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lsve~e de Alman taarruzu bekleniyor . ... . -------------------------------------
Biitiin Baltlk limanlar1nda ve Memelde geni$ teh$idat yap1ld1 -

Finlandiyada da endi$e ba$1adl, ihtiyat tedbirleri ahn1yor _________________________ ... ______________________ __ 

Almanlarzn Norve~teki Berlin matbuat1 isve~e kar§l 
orduSu ikiye bOliindii §iddetli ne§riyata ba§ladJ 

-
Sahilden isve~ hududuna kadar sah.a miittefik-

elinde - Cenub lerin 
Oslo medhalinde 

cephesi takviye edildi • 
mul1arebe oluyor 

I Londra 23 (Hususi) - Norve~te va
ziyet muttefikler lehine siir' atle inki§af 
etrnektedir. Son haberlere nazaraiJ, miit· 
tefik ktt'alan Oslo'nun §imalinde Miose 
golii civannda buyuk bir taa.rruza ba§la-
mt§lardu. Bu rnmtakada sahilden lsve~ 
hududuna kadar imtidad eden bir hath 
ellerinde bulundurmak suretile, miittefik
ler Norve~i iki ktsma ayumaga ve Trond
heim rnmtakasmdaki Almanlan tamarnen 
tecrid etmege muvaffak olmu§lardu. 

Diger taraftan, lngili:t hava kuvvetleri 
bugiin de Alman i§gali altmda bulunan 
yerleri §iddetle bombardtman ederek Al
manlara ag1r zayiat verdirmi§lerdir. Si • 
malden Oslo mmtakasma ilerliyen ln5iliz 
kuvvetleri, Norve~ kttaatile elbirligi etmi§ 
bulunmaktadular. Almanlar tarafmdan 
T1ondheim rnmtakasmda te§ebbiis edilen 
nevmidane hiicum, lngiliz ve Norvec; ktt
alan tarahndan piiskiirtiilmii§tiir. Miitte• 
fik kuvvetler Alman hiicumunu piiskiirt· 
tiikten sonra rnukabil taarruza ge~mi§ler-
dir, 

F ransa. ,imalde yeni bir Alman · taarruzuna 
ediyor • Balt1ktaki Alman filosu ·zayif

isve~ bah~iyesinin rolii e~~m~iyetli 

• • Int1zar 
Iadigi • • 

1~10 
Stokholm 23 (a.a.) - Aftonblad ga-1 ' 

zetesinin Kaunas' daki rnuhabiri bildiri • . 
yor: 

Almanlar Balttk denizinin Alman sa· 
hillerinde biiyiik askeri hazuhklar yap -
maktadular. Almanyanm ba~ka tarafla • 
rmdan Memel ara:tisine ve dogu Prusya
sma miihim miktarda k1taat ve rniihimrnat 
gelmektedir. Bu limanlarda bulunan ve 
§iddetli nezaret altmda tutulan sivil aha· 
li uzakla§hnlmak iizeredir. 

Muhabir ~unlan ilave ediyor: 
Bu hazuhklarm hedefi me~hul olmak

la beraber, Almanyaya kom§u Balt1k 
memleketleri Almanlar tarafmdan kendi
lerine kar§t hi~bir harekette . bulunmtya • 
cagma kani olduklan i~in hie; bir endi§e 
gostermemektedirler. 
Finlandiyadan verilen maliimal 

Helsinki 2 3 (a.a.) - lsve~in mukad
derah Finlandiya siyasi rnehafilinin na· 
zar1 dikkatini celbetrnektedir. 

Mezkur mehafil, Almanlann Norve~
teki va:~:iyetlerinin ~ok mii§kiille§ecegi ve 

.. Norve~;te Almanlarm Stavan~ter hava meydanma in~eiliz ta!y~~e~erinin bir 
hiicumunda alinmi!l fotograf [Yerde Alman tayyareler1 gorulUyor] 
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Kiifiik ve orta milletlere go· · 
re demokrasiler cephesinde 
miimkiin olan siir' at ve az:ami 

dair . 

karan 

J3alkanlara 

Sovyet 
ocuk ayram nes'e JIIIDIJOr 

sarahat ve kat'iyetle yer at. Molotof'un sefirle Rib-
mak~ i~ine girdi~.im_~z .. i.~til~l bentrop; a gonderdigi bir 
devr~mn ba,ka turlusunu du-
fiinmeie imkan olmryan bir . mektubda izah edilmi, 
zaruretidir. Yoksa her mem
leket Danimarka ve Norvet; 
gibi son hadde gelmeii 
bekledikt;e Avrupa traje • 

· disi katmerle,erek siiriikle
necek ve siiriikleyecektir. 

G e~en Umumi Harbin sonunda 
A vrupa hartas1 yeniden ~Sizilir
ken vaktile kendisinden ahnm1~ 

Alman hududu 23 (a.a.) - Havas: 
Emin bir rnembadan alman rnalumata 
gore Almanyamn Roma sefiri Von Ma
ckensen §imdi Berlinde bulunmakta ve 
Von Ribbentrop'la gorii,rnektedir. 

Diger cihetten og~enildigine gore Sov
yetlerin Berlin sefiri Schwart:t Keffin 
Moskovadan Alman hiikumet merkezine 
donmesi beklenrnektedir. Sefir Molo
tof'un Von Ribbentrop'a yazd1g1 bir 
rnektubu hamil bulunmaktadu. 

lyi haber alan mahfillerde hast! olan 
kanaate gore bu mektubda Sovyetler 
Birliginin Balkan siyaseti hakkmda rnalu
mat verilmektedir. 

Kremlin yeni menlaatler teminine 
t;altftyormuf 

Stokholm 23 {a.a.) - Tidningen ga· 
zetesinin Moskova muhabiri, Sovyet mat
buatmm Norve~e kar§l Almanyamn yap· 
mu,! oldugu taarruz muvacehesinde bita· 
rafhk hissi ta§lmakta oldugunu bildir • 
mektedir. 

fArka.!t Sa. ~ siltun 6 da) 

olan -5lezvig arazisinin bir k1srn1 Dani· 
markaya iade olunmu~tur. Bu ki.i~iik 
memleket hie; beklemedigi ve ummadtgl 
bu hediyeyi kabul etmek i~in ellerini te· 
reddiidle uzatm1~, Prusyanm vaktile ken· 
disinden sokiip ~ektigi bu vatan par~Sasml 
adeta istemiye istemiye geri almJ~tl. Gene 
ge~Sen harbin sonunda Malmedy'nin Bel· 
~ikaya ilhakm1 pek ho~ gormemi, olan 
Bei~Sikahlar da az degildi. Bu ~ii~Suk 
memleketler bu topraklar yiizi.inden hila
hare Almanya ile miinasebetlerinde na· 
ho~ vaziyetlere du~ebileceklerini hesab 
ediyorlardJ. 
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Fa kat bu de fa Danimarkanm i~gali 
,Siezvig yiizi.inden vuku bulmuyor. Dani· 
markamn Almanya ile yakm tarihli bir te· 
cavi.izsiizli.ik muahedesi akdetmi, olmasl 
dahi boyle bir i~gale mani olmamJ~tJr. 
Hele ~imal ko~esinde rahat rahat otur· 
tnakta alan bitaraf Norve~in oyle toprak 
par~asJ alm1~ olmak gibi bir kusuru da 
Yoktu. A vrupanm tarihi yi.iruyii~ii degi~i
Yor. Umumi muhaceret devrini ~ok gol
gede buakan yepyeni bir tarihin ~a~uhci 
kanh ba~langtcmda bulunuyoruz. 

Aylar ve aylar var ki Holanda ak~am· 
dan sabaha bir Alman taarruzuna ugra
tnak tehdidi altmda cehennemi bir hayat 
~a~ayor. Kii<;iik Bel<;ikanm miidafaa ha· 
~1rh~• kendisine nispetle Fransamnkinden 
az degi!dir. Her iki kii<;iik memleket so
~i.im ona bitarafhrlar. T opraklarJ iizcrin
den yabanc1 tayyare uctu diye bugiin 
Berlini yarm Londra ve Parisi protesto et
tnegi kendilerine belliba~h i~ edinmi~ler
dir. 

«- N ereden gelirse gelsin hududlan
llltzl a~mak isteyecek taarruza milli silab· 

YUNUS NADI 
.<Arka.H sa. 3 11ltun 3 tel 

Miittefikler Harb SUrAs1 
Harbi neticelendirecek kat'i kararlar verdi · Garb cephe· 
sinde muharebe siddetlendi • Briiksel iizerinde tayyareler , 

' 
Paris 23 (a.a.) - Yiiksek meclisin 

ikinci celsesi saat 9, 30 da a~1lml§tlr. Bu 
celsede Reynaud, Daladier, Laurent, 
Egnac, Gamelin ile Amiral Darlan, Cham 
berlain, Halifax, Churchill ve baz1 lngiliz 
generalleri ve amirallarile F ransanm Lon
dr a sefiri Corbin haz1r bulunmu~lardu. 

$iiraya N orvet; murahhaslarr da 
i,tirak ettiler 

Londra 23 (Hususi) - lki giinden
beri Pariste toplant1 halinde bulunan yiik· 
sek harb §Urasma ilk defa olarak Norve\i 
mur<>hhaslan da i§tirak etmi~lerdir. 1ngi
liz, F ranstz ve Polonya murahhaslan, 
Norve~lilerin Alman istilasma kar§l gos
terdikleri kahramanca mukavemet miina
sebetile, Nurvec; rnurahhaslanm hararetle 
tebrik etmi~lerdir. 

Miittefiklere taahhudlerini :~:amanmrla 
ifaya ve menfaatlerini her turlu hasmane 
icraata kar§l miidafaaya imkan vermek 

,(Arka." $a. 6 $utun J. de> 

Miittefik ordulan Ba~kumandam 
General Gamlin ve ingiliz impara
torlugu Erkamharbiye Reisi General 

ironside ~iiradan t;lkarlarken 

Erziaeanda zelzele 
Gene bir sarsmtJ oldu, bir 

~ok evler y1kddt 
Erzincan 23 (a.a.) - Diin saat 14,52 

de dipten gelen ve yanm dakika kadar 
siiren §iddetli bir zelzele olmu~ ve bir~ok 
evleri ytkmt§tlr. Hasarat tespit edilmek
tedir. 

Edirne ve havalisindeki seylab 
lelaketzedelerine yardrm 

Edirne 2 3 (a. a.) - Bir c;ok aileleri 
evsiz btrakan son biiyiik feyezanm ziraat 
baktmmdan da zarar ve ziyanlan tespit 
olunmaktadtr. Sular yer yer golciikler bt-

lArkczsa Sa. 5 1iltun 6 da) 

C::ocuk Haftasr diin sabah, istanbulda biiyiik 
heyecan ve siirur i~inde ba~larmljtrr. Resim• 
lerde Beyaz1d ve Beliikta~ meydanlarmda 
toplanan on binlerce yavruyu tezahiirat yapar. 
ken, Taksim abidesi ontinde ve bir mtisamere
de goriilmektedir. (YazlSl be~inci sahifededir) 

Millet Babas1nm iltifatJ 
Biiyiik inOnii diin T iirk 
cocuklarmtn ntii~nessille

lefkatle kucakladt • 
r1n1 

• 

Ankarada ve memlekette bay ram 
Ankara 23 ( a.a.) - ~ocuk haf

tasl miinasebetile bu giin tehrimiz
deki ilk ve orta mektebler talebele
rinden se«;ilen yavrulardan miirekkeb 
bir grup, batlannda ~ocuk Esirgeme 
kurumu erki.nile muallimleri oldu· 
gu balde ~ankaya ko,kiine giderek 
Cumhur Reisi lamet lnoniiye sevgi 
ve sayi[Jlanm teyid ve izhar etmit· 
lerdir. 

Milli Sef ve Bayan lnonii, y•vru· 
lan biiyUk bir tefkatle kart•lamttlar 

··~ 

ve kendilerile ayn ayn alakadar ol
mutlardtr. 

<;ocuklann ~ankaya kotkii ziyaret
leri esnasmda Batvekil Doktor Refik 
Saydarnla Hariciye V ekili ~iikrii Sa
racoglu da Reisicumbur refakatinde 
bulunmakta idi. 

Mektebliler miitealuben Biiyiik Mil
let Medisi reisi Abdiilbalik Renda ile 
Maretal F evzi <;:akmajp da ko§klerin
de ziyaret etmi§lerdir. 

<Arkasl Sa. 3 sutun 4 te) 
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MEMLEKET MESELELERi 

Tiitiin piyasam1za 
hiiktlmetin miidahalesi 

Diinya ahvalinin kari,masi niiistahsili 

telasa diisiirmiistii, miittefiklere heniiz 
' ' ' 

mahsul vermek karar1 kat'ile,memi,ti 
_,_ 

Ankara (Hususi) - ikinci cihan harbinin 
ba§lang1cmcia milli ekonomimizin kar~Jla~tlgl 
en miihim mesele, hig §tiphesiz, ch§ ticaretimi
zin milli korunma mefhumunun icab ettirdii{i 
yeni §artlar i'i'inde vaziyete intlbak ettirilmes! 
liizumu olmu§tur. 

Bu husustaki mu~ki.ilat zincirinin en girift 
diigumii, normal zamanlarda dJ§andan tedarike 
meebur oldugumuz e§yarun kar§lh~ olan ih
racattmJ.:Zl, yalmz eski hacmile muhafaza degil, 
fakat yeni cihan harbi dolay1sile li.izumunu his
settiren munzam ithaliit ihtiyl\~lmlz mspetinde 
artrrmak, ve bunu, dunyamn buyi.ik bir k1sm1 
barb ekonomisi §artlan i'i'inde bulunmasa bile, 
d1§ ticaretimiz i'i'in gene sarsmtlSlz gC'i'cmiye
cek bir istikamet degi§tirme ile ayni zamancia 
)'apabilmek noktasmda toplamyordu. 

Hiikumet, say1s1z ihtiyaclara §&mil olan mil
l! korunrrumm tazammun ettigi ag1r vaLifeyi 
tereddudsiiz derullde etti. Liizumlu tedbirleri 
&ldJ ve almaktarur. 

Biz burada, bu buyiik milli gayreti degil, an
cak, yukancia haurlathgmuz prtlar gozoni.inde 
tutularak te.tkiki miimkun olan ve heni.iz taze
litini muhafaza eden bir mevzuu izaha 118h§S
ca~z. 

:i:hracat i§inin bu giin, nas1l miistesna bir 
ehemmiyet alrugm1 biliyoruz. Fakat gene bu 
~ §artlardtr ki geni§ ihracat imkdnlar1m 
tahdid etmekte veya hi<; degilse pek bi.iyiik 
gii<;liikler kalllsmda bulundurmaktad1r. 

Bu hususta bir fikir edinebilmek i'i'in ihrac 
maddelerimizden yalruz birioi ele almak sure
tile, diger maddelerin de husust bilnyelerine, 
beynelmilel miibadelenin bu giinkU degi§ilc 
prtlarma ve bilhassa yukar1da bahsettigimiz 
intlbak ihtiyacma gore, ne gibi gi.igliikler o
niinde bulundugumuzu anlayabiliriz. 

Mesela ti.itiinii alalun, evvelemirde de istihsal 
ve ihracatuniZI lusaca gozden gegirelim. 

istihsali tetkik edersek gittikc;e yUkscldigioi 
goriiriiz. Filhakika ti.itiin istihsali, cihaD; ekG ~ 
nomik buhranmm §iddetli devresinde b1r hayh 
di.i§ti.ikten sonra tekrar yiiksehni§ vc hatta 
1925 - 29 seneleri vasatisini (yuvarlak rakam 
52 milyon) gec;erek 1935 - 39 devresinde S9 mil
;)'on kiloluk b1r vasatiye ~~Jrnu~r. 

Tiiti.iniin ihracabmiZm ktymetindeki nisbi 
hlsl;esi, son 15 senede, yiizde 14,2 ile 36,2 ihrac 
bedeh ise (1934 te) 13 milyonla (1926 cia) 67,~ 
milyon lira arasmcia degi§mi§tir. Ihrac kt)'lYleti 
vasatisi 1925 - 29 'devresinde ylicia 53,4 milyon 
lira ik~ 1930 - 34 devresinde 26,8 mllyon lira
ya dti.,cmU~ ve son be' senede de 33,1 rnilyon 
.liray1 bulmu§tur, 1939 d~k.i ~aca~ ktymeti 38,8 
m!lyon lirad1r. Miktar 1tlbarile ihracatta, so~ 
be~ 3Cile vasatisile (34242 ton) 1925 - 29 devres1 
vasatisine (35552 ton) pelc yakla§bgumz halde 
k1ymet itibarile ancak cihan ilctlsadi buhr~~~~ 
dan evvelki vasatiden 20 milyon lira ek.sJgm1 
elde edebildigimizi goriiriiz. 1939 ihracatlmiZ 
44.300 ton olarak 1923 tenberi en yiiksek mik
tardJr. 

