıon l'iinlerde bu çürümeğe mah. 
ktlm olan gemileri faaliyete geçirmek istemlı, buna 
mukabll lnailiz donanması da faaliyete geçmiştir. Do
nanmanın hedefi, bütün bu Alman gemilerini yakalıya • 
rak mahvetmektlr. 

Garp Cephesinde 
Londra, 8 (Hususi) - Müttefikle

rin dün düşürdükleri Alman tavva. 
relerinin sayısı beşten yediye ;,~r
mıştır. Bunların altısı garp cephe. 
sinde, biri de Şimal denizinde dü. 
şürülmüştür. İki İngiliz tayyaresi de 
üslerine dönememiştir. Bugün ŞP.t
land üzerinde uçmak isteyen bir Al
man tayyaresi, stiratle uzaklaştırıl. 
mıştır. Almanlar bugünlerde 5kt1ra 
Flow'a taat'ruz etmişler \.'e !:>ir t~Y
yarcleri düşürülmüştür. Taarruz hiç 
bir zarar vermemiştir. 

Denizde Yunanistana ait 5000 ton. 
luk Okyania vapuru, anlaşıla:ı bir 
mayine carparak batmıştır. Gemı Ro. 
terdamdan Buenos Aires'e gidiyordu. 

İngiliz donanması tarafından ge. 
çcnlerde yakalanan ve şimdi hamu. 
lesi Londrada tahliye edilmekte olan 
Alman Uhenfels vapurunun bu ha. 
mulesi 750.000 İngiliz lirnsı kıyme. 
ı inde tahmin edilmektedir. 

• 
Amsterdam, 8 (A.A.) :.= Alman. 

ya • Holanda hududu gittikçe daha 
sıkı bir surette kapatılmaktadır. Mü
şahitlerin kanaatine göre nezaret ted 
birlerinin takviyesi Almanyada pek 
şiddetli olan casusluk korkusundım 
ileri gelmektedir. Holandalı1arl:ı c v. 
li olan Alman kadınlan Almanyada 
bulunan aileleri efradını h:ıstn biie 
olsalar ziyaret edememektedirler. 
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"Cumhuriyet,, Gazetesi 
Muharrirleri Hakkında 

Açılan Dava Bitti 

;:;;;~:;::::;: ı .,.•1•2-N•İS•AN-•9•40-C•U•M•A-G•iJNu•. •.•.N•D•E•N•1İTİBAREN 
Bu Akşamki Müsamere T A K S İ M Sinemasında 

9. 4. 940 

Gazetenin ~Jeşriyat 

Lira Para 

Müdürü 

Kızılayın Nişantaşı şubesi tarafın
dan hazırlanan büyük müsamere, bu 
akşam saat 21 de Fransız Tivatro
sunda seçkin bir davetli kütİesi ö
nünde \"erilecektir. 

Tertip heyetinin eksiksiz olarak 
hazırladığı bu müsamereye bilhassa 
sanatkar Münir Nurettinin iştiraki 
rağbeti arttırmıştır. 

· Gösterilmesine Başlanacak Olan 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

r. A. P. 

Radyodifüzyon Posta 
Radyosu Ankara Rady 
Dalga Uzunluğu 
31.7 ın. SU~ Kes. !O 

11148 m. 182 Kes. 120 & 

Salı, 9. 4. 1940 

ı r 6,60 Cezasına 

Yedi Ay 
Mahkum 

Hapse, 

Oldu 
Afrodit diıvnsı münasebetile neş.. 

redilen haber ve makalelerden dola
yı matbuat kanunu hükümlerine 
muhalefet ve müddeiumumiliği tah
kirden maznun muharrir Peyami Sa_ 
fa, Salahattin Güngör, Mekki Sait ve 
Cumhuriyet gazetesi neşriyat müdü_ 
rü Hikmet Münif haklarında 6 ncı 
asliye ceza hakimliğinde yapılmak
t~ olan muhakeme dün neticelenmis.. 

2 - :eyami Safanın 25-2-40 tarihli 
C~mhurıyet gazeteS'lnde intişar eden "İl
mın Mahkemesi" başlıklı fıkrası matbuat 
kanununun 30 uncu maddesinin 4 fıkrası
na muhalif gôrülmüf ve ınuharrirle neş
riyat müdürü aleyhine dava ar;ılmıştır. 
Peyami Satanın Server Bedi lm1..aslle yaz
dığı bu yazının ba~ kısmında İbrahim 
Hakkı Konyalının ismi sarahaten ı;ikredll
miş ve, matbuat kanununun 30 uncu nuıd
dcslnde aranan müphemiyet unsuru mev
cut bulunm:ımıştır. 

Mevcudü çok azalan biletlerin sa-ı 
tışına bugiın akşama ~adar devam c. 
dilccektir. 

her vatandaşın zevk ve neş'e ile doya, doya 
seyredeceği baştanbaşa Türk Film San'atının 

yarattığı büyük bir abide olacaktır. 

12.30 Progrıım ve memleket saat aya 
12.35 Ajans ve meteoroloji hııberlerl. 12 
Milzik. Çalanlar: Fahri Kopuz, Fahire F 
san, Refik Fersan, Zühtü Bardakol 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan; 13.15 Mil 
Halk tilküleri; Malatyalı NecaU ve 
Yaver Ataman; 13.30 - H.00 Müzik: JI 
fi! müzik (PL). 

ti~ • 

Karar 
~'Gibi,, edatı 

Hakkı Konyalı istihdaf edilmiştir. 
6 - Peyami Satanın (İmtihan) başlıklı 

ve Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazısın
dan dolayı açılan dfıvada maznunlar her 
ne kadar asliye 7 net ceza hfıklminin itti
haz l"I tlği ı\ ra kararının Türkiye haricinde I 
uyandlrncağı akisleri tahminden ibııret 1 

bir nyzı neşrettiklerlni ve arn kararını 

bizzat tenkit etmediklerini mUdafııaten 
dermeyane tmlşlerse de matbuat ile işle
nen suçlarda gerek yazı ve gerekse yazıyı 

Rep : Faruk Kenç Eser: V aıa Nureffin 

Prodüksiyon : Halil Kamil Film Stüdyosu 

B R il d 
Suavi Tedü - Refik Kemal -

8Ş Q er 8: Nevzat O~çugi! - Feride Ca 
nan - Celal Çagdaş 

VILMAZ Ali DE 

18.00 Program ve memleket saat aya 
18.05 Müzik: Senfonik müzik (Pi.), ıs. 
Konuşma (Çiftçinin saati), 18,55 Ser 
saat, 19.10 Memleket saat ayan, ajans ' 
meteoroloji haberleri, 19.30 Müzik: }. 
kara radyosu koro ve küme saz heye 
İdare eden: Mesut CemH, 20.15 Konuşll'I 
(İktısat ve hukuk saati), 20.30 Milzlk; f 
sıJ heyeti, 21.15 Müzik: Küçük orkes 
(Şef: Necip A~kın); 22.15 Memleket ısa 
ayarı, ajans haberleri; ziraat esham - tnll 
vll11t, kambiyo - nukut borsası (Fiyatı 
22.35 Müzik: Cazband (Pl.), 23.25 - 23.3 
Yarınki program ve kapanış. 

Mahkemede suçlu sanılanlarla 8 _ 

vukatlan hazır bulunmuş ve son söz 
olar~k bir. diyecekleri bulunmadığı_ 
nı soylemış. ve hakim madde halin_ 
de aşağıdakı kararını bildirmiştir· 

"l - 12-1-40 tarlh!J Cumhuriyet ıa.ze
tesfnde çıkan "D~vacı Biziz!" başlıklı ya
~ matbuat ve ceza kanunlarının hükümle
rınl fhlM, edici mahiyette görülmüş ve Pe
yami Sa.a ile Hikmet Mı.ini! ale hl . 

Eger iddia makamı Konyalı ic::mlnden ilham eden !ıkir sahibinin tayin ve tesbiti 
sonra gelen (gibi) edatı atfına istinaden zaruri olmadığına ve fıkra hükmU ceza 
İsUınbuI müddeiumumisi Hikmet Onatın hAkiminl, bakmakta olduğu dtıv.ının drıı 
kastedildiğini anlatmak istemiş ise bu id- kararlan ve muameleleri üzerinde topla-

diasını kanaat tevlid!ne salih delail ile nnn umumi nUıknnın tesirinden vikaye En son film teknigvi. En mükemmel rejl ve mı"zansenı·. 
isbat etmeli idi. Peyami Sofanın r-oildafa- mnksndlle vazedlldiğine, PPyami Safnnın 

--o---

Ecnebl f stasyonlannda 
ası Ytızının heyeti umumlyeslnin telkin et- (İmtihan) başlıklı yazısında g~en bazı En süfli tabaka ile en yüksek kısmı. En mükemmel müzik 
tiği mAna karşısında hAdisenln hüsnü nl- parçalarla tebarüz eıtiğine ve 35 inci VC heyecanı bulacaksınız. 

Türk~e Neşriyat 

.. dd 1 y erıne 
mu e umumllik tarafından dfı ' 'k _ .. ,

1 
• • \a ı ame 

yetle muttasıf olduğu sarahaten görüldil- maddenin kabul etti.iti ceza nevine göre 
ğüne göre ortada kabili tecrim bir !iili fıkra hCıkmUnı.in bililtizam ihlali ic.,p et- Bu güzel eseri alkışlamak için şimdiden hazırlanınız. 
memnu yoktur. meyip yazının intişarı knti göıilldllğnne Biletlerinizi evvelden tedarik edebilirsiniz. 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 48; P 
';aat 19,45 de kııa dalga 40, orta daM' 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalg• eıo. 
de; Roma: Saat 21.30 da orta dalga 250. L"UJ mıştı. Bu yazının matbuat k anununun 

30 ve ceza kanununun <CSO, 273 ve 79 un-
cu maddelerine temas ettiği bildiril . t· 

Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20. 31.5: 
_____ , Yazının slyakı ve mluıhi oluşu ithamın binaen mcsbuk müdafaa reddedilmiştir. ""'-................ Telefon .. 43191 

varit olmadığını ifham ediyor." Asıl cürüm ' 
M h . mışı. 

u nrrır, mezkCır makalesinde İstanbul 
Ctimhurfyet mOddeiumumlsi ile tenkidin 
mevzuunu sarahaten zikrettiğini ve mat
buat kanununun 30 uncu maddesinde mev
etıt olan ibareye nazaran bu muzanf tnv
si.( hatalıdır. Binaenaleyh eürmi isruıdive
li :ralnız ceza kanununun 480 inci madde
Etnin son fıkrasının medlOlü içinde milta
lna etmek llızımdır. Dliva şudur: 

3 - Kararda, Salahattin Güngörün 7 - Afroôlt muhakemesi c::afahatını 
yazdığı yazıda da dava ikamesini bildiren yazıda ist': İstanbul Cumhuriyet 
mucip bir sebep görülmediği yazıl- milddeiumumlcıi Hikmet Onatın b::ızı cc
dıktan sonra şöyle deniliyor: nebi kelimeleri yanlış telfl!fuz ettiği yar.ıl

"4 - Mebus ve muhıırrfr Yunus Nadi- mış ve birkaç misal gi>sterilmlştir. Neti<'e 
nln 20-2-40 tarihli Cumhuriyet gazetesin- itibarile yazının heyeti umumlyesindo 
de çıkan başmakalesi müddeiumumlllk ta- müddeiumumlnin şöhret ve hnysfyeU Ue 
rafından İstanbul müddelumumlsl Hlk- oynanmıştır. Bu hnreket Ct'uı kanununun 
met Onııtın namus, şöhret. vakar ve hay- müsamaha ile kıırşılamadığı bir cürüm· 
siyetlni ihlal kasdl cürmlsi ile yazıldığı dür. 
bildirilmektedir. Bu yazının İbrahim Hnk- Nelice 
kı Kc,ınyalıya taalluk eden kısımlarını id- Yukarıki esbabı mucibeve binaen flk 

Bir seneden beri Halivud'un ~ edi tepesine kurulan c;ehir. Sinema tari
hine devirler ya~tan, Haims film ejderleri yaratan biiyük rejisör 

CECIL B. De lUİLLE'in son zaferi olan 

A1LAS EKSPRESi 
Filmint- sahne oldu 

BARBARA STANWYCK - JOEL l\lc CREA -
AKİM TİMATROFF .. ROBER PRESTON 

ve daha binlerce artistin iştirakile yapılan bu eşsiz sinema harikası 
Bu l'er~embe nk~amından itibaren 

ÖL Ü lU 
Eshak Dahiliye Muhasebecisi nıet' 

hum CC'nahın kerimesi, merhum res· 
sam Nazmi Cenabın hemşiresi ve & 
tihank ticaret sen-isi memurlannd11ll 
Rasih Güran'ın validesi Bayan !Jel· 
kis Güran miiptela olduğu hastalıl<· 
tan kurtulamıyarak "·efat etmiştir· 
l\lerhumenin cenazesi 9-4-940 sıı· 
lı giinü Kadıköyiinde Siireyya P:ı~9 
sineması karşısında Nazmi Bey sok•· 
ğındaki hanesinden kaldrrılarııl' 
Sahrayı Ceditteki aile kabristan.ıtıll 
defnedilecektir. 

Muharrir Peyaml Sa!a ACrodit dfıvasını 
adliye ~erçe\•esinden alarak sosyal çerc:e
vesi içinde mfitallıa etmiş ve İbrahim Hak
kı Konyalının raporuna lstınaden mezkur 
kitabın intişar sahasından toplattınlmnsı
nı inkılAbın sosyal, ah!AkJ ve estetik esas
larır-.da taban tabana zıd, rec'i bir h:ıreket 
mahiyetinde tavsif etmiştir. Muharrir Pe
,.ami Safa, asıl dAvacı kendlsile, A!rodit 
kitabını iltizam eden mebus ve muharrir
ler, dfıvo edilenler de lstanbul müddeiu· 
mumlsi ile İbrahlm Hakkı olmak JAzım 
ıelir mOUihıızıısını serdettikten sonra ken
di dfıvalannın inkılllp dAvası. kOltUr d~
\'ası güzellik dılvası olduğunu söylemiş: 

dianamedcn cıkarmak lazımdır. İbrahim beş yazı için açılnn dfıvaİardan dolayı 
Paşa sarayının tarihi bir blnn olmadığını muharrir Peyami Safa, Sallıhattln Güngör, 
beyan eden İbrahim Hakkı Konyalıdır. O Mekkl Salt, neşrlynt müdürü Hikmet :01ôi-ı 
işte İbrahim Hakkı Konyalının ehllvu- nlfin beraetlerlnc, Peyami Sntanın (lınti· 
kuf ilarak rey ve mütalhsı alınmıştır. hnn) b~lıklı yazısından dolayı Peyami 

Burada muharririn fstanbul müddeiu- Safa ve Hikmet MDnifin matbuat kanunu- ,_ 
mumls!ni Afrodit dAvasını lüzumundan nun 27 ncı maddesi ve 35 inci madôPnln 
fazla benlmsl'mlş gösterm~I Jbrnhlm Hak- 4 Iıkrıl!lna tevfıkıın 20 şer lira hafif parıı 

LALE Sinemasında - TEŞEKKÜR 

kı Konyalıya isnat olunan vesaik üzerinde cezaslle tecziyeleri ne, ve Peyami Sa fanın ı, yarın Akşam MELEK Sinemasında 
dilJünmeğc dnvet etmesi, İbrahim Hakkı eski cezasının tatbik ve lnfı:ız1na mahal ' 
'Konyalının elden ele dolaşan vcsaikl:ılr. olınnclıihna v~ bu parayı devlet hazlnMlnc 
bizi milli ve ahUıkı bir facia önQnde bı- tediye etmesine, ve Afrodlt dlivası baslıklı 
r.ıktığını söylemesi, İbrahim Hnkk'ı Kon- ya7.ıdnn dolayı Hıkmet MOnlfin cezıı ka
yalı tarafından neşredilen A!rodit eserJni nununıın 48~ ne! maddesi hükmünce 6 ay 
müddeiumuminin toplııtmıımış olmasını hapsine " '' 100 ~rıı ağU" para cer.ıısı ile to" . 
inkisar \'e itapla karşılııması ve y,azının ziyesinc, 273 üncfi maddeye istinaden bu 
heyeti umumiyeslnden btimzaç olunan cezanı:\ 6 da bir nl~ctlnde arttırılmaıılla 
mtına karıısında ya:rJnın cilrtim kasdile 7 ay hnpse konulmasına ve 116,60 kııruş
iltlbııs ve tedahülü olmadığı kıınaııtine va- luk ağır para c"zası ödcmcsıne ve 76 nc1 
rılmıştır. Netice itibarile iddia makamının madde mucibince para cezalarının aynen 
ten\,__ ~k isteği şayanı kabul irıfazına, Hikmet Mfinifin mfieccel mah-

Aile reisımiz Denlzyolları kııavuzıarın· 
dan kaptan Nazmi Akpınarın cenaze oıc· 
raslmine lşUrak ile acırnızıı ortak olan sc· 
vata tc~ekkürlerlmlzl sunarız. 