Bu donneleri ktsaca gordillden sonra yeni 
tiitiin rekoltemizin ne gibi §artlar altJ.ncia idrak 
edildijioi tetkik edebiliriz. 
~ark tiitiinleri istihsal eden kom§U:an~IZ 

Bulgar1.<1an ve Yunanistan gC'i'en seneye gore 
23,5 milyon kiloluk bir istihsal fazlasile sat!§ 
mevsimine giriyorlarru. Cihan tiiti.in piyasasm
da lse ikinci cihan harbi dolayJSile, beklenen 

Komiir satislari 
' 

nasd yapdacak? 

Depo sahibleri garib 

bir teklifte bulundular -Eti Bank fstanbula sevkedilmek iizere 
Zonguldakta toplanml§ olan korniirleri 
burada stole: etmek iizere biiyiik depo sa
hiblerine miiracaatle bunlann depolanm 
kiralamalc: istem~. fakat depo sahibleri 
elbirligi ederek depolanm kiraya ver
miyeceklerini bildirmi~tir. Diger taraftan 
depo aahibleri alakadarlara rniiracaatle 
ufa~ bir komisyon rnukabilinde satt~ i~i
nin kendilerine verilmesini istemi§lerdir. 
Gerek Eti Bank, gerekse Belediye, hii
lcumetin bu i§te hie; bir kimseye komis
yon vermek arzusunda o1madtgmt bildit
mi~tir. Depo sahibleri bu sefer de ken
dilerinin komiirleri komisyonsuz satacak
lanm ve hiikumetten hie; bir ~ey taleb 
etmiyeceklerini soylemi~lerdir. Bu teklif 
her tarafta hayret uyandumtthr. Komiir
ciilerin hiikumetten aldudan fiata komiir 
.atmalan demek, komiiriin halka noksan 
ve hileli olarak sattlmasma miisaade et· 
mek demek olacagmdan bittabi bu da 
kabul edilmemi~tir. Yalmz bu teklif ~im
diye kadar halkm ald1gl komiirlerin ka
n~lk veya noksan oldugunu meydana c;t
karnu,hr. Eti Bank, komiirci.ilerin depo 
vermekte mii~kiilat c;tkard1klanm goriin
ce keyfiyeti alakadar makamata bildir
mi§tir. Maamafih ikttsadt koruma kanu
nu bu i~i halle kafi oldugundan depo sa
hiblerinin Jsran devam ettigi takdirde o
na gore hareket edilecektir. 

Eti Bank fstanbulun bir senelik ihtiya
ct olan komiirii ktsa zamanda ve k1~ mev
siminden evvel !lehrimizde stok etmi~ o
lacaktlr. Getirilecek komiiriin miktan 60 
bin tonu bulacaktu. 

canhhk ve hareket yerine bilakis biiyi.ik bir 
durgunluk ba§lam1~h. Diinya rekoltesi oir re
kor te§kil ediyordu. Buna mu.ltabil Vi.rjinya 
tutiinlerinin biiyiik miistahsili Amerika, mi.i§
terileri olan ingiltere ve Fransanm, Almanya
mn sahneden c;ekildigini, Japonyamn da mu -
bavaalarm1 azalthgm1 goriiyordu. 

Ilizde ise, yeni rekolte. 1939 rekoltesi, 1938 
rekoltesine ni.,petle 6 milyon kiloya yakm bir 
faliahkla 63 milyon kiloya balig olmu~ ve ayni 
zamanda fazla yagmurlar yiiziinden kalicesi de 
hay!i di.i~mi.i§ti.i. Bu miktar ve evsafta bulunan 
yeni rekolteye, ge~en seneki ihracatrmtzt•l em
salsiz yiiksekligme ragmen eski mahsulden ih
rac edilmiyerek kalm1~ 20 milyon kiloluk bir 
stok da innmam etmi§ti. Fazla olarak Almanya 
piyasadan gekihni§ bulunuyor, diger tru·aflan 
da tiiti.inlerimizin en pahah nevilerinin mu~ -
terisi olan Amerikan kumpanyalarmm yeni re
kolteye mutad derecede alaka gostermedikleri 
goriil iiyordu. 

Bi.itiin bu sebebler, miistahsili tel3§a ve ye'se 
dii§iiriiyor, tiitiin fiatlarmm a<;Ilacak yeni salt§ 
mevsiminde miihim nispette dii~mesinden kor
kuluyordu. Belki ihracat mevsimi gelinceye ka
dar vaziyet sarahat peyda edecek, fiatlar yiik
selecek, fakat arada miistahsil mutazarnr ola
cakh. 

Bu tehlikenin ne dereccye kadar varid ol -
dugunu anlayabilmek . j~in evvelemirde Alman
ya ve Amerikanm tutiin ihracahmizdaki hisse
lerioi goroniine getirmek lazrmdrr: Harbin ba§
lamasile ve bahusus ticaret anla~mas1 miidde
tinin bilmesile Almanya, eski Avusturya, <;e -
ko-Slovakya ve Polonya pazarlar1 ihracal1m1za 
ayni =ancia kapanml§ bulunuyordu. Bu gru
pun ti.iti.in iliracabmJZm k1ymetindeki vasati 
hissesi son bq senede % <47,1 dir. Halbuki A
merika ve italya da dahil obnak tizere miitte
fikler grupu hissesi % 40,8 nispetindedir. Fakat 
Almanya grupuna ve Amerikaya olan iliraca
tmuz bir aracia miitalea edilirse gciriiriiz ki 
bunlann ihracahrmzdaki hisseleri pek bi.iyUk -
tiir: Mesela 1939 ihracahmtzm klymctindeki 
hisseleri mecmuu % 81,5 dir. Demek ki en n•ii
him ti.iti.in mii§terilerimizden biri tamamen ge
kiliyor digeri de mubayaa hazrrhklanna gore, 
az tiittm alacagx 'hissini veriyordu. 4te teli~m 
memba.J.- Bu §3rllar altJ.ncia tutiin fiab P'!k dii
liecektL 

Gerc;i, miittefiklerimizin kiilliyetli ti.itiin a -
lacaklan o suacia umulmU§sa cia, her sene ilk 
olarak Egede ikincite§rin ba§larmda ac;llan tii
tiln piyasasmm bu yeni amilden istifade cde -
miyecegi ta iidi. !;iinkii 19 birinci C§Tln~e An
karada .imzalanan muhteli.E istikrazlara a1d mu
kavelede bu istikrazlarm lediye §artlnrmm son
radan tayin edilecegi mezkurdu, Nitekim bu 
<artlar piyasanm a~lhJmdan ~ok sonra, Pariste 
> ' b . 8 ikincikanunda ve Londrada 3 §U atta lDIZB-

lanan tediye anla§malarile tespit edilmi~ ve 
miittefiklerin Tfuk mah ve bu meyanda tiiti.in 
almalar1 ancak bu tarihlerde kararln~hn]mJ§
tJr. illc istikraz taksitlerinin vadesi l!HO hazjraru 

sonuncia hulw edecegine gore de hi.ildimetin a~
maga muvaffak olduju yeni pazarlarm m~et 
te!irleri. rekolte miistahsilin elinden tamarn1le 
gtkbktan sonra ba§layabil~~kti. • 

4te yenl ti.itiin rekoltemJ.:Zm kar§ua§bgJ. J<'rt
lar ... Du §artlara kar§l hiikumet~e ne gibt. t~d~ 
birler almmJ§tJr. Ve ne netice vermi§tir? lkmCI 
yuumzda bunu tetkik edecegiz. 

Siit giigiimiinden 

~1kan ayakkab1! 

Dort siit~ii pislikten dola

YI mahkemeye verildi 
HtfzJsslhha kan~ rnugaylr hareket 

etmekten suc;lu dart siitc;iiniin rnuhake
rnesine Istanbul altmct asliye ceza mah
kemesinde ba~lannu~tlr. Muhakeme; siit
c;iilerden Hasan, Hiiseyin ve Salihin vica
hmda Mehmedin gtyabmdadu. Maznun
lara ~tfedilen ciiriim, siit kablanm terniz 
lutmarnakttr. 

Hasan, Hiiseyin ve Salih, siit giigiim
lerini pis tuttuklanm inkar etmektedirler. 
Mahkemede, birc;ok §ahid dinlenilmi~tir: 
Bunlardan Eyiibsultan hi.ikurnet hekirn1 
Ibrahim ~igva f1Un1an anlatnu§hr: 

c- Bundan bir sene kadar evvel, bir 
lliitten zehirlenme hadisesi oldu. Sthhat 
miidiirliiguniin talimatl dairesinde tetkik 
ve tefti,e c;1kttm. Eyiibsultandan Pirincci 
koyiinde Ali kahyanm rnandnasma gidi
yordum. Y ol iistiinde Hiiseynin arabasm
da bir giigiim goziime c;arpb. T t:tkikle, 
giigiimiin ic;erisinde bir c;ift ayakkabJYa 
rastladtm. Kendisine sordum: cBu gii
giim bo~tur. ic;inde siit yoktur, ayakkab1 
araba sarsmtlsmdan yere dii~e~n diye 
giigiime soktum!) dedi. Harekelinin cok 
fena oldugunu, ayakkahtlan hie; degilse 
hayvanm yem torbasma koymas1 lazlm 
ge1digini soyleyince de bana: 

«- Eger beygirin yem torbasma ko· 
yarsam, at1m o torbadan bir daha arpa, 
saman yemez!:. cevabmt verdi. cYa in
san bu giigiimden siit ic;er rni ~:. diye, 
derhal hakkmda zab1t tuttum.:. 

Siitc;ii Hiiseyin, bu §ahidlige itirazla, 
~oyle soyledi: 

«- AyakkabJlarJ siit gi.igiimiine ben 
sokmamt~JmdJT; yolda araba sarstlmca, 
bir kenara takt1g1m ayakkabtlar kendili
ginden giigiimiin i~erisine girmi§tirl:. 

Hakim Arif sordu: 
Bir civata geV§erse ne <;tkar? _ Hi~ girer mi? Oyle fey olur mu? 
Bir vida di.i~erse k1yamet mi kopar? Huseyin omuz silkti: 
Bir di§li paslantrsa, adam sende ne var? _ G , mi§ efendim ne bileyim ben; 
Diyen i§c;i,, e~egini a<;hga ah~hrm~k iste-~ ben ar~:ma' bakmty~rdum, girivermi~ 

yen Nasreddm Hocaya benzemez m1. l k d')'~· d · t 1 
. K en 1 1gm en 1§ e 

Ulusal Ekonom1 ve Arttnma urumu Salonda boyuna hafif te,rtib giilii§me-

CUMHURIYET • 

( .eehir ve Memleket Haberle~· J 
S1rr1 Bellioglunun 

muhakemesi 
Sabik Kocaeli meb'usu 

mahke-bugiin askeri 

meye verilecek 
Sab1k Kocaeli meb'usu Strn Bellioglu

na aid tahkikat evrak1 Ankaradan §ehri
mize gonderilmi~tir. S1rn BeHioglunun bu 
gun askeri mahkemeye verilmesi muhte
mildir. Alakadar makamat, Sun Belliog
lu tarafmdan Ba vekalete, baz1 Vekillere, 
askeri makamata, Belediye riyasetine ve 
Oniversite Rektorile baz1 dekanlara gon
derilen mektublan toplaml§hr. 

Bu mektublarda Biiyi.ik Millet Mecli -
sinin me~ruiyeti aleyhinde bulunuldugu 
gibi, halk1 hiikumet aleyhine tahrik ma
hiyeti de vardtr. 

Son olarak da Bilecik Belediye reisine 
bir mektuh gonderen sab1k meb'us, ge
~enlerde vefat eden Bilecik meb'usu Ge
neral Dr. Besim Omerin yerine yap1lacak 
intihahda Partinin gosterecegi namzede 
rey verilmemesioi tavsiye etmi~tir. Hal -

buki kendisi bir miiddet evvel Partiye 
miiracaatle meb' usluga namzed gosteril
mesini istemi11 ve bu miiracaat kabul edil
memisti. 

Poiisin yaptlgt tahkikata nazaran, Sun 
Bellioglu bu i~te yalmz hareket etmi§ bu
lunmaktadtr. 

Amcas1m 7 yerinden 
yaralayan sab1kah 

Evvelki gece Kii
c;iikpazarda bir gene, 
amcasmt yedi yerin
den h•c;aklamt§tlr. 

Kiic;iikpazarda po
lis~e tamnmt~ hJTslZ- I 

lardan ~arbo !aka
bile maruf ~erif, am
casr arab Aslamn 
yanmda banmrken ftr:?P'cll 

amcasmm nasihatle -
rini dinlemedigi ic;in 
giiniin birinde evden 
lc:ogulmu§tur. Serif 

Serif bu karar kar§lSl!lda hie; ses c;tkar. 
mam1~ ve gitmi§tir. F akat evvelki gece 
saat 1 I de arab Aslamn kaplst ~almmt§· 
hr. Arab Asian bizzat a§agJ inerek kapJ
YJ ac;hg1 zaman kar§Jsmda Serifi gormii§
tiir. Serif hie; bir fey olmam1~ gibi ic;eri 
girmek istemi§, fakat arab Asian miima
naat ederek evle alakasr olmadJglru, ikin
ci defa sert bir lisanla tekrar etmi§tir. t)e .. 
rif bu .Oze aldm etmek istememi§ v~ 
amcas1m gogiisleyerelt ic;eri girmek iste
mi§tir. Fakat esash bir mukavernetle kar
§tla§mca Serifle amcas1 arasmda bir kav. 
ga baljlaml~hr. Bu esnada Serif bt<;agma 
sanlarak amcasma geli§igiizel saplamaga 
ba~lamt§br, Arab Asian, ald1gt yaralann 
acrsile feryada ba§laml§ ve ayni zaman
da ;ierifin bacagma sanlarak lc:ac;masma 
meydan vermemi~tir. 

Giiriiltiiye yeti§en polisler, $erifi kanh 
btc;agile yakalarnJ§lardu. Y edi b1c;ak ya
rasl alan arab Aslan hastaneye kaldJ
nlarak tedavi alhna 'l1mmt§tnr. 

_. .... .--
Denizyollart idareaindeki 

suiistimal geni§liyor 
Denizyollan idaresinde yolcu biletleri 

iizerinde yap1lan suiistimal tahkikau Ad
)iyeye intikal etmi~ olmakla beraber De
nizyollan miifetti§leri de tahkikata devam 
etmekte ve bu tahkikat derinle§tirildikc;e 
suiistimal c;erc;evesi biiyiimektedir. 

Tahkikat, suiistimalin Seyrisefainden 
sonra kurulan Denizyollan zamamnda 
ba§laYJp Denizbank ve bankamn lagvin
den sonra yeni kurulan Denizyollan u
mum miidiirliigii zamanmda devam et -
mi~tir. Suiistimalin ayda 2000 liraya ka· 
dar yiikseldigi tespit olunmu~tur. Deniz -
yollan miifetti~leri eski hesablan tetkik 
etmektedirler. -..-.-
Na,id ve Cemal Sahir gecesi 

9 may1s per§embe giinii ak,aml Fran· 
s1z tiyatrosunda san' atkar Na§id ve Cerna! 
Sahir gecesi ic;in bir gece tertib edilmi~tir. 
Programda Nal!idin en sevilen rollerin -
den (Mtsuh Prens) ve Cerna! Sahirin en 
me~hur operelterinden ( Mec;hul serseri) 
vard1r, Memleketimizin biitiin lnymetli 

artistlerinin i~tirak edecegi bu san'at ge
cesinde Na~id aynca (Goriicii) komedisi
ni de oymyacaktn. llaveten, Hamiyet 
Yiiceses bir konser verecek, maestro J orj 
orkestrasile ecnebi varyete artistleri nu
maralar gostereceklerdir. 

ler duyu)uyor, dinleyenlerden baztlan da 
csi.it giigiimiinde ayakkab1:o> bahsi gec;tik
c;e, ellerini burunlanna gotiiriiyor, yiizle
rini ek§itiyor1ardl. Eyiibsultan hiikumet 
hekirni sozlerine devamla, merkeb iistiin
de giden siit~ii Hasamn giigumiinii pash 
ve rnundar bir halde gordiigiinii, Pirincci 
koyiinden donii11te Telsiz oniinde namaT. 
k1lan siit!<ii Salihin gi.igiimiinde kirli pa
c;avralar buldugunu, bunlar siit siizmege 
mahsus tiilbend saytlsa bile kullamlmtya
cak derecede kir1enmi~ o1dugunu, siitc;i.i 
Mehmedin giigiimlerini de ele ahnmtya
cak derecede berbad bir halde gorerek 
imha ettirdigini ilave etti. 

0 civar koylerden §ehre siit getiren bu 
siitc;iilerden rnahkemede haz1r bulunan ii
<;ii: cBiz bu ifadeyi kabul etmeyizb de
diler. Hekimle beraber gidip gelen Eyiib
sultan sthhiye memuru Arif Saydam, he
kimin anlatttklanm tekrarladt. Diger ba
ZJ ~ahidler de bu ~ekilde ~ahidlik edi
yorlardt. Hakim Arif, ba~ka iki ~ahidin 
dinlenilmesi ic;in muhakernenin devaml• 
m 2 7 rnay1s saat J 5 buc;uga buaktJ. 