"Çunkü biz yedibaşlı karakuvvet ve cehalet 
ejS}erl ile boğuşurken adalet kuvvetlerini 
:lilşman cephesinde değil. kendi cephe
:niı.de ve yanıbaşımızda görmek istiyoruz" 
eüınlelerlnden sonra yaz151nı: ''Bu dava
da da böyle olncağındnn eminiz" kanaatf
!e bitirmiştir. 

.- "" Peyaminin endi§eei 
Yazının hemen her sabnndn ve her pa- gör!ilmemstir. lı:ıiınh-etkrinin de aynen infauna kabili 

ragratında muharrir Peyami Safanuı bil- M ekki Saidin yazısı tcmyi:r. olmak uıere ıruı .. , enıııu~•ıı. 
tün bir vuzt.ihta müşahede edilen gaye ve Gençlik gazetesi 
endl&eslnln ihmal ve iddianamenin tanzi-1 5 - 24-2-40 tarihli Cumhuriyet gnzete-

.Mevsimin en biiyüJ.. Fransız l\fusikili filmi 

SEREN AD 
~uhcserini takdim ediyor. Ba5 Rollerde: 

LJLIAAN LOUIS 
HARVEY Ve ]OUVET 

f§I: Adile Akpınar; Kardetl: Halil Akpııı•' 
Oğlu: Sedat Akpınar 

~PASİF - KÖRUNMA . JJ ~ 
Fılmini bütün Vatandaşların gl:lrmeaıl 

mRksadiyle 
Şehzadebaıı 

F E R A H Sinemada 

minde ağır tenkldat ve ithıımlarla iktifa o. I sindeki Mekki SaJdin mebus Nasuhi Bay- aleyhindeki daı:a 
lunduğu aşık~rdır. Yine aşlkllrdır ki iddia darla yaptığı mil1Akatı neşredilmiş, yazı, Afrodit davası münascbetile ne~. ve Pasdeloup Orkestrası ve teganni heyeti 
makamı güzel sanatlar manzumesine d~hll müddeiumumi.lik tarafından münderecatı rettiği bir karikatürden dolayı mıid- , • . . . . 

(Yarından itibaren) Yalnız Bu Fi.bn 
için (Hergün) 9.30 • 10.1ıs - 11 d4I 

Ucuz Halk Seansları tertip 
ctUrmi:ıtir. 

Herkese 
71 Kuruştur· 

Afrodlt kfta1;>ının maı:.ız kaldığı adli Uıkl- ve gayesi matbunt kanununun 27 \"e 30 n"'l..I deiumumilik tarafından Gençlik ga. \arın Ak~am ırın nuınaı alı bıletlerın evvelden alınması rıca olunur. 
b~tı mtiharrır Peyamı Safnnın (ok hassas maddelerlle ceza kanununun 273, 482, 1 zetesi neşriyat müdürü :ılevhine acı-1 '9 , 

Umum Mevki 
Herkesin görmesi !cin biltün mektes> 
ve teşekküllere seferberlik mildilrlil• 
ğü tarafından tdmim gönderilmiştir. 

bır sanatkfır heyecanı ile tenkit ve mun- 484 ünctl maddelerine muhali! görQlmü~- lan davaya dün de devdm ~dilmıstir . 
haze ettiğini nazara almamıs. ve yalnız tür. M-dd . A "dd" . . -k · EmlnönU Halkevlnden: Dilsizler Cemiyetinin Kongresi 
vazının cfi l Ü • • u eıumumı ı ıanamesını o u. 4 9 o s lı ünü (b fi ) 17 30 1 ta b 1 . 1 s - ·- c . 1 " m e ve slCıbunu cezai takıbat Bu yaudan, Afroditi mOstehcen telfikkı ı . .. d . .. .. 9- - 4 a g ug n saat . s n u Dıls z ve ngırwı· emıyet Sayın Mektep Müdürlerine 
için kAfi bulmuştur. edenlerin intıbalnrını hayret ve teessüfle muş. ve. g~~ete ~eş:ıy.:ıt mu urunun da Edebiyat Fııkültesl Doçentlerinden Bay kongresi 20-4-940 cumartesi günU saat 

Muharririn endişesi sanat eserlerini ve karşılamakta, ancak kıymet hükilmlcri teczıyesını ıstemıştır. Cavit Baysan tarnfındıın (Tanzimat ve Re- 14 de Galatadn Cemaat hıınında 2 - 3 nu-
Gönderecek oldı.ığunuz talebelerin 
mlktariyle gelecekleri aaatl IOtfen 

onların inklşnfı için lüzumlu olan hürriyet bakımından derin bir fark bulunduğu m&- Suçlunun müdafaasını ynpması L şit Paşa) mevzuunda bir konlerans veri- marıılı dairede aktedilecelclir. Aliıkodor 
havasını masun bulundurmaktır. nası çıkar. Bu yazıda sarahaten İbrahim çin duruşma başka güne kalmıştır. lecektir. Davetiye yoktur. arkadaşların gelmeleri ilan olunur. 

evvelden bildlrinlz. (Tel: 21369) 

'-------~ 
Birinci Kısmın Hulasası 

Henri Pierre atölyesinde çalı11yor, hazırlamakta ol
duiu bir tablo ile uğraşıyordu. Bir divanın üzerinde 
uzanmış gazete okuyan arkadaış Rene Lazsko ona gn• 
zetedeki ~u ilinı oJ..-udu: ' 

.. Ne iyi, nı güul, "• zengin olmıyan bir dul kendin• 
de ekılk olan bütün mezlyıtıarl haiz bir Bayla tanıs· 
ınak istiyor. Zeki nrurJ deQlldlr. "X. Y." poat reatant, 
Nice. Adresine yazınız." 

Sonra da ressama bu adrese bir mektup yaımas1nı 
tavsiye etti. Ressam teklifi reddetmişti. Fakat Rene 
Lamo arkadaşına bir muziplik olmak üzere ve ondnn 
habersizce bir mektup yazarak netl~yi intlx.ara baş

,ladı. 
İlan sahlbl mektuba cevap vermiş, Henri Pierre"l 

<ıavet etmiş, kendisini tanım.ası için de elinde bir gül 
bulundurması tavsiyesinde bulunmuştu. Ressam. mek· 
tubu klığıt sepeUne atb. Bu davetle hiç allıkadar ol· 
madı. Fakat sevki tabit ile davet edlldlli yere gitti, 
elinde bir de gül vardı. Bir masadan bir kadın gfilfiş. 
çllğü lşitU. Dönüp bakh. bir masada blrf gülilmseyen, 
diğeri ciddi, biri siyah, dlieri beyu ıfyinml5 ·iki kadın 
görd!l, 

Henri Pferre, adımlannı.hızlanclırdı. Halim fa,• .. 
ıan :-uht., ona, kaçmayı tavsiye ediy:>rd'.l. 

K.ın ter i~:nde evine varınca, içine kapandı. 

m 
Ertesi sabah Henri Pierre Delange, ikinci bir 

rocktuı= o.1:1 
''Bu akşam. Vokuzda. Jetee'de. Hoşuma gıcfi· 

)"Orsunuz." 
O c.kşan:ı genç kaplan, halim tav~-ını yendi, ve 

Henri Pıerre cE:Surca randevuya gitti 
Yolca g.derken kendi kendine soruyord~ 
- 1k: bayandan acaba han,W:i\r? O siyahl31" 

giyin&nış lctiçük §&pkalı olsa bari.. O gülümsiyen •• 
Ama o d~ğildi Bir masada yalnız oturan, açık 

renk giyınm!ş büyük şapkalı olandı. Y-ınındaıri san
dal;> ayı, yp.rjıı meşgul olduğunu göstermek i;ın, m&
scıya do.yamı§h 

Hcnrı Pı<"rre, yaklaşmıya cesarP.t cdcmiyerek, 
bir a. ai!ı. b:r yı.:l:arı birkaç adım attı. Fakat bayan. 

E ALI 1 
1 

Yazan: Annie Vivanti No. 
gözlerini knldm?'!ca onu gördü. Bir aks1ro öncel:i 
gibi düşi.ınceli ve dalgındı; ama gözleri :mun goz..'e. 
ri ile karşılaş:nca, nazik yüzü bir belirsiz güliımGC
yişle aydınlarıciı. Beriki, görüldüğünü an hyıııca; o
nu scllım4 dı; kadın hemen eli ile bir davet işareti 
yaptı. 

Onünde E:ğilen delikanlıya sade bir zarinfü1e: 
- Sizi bek?iyordum, dedi. Ned~n dün a.'{~~!.ı'l 

kaçtınız? 

D~likanlı, or.un uzattığı parfümlü ince eli Öp
rnek için l'ğlletek, birkaç dağınık ~öz Hı ırıldandı. 
Sonra, bir i~arete itaat ederek, onun yanında yer 
aldı. 

R•::.sanı gözü onu süratlc tetkik etti. Ccrçckten 
güzel dt·ği.ld1; bazı sarışın Araplarınki gibi, çok u. 
zun ve açık ı enk gözleri ile Sliıvla Şaı·klı arası. bir 
tipi vaı dı; rengi soluk, ağızı çok kırmızı, kına ile 
boyalı saçi.ın be.kır renginde idi. 

Gcr.ç te değildi. Şımartılmış bir kıuağız kader 
çocrut jestti ve Havvanın bahçesindeki eski yılanın 
pı.:su kurmuş lıcluşlarına benziyen bakışı, kendin
den çok emın, çok tecrübeli kadının o t&ı.yin edil
mez, k. şf~ zor bir yaşı vardı. Çok zevk almış ve çok 
zevk ,·eımiş, çok çekmiş ve çok çe1,(~lrmis birinin, 

bazı crkeklc.r için şen ve kayıtsız genf:lılttcn daha 
çok cazibrs~ olan o ince ve yorgun görünü~ü vardı. 

Her halde simdi yanında oturınaktn olc.1n deh~ 

RIE il 
1 

2 Çeviren: SINANOGLU 
kanlı için ccğil. Henri Pierre'in sade bi:- ruhu Yar
dı. Sanatindcn başka her şeyde iptid~i idi. 

Halbu~i, kendinin duymadığı v: l>cğenmcd1-
ği lıtitün n·nrazi tuhaflıkları resmine ttoyardı; gli
ııi.in mc d~ı;ı oylc icap ettirdiği için, bunlar ona za
ı uridi: gi!:i ı;cliyordu. Usulden dışarı çık:namıya 

çok dikkat E<ıerdi. Mademki o anda, sanattc <1nc,r. 
malde:ı d?.ha rıormal bir şey yoktu; Hı?nri Pierrc 
Dclange, tnhıı! görünmemek ve çok gilzc çarpma
mak için t:i1:im~iz şeyler, hasta ve !an,?: edilecek a. 
caiplikl"r resmediyordu. 

B:;y,:rn, çe!lr:.ini ince eline dayıyarak, ve o kn

c!ar gör:ilmemiş şekilde açık bir rengi elan uzuıı 
gföı:ler:ni delikanlının yüzüne dikerek: 

- tanımı tuhaf bulmuş olacakc;ınız? dedi. 
Kadifeli bir sesle konuşuyordu. 
lieı.rı Picrre gülümsiyerek itiraf etti: 
- Gerçek .• Biraz tuhaf buldum. 
Obürii oaiıt'a gözlerini dikmiş bakıyordu: 
- Doğrusu, sizi görünce; cevap verişı11iı:i ben 

daha tuhaf buJduın. 

Saı ressamın aklı, kinle dolu, Re~ Laszko1y:ı 
gitti: 

- Doğnıcur.. Ben bunu yap1cal: biri değil. 
dim, dedi 

Sonra, me>vzuu birbirine karıştıranı:t uydurdu. 
i:u bir hıkiıvcve basladı. Fakat mech..ıl katlının. ken-

disini dalgın bir hava ile dinlediğini anlayınca; ıo .. 
sa kesmeyi diışı.indü. Ona doğru eği'd1: 

- f:Sir şeyler ikram edebilir miyıın? 
Bayan bir :;.ırü içkı ısmarladı; ıçml!di. Pastalar 

getirtti; ~ cmc,di. 

Çı k serbestti, ve kendinden çok emindi. Onun 
hali karşısındu, Henri Pierre, kendini üziıntüde ve 
bir kollejli gıl:i sıkılganlık duyuyordu. 

Genç kadın, onu dalgalı saçlarının ucunda.Ilı 
glase iskarpinlcrinın ucuna kadar ağır ;ıgll sezerek: 

- Ne kadar gençsiniz! dedi. 
Heı.ri P1'!1 ı·e> gülümsedi: 

- Ilar. böyle olsun istiyordu, dedi. Bir adam 
istiyordunuz k:, bütün o ...• Sustu. 

- Bencie eksik olan meziyetleri haiz olsun· 
Doğru! Ben gc:nç değilim .. Elbette genç değilim. 

Sonra ila\'e etti: 

- Bununla beraber, gençlik nedi!"? Neye ya~ 
rar? B·ı: r,cn~liğ. hayli aşmış olan kadınlar cLıha 
cnteresanız. Daha mesuduz da. Her şeyin değeri· 
ni biliru, .:.ır·r anın değerini. Gençlikte:ı <!aha endi
~~li, ve dahr l!otiı bahtlı bir şey yoktur. 