Bir beraet karar1 Yeni yapdacak 

Kumar oynatmak ve oy- ticaret muahedeleri 
namaktan maznun olan
larm su~u sabit goriilmedi 

Gec;en hafta bir gece, saat yirmi iki 
buc;ukta, Beyoglunda lstiklal caddesinde-
98 numarah Marti apartlmanmm 3 nu
marah dairesini tarassud eden zab1ta me
mur1arl, o gece orada bulunanlar hakkm
da kumar oynatmaktan ve oynamaktan 
tahkikat yapm1~lardJ. Dairede oturan Bel
kts Suzan isimli gene bir kadmm; ora
da kumar oynatmaktan, Azizle Avram 
Kandiyanonun bu i§e delalet ve i~tirak 
etmekten ve ta~radan lstanbula gelmi~ 
zengin baz1 tacirlerin de kumar oynamak
tan ifadeleri almmt§, neticede Belkts Su
zan kumar oynatmak ve 8 ki~i de kumar 
oynamaktan Beyoglu ii<;iincii sulh ceza 
mahkemesine verilmi~lerdi. Bu dava bit
mi~tir. 

Muhakemede, dava edilenler kumar 
bahsini inkar etrni~ler, §ahidler dinlenil· 
mi~. vekillerinin vukuf ehli marifetile ke
§if istemeleri iizerine, hakim, vukuf ehli, 
dava edilenlerle vekilleri, rnemurlar ve 
diger alakadarlar, ke§fe gitmi§lerdir. Fa
kat giindiiz yap1lan ke§ifte d1§andan i • 
<;erisi goriilemediginden, ke§if, gece ya
p!lan bir ke§ifle tamamlanmt~hr. Mahke
mede okunan rapor, tarassudun yaptldt
gl Ahududu sokagmdaki 1 numarah a
partJmamn tarac;asmdan ve 60 metre me
safeden, elektrikle aydmhk ve perdeleri 
kalk1k oldugu halde cMarh> aparhma
nmm 3 numarah dairesinin i~erisi ve ay
nalar ktsmen goriilebilirse de orada bu
lunanlann kimler oldugu ve ne yapttk
lan iyice sec;ilemiyecegi tarzmdad1r ve 
hulasa, bu vaziyette tarassudla tam rii
yet ve te§his miimkiin olamtyacagt ileri 
siiriilmii~tiir. 

Rapora hie; bir diyecekleri olmad1gtm 
soyleyen iki avukat, dava edilen 9 ki~i
nin miidafaasmt yaparak, iddia edildigi 
gibi be~ ki~inin su~ iistii yakalanmadtgl
m, 2 800 kiisur liramn rnasada degil, o
rada bulunanlarm iizerlerinde c;1khgml, 
bunun kumara konmu~ para olmadJgmJ, 
fi§lerle iskambillerin de bulunduklan yer
ler ve say1larr itibarile poker oynandtgl

na delalet edemiyecegini ortaya atmt,lar
dJr. Miidafaada, pokerin nastl oynand1~ 
uzun uzad1ya anlattlml~, tarassuddaki iki 
zabtta mernurunun riiyete rnatuf vahid
liklerioe itiraz edilerek, bu arada: cEv
deki kalabahk, birbirile tam§an ticaret 
erbabmm sohpet etmesinden ba~ka bir 
§ey gostermez. Belk1s Suzan tarafmdan 
kapmm be§ dakika gee; ac;tlmas1 da ta
biidir; hie; bir evde c;alman kapl hemen• 
eeeik ac;1lmaz. Kumar oynanan bir yerde 

perclder indirilir. Hadise, bir buc;uk ay 
-evvel yap1lan garaza rniistenid bir ihbar 
neticesi ortaya c;Jkml§hr. lhbar edildigi 
gibi bu dairede 1400 lira kaybeden §ah
sm kim oldugu da mec;huldiir. Ayni a
parbrnanda terzi, di§<;i de bulundugun
dan kaptdan giren c;1kanm belli o1madJ
gi iddiast da aparttmana giren pek c;ok 
ki§iden hepsinin 3 numaraya ayak bas
tlgml ispata yetmez:. deni1mi§tir. Diger 
taraftan, faraza poker oynanm1~ olsa bile 
bu oyunun snf talihe bagh bir baht oyu
nu olmadtgl, pokerin bakara veya k1hc 
oyunlarma benzemedigi kaydile kumar 
saytlamtyacagl soylenilmi~ ve eger mah
kumiyet cihetine gidilirse cezalarm tecili 
istenilmi~tir. 

Hakim Kamil; vukuf ehli raporuna is· 
tinadla, dtljandan i~;eride ne olup bittigi 
lay1kt vec;hile sec;ilememesine nazaran; 
iki rnemurun tarassuda miiteallik §ahid
liklerile su~un siibut bulmulj sayJlamtya
cagma ve biitiin dava edilenlerin berae
tine karar verdigini bildirmi~tir. 

T ekamiil atolyeleri 
Maarif Vekaletinin k1z enstitii1erile ak

§am k1z san' at mekteblerinde hirer teka
miil atolyesi ac;maga karar verdigini yaz
rnJ§tlk. Bu ato1yelere aid talimatname 
Vekalet tarahndan haztrlanarak alaka -
darlara teblig edilmi~tir. 

lt~i yurdda§ ! 
Elindeki malzemeyi liizumu olduju kadar 

sarfeder ve hi~ bir §eyin ziyan olmamasma 
dikkat edersen, milyonlar tasarruf edilir. 
~imdi, oylc bir zamanda ya§tyoruz ki, 

malzemeyi israf etmek degil, 'i'Ogaltmak bor
cumuzdur. Her riyan olan §ey, hayat paha
lliJgtnt artJrtr, 

Ulusal Ekonomi ve Artt1rrna Kurumu 

Tiirk karasulan dt§mda, yabPnCI su • 
lara sefer yapacak vapurlarm miisaade 
almalan hakkmdaki kararname hiikiimle
rine aykm olarak Kostenceye giderek 
Hayfaya gidecek el}ya yiikleyen ve bu -
nun ic;in Bogazdan gec;erken tevkifine 
karar verilen Tiirk bayrag1m ta§JYan Ha
tay vapuru dun Bogazdan girmi~ ve tev-

Muhtelif memleketlerle 
miizakereler cereyan 

ediyor 
Hiikumet, muhtelif memleketlerle o -

Ian ticaretimizi yeni §ekilde tanzim et -
mek ve yeni istikametlere sevkeylemek 
maksadile halihaznda tical'i mi.inaseba -
ttm1zm inki~afa miisaid oldugu muhtelif 
memleketlerle birden ticari miizakereler 

ve ternaslar ba§lam1~hr. Bunlar, lsvic;re, 
Rumanya, Macaristan, ltalyadn. Alman
ya ile de yeni bir ticaret anlaljmast akdi 
ic;in miizakereler yap1lmaktadn, 

lsvic;re ile yeni bir ticaret anla§masr 
akdi ic;in §ehrimizde cereyan eden miiza
kereler bir hayli ilerlemi~tir. Bu rniizake. 
relerin yakmda intac edilecegi iimid edil· 
mektedir. Yeni anla~ma, harb vaziyeti 
dolaytsile iki mem1eketin §imdiye kadar 
ba~ka membalardan tedarik edip de 

§imdi alamadik1an rnaddeleri yekdigerin
den almast dolaytsile aradaki ticaretin 
geni§letilmesi esasma dayanmaktadn. 

Rumanya ile evvelce aramJZda yap1l -
mt§ olan ticaret anla§masJ dahilinde ti -

cari miinasebahmtzm yeniden tanz1m1 
ic;in miizakerelere bu giinlerde Biikre~e 
gidecek o 1an Ticaret V eka1eti D1§ Tica
ret dairesi reisi Servet Berkinin riyaseti 

altmdaki heyet tarafmdan ba§lanacaktn. 
D1§ Tiraret dairesi ikinci reisi Cclal 

Aygunt Pe§te'ye gitmi§ ve orada temas. 
lara ba§lamt§hr. Bu temaslann iki mem
leket ticaretinin inki~afmda biiyiik fay -
dalar temin edecegi §iiphesiz goriilmek. 
tedir. Haber verildigine gore Macarlar 
memleketimizden tiitiin mubayaatm1 ar

hrmaga karar vermi~lerdir.' Macar t).itiin 
inhisan erkamndan y oza nm riyascti al
tmda bir heyet bu giinlerde tiitiin muba.. 

yaatJ ic;in §ehrimize gelecektir. Macarlar 
maden1erimize kar§I alaka gostermekte, 
maden cevheri rnukabilinde rnakine ver
rnegi teklif etmektedirler. 

ltalyaya giden Ticaret V ekaleti lstan
dardizasyon miidiirii Faruk Siinter Ro • 
mada temaslar yapmaktadu. ltalyanlar 

son zamanlarda pamuga olan geni§ ihti.. 
yaclarmdan dolay1 memleketimizden taz
la pamuk alabilmek hususunda 1srar et· 

mektedirler. Bu 1srar yiiziinden Turk -
ltalyan ticaretinde bir c;6lc: rnii~kiilat c;Ik
maktadn. Rornadaki ternaslarm bu vazi
yeti tslah edecegi timid olunrnaktadtr. 

MUTEFERR/1( 

Maliye V ekili Ankaraya gitti 
~ehrimizde bulunmakta olan Ma:Hye 

Vekili Fuad Agrah, Jandarma umum ku
mandam General Cemil Cahid ve Emni -
yet umum miidiirii Ali R1za <;evik diin 

ak§amki trenle Ankaraya gitmi§lerdir. 

Harb malulleri haklnnda 
bir karar 

Harb malullerinin maa~la tavzifleri ha· 
Iinde dahi tekaiid maa§lannm kesilme • 
mesi ic;in alakadarlara emir gelmi§tir. 

Muamelede birlik ve intizamm temini 

ic;in bu gibilerin terfi zamlannm tekaiid 

maa§larile birlikte Diiyunu umumiye biit

c;esinden verilmesi ic;in de alakadarlara 

tebligat yaptlmt~hr. 

lngiltereye •smarlanacak 
vapurlar 

lngilterede Suvan - Hunter tezgahla • 

rmda in11asJ iizerinde rnutabtk kalman II 
vapurumuza aid kat'i anla§ma, vapurlann 

teslim ve teselliim tarihinin tespit edile -

memesinden dolayi akdolunamamll!hr. 

lngiliz firmast, harb vaziyeti dolay1sile 

vapurlann teslim tarihinin kat'i olarak 

tespit olunamtyacagmt, ancak §art, mu

allak olarak ibaz1 tarihler konulabilecegini 

bildirrnekte, hiikumetimiz ise vapurlann 

teslim tarihinin mukavelede kat'iyetle 

tasrihini ve gec;ecek giinler i-.in tazminat 

konulmasm1 istemektedir. Bu nGkta iize

rinde bu mutabakat has1l olamadJgmdan 

§imdilik anla§ma Miinakale Vekiiletinde 

durmaktadtr, ingiliz miimessilinin bu hu

susta Londradan talimat bekledigi anla
~JlmaktadJr. 

kif olunmu§tur. 
Hatay ~ilepine bir Liman inz1bat me

muru verilerek limana getirilmit ve Sah
pazan oniinde demirlemi§tir. 

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

Hatay §ilepi, Zonguldakta komiir ahr· 
ken bu i§i almt§ ve Kostenceye gitmi§ti. 
Bunun mes' ulleri milli korunma kanunu 
mucibince tecziye olunacaktu •. 
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Siyasi icmal 
Japonya • Amerika harbi 

N orve~ten eonra Holandamn A1· 
manlar tarafmdan i~gali ihtimali 
kar~tsmda Avrupah bu kiic;iik 

devletin Hind denizile rnutedil Olc:yanus 
arasmdaki biiyiik ve zengin rniistemleke 
imparatorlugunun rnukadderatl rneselesi 
gec;en Umumi Harbin akabinde diinya• 
mn yan niifusundan fazlasmm yagad1g1 
bu okyanus iizerindeki derin ve §iddetli 
ztddiyet ve rekabeti tekrar canlandtt• 
ffil§tl. 

lki tarafm hariciye naznlan F elemenk 
Hindistanma kendisinden ba~ka yabanel 
bir biiyiik devletin vaz'tyed eylemesine 
kat' iyyen rniisaade ederniyecegini beyan 
ederek bu rnesele yiiziinden silaha sar1l• 
maktan geri durm1yacaklanna §uphe bt• 
rakmamt~lardt. 

Fakat Norvec; topraklannda rniittefik• 
lerin gcni§ rnikyasta ihracat yapmalarl 
iizerine muharebe biiyiidiigunden Holan• 
damn istilas1 ihtimali uzakla§mtg ve diger 
taraftan Holanda kendisinin miistemleke• 
sini hie; bir biiyiik devlete blrakmtyacagl 
hakkmda iki tarafa da teminat vermi§tir. 
Bu vaziyet kar§tsmda Japonlarla Ameri• 
kahlar arasmdaki gerginlik hafiflemi§ gi• 
bi olmu§tu. 

Lakin Amerika parlamentosunda yeni 
bahri biit<;enin miizakeresi esnasmda ara• 
daki z1ddiyeti glclklayacak yeni rnesele• 
ler <;tkrnt§hr. $oyle ki Bahriye Erkamhar• 
biyei umurniye reisi Amiral Stark Japon• 
ya tersanelerinde §imdi her biri 43,000 
ton cesametinde sekiz siiper-drednot ya• 
p1lmakta oldugu haber almd1gmJ bildir• 
dikten sonra bunlara kar~L Amerikanm da 
52,000 tonluk alh aiiper-drednot yapma• 
ga ba~larnasm1 taleb etmi§tir. Bu taleb 
Arnerika efkan umumiyesini heyecana 
getirrnigtir. 

Diin de Bahri Harekat dairesinin ikinci 
~efi Amiral Taussig yeni bahriye biit~e· 
sini tetkik etmekte bulunan Ayan Meclisi 
Donanma kornisyonunda daha miiheyyic 
o)an !JU soz(eri soy)emi§tir: 

«- Uzak §arktaki ahvali hazua Arne· 
rikamn rnilli rnenfaatlerini pek ac;1k ola• 
ralc: tehdid ediyor. Bu ahvalin inkigaft 
neticesi olarak Amerikamn harbe aiiriik· 
lenecegini zannederim. Fakat biz Japon• 
yaya kar§l yalmz olarak harbetmek vazi• 
yetine dii§memeliyiz. lngiltere, Fransa ve 
Holanda boyle bir harbde Amerikaya 
yardtm etmelidirler. Amerikan donanma• 
SJ bu iic; devletin mutedil okyanustaki 
bahri iissiilharekelerinden istifade etmek 
iizere bu devletlerle miizakere baglama• 
hdu. 

lki aradaki harb miinhas1ran denizde 
cereyan edecektir. <;iinku ne Arnerika· 
hlar JaponyayJ ne de ]aponlar Amerika• 
y1 istil~ edMfl1ezler. Fakat JapoJl.lal.' ,i4\me• 
rikamn Filipin adalanm zaptetmege te• 
~ebhiis edeceklerdir. Bunun ic;in bir W 

raftan bu acl'alan fevkalade tahkirn etme• 
liyiz ve diger taraftan yeni siiper-dred• 
notlar yapmalt}'IZ.) 

Arnerika ile Japonya arasmda harbin 
oniine gec;ilemiyecegine §iiphe bnakmt• 
yan bu beyanat yalmz efkan umumiye• 
nin degil, hiikfunetin de dikkatini celbet• 
mi§, Hariciye Nazm Hull Amiral Taussig• 
in sozleri gahsi fikri <>lacaglm aoylemi~· 
tir. Lakin Amerikanm bahri emniyetin• 
den rnes'ul iki amiralinin sozleri gerek 
kongre, gerek efkan umumiyede Japon• 
yaya kar§l olan itimads1zhgt bir kat da• 

ha artnacaktlr. Bu iki biiyiik devletin 
harbe tutU§mast Arnerikayr Avrupa i~le• 
rine kan~maktan ve japonyayt bu har• 
be miiessir olmaktan menedecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAl' 

$EHIR 1$LERI 
Otobiis~iilerin miiracaati 
Otobiisc;iiler, Belediye riisumunun ahn• 

mamast ve Beyogluna giderken ~i§hane 
yoku§unu takib etmelerine miisaade edil• 
me~ ic;in Ankaraya bir heyet gondermir 
lerdi. Heyet ,ehrimize donmii§tur. Da ~ 
hiliye V ekaleti bun! ann miiracaatlerini 
tetkik etmektedir. Bir k1s1m otobiislerit1 
!;li§hane yoku§unu takib etmelerine mii' 
saade edilmi§tir. 

~ehir Meclisi azast hakktnda. 
bir karar 

Dahiliye Vekaleti, $ehir Meclisi aza5l' 
run Belediyeye bagh ve hiikmi §ahsiyetl 
haiz miiesseselerde aza olarak c;ah§maia• 
nna miisaade edilmemesini alakadarlara 
bildirmi§ti. $ehrimizde cemiyeti belediy" 

azasmdan bazt zevat Belediyeye bagh 0,... 
kiidar Tramvay §irketile Halic idaresindt~ 
aza olarak ifayi vazife etmektedirler. Bun' 
lann yerlerine ba§kalan tayin edilecektitc -···-Arkada~tnl ~ak1 ile yarahya:Jl 

kadm 
Oskiidarda Selmanaga mahallesind~' 

126 numarah evde oturan Marl adh genO 
bir kadm, aralannda ~1kan lc:avga esna : 
smda ayni evde oturan Beatris admdak\ 
arkada~m1 '<akile yaralaml§hr. Vak'a.11 

miiteaktb, Mari yakalanm1~, Beatris te" 
davi altma almmt~hr. 

CUMRURiYET 
Nusbas1 5 lru~tur. 

A bone ~eraitt { r%~'· 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
u~ ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Dikkat 

Haric 
rc;io 

2700 Kr· 
1450 It 

800 It 

Yoktur 

Gazetemize gonderilen evrak ve yazsflll' 
n~redilsin, edilmesin iade edilmez "' 

z1yatndan mes'uliyet kabul olunmaz. ~ 
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SON _ HABER LER 

Berlin matbuat1 isve~e kar~l 
~iddetli ne~riyata ba~lad1 

F ransa timalde yeni bir Alman taarruzuna 
intizar ediyor - Balllktaki Alman filosu zayif· 
ladigi i~in isve~ bahriyesinin rolii ehemmiyetli 

(Bq tamft birind a4hilede) 
Norve~le olan miinakalelerini temin ve 
biitiin Botniya' da yolu eerbest tutmak 
iizere lave~te aevkulcey~ noktalarmt ala
caklart giiniin melhuz oldugu miitaleasm
dadn. 

Almanlann boyle bir te§ebbiisii Baltt· 
gm anahtan olan Aaland adalarmm kon
tralu meseleaini tekrar ortaya ~tkaracak
ttr. Buzlarm erimesi Baltlkta aeyri.iseferi 
kolayla§ttrlr kolayla§hrmaz bu ihtimaller 
artaeaktn. Bu takdirde oyle iimid edili
yor ki, Finlandiya ile lave~ vaziyetin hakh 
k1laeagt bi.itiin tedbirleri alaeaklardn. 

Diger taraftan fU da ehemmiyetle kay
dediliyor ki, Alman donanmasmm zay1f 
di.i§mi.i§ olmasJ lsve~ deniz kuvvetlerinin 
ehemmiyetini dolayJsi!e artlrmt§hr. 

Ayni mehafi!de beyan olunuyor ki, ba
ZI memleketlerin zaytf ve kararstzhk gos
termit olmalan ve miistevlilelere kar§l 
mukavemet edeeek yerde bunlara istedik
lerini almaga J!li.isaade etmeleri ve aneak 
~ok ge~ kald1ktan eonra teesai.ifler izhar 
eylemeleri bu korkulan kuvvetlendirmek
tedir. 

Fran•ada endi,eler 
23 (a.a.) - Reuter ajanst bil-

den endi§e edilmektedir, 
Vaziyetin lskandinavyada yakmda in

ki~af etmesine, yani Almanlann isve~e 
taarruzu veya ihrae hareketi yapmalanna 
intizar ediliyor ve bu hususta hummah 
bir faaliyet sarfedildigi soyleniyor. 

Alman matbuatz lsve~i tehdide 
ba.pladz 

Berlin 23 (a.a.) - Alman radyosu 
bugiin tehdidkar ifadelerle lsve~e hiieum 
ederek demi~tir ki: 

cAlmanya, lsve~ matbuah tarafmdan 
ordumuzun §erefine hale! getirilmesini ee
zasJz bnakmJyaeakhr.) 

Svenska Dagbladad ismindeki lsv~ 
gazetesi, Alman tayyarelerinin T rond • 
heim eivarmdaki bir koyde Norvec; kadm 
ve ~oeuklarmt merhametsizee mitralyoz
den ge~irdi;,:ini yazmak ki.istahhgmda bu
lunmu§tur. lave~ matbuatl, son zamanlar· 
da memleketimize kar§l meydan okuyan 
teea"iizlerde bulunmaktadtr. Almanya 
~imdiye kadar bunu kaytdla iktifa etmi§
tir. Fakat lsvec; matbuatmm §imdi deh • 
~etli propagandasma sayfalar tahsis ettigi
ni gormektedir. 

Almanya, askerlerinin §ereflerinin kt· 
rtlmasma cevaz:eJZ tahammiil etmiyeeek • Paris 

dirivor: 
Bura mehafilinde Norve~teki hareka- tir. 

tm miittefikler lehine bir eereyan takib Almanya lave~ makamlarmm bu vazi
ettigi kanaati vard1r. Di~er taraftan, ls- yete nihayet vereeeklerini iimid etmek is• 
ve~ askeri mehafilinde lsvec;in ak1betin• tiyor.:t 

...................... , .. ,,,,.,,,,""""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllntlluuo""'"'"'"""""""'""""" 

"Sulhii bozacak bir 
,arttmtz yoktur, 

Amerika, Japonya ile 
harbe siiriiklenecektir! 

Bulgar Ba,vekili, koylii· Bir Amerikan Amiralinin 
lere hitaben miihim bir beyanabn1, Hariciye Na· 

nutuk soyledi Zlri tavzihe mecbur oldu 
Sofya 23 (a.a.) - Bulgar Ajanel hil

diriyor: 
Bulgar Batvekili Filov, halen eyaletler· 

de bir tetkik aeyahati yapmaktadtr. 
Filov, timali Bulgaristanda Ugarc;in 

koyiinde binleree koylii oniinde bh nutuk 
aoylemi§ ve demi§tir ki: 

«- Diinyanm trajik hadiseler ge~ir • 
digi bu zamanda, bizler, Bulgaristanda, 
inhiraf etmekeizin aulh ve bitarafhk, ya
ratJeJ ekonomik faaliyet ve ki.iltiirel terak
ki ve milli birlik siyaaetini takib ediyoruz. 

Memleketimiz, batlamJt olan harbe 
. -i.iri.ikleneeek mi? Herkesin biz den sor -
dugu sua! budur. 

Aziz koyliiler, size §UrasJm temin et· 
meliyim ki, yaln1z Bulgaristand:t .:legil, 
£akat, Balkanlarda da daha uzun mi.iddet 
tmlhtan istifade etmek i~in escielt iimidleri
miz vard1r. 

~undan kat'iyetle eminim ve bunu bil
hassa tebariiz ettirebilirim ki, bizim ic;in 
eulhun bozulmasmt intae edeeeginden 
korkulaeak herhangi bir §art veya hadise 
meveud degildir.:t 

Bulgar Ba,vekilinin bu aozleri, bin • 
leree koyliini.in §iddetli ve hareketli alkJ§
larile kartllanmJ§tlr. 

Y eni ingiliz biit~esi 
2 milyar sterlin 

Londra 23 (Hususi) - Maliye Nazi· 
r1 Sir Con Saymon, lngilterenin yeni bi.it· 
~esi hakkmda Avam Kamarasmda izahat 
vermittir. Bu izahattan anla§tldJgma go· 
re, yeni biit~e, eskisine nazaran yiiz mil
yon •terlin fazla olaeaktJr. Biit~edeki 
zamlan temin maksadile vergilere yap1la· 
cak zamlar sayesinde 116 milyon 5 16 bin 
eterlin temin edilecegi tahmin ediliyor. 

Maliye Nazmnm beyanatma nazaran 
Ilk defa olarak istihlak vergisi sistemi tat
bik edileeek, ve bira ile tiitiin fiatlanna 
zam yapJ!aeaktJr. Aynea telefon miikale
meleri iieretlerine yiizde 15, hususi tel • 
graf iieretlerine de yiizde 25 nispetinde 
zam yap1laeaktJr. Varidat vergisi de ye
niden bir miktar artmlaeaktlr. 

NazJI sozlerini bitirirken 1941 martm
da biteeek alan bu yt! zarfmdaki masraf
lar hakkmda baz1 tahminlerde bulunmu~
tur. Masraf iki milyar sterlin olaeaktir. 
Milli bore faizi olarak 2 30 milyon ode
necektir. Diger faizler I 7 milyon, askeri 
masraflar 420 milyon ve azami yekun 
masraf miktan iki milyar 667 milyon o
laeaktlr. 

Ma~ek «Sirb • H1rvat birligi 
Balkanlara misal olmahdir» 

diyor 
Biikre, 2 3 (a. a.) - Curentul gazeteai 

Zagreb' deki hususi muhabirinin Yugos
lavya Ba~vekil muavini Ma~ek ile yap
hgJ bir miilakah ne§retmektedir. 

Bu miilakat esnasmda Ma~ek, bilhassa 
Strblarla H1rvatlar arasmda 2 6 agustos 
1939 da akdedilen itilafm Tuna havza
&t_ndaki biitiin milletler ic;in bir misal te§· 
ktl etmesi laztm geleeegini ve Avrupa
daki aulh davasma hiz111et edeeek olan 
•iyasi ve iktlsadi i§birliginin aneak bu 
•uretle tahakkuk edebilecegini soylemi~
lir, 

Vatington 23 (a.a.) - Bahrt harekat 
reisi muavini Amiral Taussig, ayan mee· 
lisi harieiye eneiimeninde a§agtdaki be· 
yanatta bulunmu§tur: 

«- Uzak§arktaki vaziyet, milli men· 
faatimizi ac;1kc;a tehdid etmektedir. Uzak· 
§arktaki vaziyetin degi§mesi yi.iziinden 
~1kmas1 muhtemel bir harbe si.iri.iklene • 
cegimizi tahmin ediyorum. J aponyaya 
kar§J tekba§Jmtza muharebe etmek vazi • 
yetinde kalmamiZ icab eder.) 

Hatib, F ransa, lngiltere ve Holandn
nm Amerikaya yardtm etmeleri ve Bii • 
yiik Okyanustaki iislerinden Amerikan 
gemilerinin istifade edebilmeleri i~in bu 
i.i~ devletle uzla§malar yaptlmasl teklifini 
ileri si.irmii§tiir. 

Amiral Taussig, sozlerine §U suretle de
vam etmi§tir: 

<- Harb, bir deniz muharebesi teklin
de olaeakttr. Biz Japonyayt istila edemi
yeeegimiz gibi Japonya da Amerikay1 is
lila edemez. Fakat Japonya, Filipinleri is
tilaya te§ebbi.is edeeektir.:t 

Hatib, netiee olarak, Filipinlerde zapt 
ve teshiri kabil olmtyan bir deniz iissi.i ve 
hi~ ara vermeden yeni z1rhhlar in§aSJ tek· 
lifinde bulunmu§tur. 

Va§ington 23 (a.a.) - Bahriye cnei.i
meninde Amiral Taussig'in beyanatl iize
tine Hariciye Nazm Cardel Hull'i.in naza
n dikkati celbedilmi§tir. Amiral bu beya
natmda Japonya ile harbi gayrikabili i~
tinab telakki etmi§tir. 

Hull, matbuata verdigi cevabda, hii· 
kCimetin tamamile muayyen bir hariei si· 
yaseti bulundugunu ve Taussig'in kendi 
§ahsi noktai nazannt beyan etmi§ olaea
gml soylemistir. 
Amerika, Tiyen~indeki ablukadan 

,ikayet~i 
Tokyo 23 (a.a.) - Birle§ik Amerika 

el~isi Crew bu gi.in Harieiye Naz1r mua
vini T ani' yi ziyaret etmi~tir. 

Harieiye Nezaretinin soz soylemege sa
lahiyetli bir riiknii, Crew'in Tiyenc;in ab
lukasmm ahiren ,iddetlendirilmesi neti -
eesinde Amerika tebaasmm ugrad1g1 za
rarlardan dolay1 hiikCimeti namma §ika
yette bulundugunu soylemi§tir. 

Sofyada Bulgar · Sovyet 
miizakereleri 

Sofya 23 (a.a.) - Bulgar Maliye Na
ZITJ Bo§ilof, Sofyada bulunan Sovyet ti· 
earet heyeti azas1m kabul etmi§tir. Heyet 
iki memleket arasmdaki tiearet rnilna • 
sebetlerinin inki~af1 i~in miizakerelerde 
bulunmaktadtr. Coriismede ihraeat ens
titiisile bankalarm mi.imessilleri de haztr 
buh.nmu~lardJr, 

Japonya, Rumanyaya petrol 
mukabilinde silah satmak 

istiyor 
Biikref\1 23 (a.a.) - lyi haber alan 

mahfillerde bey an edildigine gore, J a -
ponya, Japan eslihasma mukabil Ruman
yadan iptidai maddeler ve bilhassa pet
rol almag1 teklif etmi~tir. 

lkt1sadi mahfillerde iki memleket a • 
rasmda muntazaman miibadele yapJlma
smJ temin i~in Rumanya hiikumetile baz1 
bi.iyiik J apon trostleri arasmda yakmda 
mi.izakerelere ba~lanacagma dair verilen 
haberlerin teeyyiid etmedigi beyan edil. 
mektedir. 

CUMHURIYET " 3 

lanmtzm biitlin kuvvetile kar~1 koyaca-
gtz I» 

Diyorlar. Bunu boyle yaRacaklann
dan eminiz. Fa kat i~ yalmz kendi milli 
kuvvctlerine kalsa 4):tkacak neticeyi onlar 
da bilirler. N orve4):te misali goriildugii 
Ve4):hile bedihidir ki bu kiicriik memleket
lere vuku bulacak taarruzu onlardan once 
ve herhalde onlardan 4):0k kuvvetli ham
lelerle lngiltere ve Fransa kar~Ilamaga 
mi.isaraat edeceklerdir. 

Kiicriik Holanda ve kii4):iik Bel4):ika 
Alman istilasma kar~t ~imdiden lngiltere 
ve .Fransa ile elbirligi etmege kalki~salar 
bu be!ki harbi kendi topraklanna nakle
den bir tahrik olur diye korkuyorlar. Fa· 
kat bilmeyiz nasi! gormemezlik ediyorlar 
ki kendileri ~imdiden harbin 4):emberi i~in· 
de bulunuyorlar. Avrupanm altm1 iistiinc 
getirmek iizere ba~layan biiyiik dava: 

- Bu zavalhlar bitaraf. Onlan rahat
stz etmiyelim. 

Diye affedecek degildir. Bu harbde 
Avrupamn i4):inde bulunmak, istemiye is
temiye davanm icrinde bulunmak demek· 
tir. Kavga biitiin Avrupa milletlerinin ha
yatlan iizerindedir. Ba~layan crok biiyiik 
c;arpi~madan iki netice pkacaktu: T ota· 
liter cephenin galibiyeti, bu takdirde Av
rupamn esareti, demokrat cephenin muvaf
fakiyeti, o halde milletlere hayat hakkt 
tamyan hiir ve insant bir nizamm kurulu
~u. Ay aydm hesab bellidir, milletler ka
rarlanm verebilirler. 

Garibdir ki kendilerine kiicriik memle
ketler dedigimiz Halanda ile Belcrika 
diinya ol4):iisiinde oyle Avrupa kit'asmm 
bir ko~eciginde goriildiikleri gibi kiic;iik 
memleketler de degildirler. Bunlar Av
rupadaki kiicriik memleket crercrevelerinin 
yamba~mda hirer imparatorlukturlar: 
Her birinin kendi boylarmdan on kere, 
yiiz kere biiyiik miistemlekeleri vardir. 

Daha ge4):en gun Japonyanm ortaya 

I 
koymasile F elemenk Hindistam diye kar· 
~1m1za <;tkan mesele neydi ~ Bu vesile ile 
herkes gormii~ oldu ki kiicriik Holanda 
Okyanuslar a~m hemen hemen koca bir 
lut' anm sahibidir. J apanya: 

- Eger Holandaya bir hal olursa 
F elemenk Hindistammn ba~ka bir devlet 
eline gec;mesine muvafakat edemem. 

Dedi. Bunu o koca miistemlekenin J a
ponya tarafmdan istilasma bir i~aret te· 
la.kki eden Am erika: 

- F elemenk Hindistamm J aponyamn 
almastm kabul edemem. 

Mukabelesile ayaklandt. 
N e oluyor, oliimii ihtimalile Holanda

mn mirast mi payla~thyor~ Peki, ya Bel
crikanm Almanyadan biiyiik Kongo miis
temlekesi? Onu kim koruyacak veya be
nimseyecek ~ 

Ve zaten Avrupa haricindeki bu bii
yiik iilkelerin ~imdiye kadar kiicriik mem
leketler elinde kahp gitmesi nasi! mum
kiin oluyordu ~ Hatta binnefis kii4):iik 
memleketlerin milli hirer mevcudiyet ola
rak ayakta durmalart nastl kabil olmu~tu 
ve nastl kabil olmaktadtr ~ 

,Simdiye kadarki nizam, biiyiik tarih 
devirlerinin muhassalastdtr, ve milletler 
arasmda biiyiik devletlerin ve bilhassa de
mokrasilerin tesis ve idame edegeldikleri 
muvazene bu muhassalantn muhafazasma 
hizmet ediyordu. 