Vt! o · sırı:ıda geçmekte olan şe!f'.ıf esvaplı bir 
genç kızı gostererek: 

- Az zaJT.an önce ben böyleydim, diye dev3JJ1 
el ti. Az zaman sonra, o benim gibi o!acak. Sonra ... 
Biraz zaman daha.,, ikimiz de ölmüş o!acağız fJat· 
ta._ -- yarı kapalı gözlerile Henri Pıetr9'e bakarak 
söylüyordu. Alt göz kapağını, gözlerıne bir ncaiF 
miısells şekli verinceye kadar sıkıp ialdırmıştı.. ~ 
Hatta .. Uçümüz de ölmüş olacağız. Siz del 

M~vı.uu p:!k o kadar çok neşeli bulmıyan r~ 
sım, içın1 çekti: 

- Oyle .. Een de! 
Genç kadın düşünceli, düşünceli delfkanlıY9 

dalmış ilave e:tti: 
- Siz bcJki bizden önce .. Oyle.. Belki bizJc?1 

önce. 
Henri Pierre, biraz üriilmü§: 

- Peki. neden? dive sordu. 1n ..... - ....... ~ 
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TAN 
ABONE JlEDELI 

"tOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene ~800 Kr. 
760 • fi Ay 1500 • 

40o " 3 Ay 800 " 
~O '" 1 Ay SOO " 

l.fUleUeruası posta ittihadına dahil 
Chn.ıyan memlekeUer için abone 
bedeli mQddet sıraslyle 30, 1 a, 9, 
a,g liradır. Abone bedeli ~indir. 
Adres dellşUrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 1 o k~luk 
~l ilAvesi lAzımdır. 

GüNON MESELELERİ 

köy Mual6mleri 
1( öy nıuallimlerimizden muhtelif 

mektuplar almaktayız. Bu 
~ektupların hemen hepsi, tek mual. 
'lrıli köy mekteplerimizdeki hocala. 
~1l şikayetlerini ihtiva etmektedir. 
li 11•1limlerimiz, aşağıda hulasa etti. 

trılz şikayetlerde müttefiktirler: 
1 - Bu sene dördüncü sınıflar a. 

~lıtuştır. Bu suretle, mekteplerin 
l'ıle\'cudu, 100 • 150 yl bulmuştur. 
~lecek sene beşinci sınıflar da açı. 
•taca, bu yekun, daha fazla kaba. 
~Caktır. Hergün verilecek derslerin 
~ lnlarını hazırlamak, ,·asıtalarını 
tı 1~ak, sonra, ,·erilecek dersleri ay. 
tli hır deftere işlemek, üstelik de. bü. 
~ il bunları yaptıktan sonra, köyün 
lıı işlerine yardım etmek, katlanıla. 
~1Y•cak derecede ağır bir vazife ha. 
ille cirmektedir. (Muallimler, bu so. 
lltı~u işi de, ifasından istinkaf olun. 
~ı bir vazife saymak mecburiye. 
•tadedirler: Çünkü bunu yapmayın. 
ta L•• b ~ .., aoy muhtarının gaza ına ugra. 
!bak ihtimali, çok ku,•vetlidir.) 
ı,· 2 - Merkez mektebinin haftada 

1
1
" •ında 26 saat dersine kar!fl, biz. 
~· dört sınıfa birden, (45) saat ders 
j~11tuyoruz: Hem de, binbir yokluk 
f•nde. 

•· 3 - Kuyudat, tam merkezin ayni. 
f 11

: ~ani bizler, başmuallimlik vazi. 
,:111ı fazlasile (Ördüğümüz halde, 
it ll11nen verilmesi lazım gelen ma. 
t ~rn tahsisatı, on bir senedir, yalnız 
:._ rnuallimli mekteplere \'erilme. 
'""fıkted:r. 
'tlQ4. -;- Müfettiş, merkezde gördüğü. 
k hızde de eörmek ister. Elimizde 
ıl ~ret, imkan ve salahiyet bulunma. 
·~:nı bildi&i halde: 
:- l'ap efendim!" kumandasını 

eUhü •. ~.:ıı- ~·- • 

1 • n"' b:r türlü tkazanamadığımız 
s·~· zanıdan da mahrum kalırız. 

ı,· - Bugün, beş muallimli mekte. 
~ ın. llluaıtimleri. öğleye kadar ders 
ırtler ve öğleden sonra dinlenirler: 
da buki, bizler, sabahtan akşama ka. •r did;nir, yıpranırız. 
•i.~ - Köy işlerinde hiçbir hak ve 
b· ~hiYetinıiz yoktur. Köy kanunu, 
'•ı eri, ihtiyar medis:nin azasından 
İdYJ?ıakta~·sa da buna, muhtar da, 
ı..!~ anıirleri de lüzum görmemek. 
,...ırler. 

ı, 7 
- Bu vaziyetler karşısında sız. 

lll 
11•n köy nıualJimleri, maddeten ve 

d .. •ııen bir yardım ıörmed:klerin. 
"'n ıc·· 
8 ' oye bağlanamamaktadırlar. 

~fil - Köy kalkınmasında ha~ rolü 
lıı.ı •nıak vazifesile de mükellef bu. 
ı,k ·~ bizler, bu Yaziyetteyia. Par. 
b, ltlikı~dılar, hakikati (İzlemekten \·.!;il hır netice vermiyor. Ve biz, 
•ttra:elerimizi başaramaknak husu. 
dli 8 ınazur sayılmak hakkımızı 

9rna lt\uhaf aza ediyoruz. 
ltt-. - Bizler, çalışmaktan usanmış 
·~·eler değiliz: Köy kalkınmasını 
lttakn ~olunda mühim bir adım at. 
ita ' bızJere çalışmak imkanlannın 
biılllJıdırdrnasile mümkün olur: Ve 

rt ••de bunu istiyoruz!" 
•e ek nıuallimli köy mekteplerimiz. 
teıı f~lı?an münevver ,.e fera&atkir 
bttnL:;h)lzin en esaslı ~ikiyetleri, 
~lll an ibarettir: Ve sanıyoruz ki, 
ba.~ bu haklarına kavuşturmak, 
d~lanuyacak, göze almamıyac.ak 
.,~ede büyük fedakarlıklara müte. 

On f değ:Jdir. 
'"3e ların dertlerine ı:are bulmak, 
~l rrnıalJinıJerimizi değil, köy ço. 
ier:~ı da kurtarnuı olaçaktır. Bir 
["~ aha tenıennl ederiz ki, maari. r-. bu yarasından kurtarmak, 1t..! \'eA ~nerjili Maarif V ckilimiz 
......... lı Yücel'e müyesser olsun! 

Ford Binası Antrepo 
lşle Haline Sokuluyor 

•ııtr r Ualdığı için, tahliye edilen 
tıııı c1:;> binalarındaki mahdut eşya
lnlfıır iğer .. ~trepolara nakli bitiril
·~ s~ Butün antrepoların Galata 
"lflt: k~~. kısmında toplanması mu· 
~ ~oru~ektedir. Sirkecide fri
btrlta elesının yapılacağı sahadaki 
~lı &nt~epo, bir müddet sonra yı.. 
~· ~çın, Tophanede Foni mil· 
~. 1 lııuınuı bir kwm antrepo 
t>oı.l'd SOkulacak ve YJkı}acak antre
t~. 'P'oak.i e!Ya buraya nakledilecek. 
~ l'd ınuesaesesı ile liman işlet
~ arasında anlaşma hasıl olmu§, 

Yet '7ek8lete de arzedilmistir. 

TAN 

Almanya Ya Balkan Kapısı da 1 Kapatılıyor 
Şimal Denizinin abloka edil. 

mesiyle, Almanyanın kulla· 
nabilecei'i ön kapı seddedilmiş bu. 
Junuyor. Fakat, Karadeniz ile Tu· 
na, Balkan mallannın Almanyaya 
ıönderilmesine imkin vermekto. 
dir. Almanya da bu yoldan azami 
derecede istifade için herşeyi ya
pıyor. Fakat Tuna yolu, son derece 
bati olan bir yoldur. Ve onun i~in, 
çabuk bozulacak mahiyette olan 
herşey Almanyaya demiryolu ile 
scvkolunmaktadır. 
Romanvanın iki belli bash volu 

vardır. Birisi Cernauti'den - b~şh. 
yarak Şimale, diğeri Arad'tan ba~· 
lıyarak Garba gider. 

Bu senenin başında Cemauti 
hattından her pn 300 vagon geçi
yor ve Romanyadan buğday, mı. 

sır, yağ taşıyordu. Romanyanın 

Almanyaya yaptığı ihracat, bütiiıı 
1939 da 480 milyon ley tuttuğu 
halde 1940 senesinin ilk üç ayı 
zarfında 750 milvon leye varmış· 
tır. 

* A"lmanyanın talepleri Bulgaris. 
tanın vaziyetini bir hayli 

müteessir edi~·or. 1939 da Bulga
ristan ihracatının üçte ikisi Al. 
manyaya gitmiş, Bulgaristan ağır 
makineler ''e otomobiller muka· 

' bilinde Nazistlere tütün, yumurta, 
üzüm \'e domuz eti ıöndermiştir. 

Bu ma11ar ya Tuna veya Yugos. 
lav~·a :)'oluyla gönderiliyor. Bul
garistanın 1939 da İngiltereye yap. 
tığı ihracat yüzde 3,1 derecesinclc 
idi. 1937 de ise yüzde 13,8 nisbe· 
tinde idi. 

._._,.. aıtMi.-.,0\U ....... . 
)tNh.V0\11 --+
HUDUT 
TUNA.__ 
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Y ugoslavya, gıda maddel~ri, 

maden, davar memleketidir 
,.e bunları ihraç ederek mukabil. 
lerinde makine. kimyevi madde ve 
boya alır. Son iki sene zarfında Al· 
manya ile yaptığı ticaret üç mis. 
)ine çıktı. Yugoslav ticaretinin mii· 
him bir kısmı, Adriyatik deniz ~·o. 

luyla italyadan geçer ve Alman· 
yaya varır. Yugoslavyada bakır ,.e 
boksit (alüminyom madeni) bu· 
lunması, ona Almanyanın ticaret 
hamlesinde mühim. bir mevki ayı. 
rı:ror. 

* Y unanistanın ihracatı zeytin-
yağı, tütün ,.e kuru uzum

dür. Bunlar ya Adriyatik yolu ile, 
yahut son derece yüklü olan Yu. 
goslavya yoluyla Almanyaya gi
debilir. Yunanlıların 1939 da Al
manyaya yaptıklan ihracat 4 mil. 
yon İngiliz lirası. İngiltere~·e yap· 
tıklan ihracat ta 2 milyon İngiliz 
lirası tutmuştu. 

* Almanyaya karşı tatbik 'olu· 
nan iktısadi ablokanın ta. 

mamlanması için bu arka kapının 
da kapanması lazımdır. Müttefik
lerin de bu sırada yapmak istedik
leri budur. Yani Almanların bir 
şey satın almalanna fırsat verme. 
den Balkanlıların mallannı ol
maktır. Müttefiklerin düşündük. 
leri bir nokta da ablokayı Kara· 
denize teşmil etmek ve bu suretle 
Almanlann harbi kaybedecekleri. 
ni iyiden iyiye anlamalarını temin 
etmektir. 

Abloka Politikasının 
Harbin sekizinci ayındayız. 

Henüz cepheler süklıneti 
muhafaza ediyor. Şehirlerin çatı

ları sağlamdır. Fabrikalarm baca. 
lannda ve caddelerin kaldırımla_ 
rında hiç bir hasar yoktur. . 

Evvela Fransada, sonra İngilte
rede harp kabineleri yeni şartlar 
içinde faaliyete geçtiler, müttefik
ler arasında Londrada yapılan top. 
Jantının neticesinde abloka hattı
nın sıklaştırılması, süzgeç dclikl~· 
rinin tıkanması karan alındı. İn
giliz Başvekili alman karar hak. 
kında uzun boylu izahat verdi. 
Bahriye Nazırı ve yeni harp ka
binesinde harbin mukadderatı Ü· 
zerinde tesiri olabilecek şekilde 
yeni ve mühim vazüeler Alan 

-.aı.. •• .....,ı.ı1 .....&U.t.IU..1.-m.ln :u-•J -ı....ı-

ka siyasetini anlattı. 

Bu nutuklardan ablokanın de. 
nizlerden başka karalarda 

tatbik edileceği anlaşılıyor. 
Yeni abloka siyaseti hakkında 

muhtelif politika ve propaganda 
merkezleri kendi arzularına güı·c 
tefsirler yapmaktadır. 

italyaya göre abloka Avrupanın 
Şimali ile Asyanın Şarkında tat
bik edilecektir. İtalyan neşriyatına 
göre, Norveç sahillerini tutmak, ve 
uzak Şarkta da Vladivostok vası. 
tasile gelen ve Sovyeler tarafın. 
dan Alınanyaya nakledilen mal
ların sevıkine mani olmak abloka. 
nın ilk hattını teşkil etmektedir. 

Almanyaya nazaran müttefikler 
bu kararlan ile bütün bitaraflara 
harp ilan etmişlerdir. Bazı Fransız 
neşriyatına göre, abloka Norveç ve 
Balkanlara tatbik olunacaktır. 
Hatta bazı propaganda membaları 
tekziplere rağmen yeniden Kara. 
denizde kontrol meselesini ileri 
sürmektedirler. 

Muhtelif şekillerde tefsirler, ha· 
disenin hakiki inkişaf şeklini alın. 
cıya kadar devam edecektir. 

Bu tefsirlerin önüne geçmiyc 
imkan yoktur. 1''akat sıkış· 

tınlması arzu edilen ablokanın re. 
el bir manası, hedefi vardır. 

Bu hedef nedir? 

Bunu ancak harp eden Alman. 
yanın iktısadi mukavemet için tıl· 

dığı tedbirler ve bu tedbirleri de. 
vam ettiren iktısadi münasebetle
ri, ve iktısadi strateji tayin eder. 
Vaziyeti bu zaviyeden tetkik ede· 
rek müsbet bir takım hükümlere 
varmak mümkün olabilir. 
Almanyanın iktısadi kudreti, 

harpten evvel hazırladığı ihtiyat. 
lar, istila ettiği sahalar, münase
bette bulunduğu memleketler ba
lwnından mütalaa edilmelidir. 

Mesela: Almanyanın 938 sene. 
sinde yaptığı yiyecek maddeleri 
ithalatı şu seriyi takip etmekte. 
dir: 

% 45 yağ ve yajlı maddeler, 
% 20 et, % 28 balık, % 14 hubu· 
battır. 

Şu halde Almanyanın bir kı. 
sım buğday stokları daha 

evvelden hazırlanmış demektir. 
Bu hesaplara ve Almanvanm harp 

• 

Ana Hatları 
Yazan: Sadri Eıtem 

başladığı zaman yiyecek madd~le
rinin yüzde seksenini kendi meın· 
Jeketi dahilinde· istihsal edec:-eğl 
mütalaalarına rağmen Almanya. 
nın muhtaç olduğu gıda madde
leri mevcuttur. 

İhtiyat olarak Fransadan cek· 
mit oldpltJ bir birftil de:mtr-.e pct. 
rol de vtrchr. Kömür .i.Uilıu~t .. •• 
arttıracagı umidindedir. 938 sene-
sinde harice 27 milyon ton köm ür 
ihraç ettiği halde bu sene bu mik· 
tarın 40 milyon tona çıkarılacağı 

ilan olunmaktadır. Her ticaret 
muahedesine Almanya tarafından 
bir kömür maddesi ilave olunmak. 
tadır. 

Almanya henüz otomobil sipa. 
rişleri almakta, fakat bunları las
tiksiz olarak teslim edeceğini bil· 
dlrinektedlr. 

Ahnanya içinde sun't buçuk ve 
scntenik petrol lstihsalatı ancak 
941 senesinde faal bir hale gelebi
lecektir 

Almanya, A vusturya1 Çekoslo· 

LOKMAN HEKiMiN öGUTLERİ 
1 i' .. .. ..... 