,Simdi biiyiik bir isyan ve ihtilal oniin· 
deyiz. Muvazeneyi ytkarak diinyayi ye· 
niden taksim etmek isteyen kuvvet!er 
ayaklanmi~tlr. Bazilart di~ havatlan iti
barile imparatorluk olan kiicriik milletler 
topun agzmdad!rlar. T otaliter cepheyi 
te~kil eden ihtilalci kuvvetler diinyada 
kendilerinden ba~ka kii4):iik biiyiik deviet 
hirakmtyarak ciimlesini esaret altma al
mak isteyorlar. 

,Simdi gelin de siz Holandanm, Bel<,:i
kamn, lsvic;renin ve Balkanlann bitaraf
hklarmda aktl ve mantlk bulun bakahm. 

Kiicriik ve orta milletlere gore demok
rasiler cephesinde miimkiin olan siir' at ve 
azamt sarahat ve kat'iyetle yer almak, 
ic;ine girdigimiz ihtilal devrinin ba~ka tiir
liisiinii dii~iinmege imkan olmtyan bir za
ruretidir. Y oksa her memleket Danimar
ka ve Norvec; gibi son hadde gelmegi bek
ledik4):e Avrupa trajedisi katmerle~erek 
siiriiklenecek ve siiriikleyecektir. 

YUNUS NADI 

italya, ha va ordusuna 7 
milyar tahsisat ay1rd1 
Roma 23 (a.a.) - ltalya hiikumeti, 

geni~ bir teslihat program! tanzim ve tat· 
bik ve hava iislerile hava servisleri in~a 

ve te~kil edebilrnesi i~in askeri havac1hk 
te~kilatma 7,600 rnilyon liret kredi ao,;
ml~hr. 

Meclise tevdi edilmi~ olan kanun layi
hasJ, bu kredinin §U suretle tevzi edileee
gini nattk bulunmaktadu: 

19 39 • 1940 mali senesi i~in 3 milyar, 
1940 - 1941 senesi i~in iki bu~uk milyaT 
ve 1941 • 1942 senesi i~in bir milyar I 00 
milyon ... 

Frans1z rejisorii 
Ankara 23 (Telefonla) - $ehrimizde 

bulunmakta olan Franstz rejisorii bu ak
tam lstanbula hareket etti. 

Y azan: Dr. Ibrahim Zati Oget A rkada§Jm Peyami Safa, dun ken· 
di siitununda cA!danmamak:t 
bathgl altmda bir yazl yazd1. 

F rans1zlann Paris Mondial radyo istasyo. 
nunun, resmi ve mevsuk haberleri verdik
ten sonra, geri kalanlan bildirmeden ev
vel: cBundan sonra verecegimiz haber
ler hususi kaynaklardan geldigi i~in ihti
yatla kar§tlanmasJ !azJmdJr:t dedigini ve
sile ittihaz ederek yalan haberlere kar~l 
gazeteeilerin de, halkm da uyamk bulun
masmJ pek hakh olarak tavsiye etti. Aziz 
arkada§Jm, «Hat·adisi ya::anlara da, oku
yanlara da diiJcn biiyiik millE vazife: Bii
tiin re5mi tebliii,lerin teyid etmedii!,i haber
lere aldanmamak:t ttr, diyor. Ben, hatta. 
resmi tebliglere de hemen inanmamak 
laztm geldigini, a~ag1da baz1 misallerile 
goatereeegim. Fakat, ondan evvel. halk
tan ziyade gazeteeilerimizin ~ok dikkatli 
olmalan ieab ettigini soyleyeeegim. Me
sela, lzmirli bir okuyueum, bana bir ga
zete gonderdi. Bu, 16 nisan ak'lamt ya
pJlmJ§ bir ikinci tabtdtr. Biiyiik ba~hklan 
arasmda, bir tanesi §oyle diyor: 

Bu mevzuu konu§urken pek zaruri ola
rak serseri ve miierim gender problemi 
bahse esas te§kil edeeektir. Oyle bir prob
lem ki di.i§iiniirken, konu§urken insanlara 
tstJiab ve elem veren biiyiik bir derde te· 
ma• etmi§ bulunuyoruz. 

c:;;:aeuk ve kanun... Birbirlerine ne ka
dar aykm ve ztd kelimeler... V e bu z1d 
kelimeleri, fikirleri bir araya getirmek, 
birle§tirmek nas1l mi.imkiin olur} c:;;:oeuk 
ki ne§' e ve §eta ret kaynagt, ~Jlgmeasma 
eglenee ve kahkaha mevzuu olan bir mah
luk ... Kanun ki eiddi, agn, §iddetli i~ti
mai bir vastta ... Bu agJI disiplin silindi
rine bu mahluk tahammiil edebilir mi? 

Gene bir c;oeugun fena bir hareketi, 
bir kabahati bizim bi.itiin hislerimizi sar· 
sar. c:;;:unkii pek tabii olarak biz ~oeuk
lan masum ve §en gormek isteriz. Daha 
bi.iyiidi.ikleri zaman ise §ebabet ya§lannda 
heyecanlarmm §iddetinin bazan yanh§hk
lara ve uli.ivviieenablanmn bazan ihtiyat
stzhklara miincer olabileeegini de dii§ii
nebiliriz. F akat mayub hareketleri asia 
hatmmtza getirmek istemeyiz. Fakat ma
alesef biiti.in bu hissi dii§i.ineelere ragmen 
§Urada burada i§te bu c;oeuklann bir~ok 
kabahat ve mayubata miinhemik olduk
lanna ve hatta einayetler yaptlklarma bi.i
yi.ik bir yeisle §ahid oluyoruz. 

Ciiriim i§leninee kanunun miieyyidesi 
olan kar§thk da, yani eeza da artaya '>I· 
ktveriyor... Fakat ~oeuga kar~J ne gibi 
eeza tatbik edileeek? Su~luluk ve onun 
arkasmdan ceza tatbiki noktasJ ... Ciiri.im 
i§lemek mefhumlan ve netayiei ... Fakat 
acaba on iki on ii~ ya§mdaki ~oeukta 
bunlar var m1dn? Bu ya§taki ~oeuk bunu 
lay1kile dii§i.inebilir mi} ile, eemiyet ve 
muhit bu gene miierimden daha ~ok miit· 
tehim ve maznun degil midirler? l~te me
sele budur ve biitiin bu dii§iinceler saklt 
kalamaz ve kalmamalJdJr. 

<;oeuk einaiyatt hakkmda din i§lerile 
ugra§anlardan tutunuz da filozoflar, ter· 
biyeciler, adliyeciler, doktorlar, antropo· 
lojistler ve nihayet birc;ok alieenab, hayu
perver insanlar otedenberi me§gul olagel
mi§lerdir. Maddi alakast meveud olma• 
dan auf insani hisler tahti tesirinde olarak 
bu mesele ile birc;ak miinevverler me§gul 
olmu§lardJr. c:;;:unki.i hakiki bir medeni in
san, c;ok eski bir darb1meseli kendisine 
daima §iar edinmi§tir: 

cMademki insantm; insaniyete temas 
eden her §ey benim yabanetm saytlamaz 
ve beni alakadar eder.:t 

* Cocuk ciiriimlerinin sebebleri ... 
c:;;:oeuk eiiri.imlerinin sebebleri ~oktur. 

Bu sebeblerin bir lu.emt her zaman tesa
dii£ edilen umumi ve daimi sebeblerdir 
ki bunlar ekseriyeti te§kil eder. Diger kts· 
mt da nadir olan sebeblerdir. Bunlart 
anzi eebebler diye de tarif edebiliriz. 
Belliba§h olarak iki esash ami! bu mii
him davada yer almaktadn: Birisi ~oeuk
lann akli ve ruhi yaradth§ bozukluklan· 
dtr; digeri de i~timai ' 'e ailevi diizensiz· 
lik ve bozukluklardJr. Bunlan hulasaten 
tetkik edeeegiz. 

Ruhi gerilikler ve kusurlar, miierim 
c;oeuklarda hemen daimi bir karakterdir. 
Bunda bir~ok miiellifler mutabtktular. 
Prof. Rejis daha 1912 senesinde Bordo
daki me§hur tebliginde, miierim ~oeuk
larda gerilik nispetini yiizde 80 olarak 
gostermi§ti. Prof. Kolen, ~oeuk t1b ka· 
nunu tretesinde bu nispeti yiizde 79 ola
rak tespit etmi§tir. 0 tarihten 1928 se· 
nesine kadar yaptlan miiteaddid taharri
yatta, istatistiklerde daima bu nispetin 
devam ettigini gori.iyoruz. En son Etyen 
Marten ve Moro'nun Sen Pol hapisane· 
sindeki istatistiklerinde bu nispet yi.izde 
80 olarak goriini.iyar. Hulasa, on mile
rim ~oeugun sekizi aklen ve ruhan geri
dir. 

~imdi bu geriliklerin nevilerine mah· 

sus bir istatistik takdim ediyoruz: 
Prof. Marten'm I 00 ~ocuk iizerindeki 

tetkikleri: 
Bunlardan: 
21 normal, 
79 anormal. .. 
Bu 79 anormalden: 
30 ahlakstzlar, 
26 tamamen geri olanlar, 
14 k1smen fena karakterli alanlar, 

8 ~ok tembeller .. . 
Doktor Hober'in 79 miierim ~oeuk 

iizerindeki istatistiklerinin netieesi: 
2 7 ~oeuk ya§lanna nispetle 3 • 4 ya§ 

geri ve belahat arazt, 
20 instable, sebatstz ve kararstzlar, 
2 3 preversler, tab' an ahlaksJzfar, 

8 hastalar (sar'ah, felci kat'i, mee
nunlar ve ansenalistler). 

Bu rakamlardan miierim genclerin he
men yi.izde ellisi belahat ve ahlaksJzlar
dan mi.irekkeb oldugu anla§Jhyor. Bun-
1ann ci.iriim i§lemeleri tamamen i~timai 
kavtds1zhklann neticesidir. Eger bu za
valhlar 1aytkile himaye ve terbiye edil
mi§ bulunsalardJ miierim olm1yaeakard1. 

* Bu istatistiklere dikkat edileeek olurll!. 
Lombrozo'nun me~hur canizad yani ana· 
dan dogma miierim nhariyesine tiiphe
siz yer vermemek ve buna biiyiik bir e· 
hemmiyet atfetmemek ieab ettigi netice
sine varacagtz. Bu nazariye, i~timai nok
tai nazardan da kabule f&yan degildir. 
Bir c;oeugun, bir tahsm, her ne olursa 
alsun ve ne yap1hrsa yap1lsm, gene mut· 
lak eiiriim i§leyecegini kabul etmek ve 
berve~hipe§in mahkiim etmek cidden bii
yiik bir eiir' ettir. Dr. Hober'in istatisti
ginde yaln1z bir defa cinneti ahlakiye gos
terilmi§tir. Prof. Etyen Marten'in istatis
tiginde, ii~ yi.iz vak'ada, biitiin ~·h~ma
lara ve gayretlere ragmen tam bir ahlak· 
s1zhk vasfmt ve adeta bir sevkitabit il
casile mi.itemadiyen ahlaks1zhga ve ciir· 
me siiri.iklenen ancak bir iki vak'a zikir 
ve tespit edilebilmi~tir. Tecriibeler, tet
kikler ltalyan mektebinin yani Lambrozo 
ve talebesinin nazariyesini tamamen aan
ml§hr. Bu nazariye ve fikre kar§l parlak 
bir surette miieadele llC<an Prof. Laka
sani ve taraftarlan, ciiriimlerde uzvt ve 
ruhi bozukluklann tesirini inkar etme • 
mekle beraber muhitin ve i~timai ~erai· 
tin en biiyi.ik ami! oldugunu ispat etmi~
lerdir. Bu tezin bu §ekilde kabuli.i c;ok 
c-esaret veriei bir mahiyettedir. Eger ana. 
dan dogma miierimlik, ahlakt einnet ve 
gayrikabili irea bir sevkitabiiye tabi ola
rak ika edilen ei.irumlerle me!Uf olanlan 
umumi ve miinte§ir bir kaide gibi kabul 
"'....l ........ ~t:L. ulUn:to.k, a..au"-. t,....., .... u .... ,tau. ~--•• 1 .. 

Ian tslah etmek iimidinin ortadan kalk
mast, bunlann ei.iriimlerinin ve kabahat· 
lerinin tekami.il ve inki§afma kartt kol
lanmtzm bagh kalmasl ve kendilerini ku
durmu§ hirer hayvan gibi telakki ederek 
imha etmek ieab edeeekti... <;ok tiikiir ki 
yukanda zikrettigimiz . rakamlar ve ista
tistikler bunun tamamen aksini goster· 
mektedir ... Miierim c;oeuklann ~ahsi ano
malilerini ktsmen kabul etmekle beraber 
as1l kabahatin, u1l mes'uliyetin boyle ~o
euklann muhiti olan cemiyet, aile iizeri· 
ne yi.iklenmekte oldugunu gene bu gra
fikler gostermektedir. 

Burada, Prof. Lak11.sani'nin bir sozii • 
nii tekrar etmekten kendimi a lamtyaca· 
~1m . . Lakasani, muertm ~oeuklar ic;in: 
t.Bunlar zaman zaman zarara1z olan bi
rer mikrobdurlar. Fakat bu mikroblarm 
zehrini vermesini artlran kolavl•kla ne!j
vi.inema bulduklan cemiyet de bir nevi 
et suyu ve kiilti.ir vasah raliinii ifa etmek
tedin diyor. 

0 halde, yalmz birini miinhasir~tn mea
ul tutmak a~l" d,-,l';TU olamPI.,, 

Dr. Ibrahim 1.ati l1iet 

clngiltere, Non·et:;e hudud5uz bir kredi a<;· 
m4tzr. Onlara haytr dua ile imdad yeti~ti· 
receii,i tuhafl!if.zm yapmakta devam ediyor.-. 

Halbuki mi.ittefikimiz lngiltereye kar§J, 
bir Tiirk gazetesinin boyle bir serlevha 
koydugu giin, yani 1 6 nisan sabaht ~tkan 
gazeteler lngiliz amiralhgmm §U resmi 
tebligini ne§retmi§lerdi: 

eN orve,in muhtelif yerlerine I ngiliz kuv· 
vetleri bu giin ihrac edilmi~ bulunuyor .:t 

Bu resmi tebligin biiti.in gazetelerimiz· 
de c;1kttg• giiniin ak§ammda, bir Turk ga· 
zetesinin, Tiirkiyenin miittefiki lngiltere· 
nin Norve~e yardtmile alay etmesi. oa~l· 
laeak ve aemaeak bir miibali.tsJzhktu ki 
ancak Alman radyosuna yara~1r. 

$imdi resmi tebliglerin de hepsine j. 
nanmak caiz olmad1gma gelelim. Biiyiik 
Harbin batmda, Almanlar, Bel~ikadaki 
Liell'e (Liyej) kalesine baskm §eklinde 
bir hiieum yapmt§lardJ. Agustosun 7 nci 
giinii aktaml, bir Alman harb tebligi ~~k
tt: 

cLiege, bu $abah Alman ordusu tarafzn· 
dan zaptedil mi$tir. :t 

Arkasmdan bir Bel~ika resmt tebligi 
inti§ar etti: 

<Liege htilti mukavemet ediyor.'J> 
0 zaman lstanbulda ~tkan almanea 

Osmani§er Loyd ile fransJZea Istanbul 
gazeteleri arasmda, 16 agustosa kadar 
Liege etrafmda resmi tebliglere istina· 
d~~ b_i! miieadeledir devam edip gitti: 
Bm Ltege ahnd1, diyor; oteki Liege hala 
dayamyor, iddiasmda 1srar ediyordu. 

Hakikat §uydu: General Ludendorf 7 
agustos sabah1 14 iinei.i tugaym ba§mda o-
larati T iP.a-. ·-L-:- ... .,:--: .... _ .-1..-:- ~··· .. -• 
tarafmda bulunan eski zaman kalesini h1· 
gal etmi§ti; fakat flehrin etrafmdaki Li
ege mi.istahkem mevkiinin asJl istihkam 
ve tabyalan mukavemet ediyorlard1. Bu 
tabyalann en sonuneusu 16 agustos Bit· 

baht dii§muo ve Liege mi.istahkem mev· 
kii, aneak, o giin sukut etmi§ti. Liege'de 
mevzuu bahsolan §ehir degil, miistahkem 
mevki oldugu i~in, Alman resmi tebligi 
kelime uzerinde oynayordu. Caliba, §im
di de Norve~teki harekat etrafmda, bil· 
hassa Narvik'te ayni kelime oyunlanm 
yap1yor. 

Millet Babasintn iltifall 

Filvaki, Almanlann miittefikleri alan 
ltalyan gazetelerinin Narvec; muhabirleri, 
Norve~e ii~ lngiliz ve F rans1z tiimeni 
~1khgm1 bildirdikleri halde, Almanlar ha
la, resmen miittefiklerin bi.iyiik kuvvet• 
lerle karaya ~1kttgm1 kabul etmiyarlar; hu 
hakikati geveleyip duruyorlar. Sonra Al
man resmi tebliglerile gene resmi mahi
yette olan Alman radyosu, kendi tayyare• 
lerinin her giin birka~ lngiliz harb gemi· 
sini batJrdJgmJ iddia ediyorlar. 0 kadar 
ki Alman tebliglerine inamrsan1z, lngiliz 
donanmasmm yansmdan fazlast ~oktan 
denizin dibine inmi§ ve ~imal denizi ha· 
kimiyeti Alman filosunun eline ge~mit 
olmak iktiza ederdi. 

<Ba# taratt 1 tn~ sahltede) 

Ankarada yaptlan merasim 
Ankara J.; (a. a.) - J\tlilli hak1miyet 

bayrammm yirminci ytldoniimii bu giin 
§ehrimizde derin sevinc ic;inde kutlanml§· 
tJr. Bu miinasebetle bi.itiin resmi ve hu· 
susi dairelerle evler bayraklarla donatll
ml§ bulunuyordu. 

Bu giiniin, ayni zamanda ~oeuk haf
tasmm ilk gi.inii olmas1 dolayJsile Ti.irk 
yavrulan milli hakimiyet bayramile bir
likte c;oeuk haftastnt biiyiik tezahi.iratla 
tes' id eylemi§lerdir. 

Ilk mekteblerle orta mekteblerden se
~ilen ~oeuklardan mi.irekkeb bir grup 
ba§larmda c:;;:oeuk Esirgeme kurumu ve 
Maarif miidiirli.igii erkan1 oldugu halde 
Atattirkiin muvakkat kabrini ziyaret ede· 
rek bir ~elenk koymu§lar ve Ebedi ~ef
lerinin manevi huzurlannda tazimle ig!l
mi§lerdir. 

Saat 1 0 da ilk mekteblerden son St· 
mf talebelerile orta mektebler, liseler ve 
san' at mektebleri talebeleri grup grup 
Ulus maydanma gelerek zafer abidesi et
rafmda kendilerine aynlan yerleri almt§· 
lardu. 

Saat 10,30 da mJZJkamn i§tirakile soy
len en lstiklal mar§tnl miiteak1b c:;;:ocuk 
Esirgeme kurumu adma abideye bir c;e
lenk konmu§ ve bunu gene minimini yav
rulann hep birlikte soyledikleri ~ocuk 
mar§t takib eylemi§tir. 

Zafer abidesi oniindeki bu tezahiirat 
esnasmda Erzurum meb'usu Nakiye El
giin soyledigi heyecanh bir nutukla gene
Jere ya§ablan bi.iyiik giiniin manasm1 ve 
degerini anlatmJ~ ve Atatiirkiin aziz hatJ
rasmJ anarak Milli ~ef lnoniiye kar~t bii
ti.in millet~e duyulan derin baghhg1 ifa
de eylemi§tir. 

Ondan sonra Maarif miidiirile mekteb
ler adma soz alan ilk ve orta mektebden 

hirer gene, ayni hislere tereiiman olmut· 
lar ve bi.iyiik esere kar§t alan earsJlmaz 
imanlannt teyid etmi§lerdir. 

Bu hitabeleri ~oeuk mar§t takib etmi§ 
ve merasime i§tirak etmekte olan bi.iti.in 
mektebliler abide oniinde bir ge~id res
mi yaparak alay halinde yiiri.iyi.ite gec;
mi§lerdir. Alay tehrin ana eaddelerinden 
ve bu eaddeler iizerinde toplanmJ§ bu
lunan halkm sevgi tezahiirleri ve alkt§lan 
arasmdan ge~erek Samanpazarma gelmi§ 
ve burada dagtlmt§hr. 

Bayram her taralta sevincle 
kutlulandz 

Ankara 23 (a.a.) - Yurdun muhte· 
!if yerlerinden aldtglmJz telgraflar milli 
hakimiyet bayramile c;oeuk haftas1 ba~j
langJemm biiyi.ik bir sevine i,.inde kutlu
landtgl, yap1lan toplanttlarda en heye
canh ifadelerle rejime ve bi.iyi.iklerimize 
kar~J sars1lmaz hislerin izhar edildigi bil
dirilmektedir. Bu mes' ud giin vesilesile 
ba~ta (:oeuk Esirgeme kurumu oldugu 
halde bircok te§ekkiiller yoksul c;ocuklan 
giydirmek suretile onlan bu gi.izel bay
ramlannda sevindirmi~lerdir. ---·---Sofy2..daki Alman el~isinin 

bir tekzibi 
Sofya 2 3 (a. a.) - Alman e!,.iligi Bul

gar matbuatma verdigi bir tebligde Yu -
goslavya, Rumanya ve Tiirkiyeden hi~ 
bir Almanm hudud harieine ~JkanlmadJgJ 
bildirilmektedir. 

Amerika, Kanadaya 13 liiks 

Harbde, iki taraf da muhtelif sebeb
lerle az ~ok yalan soylemek, teviller yap
mak zaruretindedirler. F akat, bunda da 
i§i fazla ileri gotiirmemek, yalancmtn evi 
yanmt~, kimse inanmamJ§ vaziyetine di.i§• 
memek lazJmdJI. Almanlann, bu harbde, 
~ak fazla yalan soyledikleri tahakkuk et
mi§tir. lngilizlerin Ark Royal tayyare ge• 
misini de ne kadar ~ok defa bahrmltlar
dJI .. 

Peyami Safanm yukanya aldJglm iba
resinde cBiitiin resmi tebliii,lerin teyid et· 
medij,i) sozi.indeki cbiitiin:t kelimesi, bil
hassa Alman resmi tebligleri i~in tam ye
rindedir. Bu tebliglerin verdigi haberle· 
re, biitiin diger resmi tebliglerle de te• 
yid edilmedigi takdirde, inanmamak ge• 
rektir. 

Tahran radyosu bu giin 
a~1hyor 

Tahran 23 (a.a.) - Iran Veliahdi, 
k1sa dalga iizerinden ~ah§an ve yabaneJ 
dil ne§riyatlna mahsus olan radyo istas • 
yanunu yarm a~aeakhr. 

Bu istasyonun kudreti I 2 kilovat olup 
30 metre 99 ve 19 metre 8 7 dalga uzun
lugile c;ah§aeaktJI. 

Ne§riyat fars~a. arabca, franstzea, rus· 
~a, ingilizee ve almanea olaeaktJr. 

Yiiksek tahsil gencligi 
Edirnede 

Edirne 23 (a.a.) - Yiiksek tahsil 
yat sattl genclerinden 160 ki§ilik bir kafile daha 

Va~ington 23 (a.a.) - Bahriye eneii· diin ak§amki trenle Edirneye gelmi§ ve 
meni 1 3 Amerikan liiks yatmm Kanada- istasyonda Maarif, lise, ktz ve muallim 
ya sattlmastnl kabul etmi,tir. Yatlarml mektebleri mi.idiirlerile diger mekteb 
Kanada sahili muhafaza hizmetine tahsis mi.idiir ve muallimleri ve Edirne geneligi 
edilecegi zannedilmektedir. tarafmdan kar§Jlanmt§tJr. 



' 
hi kaye Defter ... I KUt;Uk 

"================ Peride CeiAI J 
Bu kac;mca kavgamazda bilmeyorum. 

Fakat l!U muhakkaktl ki bu sefer fena 
ktzmt§tlm. Hiddetten titreyerek: 

- Gidiyorum I diye, bagtrdam. Gidi
yorum, anladm m1? Y eti§ir arttk. 

Mediha dudaklannda garib bir tebes· 
siim belirerek kalktl, biiyiik kahverengi 
gi:izlerini gozlerime dikti. 

- lyi yaparsm I dedi, Ne zamandtr 
bunu soyleyorsun zaten. 

Di:indii. pencereye dogru yiiriidii, so
gukkanh hali biisbiitiin i:ifkemi kamc;tla
da. Zaten her zaman boyle degil miydi? 

Kap1y1 tiddetle vurdum. Koridorlan 
ko~arak gec;ip yaz1 odama girdim ve der
hal yazthanemin ba§ma oturdum. Kagtd
lanml c;1karmaya ba~ladtm. Gitmeye kat'i 
karar vermi~tim. Baza evraktml topla • 
mam, yamma almam laz•md1. 

Liizumsuz kagJdlar sepeti boylad1lar. 
Digerleri sinirli parmaklanm arasmda 
buru~uyor, biikiiliiyor ve yaZihanemin 
iizerine dii§iiyorlard1. Son c;ekmeyi de 
ac;ttm, elimi soktum, geriye dogru uzat· 
tam. Kah bir §ey parmaklanma c;arptl. 
<;ekip c;•kard1m. Deri taklidi biiyiicek 
mavi bir defter .. Ki:i~esinde §Urast buras! 
silinip dokiilmi.i§ yaldiZdan kiic;iik bir 
ugur c;ic;egi vard1. 

Bu defter ban a nel~ri hatulatmada ~ 
Biitiin viicudiimi.in gev§edigini, i:ifkemin 
dagtlarak biiyiik bir hiiziin ic;inde kaldt
gamt hissettim, koltuga c;oktiim, onu tit· 
reyen parmaklanmla oniime o;ektim. Ilk 
sahifelerini agu agu ~revirdim. Begendi • 
gim §airlerin bir iki tiiri. Yaz1larm baz1 
yerleri silinmi~ ve nihayet §U sattrlar: 
cBu giin hayahmm doniim noktas1d1r. 
Medihayt tanidJm.:. Tarih 925. Demek 
tam on be~ sene evvel.. Sahneyi oldugu 
gibi hatarlayorum. Biiyiik halamm evin. 
deyim. Salon karanbk, bir y1gm eski bi
c;imaiz e§ya ile dolu ve ihtiyar kadm ba
na can 111kan eski hikayeler anlatayor. 
Birdenbire kapa ac;•ldi, ic;eri gene bir k1z 
girdi, beni goriince tereddiid ic;inde yi.i
zii pembele§erek oldugu yerde kald1. 
Halam cgel Mediha:t diye, seslendi. Ba· 
na di:indii, cbizim Cemilin kiic;iik kiZt) 
dedi. Cemil kimdir bilmiyordum. Fakat 
gozlerimi onun kiic;iik k1zmm i.izerinden 
ayuamadtm. lri kahverengi gozler, pem
be giizel bir yiiz, bakt§lan magrur ve c;e
kingen.. Geldi, oturdu. Konu§amJyor ve 
art1k ona bakamtyordum. Beni biiyiile
mi§ti. 

Hatualar, eski hatualar .. Bir an oniim
deki defteri ytrhp sepete atmaya di.i§iin
di.im. F akat parmaklanm titreyerek tek
rar sahifeleri c;evirdim. Neier, neler yaz· 
mt§tml. l~te bir kac; sahr daha: 

cDc; gecedir uyumad1m. Hep onu dii
§iindiim. Ailesinden isteyecegim. F akat 
fakir bir insan oldugumu biliyorlar. Al
lahlm onsuz ya§ayamam. Deli gibi aevi
yorum. lki ayda her hafta biiyiik halama 
gidiyorum. 0 da oraya geliyor. Gozle • 
rindc. 1. .. ,.._ ;,;..,.;d veren bir ifade var. Fa
kat nic;m Konu§muyor I \.&eC<en gun ua1t .. , 

De£teri kapathm, koltugumu geriye 
dogru c;ektim. Eski giinler .. Uzun zaman 
var ki yorucu, ytprahct bir i§ hayah i«in
de, paraya, refaha kavu§tugumdanberi 
onlan unutmu~tum. Fakat timdi bu def
terin sahifelerinde okudusium bir iki sa
tn beni tekrar geriye gotiirdii. Seneler • 
den sonra her §eyi oldugu gibi teferrua
tile hattrladtm. Bilhassa Mediha ile ev -
leni§imizi. Ah genclikl Deli gibi a§Ikttm. 
Onu, o zamanki tabirimle melekler ka -
dar giizel, saf buluyordum. Ailesi asil ve 
zengindi. Bense fakirdim. Aramtzdaki bu 
farklar onu bana mukaddes, eri~ilmez bir 
mahluk gibi gosteriyordu. Kar§Ismda kii
c;iildiigiimii hisseder, mahcub, bedbaht, 
hatta garib bir k1skanchk i«inde o ince 
narin vi.icudi.i, kahverengi giizel gozleri, 
bir giil gibi pembe, taze dudaklan hay· 
ran seyreder, ona malik olamamak 
korkusu ic;inde titrerdim. Kanm olmast 
i~rin nekadar ugra§hm. Ailesi vermek is· 
temiyordu. Biiyiik halam araya girdi. 
Mediha da beni tercih ettigini ihsas et -
mi§. Evlendik. Ba~ba§a ge«irdigimiz ilk 
ak§am.. Yantmdaki yastlga gomiilmii§ o
lan o gene, giizel ba§t seyrederek, sanki 
bir hayalmi§ de hemen kaybolacakrnl§ 
gibi yammda, bu kadar yaktmmda olu
§Una inanamiYarak sabaha kadar uyuya
madtglmt, onu seyrettigimi hahrlayorum. 

1Ik senelerimiz oldukc;a darhk ic;inde 
ge«ti. Fakat mes'udduk. Evet itiraf et • 
meliyim ki mes'udduk. Sonra ne oldu~ 
Vaziyetimiz diizelmeye ba§lad1.. C:ah~tl· 
~m ticarethaneden c;Ikt1m. Medihamn 
dededen kalma bir ptr lanta yiiziigiinii sa. 
tarak ticarete attldJgtml hatulayorum. 
Talih yiizi.ime giildii. Az zamanda i~imi 
ilerlettim, say1h zenginlerin aras1na gir -
dim. Bu gec;imsizlik evimize nas1l girdi, 
nastl birbirimizden soguduk ~. Bilmiyo -

rum. Seyahatler 1nk s1k aynlmam1za se -
beb oluyordu. l,lerim fazla idi. Mediha· 
mn ahbablan, gidip gelecek yerleri o;o -
galmt~tl. Evde pek az kahyorduk. Kal -
sak bile ba~ba~a gec;irdigimiz saatler 
mahduddu. Mediha fazla sinirli bir kadm 
olmu~tu. A~ktmtzda o eski hararet kal • 
mamt§tl. Nihayet seneden seneye birbi -
rimize Clii:,man gibi bakmaya ha§ladtk. 
Ben kendi hesabtma evimden haricde 
kendimi daha mes" ud, daha ne~· eli ve iyi 
hissediyordum. lki senedenberi de ls -
tanbulun en gi.izel kadmlanndan biri 
metresimdi. 

Bu deftere §Oyle bir goz attp da, on 
be§ sene evvel Medihaya duydugum a§
ka hatarladtktan sonra ilk defa her tiirlii 
hiddetten, kinden uzak kendi kendime 
soruyorum: Biitiin bu degi§iklikler ni -
c;in}. Para m1} E vet, saadetimizi, raha
t•m•z• bozan para m1 olmu§tu} l,lere faz· 
Ia daldtm. Muvaffakiyetin gururu bt-ni 
sarhot eUi. 0 zamana kadar kap1smdan 
bakamad1g1m yerlere <;tktp girdim. En 
giizel kadmlar bir i§aretim ic;in gozleri -
min ic;ine bak•yorlard1. Her taraftan il -
tifat, her taraftan davet goriiyordum. 
Eve avdette ise mi.i~tehzi, lakayd, iistelik 
sinirli, huysuz bir kadmla kar§tla§tyor -
dum. Ba,ka ne diyeyim, hele son giin • 
Jerde ne zaman kari/Ila§sak kavga edi -
yoruz. Aram1zda giiriiltiilii miinaka§alar 
oluyor. l§te bu ak§amki de o kavgalar -
dan biri. F akat bu sefer .. Hiddetlenmek 
isteyordum, halbuki gev§emi§, yumu§a· 
mt§hm ve biiyiik bir keder ic;indeydim. 
Gozlerimi mavi aefterden ayaam1yor • 
dum. Allahtm bu defter bana neler ha
tulatlyordu I Medihay1 dii§iiniiyorum. 
Fakat ic;erideki hakim tavtrh, sogukkanh 
solgun, magrur kadma degil. <Jbiir Me -
dihayt; biiyiik halamn evinde beni go • 
ri.ince kapmm e,iginde pembele§erek ka
lan gene, taze ktzl dii§iiniiyorum. Evlen· 
digimiz giin, teller duvaklar ic;indeki ha
li gi:izi.imde canlamyordu. Babasl: cSana 
emanet oglum:. demi§ti. Onun saadcti 
ic;in hertiirlii fedakarhga katlanacagtma 
yemin etmi§tim. Soziimii tutmu§ muy • 
dum~ Ona malik olmak u;;m giinlerce 
yalvarm•!l yakarmt§tlm. Halbuki §imdi o
nu terkediyorum. Onu btrakiYorum. Hem 
de yapyalmz .. 0 fakir, mii§ki.il giinleri -
mizde bana az m1 kuvvet vermi§ti~ Bir 
gi.in §ikayet ettigini hahrlamtyorum. llat· 
ta i§imi, servetimi bile ona medyundum. 
Ticaret hayatma attlabilmem ic;in elinde
ki yiiziigii en kiic;iik bir tereddiid geC<ir • 
meden cal) demi§ti. Ve §imdi.. Biiti.in 
bunlan senelerden sonra bana hahrlatan 
bu defterdi. Bu defter beni insanhga cia
vet ediyordu. Bana vaidlerimi, sozlerimi 
hattrlahyordu. Asabi parmaklartm ara • 
smda onu stkarak ayaga kalkhm. Verdi
giro karardan caymaktan korkarak te • 
la§h ad1mlarla odadan c;tktlm, koridor • 
lan ko§arak gec;tim. Salon bo§tu. Kanm 
orada degildi. Y andaki odadan se~ini i§it· 
tim. T el.-fonun 'bulundu ·" od.... llerl -
dim. Kap1 arahkta. Arkadan onu gorii -
yordum. T elefon ediyordu. Sevincden 
titreyen bir sesle §oyle dedigini duydum: 

- Gidiyor. Evet, evet, bu sefer kat'i 
aynhyoruz. Nas1D Peki c;1kar c;•kmaz sa
na tekrar telefon ederim, gelirsin .. Ha -
ya, artlk bitti. Emin ol.. C:ok mes'udum. 