Er9enlik Çıbanları na c Vitamini 
Erıenlik çıbanlan gençlerin key· 

fini kaçıran şeylerden biridir. Pek 
te büyük bir rahatsızlık verdiğin
den değil. Bu çıbanlar ufak tefek 
rahatsızlığa sebep olsalar da genç. 
ler ona ehemmiyet vermezler. Can 
larrnı sıkan şey bu aksi çıbanların 
yüzde çıkması, öyle olunca da gü· 
zclliğe halel vermesidir, hem de 
-kız olsun, erkek olsun- herke· 
sin güzelliğe en ziyade ehemmiyet 
\'erdiği gençlik yaşında ..• 

Ergenlik çıbanlarından burada 
daha önce de bahsetmiştim. Fakat 
gazetenin bir taraftan yeni, genç 
okuyucuları yetişiyor. Onlar da. 
ha önceki yazılan okuyamamı~lar· 
dır. Okumuş olsalar bile gençliğe 
ait bir şey çocuklann ıözüne çarp· 
maz .. Böyle yeni yetişen ıenç bir 
okuyucumuz da gönderdiği mek.. 
tupta: 

- Belki evvelce yazmışsınızdır, 
fakat ben okumadım ..• 

Diyor .... Bu mektup pek iyi te
sadüf etti. Ergenlik çıbanlarını ıe
~irmek için, şimdiye kadar bir çok 
çareler sağlık verilirse de onların 
sayısı bile tesirleri muhakkak ola· 
madığJnı gösterir. Bu yakınlarda 
o çıbanlara karşı iyi bir çare bu· 
lunmuş ıibi görünüyor: Bu da bil. 
diğimiz C vitamini. 

Mütehassıs hekimler ergenlik 
çıbanlarını tedavi ederken C vita
mini yahut onun cevheri olan Asit 
Askarbit maddesini, çıbanlı gen. 
cin bünyesine göre, ağadan yahut 
şırınıa ile veriyorlar. En iyi böyle 
yapmak olacağı şüphesizdir. 

Fakat bu işin mütehassıs heki· 
min bulunamadığı yerde ergenlik 
çıbanlı ıençler o vitamin1 yemek· 
)erinden almayı da tecrübe edebi. 
lirler, dofrudan doğruya vitamin 
ilacı ile tedavi kadar çabuk ve te
sirli olmasa bile zararb olmak ih. 
tiı:iıali hatıra ıelmez. 

Onun için C vitamin.l bolca olan 
yemekleri hatırlatac-tım. Etlerin 
arasında, bu vitamini bizim ko
yun eti en bereketli oluak verir. 
Fakat haşlantnl$, pismis ette ''İta-

min suya geçer. Hafif kızarmış o. 
lursa etin arasında kalır. Zaten ko
yun eti haşlandıktan sonra su~·u 
da pek ali içilir ... İnek sütünde pek 
az. Yoğurtla peynirlerde de öyle .• 

Sebzeler arasında onu en çok 
'\'eren kırmızı biber, sonra, maydn. 
nozdur. Fakat bunlardan pek az 
yenilebileceğinden yeşil biber, bi· 
raz daha fazla yenilirse, onlarm 
yerini tutar ... Lahana heniiz bulu
nabilir. O da, salata halinde, batı. 
rı sayılacak . derecede C vitamini 
verir. Karnabahar daha az, fakat 
şalgam daha iyi ... Pancarda ve ka. 
ra turpta fena değil. 

Ispanak her vitaminde olduğu 
gibi C vitamini için de değerli bir 
yemektir. Fakat vitaminlerini ka. 
çırmamak için salatasını yiyebilir
seniz .•• Yeşil salata, marul haylice 
bereketli. 

Taze bezelye, düdüklü tencere 
içinde pişirilirse vitaminlerini kay
betmiyecefinden pek bereketli C 
''İtamini \'erir. Bundan insan bir 
günde 300 gram yiyebileceğinden 
istediği C vitamininin hepsini bu. 
lur. Domates salatası da bu işte 
pek kıymetlidir. 

Baklada hiç, enginarda pek az:, 
fakat -mevsimi &'elince- patlı_ 
canda fena değil. 

Yemişlerden kirazda biraz, ka. 
yısıda daha az, şeftalide ondan da 
az. Bereket venin ki limon her 
mevsimde imdada yetişir. C \'İtu

mininin en devamlı kaynağı li. 
mon suyudur. Fakat portakaldaki 
C vitamini daha çok olduiundan, 
mevsimi geçmeden bol bol portn. 
kal yeınek iyi olur. Hele portakn. 
lın kabuklannı da -kimse gör
meden- yiyebilirseniz onun vere. 
ceji kadar C vitaminini başka hiç 
bir teYde bulamazsınız. 

Bir de, mevıiml ıellnee, çilek 
ve daha sonra taze fındık yemek. 
te ihmal etmeyiniz. Taze üziimii 
belld herıeye tercih edersiniz am. 
rna onu veren balın nerede oldu
fana bilseniz de yiyeceiiniz üzil. 
mlln ylia cramında ancak 4 mili. 
.-ram C vitamini bulabilirsiniz. 

vakya ve Polonyayı· işgal etmekle 
bu memleketlerin, demir, kömür, 
çinko gibi ham maddelerine ve gı. 
da maddelerine sahip olmuştur. 

Fakat istila ettiği mıntakalar onun 
ihtiyaçlarını yüzde yüz temin ede
cek bir halde değildir. Bilikis bu 
sahalar ona gıda mahsulü yetiştir· 
mek bakınundan bir yük halinde. 
dir. 

Almanyanın etraftaki bitaraf 
devletlerle ticaret münnse. 

beti şöyle hulasa edilebilir: 
938 senesinde bitaraf komşu 

devletler ithalatının yüzde ellisini 
temin etmişler, buna mukabil Al· 
man ihracatının üçte ikisini çek. 
miflerdir. 

Sovyet Ruaya ile yaptığı Jktısa-
di anlaşma harp iktısadına yardım 
edecek bir mahiyette tanzim olun· 
muştur. 

Almanya için mühim ithalat 
mevzularından birincisi yağ ve 
yağlı maddelerdir. Bu maddeler 
Holanda, Belcika, İsviçre, Balkan. 
lar, Baltık, İskandinavya, İtalya 
ve Rusyadan gelmektedir. Fakat 
•bu memleketlerin Almanyaya sev. 
kettiği domuz, sığır, tereyağı, do
muz yağı Alman gıda ithalatının 
ancak yüzde dördünü teşkil eder. 
Geri kalan yağlı maddelerin yiiz. 
de sekseni Norveç vasıtasiyle ge. 
lir. Bunun mühim bir kısmı da 
balina yağıdır. Yağ istihsaline mü· 
sait olan nebati maddelerden so
ya fasulyesi Rusyanın Mançuri. 
den naklederek yapacağı en mti.. 
him yardımdır. Almanya 938 se
nesinde kullandığı demir cevheri
nin 7o 70 ini hariçten getirmiştir. 
Bu maddeyi, isveçten, Norveçten, 
Lüksemburgtan temin etmiştir. 
Evvelce Fransadan satın alınan 
demirlerin yeri boştur. Almanya. 
nın nikel ihtiyacının yüzde yirmi 
yedisini Norveç tedarik etmekte. 
dir. Almanyada mensucat sanayii 
yine bitaraflann yardımı ile yarı 
mamul maddeler elde edebilmek. 
tedir. 
Almanyanın bugünkü ablokası 

şartlarını ortaya çıkaran vaziyet 
bu vaziyete istinat etmektedir. 

A blokanın . sıklaştırılması, ve 
karalara teşmili artık bu 

manzara karşısında İngilterenin, 
ve Fransanın yalnız denizlerde bir 
yasakçı vaziyetinde değil, i.ktısadi 
cihazlarla iktısadi cihazlara karşı 
amanşız bir mücadele açması za
ruretini ifade eder. · 

Tabii bu şartlar içinde abloka. 
nın askeri tedbirleri tamamlayıcı 
unsuru fU olacaktır: 
Almanyanın en çok. muhtaç oL 

duğu maddeleri Almanyaya bırak. 
mamak! 

Bir harp için mütearife mahi· 
yetinde olan bu düstur 939 har
binde nasıl realize edilebilir? 

Bunun için bitarafiarla yapılan 
ticaret azami müdahaleyi temin e. 
decek, mali tazyik, himayeli ibra_ 
cat, pazarlarda rekabet yapılacak· 
tir. 
Almanyanın iktısa~U bünyesini 

tahrip için deniz ablokası Alman. 
yanın esasen ticaretinin yansını 

ortadan kaldırinJ.ştır. Cenubi Ame. 
rika piyasalan elden çıkmıştır. 

Bu defaki abloka faaliyeti Da. 
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m-:m;m 
Mimar Sinan 

Ve Dehası 
Yaza11: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dehayı tarif için çok uğraşhlar. 
Psikoloji ile mistizizmi birbi. 

rinden ayıramıyanlar, dehaya, insa. 
nın atemi manadan aldığı mane\'i 
cevher deyip ıeçtiler. Psikolojinin 
tarifini yapan ilk alimler, harici ô.lc. 
min insan ruhuna izafe ettiği hayal 
kudreti dediler. Psikolojiyi fizyoloji 
ile birleştirenler, yaratıcı müfekki. 
renin enerji kun·eti dediler. Psiko. 
lojiyi, sosyoloji ile beraber nıiitalia 
edenler. cemiyet mikyasında yükse
len '\'e içinde yaşadığı sosyal şartlar 
içinde ferdi şuur ile içtimai şuurun 
muhassalasını nefsinde toplayan ''e 
harikalaştıran zeka dediler. Son 
devrin psikologları da dehayı inkara 
saptılar. 

Bu izahlann, mütalialann hangi. 
si doğru? .. 

Mimar Sinan, bütün bu araştır. 
malara, Süleyınaniye camii, Selimlye 
camii, Rüstem paşa camii, Şehzade 

türbesi, ''e her biri birbirinden yük. 
sek birer şaheser olan kubbeleri ve 
çeşmelerile cevap veriyor: , 

- İşte dehi buradadır. Bu eserle. 
ri ben :varattım. Bu kudreti nerden 
aldığım; bilmiyorum, fakat madde 
halinde, müşehhas, asırlarca yaşt)·an 
ve hiçbir asırda kıymetini kaybetmi. 
yen bu eserler benimdir ..• 

Sanat kudretini, sanat dehasını, 
zamanının üstadlanna dahi ders '\'e. 
recek kudretle yaratan Sinanın kar. 
şmnda. dehanın tarifi ne kadar sö. 
nük, ne kadar abstre, ne kadar can. 
sız kah)·or . 

On altıncı asırda Roma, Mikel 
Anj'ı sanat şahikalarında bir ilah 
ı?ibi, ~·aratıcı kudreti canlandıran 
bir deha g;bi kucaklarken. İstanbul. 
Mimar Sinanın sanat dehasından bü. 
tiin insanlığa nümuneler veriyordu. 
Sinanın eserlerinden sonradır ki, 
Türkleri yalnız kahramanhğt, kıhcı. 
nın kuvvetlle tanıvan Avrupa, TUrk 
sanatının öniinde ilk defa, hayretle, 
hiirmetle ei?"ldi. 

Sinanın Türk sanatına, Türk me. 
deniyetine yaptığı büyük hizmeti. 
yalnız kendi hudutlarımız içinde bir 
harika değil1 bevnelmilel sanat Ale. 
minde şaheser, bütün imıanh~a !la. 
nail 1air sanat dehası olarak göstere. 
IJUlrbr. 

Bugön MJmu $inanın ihtifaUni 
yapan ı,?ençler. Sinanın ruhunda yal. 
nız Türk sanatını değil, dünvaya şn. 
mil bir sanat abidesini selamlıyor. 

\tar.~~~~~~~~~~---~~ 
nimarka, İsveç, Norveç üzerinde 
tekasüf edeceğe benziyor. 

Balkanlarda yapılacak hareket 
daha ziyade serbest rekabet 

esasına dayanacaktır. Bilhassa bu 
sahada mensucat için yan mamul 
maddeler ehemmiyetli bir mevzu 
halindedir. Petrol nakliyatı kara· 
dan vasıtasızlık yüzünden, ken. 
diliğinden bir takım mcseldcri 
hallc'tmektedir. 

Şimal memleketlerine ablokayı 
daha kolayca tatbik mümkündür. 
Danimarka lngilterenin müsaadesi 
ile gıda maddesi ithalatı yapmak. 
tadır. Belçika ve Felemenk te &yni 
vaziyettedir. İsveç, Norveçte fiili 
abloka tatbikatı yanında Alman 
mensucat ticaretinin inhilali için 
kuvvetli bir rekabet yapılabilir. 
Bu suretle kara ablokası bir ya
sakçı mücadelesi olmaktan çıkar, 
erkanı harbiyeli bir iktısat kavga
sı haline girer. 

M ütte!ikler içın Alman nmsa. 
diyatını bitaraf memleket. 

lerden söküp atarken nazarı itiba-
ra alınacak bazı esaslar da mev
cuttur. Bu esası şöylece hulasa 
mümkündür: Almanyanm bitaraf 
memleketlerde nasıl muvaffak ol. 
duğunu etüt etmek! 

Bu noktaya temas eden, Londra. 
da neşredilen The Ban Ker adlı 
mecmua şunları yazıyor: 

"Almanya bugünkü avantajları
nı A vrupadaki bitaraf memleketle· 
re uzun zamandanberi tatbik etti. 
ği hulul politikası ile temin etmiş. 
tir. Bu politika ise bir taraftan ay. 
ni mübadele tarzında ticaret yap· 
mak ve diğer taraftan iptidai zi. 
raat endüstrilerinden bir kısmını 
teşkilatlandırmak, sanayileşme ha. 
reketlerine müzaheret göstermek 
şeklinde tecelli etmiştir. Alman. 
yanın bu memleketlerdeki tesir ve 
nüfuzunu kırmak için şümullü ve 
merkezden idare edilen iktısadt bir 
politikanın tatbiki kati bir lüzum 
halindedir.,, 

Müttefiklerin yeni abloka poli
tikasının inkişafını bu esaslar için. 
de beklemek lArundır. 
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Nureddin, Salihaddine 
Çok iltifat Ediyordu 

- Bakalım sultan ne diyecek? 1 por yazcıım. Müsaade tuyurursanız 
Ben efendimizin memnun olmıyaca. takdim edeyim. · ' 
ğından korkuyorum, diy:>rdu. Salahaddin hazırl.,dığı .. 

Salfıh dd' d .• aporu 
N~ ınb~o~ u~ .. _ .. koynundan çıkardı. Nureddin aldı, o. 

- Ç" ~~ oy.: rş.unuyorsunuz? kumadan yanında duran inci işle-

Al
-d 1. un u ~azıKemh. zı ya~amakdık. meli bir yastığın üzerine koydu. Sa
ı6ımız emır, a ıreye gırme. ve lahadine: 

(Başı t incide) 
_Trakya Umumi Müfettişi General 

Kazım Dirik, seylfıp hakkında gaze
temize şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Şimdiye kadar ihtiyarlarımı. 

zın hatırlıyamadığı bir seylap ile kar 
şılaştık. Sular normal seviyeden 5,55 
metreye kadar yükseldi. Bununla be· 

1'AN 

Alman Harp Filolarının 
Norveç Sularına 

Hareketi Tekzip Edildi 
<Başı 1 fn<'idel 

formalı askerler bulunması, nazarı 
dikkati celbetmiştir. Bu vapurda bu
lunan 300 kişiden yüz ellisinin mak. 
tul düştüğü anlaşılıyor. 