Sonra mmlh halinde heyecandan tu· 
tulmu§ bir seale csevgilim, sevgilim) de
digini de i§ittim. T elefonu kapad1, Ar • 
kastm donmeden. evvel ayaklanmm ucu
na basarak odadan kac;tlm. Bu bekleme
digim bir §eydi. Sarstlmi§tlm. Bununla 
beraber miiteessir degildim. T ekrar yazt 
odama girince hala s1k1 s1k1 elimde tut
tugum deftere baktlm. Omuzlanmdan 
biiyiik bir yiikiin kalkttgmt hissediyor -
dum. Arttk gidebilirdim, artlk miicrim 
gibi degil, fakat serbesto;e, vazifesini ya
pan bir adam gibi bu evi terkedebilir • 
dim. Ne c;ocuklukl Bu deftere o yaztlan 
yazdtgtm zamandan bende oldugu gibi 
onda da r;ok §ey degi§mi§ti. 0 arttk es· 
ki tecriibesiz, iirkek, saf kii«iik k1z degiL 
di. 

Kendi kendime giildiim. Biraz evvel 
ne ~rocukc<a, ne gi.ili.inc §eyler dii§Undii -
giimli anlayordum. Parmaklanm c;oziil • 
dii. Defter yava§c;a kag1d sepetine kayda. 
Arhk odaya ilk girdigim anda oldugu 
gibi bir an evvel bu evi terketmekten 
ba~ka bir ~ey dii§iinmi.iyordum. 

HALKEVLERINDE 

konferans 
Beyog!u Halkevinden: 
1 - 25141940 per§embe giinii saat 18,30 da 

Evimizin Tepeba~mdaki merkez binasmda Hu
kuk Fakiiltesi do9entlerinden Huseyin Nail ta
raftndan cTanzimat devri ve idari 1slahat~ mev
zttllnda miihim bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Bugiin SOMER sinemas1nda 
2 Saatlik Ne~'e ... Dans ..• Gayet Giizel Bir Film ..• 

MATMAZEL'in BEBEGi 
Dans YJldtzt: 

GiNGER ROGERS' in DAViD NiVEN 
ile beraber en son yaratt1g1 Franstzca Sozlii ve eglenceli bir komedi 

ilaveten : KABARE - MUZiKAL 2 ktsim 

Be~ikta~ ~U~D P~IRK sinemasmda 
)ki biiyiik fdim b~rden 

Bo;;.azi~i $ark1s1 Buyi.ik $ehir 
Tilrkc;e stiziU 

GUSTAV FROHLICH 
BEY ANI 

SPENCER T ACY 
LOUiSE RAINER 

ITIZAR 
24 nlsan tarlhinde giisterece~imizi civar mekteblerimize bildi~:~ji~imiz 
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C..___·v_E_N_r_Es_E_R_LE_R __ ) 

Y eni Mecmua 2 ya§inda 
Ilk inti~armdanberi memleketin g\izide §ah

siyetlerini , ve tamnmt~ imzalarmt toplamaga 
muvaffak olan cYeni Mecmua~ bu hafta <:tkan 
niishasile 2 nci y1hn1 idrak etmektedir. 

Tebrik eder ve daha muvaffakiyetli uzun y1l-
Jar temenni ederiz. 

1§ Fihristi 
Altmct cildine bn§layan I§ mecmuast, bu ve

sile ile b~ ytlhk ne§riyabm ihtiva eden tiirk
<;e ve franstzca bir fihrist ne~retmi~tir. Felsefe 
ve i<;timaiyat mevzular1 etrafmdaki makalelerin 
muharrir, mevzu itibnrile endekslerini ihtiva 
eden bu fihristi karilcrimize tavsiye ederiz. 

Halide Edib 
Baha Diirder tarafmdan Halide Edib ha:~-ab, 

san'ah hakkmda toplu hiikiimler biiti.in ro
manlarmm ana hailarla hulasas1 ve metinden 
miintehab par!;alarla ne§redilmi§tir, Fiatt 25 
kuru~tur. 

Malatya tarihi 
Ekrem Yalgmkaya tarafmdan Malatyanm ta

rihi hakkmda degerli bir eser ne~redilmi~tir. 

Bu eser, bu giinku ve esk1 Malatya §ehrini ve 
bu vilayete baglt olan kazalar1 <;ok j:;iizel bir 
§ckilde anlatmaktadtr. Eser, ayni zamanda cog
rafi mahlmat da vermektedir. Tavsiye ederiz, 

( ___ T_E$_E_K_KO_R __ ) 

Bugun matinelerde A Z A K Sinemasmda 
BUtUn Istanbul halkmm sab1rs1zhkla bekledl~l bUyUk 

gUn geldl. Frans1z y1ld1zlarmm en parlalj1 gUzel 

DANIELLE DARRIEUX' un 
~ohretine uygun. Kudretine layJk, muvaffakiyetle yaratbgt biricik ~aheseri 

1 -KALB AGRISI 
Bu fllme IIAve olarak senenln lklncl sUper fllml 

2-KADRiL,o~ear~e (GABY MORLAY- SACHA Gutari) 
Gelecek program : ATE~Li KADIN Ginger Rogers • James Stevart 1•--------• Telefon: 23542 

BUGUN 

i P E K 
<;ocuk Bayram1 Miinasebetile 

2 BOYO FiLM BiRDEN Sinemasmda 

I • FiRAVUNUN KIZI 
Sozlii) HAROLD LOYD- LUi 

Dayandmaz derecede gilliinc sahnelerle dolu biiyiik komedi. 

2 • BAS(;A.VUS MEDEN 

·RADYO 
( Buginkii program ) 
TtlRKiYE RADYODiFtlZYON POSTALARI 

Dalga uzunJutu: 
TUrklye Radyosu 1648 m. 182 Kc;s. 120 Kw. 
Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 

12,30 Program ve memleket saat ayart, 12,35 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Miizik: 
Mubtelif §ark1lar (PL) 13,30 - 14,00 Miizik: Kii
~iik Orkestra (~ef: Nccib A§km). 

<;:ok sevgili babam1z armati:ir Pa§a • 
bahc;eli Cemal lnaltn hazin oliimii, hepi- Insam heyecandan titreten miithis ve muazzam bir mevzu, 

18,00 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
MUzik: Fast! heydi. 18,55 Miizik: Okuyan -
Mahmud Karmda~. 1 - Tatyos - Hiizzam §arkt: 
(Suyi Kagtdbanede) 2 - Salahaddin Pmar -
HUzzam §arkt: (Gonliimde derin) 3 - Halk 
tUrkiisii: (Yakma gel) 4 - Halk tiirkiisii: (AY 
do~ar sini sini) 5 - Halk tiirkiisii: (Maya). 
19,10 Memleket saat ayart, ajans ve meteorol;,ji 
haberleri, 19,30 Konu~ma (Dt§ politika h8dbc
leri) 19,45 Miizik. <;alanlar: Hakk1 Derman, 
~erif ic;li, Hasan Giir, Hamdi Tokay, Basri Uf
ler. I - Okuyan: Sadi Ho~ses. 1 - Pe§rev, 2-
Haet Arif Bey - Karctgar §arkt: (A§kt piinban 
edemem) 3 - Salahaddin Pmar - Karctgar §ar
kt: (Ytllarca sevi§tik) 4 - Hiiseyin Fahri • Ta~ 
hir §arlo: (Uzaktan baktt gitti) 5 - Dede - Gil• 
lizar ~arkl: (Bivefa bir ~e§mi bidad). ll - 0· 
kuyan: Radife Erten. 1 - Salahaddin Pmar • 
Bayati ~ark1: (Kalbim gene iizgiin) 2 - Sala• 
haddin Pmar - Bayati ~ark1: (Arttk yeti§ir) 3-
U~§ak kesik kerem: (Sakiya cammda nedir) 4-
isak Varan - Evig §arlo: (Son aynhgm). 20,15 
Konu~ma (t;ocuk Esirgeme Kurumu tarafmdan) 
20,30 Temsil. 21,30 Muzik: Riyaseti Curnhul' 
Bandosu (~ef: ±Man Kiin~er). 22,15 Memleket 
saat ayan, ajans haberleri, ziraat, esham - tah• 
vilat, knmbiyo - nukud borsas1 (fiat) 22,35 Mii• 
zik: Cazband (Pl.) 23,25 - 23,30 Yarmki prog• 
ram ve kapant§. 

mizi dilhun etmi§tir. Onun aram1zdan e- harikulade hareketli ve canh film. Frans1zca sozlii 
bediyen ufuli.i dolay•sile cenaze mera - Ba~ rollerde: ALAN CURTIS - FAY HOLDEN - WALLACE BEERY 
siminde bulunmak, c;elenk gondermek, Bugiin seanslar: Saat 2 de ba&lar. Geceleri saat 8 de 2 film birden 
mektub ve telgrafla acalanmtzt payla§arak •••••lii•••••••••••lii•••-1••••••••••••••11 
taziye lutfunda bulunan dostlanmJzla 
Sirketi Hayriye idaresi ve bankalar erka
mna ve meslekta~lanna miiteellim kal -
bimizle sonsuz minnet ve ~iikranlanm1zm 
iblagt ic;in ktymetli gazetenizin tavassu • 
tunu rica ederiz. 

Merhum Pa~abahc;eli Cemal lnalm 
ailesi namma oglu F erid lnal 

c EVLENME ) 
Miilga Babtali Miitehayyizan hiilefa -

smdan merhum Halil Kukanahtarh keri
mesi Seniye Kukanahtarh ile Mamure -
tiilaziz kumandam merhum Fuad Pa~a 

mahtumu istanbul Belediyesi lmar mii -
diirHigii yiiksek mimarlanndan Kemal 
Uralmanm akidleri Kanhcadaki evlerin
de bir c;ok akraba ve dostlart huzurile 
icra edlimi§tir. Tarafeyne saadetler di
leriz. 

( MEVLID ) 
Merhum muallim Kamramn ruhuna 

ithaf olunmak iizere oniimiizdeki per~em
be giinii Aksaray Valide camiinde ogle 
namazmt miiteakib Mevlidi Serif k1raat 
alunacagmdan arzu edenlerin mezkur 
saatte camii te~rifleri rica olunur. 

BU AK~AM 
Saat 9 da 

MiiNiR IUREDDil 
ve arkada,Iari 

Mevsimin SON KONSERi 
Yenl ve son ,arkllar 

Beyaz1dda 

MARMARA 
Sinemasmda 

Dikkat: Localar sahlmt&hr, biletler 
az kalrni$hr, biitiin yerler numa

ralrdtr. Telefon : 23680 

TAC GIYMI~ FILiM! 
A DUnyanm sBnmeyen M 
L 
E 

yll t11z1 

dehah artlstl 

JOAN 
GRAWFORD 

un 

. 
I 

L M 
D 
A 940 senesi filimler mii- L 

sabakasmda birinciligt 

R kazamp ta~ giydirilmi~ 
olan i 

BEYAZ PERi 
Muhte§em filmi ba§ladJ. 

Ayraca: 
Bu harb aenesinin en heyecanh 

f1lmi 

BiR MiLLETiN 
iSTiKLALi 

Miimessili : 

FRANCES DEE 

~ehzadeba'1 

fiRAH 
I Sinemada. Tel : 21359 

Caz Diinyastnda Biiyiik Bir inkilab ! 
Sinema alemine en eksantrik danslarx yaratan, biitiin diinyayt bir ne~'e 
diyarma ~;eviren... Salonlan en ate~li ~arlularile siisleyen Dans l{rah 

FRED AST AIRE, Giizel JOAN FONTEN'Ie 
Cevirdigi 

DANS ZAFERi 
Filmi caz alemindc hakiki bir inktlab yaratmt~ttr. Simdi biitiin 

Amerikay1 yerinden oynatan bu ne~'e kastrgast 

Y arm ak§amdan itibaren 

LALI • sane asanta esecektir. 

Numarah koltu\\larm evvelden aldmlmast rica olunur. Telefon: 43595. 

Bugiin Matinelerden itibaren 

Sehzadeba11 TURAR Sinemas1nda 

FedalleP 

Oynayanlar: 
DUGLAS 

• i 
AI•~· , .. rkoe Sozlii 

GARY GRAND 
FAiRBANKS Jr. 

Victor Mac Laglen - Joan Faine 
gibi dort biiyiik yddlZln ~evirdikleri harikalar filmi 

Matineler 11 den itibaren ba,Iar. 

NES'E 
~ 

KAHKAHA ve 

ZOGORD MiLYONER 
ihti~amh ve zengin sahneler i~;erisinde ge~;cn nefis bir film. Ba~ rollerdc: 

JANET GAYNOR - PAULETTE GODDARD 

DOUGLAS FAiRBANK JR. 
Aynca: METRO JURSAL En son diinya ve harb havadisleri. 

Numarah biletler sabahtan aldmlabilir. Tel; 40868 

6,000, 000 dolar masraf ve 3 sene miitcmadi 

Miithis macera ve sergiizc~t filmleri merakh.larmm 

NAZARI DiKKATiNE ... 
GUNGADiN, KE$iF ALAYI filmlerindcn sonra Amerika R K 0 
film ~irketinin bu filmlere nazire olarak hazuladJgt senenin en 
giizel, en heyt>canh miithi~ macera filmi 

HiND AVCI 
ALA Y I 

Bugiin matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasmda fevkalade GALA olarak BA$LIYOR. 

~;ah rna ile 

D 
meydana gelen sinemacthgm en son harikast: 

Fedailer 
Alayt 

29 nisan pazartesiden itibaren bir hafta miiddetle gosterecejtimizden hergiin 9,30 
dan itibaren matine yapacagimlZI, mekteblerln toplu halde hang! giin ve saatte 
gelebil€ceklerini tele!onla 43143 numaraya bildirmeleri ve ana gore yer ayirttml
masl rica olunur. 

B~~~~s\~~:.Ns~!~~R~~~E:t~LI (Ayrtca: Zengin teferriiat) Tiirk~e sozlii- Orijinal Sesli 2 Devre hepsi birden 

!
'I N Q T . Dillerde destan olan son sistem (Filitre Cihazh Mikrofonik ses ter tibath makinelerimizin hi~; bir yerde e~i ve benzeri yoktur. Bi!hassa 

• Tiirkiycde ~;evrilen bu ayarda milyonluk filmlcrin azameti ancak son sistem "llakinelerle tamamcn anla~ahr. 
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' ne§e ocuk Bayraini ve Almanlarm Norvecteki 
ordusu ikiye bolnndil 

heyecan i~inde ya§aniyor miittefik

edildi -
Sahilden isve~ hududuna kadar saha 

takviye 
oluyor 

lerin elinde - Cenub cephesi 
Oslo medhalinde muharebe 

Istanbul cocuklari diin sabah Beyaz1dda [Bctf t':traft b!rincl aahlfede] \ liyeti diin azalmt~hr. Miittefik lat'alarm kara-

0 J h b l ya ihract normal bir §ekilde devam etmektedir, 
~ yer e mu are e O uyor Bu lot'alarm ileri bareketi tespit edilen plan-

ve T aksimde merasim yapblar - Her 
tarafta eg-lenceler devam ~diyor 

Halen Stiklestad, Vaerdal ve Vaer-
dalsrora' da iic; ayn muharebe cereyan 
ettigi T rondheim' dan haber veriliyor. 

T rondheim'in 11 0 kilo metro kadar 
cenubu §arkisinde ve lsve<; hududundan 
40 kilo metro otede bulunan Boros' dan 
alman haberlere gore Andalsnes' den 
Bombaas' a giden ve Gtrdbremsdal' den 
ge<;en demiryolu kamilen miittefik ve 
Norve~; kttaahmn elindedir. 