Bundan başka bir Alman tahtelba
hirinin de batırıldığı haber verili
yor. 
Diğer taraftan Norveç limanların

da bulunan 15 Alman vapurunun 
da oldukları yerde kalmaktan b:ıska 
bir çare bulamadıkları bi!dirihn~k-
tedir. 

Yeni mayin mıntakaları 

kadar, Almanyanın müdahale etmek 
üzre olduğunu gösteren hiç bir ema· 
re göze çarpmamıştır. 

Bir aralık Almanyaya ait 50 iliı 
100 parça harp gemisi ve mayin ta. 
rayıcısının Norveç sularına doğru 
hareket ettiği şayi olmuş ise de bu 
haber teeyyüt ctm~miştir. Fakat bu 
haberin teeyyüdü de İngiJiz mahafili 
tarafından ancak memnuniyetle kar. 
şılanacaktır. Çünkü İngiliz donan
masının bütün emeli, Alman donan. 
ması ile karşılaşmaktır. 

9. 4 - 940 

Müttefikler Bu 
Defa işi Ciddi 

Tutuyorlar 
ı .B.ışl 1 incıtle) 

Keza yine ablokanın teşdidi vesL 
lesiyle Almanyanın İsveç'ten ithal 
ettiği demir cevherinin % 50 fazla· 
laştığı anlaşılmıştır. 

Ayni zamanda Almanyanın Bal
kanlardan çektiği maddelerin df 
yüzde elliden fazla arttığı meydana 
çıkmıştır 

Müttefikler, harbi kaznnmak '1'e 

bir an evvel sona erdirmek 
kararını verince bu yarıkları kapa· 
mak mecburiyetindedirler. İşte nb
lokanın teşdldine bu zaruretle karst 
vermişlerdir. Bu kararı, muhteuI 
cephelerden süratle ve şiddetle tat
bike de başlamışlardır. 

Mısırdaki asayişsizliği bastırmaktı. 

- Eğer Adil Bin Zerik, Şavere 
mağlup olmasaydı vaziyet bu şekle 
girmezdi. Btm bu askeri seferin bit. 
tiğini zannetmiyorum? 

- Mısırda bizim amalimiz~ hiz.. 
met edecek kimler vardır? dedi. 

raber büyük tehlike gitmiş sayılabi. 
lir: Sular bu sabahtan (dün sabah) 
itibaren nlçalmıya başladı. Vilayetin 
ve belediyenin dikkatli tedbirleri her 
hangi bir tehlikeye mahal bırakma
mıştır. Bir kaç mahalle, yüzlerce ev 
suların baskınından önce boşaltılmış 
tır. Tahliye ameliyesi esnasında ka. 
yıklar ve dubalarla çalışılmıştır. İs· 
tanbuldan kalkan trenler buraya 
10 - 15 saat rötarla gelebilmişler
dir. Karaağaçla Edirne arasında mü. 
nakalat kesildiği için 140 kişilik tren 
yolcusunun Karaağaç mahallelerin· 
de istirahatleri temin edilmiştir. Bu 
yolcular bugün (dün) Edirneye ge
lebilmektedirler. Çünkü sular alçal. 
mıya başladığı için münakale temin 

Müttefiklerin· vücude getirdikleri 
mayin tarlaları üçtür. Birı Narvik 
limanı ortasındadır. Ve Norveç su
larından beş mil mesafededi!' ve ::!O 
mil uzunluğundadır. 

Bununla beraber son zamanlarda 
Almanyanın Baltık sahillerinde bir 
takım tahşidat yaptığı da rivayet o 
lunuyordu. Şayet bu tahşidatın he. 
defi, İskandinavyaya karşı bir ha. 
reketse, müttefikler bu harekete 
derhal mukabeleye hazırlanmışlar· 
dır. 

Bir taraftan İsveç ve Norveç'e bi
rer nota vererek demir cevhe:inill 
Almanyaya gönderilmesine müsaade 
etmiyeceklerini, Almanya tarafındall 
suiistimal edilen Norveç kara suları• 
na mayin dökeceklerini ve bu ın~ 
nakalatı kati surette durduracaklarJ· 
nı bildirdiler. İsveç ve Norveç hükU· 
metleri, bitaraf olmaları hasebiyle, 
iki taraia da mal satmakta serbest ol· 
duklarını iddia ediyorlar. Fakat rnüt. 
tefikler artık bu kabil mugalıitalars 
ehemmiyet vermedikleri için mayin 
dökme karannı süratlc tatbik etmi~ 
!erdir. 

-Nedeni 
- Yaptığımız miisa1aha Mısır iş-

lerine sokulm1ya bizi her zaman mec
bur edebilir. Bu seferki müdahalemiz 
iki vezirin kavgasına benzemez. Bu. 
nu sultan takdir etmez mi zannediyor 
sun uz? 

- Evvela Sünniler. Zira Şiiler, 
vaktile Emevilerin yaptıkları zuli.im. 
lerin mesuliyetini h3!a Sünnilc:e 
tahmin ediyorlar. Onlnrı tekmil 
haklarından mahrum ediyorlar. Bu. 
gün bir Sünninin evladı tahsil hak
kından bile mahrumd~.ır. Ezher med. 
resesine girmek için mezhebini de. 
ğiştirmesi lazım gelir. Bunlar tabia
tile Fatımilere taraftar olamazlar. 
Sonra memleketin servet ve emlak 
sahibi olanları ikide birde malları-

İkincisi Budo mıntakasında ve 
35 murabba millik b~r sahayı ışgal 
etmektedir. Hadisenin bıraktığı akisler 

İngiltere ile Fransa efkarı umumi 
yesi hadiseyi derin bir hoşnutsuzluk 
la karşılaşmışlar ve müttefiklerin ni. 
hayet faaliyete geçtiklerine inanmış. 
lardır. Paris gazetelerinden birinin 
"müttefiklerde Jpençelerini gösteri
yorlar,, demesi, umumiyetle bir ha. 
kikatin ifadesi sayılmıştır. Matbuat. 
hedefin, münhasıran Almanya oldu· 
ğtı üzerinde ısrar ediyor. 

Şama girdikleri zaman Sultan Nu. 
reddin, Şirkoh ile Saliıhacldioi derhal 
huzuruna kabul etti. Son derece ne<=. 
ve içinde idi. Tecrübcdide kumand~
nı in'am ve ihsana gar: etti. Saifıhad. 
dine çok iltifat etti. Şirkoh, ne cliye. 
ceğini bilmiyordu. Sultanm ayakları
na kapanarak: 

- Efendimiz, dedi. iltifatın•za 
hak kazanamadım. Nihayet hütün 
muvaffakıyetimiz orduyu müşterek 
Mısır ve Kudüs ordusunun taarru
zundan ve tecavüzünden kurtarmak 
oldu. Bu da yine e!cndim'zin sayes~n
de oldu. 

- J<ahire karşısında intizar etmek 
lehlikeli idi. 

Salahaddin, bu cümlenin arkasın. 
dan ne geleceğini anladı. 

- Evet efendimiz, dedi. Amcam 
köleniz bu vaziyetten ancak müs.. 
tahkem bir mevki ele geçirerek em
niyette bulunmakla işin içinden \ıka
bileciğimizi düşündü ve pek isabet 
etti. 
Şirkoh hakikati saklamağı bilmez. 

dl. . 
- Efendimiz, dedi (Be bis) i an

sızın hücum ederek iradelerinize in-
tizar keyfiyeti doğrudan doğruya Sa
lahaddin kölenizin reyile olmuştur. 

Nureddin, üzeri yakut k.ıkma1ı al
tın bir tarağı sakalındş dolaştırarak, 
süzük nazarlarla Salahacidine haktı. 
Bu nazarla meseleden zaten haber. 
dar olduğunu anlatmıştı. 

İki emir saraydan çıkıp konakları
nı\ döndükten sonra akşama doğru 
Saltı.haddine tekrar saraydan haber 
keldi. Sultan Nureddin, Salahaddini, 
yalnız görmek istemişti. Genç emir 
saraya varır varmaz kölelerden biri 
önüne düşerek Sultanın huzuruna 
götürdü. 

Sultan, Salahaddini yanına doğru 
celbetti, oturttu, tekrar iltifat e:t
ti ve: 

- Gelen haberlerden, verilen ra. 
porlardan her şeyi öğrt!nmiştim, de
dL Mısır seferini neticesiz bir sefer 
zıınnedenlerin hata c?ylediklerine kil
ilim. Mısır hakkında düşündüğünüzü 
bana anlatınız. 

Salfilıaddin tekrar yeri öptükten 
sonra: 

- Efendimiz, dedi. Bir memleket, 
iktidarı ellerine almak için iki haris 
vezirin elinde bu kadar znman hır
palanır ve buna bir de Sünnilikle Şi. 
ilik mücadelesi inzimam eder ve bü
tün gayri tabiiliklerin düzelmesi (A
zid) gibi zevkinden, safasından baŞ
ka bir şey düşünmiycn, snrayının clu. 
varlarından başka bir şey görmiyen 
bir hükümdar eline kalırsa ... O mem. 
leketin hali ne olur? 

- Ahali ne düşünüyor1 
- Kahireye girmcdi~imiz için bu 

bapta arzedeceğim şey1cr müşahede. 
ye istinat etmez.:.-Yalnrz öğrendiğimi 
söyliyeyim: Mısır ahalisi zulümden o 
derece bıkmıştır ki, vezir Şaverden 
ziyade dışardan gelecek herhangi bır 
kuvvete taraftar bulunuyorlar. 

- Bunu biliyorum. F.ııkat halkın 
zulümden şikayeti yalnız sozde ka
lıyor. Fiile geçmiyorlar. Kendilc:.-inl 
zahiren olsun aşayaşsizlikten k:.ıı te
racak olan bir islfım devietine kar§t 
halifeleri Kudü& Kralı Amori ile it. 
tifak ediyor da, yine halk sesini çı.. 
kartmıyor. 

Salahaddin düşUndil: 
_ Daha iyi değil mi efendim? de

dL Bendeniz seferden evvel hakipn. 
yinize arzettiğim veçhile bu hal mey 
vanın tamamen kemale er<liğini U:. 
pat eder. Kaleniz amcarn gibi diL 
şünmüyorum. Bu neticesiz zannolu
nan seferin ehemmiyeti olan bir ~ok 
ıwktalan hakkında mufa$sal bir ra_ 

nın yağmaya uğramasından, para!iı
rının ziyaından dolayı Şaverden nef. 
ret ediyorlar. Amorı'yi kandırmak 
için tedarik edilen para, zenginlerin 
malları üzerinde tarholunan vergi İ
le temin edildi . . Halifen;n hazinesi, 
tıklım tıklım altın ile dolu olduğu 
halde, hazineden bir dirhem bile 
çıkmadı. Böyle bir menıleket kime 
olsa ağuşunu açar. 

-- Miısalahanameyi senin tanzim 
ettiğine şüphe etmiyorum. B .. İndan 
dolayı son derece memnu.ı ol•Jum. 

- Mısırlılar hiçbir zaman huna 
riayet etmiyecekler ve bize~ de et
memeleri matluptur. 

(D~vamı var) 

Sefirler Dün 
Londrada 
Toplandılar 

, 
(Başı 1 incide) 

ihtiyacından arta kalan maddeleri 
satın almak istiyeceklerdir. 

Buna mukabil İngiltere ile Fran. 
sanın ve biltun İmparatorluklarının 
mahsulat ve mamulfıtını almak mum 
kün olacaktır. 

Toplantı bir hafta sürecek 
Müttefiklerin kanaatine göre, bu 

hattı hareket Cenubu Şarki Avrupa 
hükumetlerini iknaa kafi gelecek ve 
bu suretle, Alman tecavüzünden kor· 
kan Balkanlar da bu tecavüzü besle· 
mekten korunacaklardır. 

Şayet Balkanların müttefiklerle a. 
lışveriş ederek Almanya ile alış ve
rişten çekinmeleri Nazistleri herhan. 
gi bir tecavüze sevkedecek olursa, o 
zaman vaziyet değişecek ve mütte· 
fiklcrlc Balkanlılar bu tecavüzü de. 
fetmek için birleşeceklerdir. 

Londrada büküm süren kanaat bu 
merkezdedir. Ve Londrada toplanan 
Süfera Konferansı bu meselelerle 
meşguldür. 

Konferansın hafta sonuna kadar 
devamı beklenmektedir. Fakat bil. 
tün sefirlerin hafta sonuna kndar 
beklemeleri umulmuyor. Belki de 
bunların bir kaçı daha önce vazifele· 
rinin başına hareket ederler. 

Bilhassa Moskova ve Roma sefir. 
terinin bu sırada burada bulunmala· 
nna ehemmiyet veriliyor ve bunla. 
rın da Roma ve Moskova bakımla. 
rından da vaziyeti aydınlatmaları 
bekleniyor. 

* Kral, İngilterenin Rom:ı Büyük 
Elçisi Sir Percy Lorraine'i bugil'ı 
kabul etmiştir. 

Bulgaristandaki kanaat 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar efkarı 

umumiyesinin bir kısmı, müttefikle
rin kendi piyasalarını Bulgar mah. 
sullerine açmak hakkındaki kararla· 
nndan memnuniyet göstermektedir. 
Bilhassa şu bakımdan ki, Almanya, 
müttefiklerde mebzulen bulunan ba
zı iptidai maddeleri Bulgaristana ve
rebilmekte şimdiden güçlük çekmek
tedir. 

Utro gazetesi, müttefiklerin elle. 
rinde kuvvetli vasıtalar bulunduğu
nu, altın ve döviz ile mal satın ala
bileceklerini ve Almanyanın veremi. 
yeceği mallan verebileceklerini te
barüz ettirmektedir. 

Bir Alman ticaret heyeti, Bulga. 
ristan ile Almanya arasında ticaret 
mübadelelerini arttırmak için müza
kerelerde bulunmak üzere Sofyaya 
2clmiştir, 

edilebilmiştir. İnsanca zayiat yoktur. 
İlk olarak Kırcnaliden gelen Arda, 
sonra Tunca ve onu takiben de Me
riç taşmıştır. Maddi zarar sahil ma
hallelerindcdir. Keyfiyet, raporlarla 
Ankarava bildiriJmistir.,, 

Üçüncüsü Statlat mıntakasmda ve 
sahilden altı mil mesafede ve 45 mu~ 
rabba millik bir saha kaplamakta. 
dır. 

Müttefiklerin kanaatine göre Al
manların Norveç yolu ile İskandi
navyadan demir almalarına imkan 
kalmamıştır. Bu yol ile Almanyaya 
giden demirler senede 7 5 milvon 
ton tutuyordu. Baltık yolu ile ~AL 
manyaya giden demirler ise nihayet 
5 milyon tondan ibarettir. 

Edirlle Valisinin izahatı 
Seyliıp hakkında Edirne Valisi de 

şu izahatı vermitşir: 

Berlin gazeteleri, hadiseyi "Garp 
devletleri bitaraflara karşı tecaviize 
geçmişlerdir.,, başlığı altında mev~ 
zuubahis ediyorlar. Deutsche All
gemeine Zeitung diyor ki: 

- Yeni Emaret ve Gazi Mihal m~ 
hallelerinde 350 kadar ev ihtivaten 
tahliye edilmiştir. Suların se~iyesi 
bu sabah (dün) saat dörttenberi al· 
çalmaktadır. O snate kadar Tuncanın 
azami irtifaı 5,40 metre idi. Öl1lcye 
doğru 5,15 metreye düştü. Meriç te 
5,23 metreden 4,90 metreye inmiş· 
tir.,, 

Alpulluda su basa11 yerler 
Alpullu, 8 (TAN Muhabirinden)

Tunca, Arda ve Meriçten sonra Er. 
gene deresi de şimdiye kadar misli 
görülmemiş şekilde taşmış, Lülebur· 
gaz - Uzunköprü arnsındaki dere
boyu arazisini sular istila etmiştir. 
Alpulluda 5 dükkan, 30 ev su baskı. 
nına maruz kalmış, teh like üzerine 
ihtiyaten civar evler de t ahliye edil
miştir. 

Civardaki bir çok köylerle yollar 
su altında olduğundan irtibat temin 
edilememektedir. Binlerce hektar 
mezru ve o nisbette gayrimezru arazi 
su altında kalmış, seller ağaçlan ve 
bazı telefon direklerini sürüklemiş
U.r. Maddi '&arar büyük-tür. Alp .. ııu
Sinanlı şosesi de sular altında kal. 
mıştır. 

l\Iürefte, 8 (A.A.) - Dün hiç f"\sıla 
vermeden yağan yağmurdan hasıl o 
lan sel, kasabanın içinden geçen de
redeki köprülerden birini yıkmıştır. 
Göçmen evlerinden birinin de duvar. 
lan yağmurdan yıkılmış ve içindeki· 
lere bir şey olmamıştır. 

Diğer mınlakalarda ı:azi11et 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)

Son dakikada öğrenildiğine göre, Ye
şilırmak, 50 santim kadar inmiştir. 
Maamafih, Samsundnn Amasyaya 
kamyonlarla sandal sevkedilmekte. 
dir. Samsun - Sıvas hattında da 
münakalat henüz normal şekline so
kulamamıştır. 

Tokat mıntakasında da sular inmi
ye başlamıştır. Yeşilırmak bu havali. 
de mecrasına yaklaşmış ve Kelkit 
suyu da 60 santim inmiştir. Tokat
Turhal arasındaki şoseden de sular 
çekilmektedir. 

Tokadm Kızılçubuk köyünden a
çıkta kalan 137 nüfus Yukançandır 
ve Aşağıçnndır köylerine muvakka
ten yerleştirilmişlerdir. Geride ka. 
lanlnr da çadırlarda iknmet etmekte
dirler. Evlerde bulunan erzakın kur
tarılmasınn çalışılmaktadır. Bundan 
başka Gemibütün Çalkara kıJylerinin 
bir kısmı da su altındadır. 

Zile kazasının Ilgın nahiyesine 
bağlı Yapalak köyünden geçmekte o. 
lan Gerede ırmağı taşmış ve bu kôyü 
istila etmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre, Ela
zığda Fırat 4 metre yükselmiştir. 
Dündenberi 127 santim daha yüksel
diği bildiriliyor. 

Tohma suyunun Fırnta kanştığı 
Deltada bulunan Korucuk köyünde 
Fırat 5 metre yükseldiğinden köyün 
dört bir etrafı su ile kapalıdır. Ke. 
lekler vasıtasiyle büyük ve küçük 
baş hayvnnlar kurtarılmaktadır. İn
san zayiatı yoktur. 

Bursa Valisi Şehrimizde 
Bursa valisi Refik Kuraltay, Bur

sa vilAyet ve belediyesine ait bazı 
işleri intaç etmek üzere şehrimize 

gelmiştir. Refik Kuraltay, dün bclc::
diyeye giderek Uludağda yapılmakta 
olan tesisatla Bursa dağcılık klübü
nün faaliyefi etrafında vali ile gö. 
rüşmüştür. 

Norveç ve I sı:eçe verilen 
notalar 

Müttefiklerin Norvec sahillerine 
mayin dökmeleri gerek Norveç, ge. 
rek İsveç efkarı umumiyesi üzerinde 
derin bir tesir bırakmıştır. Norveç 
gazetelerinden Dagcbladet diyor ki: 

"Müttefiklerin bu harckc'ti vaziyc. 
timizl Almanynya ve miittef:klC'rc 
karşı çok nazikleştirn1 i tir." 

Müttefiklerin Oslo sefirleri bu sa
bah, Norveç hariciye nazırına bırer 
nota tevdi ederek müttefıklerin ka. 
rarlarını bildirmişler ve bu sure• le 
son günlerde mübadele edilen nota. 
lar bir neticeye varmıştır. Bu nota.. 
ların, bahis mevzuu ettiği nokta, bL 
taraflı.ğa, yalnız bir tarafın değil, fn. 
kat iki muhnrlp tar fın riavet etmesi 
lazım geldiğidir. Çünkü bir tek ta. 
'rafın riayet ettiği, diğer tarafın mü
temadiyen ihlal cyledi~i bitaraflık, 
bitaraflık sayılmaz. Norveç hükume
ti, bitaraflığını bu şeki lde koruya. 
madığına göre müttefikler de bu sa. 
bah verdikleri nota ile Norveç suları
na maylnler dökerek Almanyanın 
kontraband ticaretinden istifade et
mesine mani olduklarını bıldirmis. 
!erdir. Bu tedbirin hedefi Almanya. 
dır. Bitaraflar değildir. Gercl mütt,,_ 
fiklerin bu hareketi bitaraflığı ihlal 
eder mahiyettedir. Fakat hakikatte 
bu hareket, bitara:fhğn saygı göster
miyenlere karşı bir mukabeledir. 
Müttefikler, bu hareketle harbi ge
nişletmek ve İskandinavyalılan har_ 
be sürüklemek niyetinde -ieğildirler. 
Fakat, mayin tar lalan yüzilnden r 1-
manyn, İskandinavyalılara karşı her 
hangi bir harekette bulunduğu tak
dirde müttefikler de bu harekete bü
tün şiddetlerile mukabele azminde
dirler. 

jJI ayinlerin dökülmesinden 

"Churchill'in bu zorbalık hareket
leri İngilterede harbin teşkil ettiği 
çıkmazdan yegane kurtulmak çaresi 
olarak telakki ediliyor. Demek olu· 
yor ki, ilkbahar İngiliz taarruzu böy 
le cereyan etmektedir.,, 

Hamburger Fremdenblad gazetesi 
de şöyle diyor: 

"Garp devletleri harbi Almanya. 
ya ilan ettiler. Bitaraflara yapryor
lar. Harbin sekizinci ayında daha AL 
manya~·a taarruza cesaret edemiyor 
lar, bıtnraflara taarruz ediyorlar 
g~rp devletleri Norveç karasulannda 
~~taraf bir memlekete ait bir yer de. 
gıl de kendi yerleri imiş gibi hareket 
ediyorlar. Almanya, bitarafll!nn 
barp aevıcu~ıuıın tecavuzlerını ne 
dereceye kadar kabul ettiklerini an 
lamak mecburivetindedir.,, 

/tal yada 
Roma, 8 (A.A.) - D. N. B. _ Nor

veçe karşr yapılan İngiliz • Fransız 
hareketi siyasi İtalyan mahafilinde 
hararetle mevzu olmakla beraber her 
hangi bir tefsirde bulunulmamakta
dır. 

Mezkur. mahafilde kaydediliyor ki, 
Norveç bıtaraflığının ihlali umumi 
vaziyeti vahimleştinniştir. Bu, bitı:ı. 
raflan gerek doğrudan doğruya, ge. 
rek dolayısile ister istemez h rbe 
sürüklemek maksadile entemasvonal 
hukuk hilafına olarak yapılm~ş bir 
harekettir. 

İtalya, Mussolininin de kaydetmiş 
eılduğu üzere, bütün hadis~lere kar. 
şı koymıya hazırdır. 1talva bunda 
muvaffak da olacaktır. Çü~ıkü ha7.lr
lıklarını ikmal hususunda hiçbir se. 
y\ ihmal etmemiştir. ~ 

Danimarkadcı 
Natinole Tidende gazetesinin Rer-

80nra lin muhabiri, resmi mahafılin mu. 
Mayinleıin döküldüğünü bildiren karreratı hakkında iyi mıüumat ı-1-

fngillz, Fransız notalarının alınma- makla maruftur. Bu zat, diyor kı: 
sı üze,ınc Norveç kabinesi parlamen- "Alman mahafili, Norveç ve lwe. 
tonun hariciye encümeni ı'ızasının iş. çin bitaraflıklarmın artık mevcut oL 
tirakile de bir toplantı yapmış ve İs- madığını ve müttefiklerin şimal 
veç hükumeti ile sürekli temasta bu. memleketlerine karşı askeri bir ha
lunmuştur. Daha sonra Norveç hiikiı-ı reket icrası için hazırlıklarda bulun_ 
meti ersmi bir tebliğ neşrederek , muş olduklarını ve bu hareketin o~k 
müttefiklerin Norveç karasularına: yakında vukua geleceğine kani bu. 
döktükleri mayinleri toplamalannı ı lunduklarını beyan etmektedirler. 
ve Norveç karasularına girmiş olan Maamafih Almanya, müttf>fiklerin 
harp gemilerini geri çekmelerini ta. ilk darbeyi indirmelerini bekleme-k 
lep etmiştir. niyetinde değildir. Bilakis süratle 

Norveç hükumeti, Norveç bitar2.f. ve hayret edilecek şekilde harekete 
hğınm böyle bir ihlalinin icap ettL amadedir. Alman mahafili, evvela 
receği tedbirleri almak hakkını mu- Norvecten ve müteakiben İwect~n 
hafaza eyledi~ini blldirmP.ktedir. bahsetmekte olup Danimarka.lan 

Dil{er taraftan Norveçin Londra bahsetmemektedirler." 
sefirinin bugün Lord Halifaks'ı göre. Ayni muhabir, Şimal memleketle_ 
rek Norveç hükumetinin bir prct~s.. rinde vnziyetin bugün. yann de~iş. 
tosunu verdiği şayi olmu~tur. Fakııt mesi endişesini izhar etmektedir. 
son dakikada alınan malumata göre Amerikada 
Norveştç hükf umetihpkr?testt~d~ bul~lnli: Nevyork, 8 (A.A.) _ Almanya a. 
mamı ır. sveç u ume 1 se mı leyhindeki ablokanın tesin' · tt 

"'d f "t t db' 1 l t nı ar ır-mu a aaya aı e ır er a mış ır. mak maksadile müttef'l~l · b't N H . . N el b .. ı ' erın ı a. 
.. orveç ancıye . azıı: a ugu~- ı raflara karşı aldığı tedbirleri tasvip 

ku .beytanatındat ma~ın doklmek hrladhı., eden "Herald Tribune,, gazetesi, bi-
sesıne emas e memış, ya mz a a t fi k k nun hu"kü 1 . . . d ' 

lk. 1 b h d k N ara ı n u m erınm şım ı. 
evve ı nota ardan a se ere or. k . · tt h 1 · t tb'k d'l . . . . ı vazıye e emen nç a ı e 1 e-
veç noktaı nazarını ızah etmıştır. . ğ' 1 k d ttik•~- ·· J 

Al "d h l • mıycce ın ay e ""'"'ı sonra şoy e 
manganın mu a a esı demektedir:. 

ihtimali "Ancak Almanyanın hezimeti hu-
Gerek Norveç, gerek lsveç'te hü- kuku düvel kaidelerinin yeniden tat

küm süren kanaate göre asıl korku. biki imkanını verir. !\ılüttefikler za. 
1acak mesel, A}manyanın müdahale- feri elde etmek için Almanyanın ko
si, ve bu yüzden Norveç'in dolayısile !ayca ihlal ettiği kanunlar;ı riavet 
de İsveç'in harbe sürüklenmesi ihti. etmezlerse, şüphesiz p~k teessüfe ~a
malidir. Fakat • bu2ün, son dakikaya yan bir harekette bulunmuş clurlar. 

A ldıkları ikinci tedbir, bitaraf 
limanlara iltica eden ve kars 

sularında işlemek suretiyle Alman.. 
yaya hizmet eden Alman gemilerinill 
bu kaçakçılığına mlıni olmaktır. Ad· 
riyatikte, Cenubi Amerika limanla. 
rında ve diğer bitaraf memleketlerde 
bulunan Alman ticaret gemileri erı 
yakın Alman mahreçlerine mal naic· 
letmektedlrler. Müttefikler buna dil 
kati surette mAni olmıya karar ver· 
mişlerdir. Adriyatik'e girerek bll 
münakaleyl kesecek, Cenubi Ameri· 
ka ile Sovyet limanları arasında iŞ• 
liyen Alman gemilerini de buldukla· 
n yerde ya batıracak veyahut yakıı
layıp alacaklardır. 

M üttefikler ayni zamanda Al· 
manyaya Balkan kapynrını dil 

kapamıya karar vermişlerdir. Bura· 
da takip edecekleri metod, dahn zi
yade iktısadi bir harp mahiyetinde
dir. Bu makş_atla Londrada munzzaJ'll 
oır şırKet teşıuı eouııu~uı. ou ~ırıce-

tin sermayesini devlet hazinesi vere· 
cektir. 

Şirket derhal Balkanlara salahi
yettar mütehassıslar gönderecektir· 
Başlangıçta Balkanlarda ne bulur· 
larsa peşin para ile ve döviz verınet; 
suretiyle satın alacaklardır. Ayni ıa· 
manda Balkanları Almanyanın iktı. 
sadi esaretinden kurtarmak için Bal· 
kan mahsulatına İngiltere ve 1mpa
ratorluklan dahilinde yeni pazarla! 
temin edilecektir. Bu suretle Balkan• 
lar normal bir şekilde kendilerine 
yeni mahreçler bulmuş olacaklardır. 
Bu iktısadi harp te başlamak üze. 
redir. 

Ş üphesiz ki bu şiddetli tedbirle~ 
karşısında Almanya baY~1 

müşkül bir vaziyete düşecektir. J3ı· 
taraflar fevkalade sıkışacaklardıf· 
Ve belki de bu tazyik bir tarafta pnt. 
lak vererek harbin genişlemesine se .. 
bcp olacaktır. 

Zaten müttefiklerin de istediği, 
Almanyanın ümitsiz bir hale düşe< 
rek, bir tarafta taarruza geçmesiııf 
temin etmektir. Harbin bir an evvel 
bitmesi için buna ihtiyaç vardır. 

- Abloka Ne Gibi ~ 

Neticeler Doğurabilir? 
Yarın Ba~muharririmiz bu 

sualin cevabını verıniyc calısa· 

caktır. 

Rumen Erkanıharp Reisi 
Ankaraya Gelmedi 

Ankara, 8 (A.A.) - Romanya Ge
nel Kurmay Başkanının müzakere-
lerde bulunmak üzere Ankarnya geJ.. 
diğine dair ecnebi kaynaklardan ve
rilen haberlerin aslı olmadığını be
yana Anadolu Ajansı mezundur. 
~ 

Fakat zaferi elde etmek lçin yegfı~e 
yol bu ise, hiçbir hukuku düvel ını.ı
dafii bu şekilde hareket ettikleri JA 

çın müttefikleri muaheze edemez·;• 
Ankara vapurunun vaziyetı 
Belgrat, 8 (A.A.) - (Reuter) 

1 
Haber alındığına göre, cumar!eS 

11, ll .. 
gecesi Yugoslavyanın Dubrovn~ 
marundan ayrılan Alman Ankara 
vapuru Yugoslavya Ue !talya arasın• 
daki Kuarnero körfezine girmiştir. 

Öyle zannediliyor ki. ou vaP~~ 
Yugoslavyadan Almanyaya ~evk:clı~ 
mcktc olan 4000 ton bokslyı huJll 
len Triyestcyc gitmektedir. 
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Ticaret Vekili Yapak 
rac tnna izin 

Veri eceğini Bildirdi 

1 

Lonc!rA -· 
Nevyork. 
Parfs 
Mllt'ıno 

Cenevre 
Amııterdaırl 
Arilksel 
Atına 

Sofya 
Madrld 
Budapcsti 
BQkres 

8 • 4 • 940 

TAN 

5 .24 
146.15 

2.9(175 
7.4325 

20.2725 
77.5615 
22.18 

0.97 
1.71l25 

13.61 
26.7075 

,. ÇELTİK \'C PİRİNÇ -~ 
Her nevi mahsulden yerinde satın 

almaktayım. 2 - 3 yüz gramlık nn
mune gondermek klı!idir. Tohumluk 

İtalyan Çeltikl~i satılır. 

HÜSAMETTIN ENGiN 

İstanbul Balıkpazan Maksudlye H:ın 
No. 63 Telg: Tutal - Tel: 23388 

'-------ı 

1 ı Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

0.625 
3.47 

34.305 
31.005 

İSTA!\"BUl. ASLİYE 9 UNCU 
HUKUK llAI<İ:\ILf(iiNDEN: Be
yoğlu talimhane Yeni Kafa sokak 29 
No. da oturan İsmail Hakkı Yalım 
tarafından İzmircle Alsancak Hacı 
Bekir sokak 47 No. lu evde mukim 
Şadiye Yalım aleyhine açmış olduğu 
boşanma daYasının muhakemesinde 
müddeaaleyhin ikametgahı meçhul 
olduğu mübaşirin meşruhatından an_ 
!aşılmakla dava istidası suretiyle da. 
vetiyenin mahkeme divanhanesine 
talik ve gazetelerle de ilfınat icrasme. 
ve muhakeme günü olan 3-5- 940 
saat 9130 tayin edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

l~SRAl\1 \"F TAOVfı.JlT 

nırk borcu l pl'şin 

Tü rk borcu 11 peşin 
Ergani 
Sıvas-Erzurum 5 
Merkez Bankası peşin 

Tıırk Tıcnret Ran. 

19.70 
19.70 
20.05 
lll 54 

Ll2.25 

'tası A. (Nama) O.a2r; 

~ ~-------··"----· "' FATİH NÜFVS MI:::\fURLUGUX
DAN: 

Ticaret Ve?;:li tüccarlarla konuşurken 

! 'l'icaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, ı ona göre tcsbit etmek mccburJ:rc'.~n
;r...ın. Öğleden evvel Mıntakıı Ticaret deyiz. Bu, hukiimetin es3s vazifesi. 
lar~i.ırluği.me giderek, tutun tüccar- dir. Romanynya iki bin ton yaf<ık 
do e goruşmi.ıştur. V !kil, nkşama vermek için göruşi.ıyorm. Mukabi
larıhu yapak ve tütik ihracat tüccar- linde benzin ve petrol alacağız. Eger 
b~ nı. Ticaret Odasına davet ederek, fabrikalarımızın yapnğa ihtiyaçları 
~lt\ lkı maddenin ihracatını teshil i. varsa, piyasadan ve pıyasa fiyatın. 
~· tuccarların mutalfuılnrmı dmle. dan alsınlar. Yapak ihracı için b:r. 
~ir. Tüccarlar, yapa t stokumu- Jık faaliyete geçebilir. Ankarayn gi. 
lab .tamamen sarfedılmcdigini, yerli der gitmez, Ziraat Bankasına emir 
tıı l"ikaların da yapaklnrnnızııı ta. vereceğim, standardize edilmi~ ya. 
lh~llıını mübayaa etmedıklcri için paklarından satmak istiyPn!et· teslıit 
~~tahsilin ve tüccarın elinde fazla edilecek fiyat üzerinucn derhal ban. 
~ k.aldığını söylemişıer ve ynpnk- kaya müracaatla saiabilecckmdir. 
lst .ihracına musand~ edilmesini Fakat tiftik üzerinde fiyat tahdidi 
Ilı enıışlerdir. Tüccnrlard.m bir kıs. yapmıyacağız. Bunun !'ıyaı ve ihral·ı 
Ilı~ ~a. yapak ihracına musaad.,. edıl. nı serbest bırakıyoruz. Yalnız RuS
llıa ığı takdirde, yeni rekolte başı;ı_ ya, Macaristan, Romanyaya da tiftik 
eutdan evvel Ziraat Bankasının mev partileri vermeyi arzu :!diyoruz. Bu. 
%- stoku satın almasını istemis.ler. nun da mumkü.n olabileceğini zanne. 
bui 1stanbulda 11,350 balya y;pak derim.,, 

KAYIP - 1918 senesinde lstan
bul Darülfünunu Tabiiye şubesinden 
Darülmu-nllimin kısmı ali ,.Wesi me. 
zunlarına verilen diplomamı kaybcL 
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi 
nin hükmü yoktur. 

Kazanın Oruç Gazi İı:ımail Ağa 
mahallesi Cami sokağı 1 No. evde o
turan Mehmet oğlu ~iehmedin baba. 
sı adı İstanbul On Birinci Hukuk Ha. 
kimliğinin 14 - 3-940 gi.ın ve 185 
No. lu kararile İbrahim olarak tashih 
edilmiş olmakla nüfus kağıdı da ol
veçhiJe tashih edileceğinden keyfiyet 
ilim olunur. 

batndugunu, Anadoluda d:ı 15 bin Tütü11cülcri11 söyledikleri 
7o ~~ kaldığını, yeni rek,ltenin de Tütüncülerin toplantısında, tütün-
tıı ın balya olacağını ileri sıircn cüler Fransız rejisinin yulnız Türk 
llı:carıar, bu mallann kısmen olsun Tütün Limitet şirketinden mi.ibayaat 
tağacının pek yerinde bir LdbiL oln- ta bulunmak istediğini, bu ise; tütıin 
?~1 söylemişlerdir. piyasasında bir aksülamel tevlit cde-

~e ıcaret Vekili, tı.iccarlnra cevap ceğini ileri si.ırerek, Fransa için yal. 
:;rek demiştir ki: nız Tütiin Limitet şir1tetinden hltün 

ıaad liükümet yapak ihrncınn mü. satılmasının doğru olamıyaca.ğmı 
ıt"rı e edecektir. ~ncnk bir piya~a söy1emişlerdir-
~ Şıklığına ve fiyat tcm.?vvüçlerı- Ticaret Vekili cevaben; bu me-;ele 

.çinde k~- k ık f .. t1 •• k .k ti -·-:: T-r--t .... cı--. ·- ........ 
lan •uıa arış ıya .ar yapa - naca ne ceye gore utun pıyasası. 
tes· Yapılacak mamülit üzerine de nm böyle bir satıştan müteessir ol
da.r~;debilir. İhracatta d::ı doviz te- mnsının önüne geçilebileceğini söy. 
!itl :n?eki mü.şkulatı, abloknnın ıe. !emiştir. 
lesb·~.nı duşuni.ırsek, bunları.1 fiyat Vekil, bugün hükUmet h~sabına 
~Ola 1 ın~. d~ tesirleri olur. Bundan alınmış olan neft sendika tın Çubıık
Riır Yı hu~urnct, fiyatlıın kalitelerine 1 ludaki tesisatını gezerek, tetidkler. 
leıt:t t~s.bıt edecektir. Bu fiya~ mcnı- ı de bulunduktan sonra, öğleden son
~ğı ı.çınde müstakar bir fiyat ola. rn Mıntaka Ticaret miidürlüğünde 
1q11 n~an, yerli fabrikdla:- hu fiynt... l ithalatçı tüccarlarla görüşcceı< ve 
li'ıas Yfksck görı.irlerse, bu malı al- akşam trcnilc Ankaraya dönecektir. 
~eti 1~ ar. liükümet piyasnlarm voı;. e 
rQr~ı Yak.ından takip etmektedir. Milanoda açılacak sergi!cre gide. 
itala fabrıkaların ihtiy1cından fazl.a rek, hükC1metimizi temsil etmek ü. 
~p Cak yapakları ihraç edecegiz. I-1 zere şehrimize gelen sandart şu. 
~ ll'l:derse, Ziraat Ba.ıko'ilı va ~ıtası-1 besi müdürü Faruk Sünter, Ticaret 
ili h u:~hale ile fiyat koyncağız. Yu- ı Vekili ile görüşmüş ve MiUmoya ha. 
f~·a.ıi urnet, her şekil ve vaziyette 1

1 

reket etmiştir. Faruk, ltalyada bu. 
ları ~rı tanzim edecekt'r. Bu ınal- lunduğu müddetçe İtalya tic3ret ma 
~d arice satnrken de mı.ık 1 i- hafili ile temaslarda bulunrruya da 
~cağımız matların fiyatını memur edilmiştir. ı 

t. Yen~ Irak B~vekin J Alman Hariciye Nazırı 
'1Q • y '~ \ ~ 

rıcı Sıyase i Anlattı lstSfa Ediyormuş 
lr~atdat, 8 (A.A.) - Son günlerde Londra, 8 (A.A.) ·- "Daily He-
tasınd eyeti ile Suudi mc:kamatı ara. rald,, gazetesinin Anvcrs muhabiri 
lk.i a cereyan edl?n mfü~akereJcr bildiriyor: 

nıe ı ' 4rı b· ~. eket arasında muallakta kn- "Berlinin diplomatik mahfilleriıı-
~elen u~un meselelerin ham ile nd i. de hasıl olan kanaate •JÖre, Almanya 
tesrn·nııştir. Bu hus:ıs~n neşredılrn Hariciye Nazırı Von Ribbenttop, ya. 
bil iş~{e'?I~ğde iki dcvl<'tin müteka. kında istifa ederek, siyasi hayattan 
''erdu./lı~ıne devam etmcgc knr.ır tnmamile çekilecektir. Nazırın muh. 

.,.,. erı bildirilmektedir. temel halefi Almanyanın Roma Se. 
b "ar1r firi Mackcnsen'dir. ahsed urnentoda harıci siyasetten 
~i: en Başvekil Gcyl:mi dct:Üitır Von Ribbentrop, Papa ile yaptığı 

'•ı 1 gürültülü mülakattan sonra hasta. 
~a ,,ju~urnet harici siyaset sahasın- lanmıştır. Şimdi knıb hastalıkları 

«Şa d mütehassısı Pr. Plcsh tarafın:bn te-
l gı aki hedefleri güdecektir : davi edilmektedir. , 

<laııa- ~ngiltcre ile meYcut bağlar İyi hnbcr alan mahfillerde söylen. 
!ttı, 11 2ıyade sıkılaştırı1aca!t ve iki diğine göre, Von Ri'le:ıtrop yalnız 
%ıııın eket arasındaki ittifaka sad.k sıhhi vaziyeti dolayısile değil, düş-

2 acaktır. manlarının işini kolaylı.ıştırmı§ olan 
ltı rn'thı Arap memleketleri :ır.:ıı:mcla. son diplomatik muvaffakıyetsizlihıc-
:ı..· asebctle tak · 1 k rinden dolayı dn fı:::ten çekilecekıir. '''littef'k r v11c o unaca .. e ı.- _ 

~ .\t 1 .lerle anlaşma hnlinde kom-

~cı.ıı ap rnilletlerinın emelle;in:n 

l'e dev buınası için yapılan gcıyretle-
a - ;,rn e~il~cektir. 

dosuUk aadubad paktı devletleri ıle 
tır. Ve işbirligi fnzlalaştmlacak-

4 - n .... 
t;ıtnirni ıger dost memleketler ıle, 
~akttr lll.unascbctler idame oluna-

lı(!~Ylunt k b" . 
l r turı· ? ınesi, malı sıhada, 
lınrnak u ihtımnller için hazır bu
hecıer 

1 
gayesi ile ihtivat1 a:- tc>sio;ini 

~ o ar k • 
ilseti t ? tutan hır ckonomı s·-

akıo eyliyccck ı:. 

Talebe Geceleri 
Yüksek iktısat ve ticnret mektehi 

talebeleri, önümüzdeki cumartesi ak 
şamı saat 21.30 da ba~lamak ve sa. 
baha kadar devam etmek iiıere 
Maksim salonlarında bir "yüksek ik
tısat ve ticaretliler gecesi,, tertip et. 
mişlerdir. 

Ayni tari\ıte orman fakültesi tale
be birliği tarafından da Tokatlıyan 
salonunda "yeşil gece ., i;.milc bir 
gece tertip edilmiştir. Bu iki fakül. 
tc muallim ve talehel~ri o ge.:-eyi 
sabaha kadar eğlenerek, gcı;irçcek. 
!erdir. 

l!üscJ in Hlisnil oğlu 1310 doğum. 
lu Yusuf Cavit 

Or. SUPHI $ENSES 

l Idrar yolları hastalıktan mOtrhas· ı 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması lı::ıırşısı 

tramvav durağı Lckler ıın:ırtım.ını 

,_ 1 Tel: 4392 , 

J; ·o:na 
S'AC SABUN'l.J 

Saçlarınızı İnuhntaan için harlkOlad 
tesirini ilk kullanıtt• al>recekslnla. 

30 Kuruştur 

i L A N 

iHTİRA ILANI 
"Nakil şebekeleri üzerinden gccL 

rılcn Yuksck tekerrürlü hamil d::ıL 
galar vasrtaslyle nnklcdilen muhabe· 
ratın ahzına ait tertip ("Drahtfunk,. 
Sistemi) hakkındaki 20.5.1938 günlii 
ve 6204 sayılı ihtira müracaati bu 
defa mevkii fiile konmak üzere aha
re devrüferağ veya icar edileceğin. 
den talip olanların Galatada İktısat 
Hanında Robert Ferriye müracaat. 
ları ilan olunur. 

i L A N 
İstanbulda Sultanhamında İş Ban

kası arkasında 10 numaralı dukkan
da me\·cut marangozluğa ait ahit, e
devat ve motörlcri, sahibi olan Mch. 

Asıl ismim Maryanti iken İstan- met Gülerden satın aldım. Bu tarih. 
bul müftülüğünün 23-8-39 tarih ten itibaren kendi nam n hesabıma 
v~ 785 numara~ .vesikasına m~ste. işlet:ceğimdcn, Mehmet Gülerden a- J 
nıdcn arzumla ıhtıda ederek Sevıl a. lacagı olanların iki gün zar!ında 1 
dmı aldım. müracaat etmeleri. aksi takdirde hir· J 

On Birinci Hukuk Mahkemesinin bir gtina alacak iddiasını kabul ede. 
939-527, 940-70 numara ve J.31:.>' ...ntlyACeaimı J.l.An ederim. 
·7_:u~.u~1: l\.~ıan~ıe ısnıırill degı.ştir- Marangoz Nimet AY 
dıgımı ılan ederım. 

KAYIP - Eminönü Belediye mu. 
hasebesine yatırdığım 525 kuruşluk 
248905 Numarah makbuzu zayı et. 
tim. Hükmü olmadığını ilan ederim. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Y. l\liınar: l\Ichmet Ali Altınbezcr 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18 e Sah, Cumartesi 12 ye kadar fı. 

karaya. Divanyolu No. 104. 

inhisarlar Umum · MüdürlÜğü ·ilanları · . /. .. ' . 
' . "' 

Cinai lı1 lktarı Ekalltme ıekll Saati 

Filit 10 ton Pazarlık 10 da 
İnce ktruıap 500 kg. ıı de 

I - Yukarda cins ve miktan yazılı (2) kalem malzeme pazarlıkla satın nlı
nacnktır. 

lI - Pauırlık 15 - IV - 9CO pazartesi gfinQ hizalannda yazılı şartnamelerde Ka
bataşta levazım ve milbnyant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

In - Kınnap nünıunesl sözü g~cn şu beden parnsu: nlınab11lr. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif edecekleri 

fiyat üzerinden 3 7,5 güvenme paralari le birlikte mczkılr komisyona milracaat-
ları. (2806) 

* -;.. I - Clbnll fabrikasında bir sene zarfında (450 ııtı 500) vuçnl kadar çıkacağı tah-
min edilen ince toz talaş pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pnuırlık l 7-IV-940 Çarşamba gü nU saat 16 da Kabataşta lcvau.m ve mü
bayaat ııubesi satııı komisyonunda yapılacaktır. 

III - Nümune her gün sözU geçen fabrikada görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % ı:ı teminat pnrnlarl-

le birlikte yukarda odı geçen komisyona rnüracaaUarı. (2566) 

.. . - \ . 

istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları · 

llahçckapıda Dörduncu Vakıf hanın altında haıeıı vaıu1 .l:'araınr füuaurıuguıı"'n 

bulunduğu 70 - No.lu kısım ve altındaki knsa dairesi olan Bodrum mezktir MüdUr
lük tarafından tnhllycsini müteakip tcsll m edilmek ııartile üç sene müdde!ie ve 
ka1);llı zarf usullle kiraya verileceğinden arttırmaya çıkarılmıstır. 

MezkOr mahallin <ıylık tahmin olunan ecri misli 1000 - Ura ve teminatı muvak
katesl 900 - liradır. İhale.si 16 - Nisan - 940 Satı gtınO snat on beştc-Çemberlltaşta 
İst11nbul Vakıflar BaşmildürlOğiindc ihale komlsyonundıı yapılacaktır. İstekliler 
usulQ dairesinde tekllfnamelcrini mezk(ır gUn ve sa<ıle kadar komisyon rıyaseUne 
tevdi etmeleri ilfın olunur. (2324) 

İstanbul Orman İşletmesi Aband .. Kcrcmali 
Revir Amirliğinden : 

Ilcndek kazasının Dikmen k!'lyü civa nnda Dereyurt ormanında kesilmlıı ve 
ölçUlmUş 776.831 M3 köknar ve 13,714 M3 kayın tomruğunun kütüğü dibinden 
Hendek civarında Çakallık köyündeki satış depomur.a nakli açık eksiltme ile mü
teahhide verllecekUr. 

Tomrukların muhammen nakil QcrcU bir metre mikôbı G,5 lira hesabı ile be:ı 
bin yüz otuz sekiz lira 54 kuruı;tur. 

Şartnameler Bolu ve İstanbul orman çcvirge mOdQrlüklerl ile Ankara Or
man Umum mildilrlUğUndc ve Düzcede Revir Amirllğimizde görUlebilir. Talip olan
ların vesaiki l!ızıma ve % 7,5 muvakkat tcmlnatlnrı ile birlikte ihale gilnU olan 
17 Nisan 940 saat 14 de Düzcede Revir tımirllğimiı.de müteşekkil komisyonda 
buluıunaları. (2740) 

lstanbul Bele.diyesi · llcinları 
f • ... .. • ' 

Tophanede 62 No.lu garıı3da haciz altı nn ahnııı'i 956 No.lu otomobıl 9-4-940 sa
h gunQ , c satılmadığı 12-4-940 cuma gii nü .saal 15 tc nçık artma ile 11,ın olu-
nur. "'t796) 

1 
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YENi PUDRA 

Pudraya tam teninize en 

uygun rengi veren Kolori
metrik yeni bir makine 
icat edilm~,tir. 

Bu makine snyesindc şim.: 
diye kadar görülmemiş em

salsiz bir güzellikte yeni pud
ra renkleri icat ed'lmektcdir. 
Bu yeni pudra "su geçmez,, 
cinsindendir ve yağınurlu ve 

RENKLERi 
önünde 

KADINLARIN 
HAVRETi 

*--.... 
kolorimetrik 

bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

*------"" 
TENiN GOZELLlClNI 
iKi MiSLi ARTTIRIR. 

rüzgarlı bır havada bile sabit 
durur. Burnunun parlaması
na mani olur. En sıcak bir sa
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği· 
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon pud
:rasını tecrübe ediniz ve her 
gün bir.az daha genç görünü.:. 
nüz. 

ÇiL. vı;. L~KE;[_GUI iZQL~. ~Dl;l:l, 
TbNiNiZE; D~iMi BiQ T'400VE.1 V[;QH~. 
VAZO v'~ TOP ŞJ;KiLLt;Pi VAQOLCL .... 

Giizel 
Olmak 

için 
Her fey.den evvel sıh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

sizin de cildinizi güzel
leştirir, guddelerini bes
liyerek canlandırır. 

·~;;:e-:e~:~ ~~;·;e:~~:·::ı:,::ı~·;.::;~~i~ .. ;EitTi~ .. i 
tertip ve yapılıt tarzındaki incelik dolayııiyle, tenin İ 
fazla yağlanma.ama mani olur. Yağsız olarak hususi tüp • 

ve vazolarda satılır. • . ........................................................... ...... 
... ...... Jlm .................................... . 
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Tek Kolu, Ta6h Dağıtmakta Tek Olduğunu MiLLi PiYANGONUN Bu Son Keıidesinde de Her Zamanki Gibi lsbat Etti. 

4 BOYOK iKRAMiYE BiRDEN VERDi. 
1 • 3 3 O 6 9 No. bHetle Bayan Fatma Gülen'e 2 - 16260 No. biletle Kadıköy Altıyolağzında 68 No. evde Bay Lfüfi Karaman~a 

.1 R A • 00 L 1 R A 
kazandıran TEK KOLLU CEMAL, Sayın mü~erisinin arzu e emirlerini yerine 

getirmek ve verdiği sözü tutmak için onun adres ve hüviyetini gizli tutuyor. KAZAN D 1RD1 ~ . . 
3 - 32889 No. biletle Şişlide Operatör Raif so 

kağında Güven Apartmanı Kapıcısı Bay 
Necip'e 

2o. o LiRA 
4 - 46580 No. biletle Mercanda Sultan odalar 

11 No. da Kunduracı kalfası Bay Mehmet 
ve arkadaşına 

.o o 
12.000 Lira kazanan Bay Mehmet ve arkada!Jl 

paralarını Tek Kollu Cemalden al.ıyorlar. .K~z;E1.rıe11rcıı. 
20.000 Lira kazanan Bay Necip paral.arım. 

Tek Kollu Cemai den alıyor. 
----~"'-"'~~ .. ,....~,._,~....,..~~~~~~......,-,,,.,~~"~'~~~ 

AZİZ :VATANDAŞLAR ; ~ 

HASSAS OLALIM.... ~ ' ~ ' Vatan hizmetinde bir kolunu gaip edip tek kolu ile çalışan ~ 
' bu temiz vatandaşın gişesi \ 

: TEK KOLLU CEMAL GIŞESt : 
: Sizin gişenizdir. Daima tercih ediniz ... . Daima üstün tutunuz. .. : 
' " ""'_..:""'_,,.,...~,,,,. ~ ll"Vr'l'l I """"""" """'-" ..#''-""""-"""'" """-"" 11 ,. ,,, .I' .I' ""·" ' -"'" ' 

''-""'-""'·'~ ""-"'",,,, .. ""',,..,,.. """'"""'~~ ............. """ ......,.....,....,,........._~' 
~ ÇOK DiKKAT... ~ 
~ Herkes TEK KOLLU CEMAL'c ne den ko~ayor ? ~ 
~ T EK K O L L U C E 1\1: A t ~ 
~ Kendi kendisini met etmez, Fakat herke!! tarafından her yerde met ed i lir. ~ 

~ TEK . KOLL U CEMAL -
\ Büyük ikramiye kazanan biletleri yalnız kendi gişesinden satıldığı takdirde teşhir ve ilan eder ; t 
~ T E K K O L L U C E 1\1 A L . t 
~ Büyük ikramiyeler ~ıkan müşterile ri teşhir a rzu etmezlerse emir lerini tamamen ,·erine l:etirir. ~ 
~ tamamen mahrem tutar. ~ 
~,.....'"" .....,.......~,......,,...., ._,......,....,.......,....,....... ..... ,..... "'",.....,..... , ............. ,.....~"-~·--"' ....... ~"""'"'"',....."' ' 

ADRESE DiKKAT: lstanb~I. Eminönü • Tramvay Caddesi No. 27 TEK KOLLU CEMAL GiŞESi 
Sahibi Harp MalGlü Emekli Subaylardan CEMAL GÜVEN. • HiÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 

~11111111111111111111111tlllllllllllll11111111111ffltlllll111lllllllllllllllllllltlllllflllllllllllll1111Jl111!tll11111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllJlllllllllllllllllllllllllllll11111111111llllllllllll~ 

·ı ea~s kayrıae• - ~ 
~ 

~ ~ 
;il; ii 

§i 
fi 

Milli Piyangon~n son ke.~idesinin en büyük ikramiyesi olan 

15C>.C>C> .__ ı·ray--ı. 1 - ~ !e Şanslı nıüşterilerimiıdt-n Bayan Haticeye verdim. Aksini isbat edene 5.000 Lira veriyorum. A~ rıc :ı l\lilli Piyangonun verdiği Bilet serisi ~ = Bordrosu ile de sayın müşterilerime ıösteririm. ALTIN GİŞE her ay mübalüğalı reklanı yapmıyor. Yapılan reklamlar esaslı ve doğrudur. ~ = ~ = Talihli Bayan Hatice Gazete,·e :yazdırmak üzere bize alattıkları şudur: ~ 
:5 •·Bir senelik ı;elininı ,e Yirmi sekiz günlük Lohusayım. Beş gün evvel Kocam Bursalı l\lehtııet 1'ur öldü. Gıdamdan kesip 28 ~nlük k•- =:::; 
~ zım Gillserin talihine Beyaı.ıttaki Şanslı Altın Gişeden 33069 No. bileti Cumartesi ~ünü Annemle aldırd ım. Pazar günü de kendim gelip (o· ~ 
: cuğumla beraber l:i0.000 Lirayı tamamen ALTIN GİŞEDEN aldım. Darm kazanamıyanların bu5uın.,, ~ 

El s;. Ad·;;~Ş;·,ı;;;,;şök~=İ~;;,-:;;··;:.:~l"N'· GiŞE, Telefon: 23347. Hiç Bir Yerde ŞUbesi Yoktur. 1 
llllllllllllllllllllJl1111111\1111111111111111111111111ıtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

A O EM İ İ K Tİ O AR . :!~a~e ~~~:.~'~"'"~~~.~~~~~ .. ,~~·.~~~'"''~~~n.~!~~1 SİN G E 
ve a it\. e it V. it K L İ • i N it - hnzirnn içinde oaşlonacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

H 1 
2 - Alınacak talebelerin öz TUrk ırkından olınası kendisinin ve ailesinin k6t0 

hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhh! muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç
me sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedcnler yasıııı bilyütmü~ ve kücilltmOş olanlar keııdi 

okullarının sınıf geçme sınavında lpkn veya bütOnlemeyc kalanlar yaşları bovlan 
ve ağırhkları talimattaki hadlere uygun olmayanlar askeri okullara alın:mızlar. 

Tabletleri her eczanede bulunur 
• 1P09ta kutuıu 1'255) Galata, l.tanbu.' 

··- -··=-·-.. _.,,,, 
-------~~--~~--~~~~~~~-

1 s tan bul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliii köy ölretmen okullan için aşı$da cins ve miktarı yazılı Bet-

1aniyeler pazarlıkla saUn alınacaktır. Tah min edilen bedeli 54500 lira ve tamiratı 
7950 liradır. İstekliler bu Battaniyelere alt ~rtmımeyl Maarif MGdürlUğil Yardi
rektörluğünden alabilirler. 

Pazarlığın 15 - Nisan - 940 Pazartesi (ı1 n Cl saa t 15 de Maaril MildürlOğünde top-
la.nacak komisyon marifetilc yapılacağı UAn olunur. ,. (2790) 

Battaniye 
Eıyının cl rıal M l ktarı Beherin in fiyatı Yek On 

Beherinin asgari 500 adet ıa IJra 9000 
sıkleti 3,800 kilo 
oJan yün battaniye 
Beherinin asgari ısoo "' 13 "' 45500 
ııkleti 2,400 kilo 
olan battaoiYeler 54500 

4 - isteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki trıhslllerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kaydükabul rıartlarile mOracaat yollannı ö~renmelerl \'e buna göre rte kay
dOkabul kağı tlarını en geç 30 Mayıs 940 a keder tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - fsteklUcrin sınıf geçme v~ik:aları haziranda bulundukları okullardıın aske
ri liselerce cclbedilecck ve biltünlemcye kalınadan sınıf geçenler seçme sınavına ça
ğırılacaktır. 

Askeri lise II ve Ill sınıflara rırmcğc muvaffak olanların 940 yılı kampları ile
ride askeri okullarda yapılacakUr. 

PETROL NiZAM 6 - Askeri orta okullarla Musiki sanat ve karagedikll erbaş hıızırlnma or ta o-
kullarının kaydükabul şartları ve zamnnları ayrıca illin edilecektir. (2521) 

saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

KAYIP - 923 - 924 senesinde 
Erenköy ilkokulundan aldığım şeha 
detnameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü kalmadığını ilan 
ederiİn. 

Ragıp Halit KARÇA 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 
.Mutıammen bedeli 3000 ura olan 12500 tabaka ye:;ıl, 12500 tabaka kırmızı ve 

100000 tabaka beyaz zamklı kAğıt 16-4-1940 Salı günô saat (10.30) on buçukta 
Hnydarpıışade Gar blnnsı dahilindeki komisyon trafından açık eksıltme usullle 
satın alınacaktır. 

Bu ise girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları IAzımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınaktadır. (2435) 

TELE!\fETR - KRONOGRAf" 
Çelikten en yeni modelini takditJ1, 

ediyoruz 
Haıısas _ Sağlam - Zarif 
ve 15 sene garantilidir. 

FİATI 55 LİRA 
StNGER SAATLEBlS 
Mağazası İstanbul , Eminönü cad· 

--------------------~~ 
KAYIP - Eminönü Belediye ıtı.°: 

hasebesfne yatırdığım 13.65 kUr;;! 
luk 472.179 No. makbuzu zayi ett ' 
Hükmü olmadrğtnı ilan ederim. 

HRİSTO KONAN 

oı4o 
Sahibi ve Neırtyat M OdOrO t,.. 111 &. c 
DÖRD 0 Nc0, Gazetecilik ve N8'rfY' 

T. L. $. 8Hıld ı0t yer TAN Matbll_. 

---INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
TEMBELLIGINDE. MiDE EKSiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE 

BARSAK 
KULLANILABILIR. 