2 3 nisan milli hakimiyet ve c;ocuk I 
bayranu, diin yurdun her tarafmda oldu
gu gibi lstanbulda da, biiyiik merasimle 
Vc candan tezahiirat arasmda kutlulan • 
lll•§hr. Bu miinasebetle, ,ehrimizin hemen 
biitiin kaza merkezlerinde ve Halkevle • 
tin de, toplanttlar yaptlmt~, !;Ocugu a Ia -
kadar eden mevzular etrafmda konfe
ranslar ve miisamereler verilmi~tir. 

Eminonii kazasma bagh ilkmckteble 
rin bir ktstm talebesi, sabahleyin erken • 
den Beyaztd Cumhuriyet meydanmda 
toplanmaga ba~lamt~lardtr. Meydan, kt
sa bir zamanda kesif bir balk tabakast ve 
mekteblilerle dolmu~tur. Merasime, ~e • 
hir bandosunun ~;aldtgt lstiklal mar§ile 
ba§lanmt~tlr. Minimini mektebliler ve bh 

ktstm halk, mar§l hep bir agtzdan yiik • 
sek sesle tekrar etmi§lerdir. Bu esnada, 
meydanm ilerisindeki direge §anh bay
ragtmtz c;ekilmi§tir. Bundan sonra Vali 
rnuavini Haluk Nihad Pepei kiirsiiye ge· 
lerek c;ocuklara bit hitabe irad etmt§tlr, 
c<;:ah§kan ve gi.izel c;ocuklar ... :. diye sozt. 

ba§layan Vali muavini, bundan tam yirmi 
sene evvel, bugiin Ti.irk rnill~tinin mil~ 
hakimiyetine kavu§mU§ oldugunu, bu bii
;yiik giiniin aym zamanda c;ocuk bayram1• 
na raslamasmm derin bir manaya haiz 
bulundugunu anlattiktan sonra, c;ocuk • 
lara hitaben soziine devam ederek, .. Siz
ler, bu hakimiyeti ve onun neticesi alan 

Cumhuriyeti saglam omuzlanmzda ta§t· 
:Yacak en aziz varhklanmtzsmtz.:. demi~ 
ve evvelce, gene bu meydanda yaptlan 
elemli toplanhlara iJaret ederek ilkmek
teblerdeki yardtm cemiyetlerinin haynh 
faaliyetlerinden uzunuzadtya bahsetmi§tir. 

Haluk Nihadm verdigi izahata gore :e
hir i<;indeki ilkmekteblerde okuyan 
74,488 talebeden 14526 st yardtma muh
tacdtr. Fakir talebeye yardtm i i giin gtinJ 
den ilerlemektedir. Her kazada yardtm 
birlikleri te§ekkiil etmi~tir. ali mu&vini 
hitabesinde, fakir <;ocuklara kar~t goster
digi alakadan dolayt istanbul halkma, 
Parti azalanna te~ekkiirde bulunmu~ ve 
c;ocuklann bayramlanm tebrik ederek 
sozlerine nihayet vermi§tir. 

Vali muavininden sonra, muallim Ah
med Halid, <;:ocuk Esirgeme Kurumu na
mma doktor Fethi Eren, Ktztlay genclik 
te§kilatt namma doktor Salim Ahmed, ve 
talebeden iki c;ocuk, hirer hitabe soyle • 
tni§ler, ve talebeden E§berle Hakkt On
der, §iirler in§ad etmi§lerdir. 

Merasime i§tirak eden talebe, Maarif 
erkam, ve muallimleri refakatinde otomo
billerle Taksime hareket etmi§lerdir. Bu 
esnada, Taksim meydam adeta mah§eri 
bir manzara arzetmekte idi. Havamn ac;tk 
olu§U, §ehir sekenesinden binlerce insam, 
meydana dogru adeta siiriikleyordu. Saat 
on bir buc;uga dogru, ilk okul talebesin
den miirekkeb bir heyet abidenin etrafmt 
c;evirmi~ ve lstikla I mar~1 hep bir agtzdan 
soylenerek gerek Halkevleri ve gerek di

ger te~ekki.iller namma abideye muhtelif 
c;elenkler konulmu~tur. Bundan sonra, 
<;:ocuk Esirgeme Kurumu ve diger te~ek • 
kiiller namma milli hakimiyet ve o;ocuk 
bayrammm ehemmiyetini tebariiz ettiren 
nutuklar soylenerek merasime nihayet ve• 
rilmi§tir. 

Merasimin hitammda talebe, abide et
rafmda ktsa bir gec;id resmi yapmt~ ve et
rafta toplanan halk tarafmdan alkt§lan • 
tnt§lardtr. 

OskuJarJa 
<;;:ocuk bayramt, Oskiidarda da c;ok 

canh ve hareketli ge<;mi§tir. lskele mey • 
dam, bu miinasebetle daha erkenden ke
aif bir kalabahkla dolmu~tu. Merasime, 
Oskiidar kaymakammm ktsa bir hitabe
ai1e ba~Jlanmt§, Parti reisi ve bir c;ok genc
ler, 2 3 nisan milli hakimiyet bayramma 
clair heyecanh si:izler soylemi§lerdir. 

Kalabahk, bundan sonra iskele mey -
danmdan aynlarak, geni~ bir kafilc: ha
linde Doganctlar parkma gelrni§ ve bu
tada da, nutuklar ve hitabeler irad olu-

Biitiin §imendiferler ve yollar muhafa
za altmdadtr ve Almanlann demiryolu 
iizerine para~i.itle kttaat indirmek te§eb
biisi.i tamamile akim kalmt§tlr. 

Stokho{m Tidninr,('n muhabirinin bil-
dirdigine gore, Bombaas' a demiryolu ko
lunu tahrib etmek ic;in para§iitle inen bir 
Alman mi.ifrezesi imha edilmi~tir. 

Alman para§iito;iileri, talim yapmak
ta olan Norve~; askeri mekteb talebeleri 
tarafmdan gori.ilmii~ ve bunlar derhal 
takviye istemi~lerdir. Kendilerine hemen 
bir Norvec;li kayak miifrezesi gonderil • 
mi~tir. Almanlar civardaki bazt c;iftliklere 
stgmmt~lar ve beraberlerinde 50 kadar 
sivil gotiimii§lerdir. Almanlar, Alman ka
rargahile muhaberede bulunuyorlardt, 
tayyareler c;iftlikler iizerinde uo;arak ora• 
da bulunan Alman para§iitc;iilerine yiye • 
cek atmt§lardtr. Almanlar tayyarelerin at
hgt yiyecek paketlerinin toplanmasmx si
viller" emretmi~lerdir. 

, ' Cenub cephe•i takviye eJilJi 
ingiliz kttaatmm Norvec;in cenubundaki 

Norvec; mevzilerini takviye ettiklerini, 
Paris askeri mehafili teyid eylemektedir. 
lngilizlerin bu cepheye muvasalatlarma 
biiyiik ehemmiyet veriliyor. 

Be&ikta!i ve Eminoniinde giydirilen, hediye verilen yavrular 

narak saat on ikiye dogru merasime niha
yet verilmi§tir. 

Di.in, c;ocuk hay·raml miinasebetile, 
§ehrimizin hir c;ok mesire yerleri mutad
dan fazla kalabahktl, Bilhassa c;ocuklu a

ileler, ~ehrin yakm tenezziih mahallerinc, 
parklara, bahc;elere dagtlrnt§ ve gee; vakit
lere kadar eglenmi§lerdir. 

BeykozJa 
2 3 nisan milli hakirniyet ve c;ocuk l5ay· 

ramt Beykozda da co~kun tezahi.iratla kut.. 
lulanmt~hr Kazanm biitiin hiikumet me-

murlarile Beykoz kaza te§kilatma tabi bir 
c;ok zevat 40 met ilk okulda toplanarak 
muntazam bir kafile halinde elde ~;elenk

ler ve arkada strasile mekteb talebeleri 

ve memurin ve parti azalan oldugu halde 
Cumhuriyet meydamna gelinmi§tir. Mey

danda kazanm Anadoluhisan, Kanhca, 

Komutan heyetle birlikte Cumhuriyet 
meydanma gelerek bayram hakkmda kt
sa bir hitabede bulunarak c;ocuklarm ve 
halkm bayramlannl kutlulamt§hr. Bun
dan sonra c;ocuklara peynirlipideler tevzi 
edilmi~. ~;ocuklar manzume okumu~lar, 
miiteaktben mektebler resmi gec;id yapa
rak merasime nihayet verip vapurla yer
lerine donmi.i§lerdir. 

T ertib edilen eglenceler 
Hakimiyeti milliye bayrammx ve c;ocuk 

haftasmt kutlulamak i.izere i:igleden evvd 
biitiin kaza ve nahiyelerde merasim 
yaptldtgt gibi, ogleden sonra da Halkev
leri, <;:ocuk Esirgeme Kurumu tarafmdan 

c;ocuklara muhtelif eglenceler tertib edil
mi§tir. Aynca §ehrimizdeki sinemalar o;o
cuk matineleri yaparak, mmtakalannda
ki ilkmekteb yavrulanna seviy~lerine uy • 
gun terbiyevi ve komik filimler gaster • 
rni§lerdir. 

Culhane parkrnJa 
Eminonii <;:ocuk Esirgeme Kurumu ta

rafmdan, di.in sabahtan itibaren ba§la • 

mak ve ak~ama kadar devam etmek iize-

Cocuklara bayram eglenceleri: Giilhane parkmda kukla 

<;:ubuklu ve Pa§abahc;e okul taleheleri.l re Giilhane parkmda ac;tk hava c;ocuk eg
binlerce halkla beraber ~irketi Hayriye • lenceleri yaptlrnt§hr. Bu eglencelere ba§· 
nin 68 pumarah vapurile Beykoza gele- lamadan evvel saat tam I 5 te kaza ve na· 
rek aym meydanda mevki almt§lardtr. hiye idare heyetleri c;ocuklarla beraber c;o-

lstiklal mar§ile merasime ba§lanmt§, cuk ki.itiibhanesi koro heyetinin de i~tira
hiikumet, Parti, mekteb ve c;ocuklar na- kile Sarayburnundaki Atati.irk heykelinin 
mma nutuk ve manzumeler okuduktan oniinde bir merasim yapmt§lar ve heykele 
sonra Particle Atatiirkiin biistiine ~;elenk bir c;elenk koymu§lardtr, 
konmu~tur. Bundan sonra ~irketi Hayriye 

Parkta, karagoz, kukla, hokkabaz ve 
vapurile mekteb talelebeleri, memurin ve 
bir <;ok halk Anadolukavagma giderek muhtelif c;ocuk eglenceleri tertib edilmi~. 
Cumhuriyet meydanmda toplanmt~lardu. yiizlerce yavru bu eglencelerden istifade 

etmi~tir. Aym zamanda burada muhtelif Bu snada hi.ikumet ve Partj adma ve o-
mektcbler arasmda §iir ve soz miisabaka

kullar namma tebrikatta bu.lunmak iizere 
Ian yaptlmt§tlr. 

bir heyet Bogazlar Komuta,hiJna gide • 
rek bayramlarmx tebrik ve Kornutanhkc;a Srhhat sergisinin afrlma merasimi 
~eker ve §ekerlemeler ikram edilmi§tir. Divanyolunda ~ocuk kiiti.ibhanesinde, 

hafta miinasebetile evvelce haztrlanan 
c<;:ocuk sthhat sergisi) nin ac;tlma mera • 
simi yaptlmt§hr. Merasim sa at 15.30 da 
ilkmekteb ~;ocuklanmn hep bir agtzdan 
soyledikleri lstiklal mar~ile ba§lamJ~ mi.i
teaktben kurum azasmdan doktor lhsan 
Sami bir nutuk vermi§ ve doktorun sozle· 
rine 44 iinci.i ilkmektebden bir yavru kar
~nhk verrni§, bilahare serginin ac;tlma me
rasimi yaptlmt§hr. Sergide muhtelif ~;ocuk 

saghk ogiidleri. c;ocuk haztrhklan, korun
ma c;areleri, saghk eserleri, gibi c;:ocuklan 
sthhat baktmmdan alakadar eden c;:ok 
ktymetli mevzulan ihtiva etmektedir. 

Serginin ac;tlmasmdan sonra <;ocuk ko
rosu tarafmdan muhtelif l!Brktlar okun • 
mull, c;:ocuklara ve davetlilere bir <;ay zi
yafeti verilmi§tir. Sergi bir c;:ok ziyaretc;i
ler tatafmdan gezilmi§tir. 

H alkevlerinin ~ocuk balosu 
$i§li ve Beyoglu Halkevleri tarafmdan 

Maksim salonlannda diin bir c;ocuk ba
losu verilmi§tir. Baloya biitiin ~;ocuklar 
davet edilmi§tir. Baloda karagoz, kukla 
oynatllmt§ ve bir c;:ok eglenceler yaptl • 
rnl§hr. Baloya i§tirak eden c;ocuklara 1i • 
monata ve pasta ikram edilmi~tir. 

$ehir tiyatrosunJa mii•amere 
<;:ocuk Esirgeme Kurumu tarafmdan 

$ehir tiyatrosunda tertib edilen mi.i • 
samerede 11ehrin muhtelif semtlerinden 
davet edilen fakir c;ocuklar bulun • 
mu§tur. Miisamerede l§tk, Bogaz • 
ic;i ve $il!li Terakki liselerile Madam 
Kiiri' nin talebeleri tarafmdan muhtelif 
c;ocuk rondlan ve eglenceleri yaptlmt~. 
konser verilmi§tir. Miisamereye i§tirak 
eden yavrulara c;ikolata, sandvi~, pasta, 

limonata dagthlmt§ttr. $ehir tiyatrosun
daki miisamere bugiin de tekrar edile • 
cektir. 

3000 fOCuga feker Jagrhldr 
Fatih <;:ocuk Esirgeme Kurumu tarafm

dan kaza dahilindeki iic;: bin c;:ocuga diin 
sabah hirer paket §eker dagthlrnt§, ~;ocuk
lar arasmda eglenceler yaptlmt§hr. 

GiyJirilen ~ocuklar 
F ener nahiyesi c;ocuk bayramt miinase

betile nahiye dahilindeki ilkmekteblerde 
okuyan 68 fakir c;ocuga elbise ve sair e§ya 
dagttmt!itlr. Miiteaktben bir miisamere 
verilmi§tir. 

Stokholm' den alman haberlere gore, 
Hamar ve Elverum mmtakasmdaki hare
kala da fngiliz kttaah i~tirak etmektedir. 
Bunlar Rena'mn ~imalinde Trondheim 
ile Elverum arasmdaki demiryoluna gele
rek, Elverum istikametinde taarruzda bu
lunuyorlar. Diger bir lngiliz kolu da Litt• 
lehamar mmtakasmda taarruza gec;mi§ • 
tir. 

lngiliz tebliii 
Londra 23 (a.a.) - Harbiye N~zareti a~agt

daki tebliii ne~retmi~tir: 
«Miittefikler, Norvec; kuvvetlerile mii§tereken 

askeri harekita devam ediyorlar. 
Cenubda Norvec;lilerle beraber a•kerlerimiz 

Alman tazyikma mukavemet etmektedirler. 
Trondhjem'in §imalinde kttaahmtz mukabil 

taarruza gec;mi§ ve bu hareketi §iddetli bir mu
sademe takib etmi~tir .:. 

Alman tebliii 
Berlin 23 (a.a.) - D. N. B. ajans1 bildiriyor: 
Alman kuvetleri ba§kumandanhgt tebligi: 
ingilizl er, bun dan evvelki giinlerde oldugu 

gibi 22 nisanda da Alman kttaatmm i§galinde 
bulunan Narvik mmtakasma asker ihraCJna te
§ebbiis etmemi§lerdir. Buna mukabil ingiliz de
niz kuvvetleri ~ebri ve !imam yeniden born -
bardtman etmi§lerdir. 

Trondheim etrafmda karargah kurtnll§ olan 
Alman kttaab, hafif deniz kuvvetlerinin de 
yard1mile, §imali §arki istikametinde 100 kilo
metre ilerlemi§l~r. orada bulunan di.i§maru 
pi.iskiirterek Namsos'dan cenuba giden yamaCJ 
kapamt~lar<hr. 

Bir Norvec;: avizosu, Varsoal halicinde baunl
mt§br. 

Berjen ve Stavanger mmtakasmda, bu §ehir
lerin civarma yaytlmJ§ bulunan Norv~ miif -
rezelerile musademeler devam ediyor. Alman
lar, yeniden top igtinam etmi§lerdir. 

Oslo §imalinde, Alman mmtakalan, Ramdy 
ve Lillchammer mevkilerinde, arazinin sarph· 
gma ve di.i§man manialarma ragmen, harekata 
devam etmi§lerdir. Tayyare filolart, harekata 
muvaffakiyetle i§tirak etmi.§lerdir, Bir Norvec; 
tayyaresi tahrib edilmi§tir. 

Alman harb tayyarcsi filolart, Norvel; garb 
sahilinin orta ktsmt a~IItlar1nda ve Andalsnes 
deniz mmtakasmda, yeniden ingiliz harb ve 
nakliye gemilerine taarruz etmi§ler ve §iddetli 
mukavemete ragmen bir torpito muhribile bir 
ingiliz nakliye gemisini batmm§lardtr. Diger 
bir muhribe de, orta ~apl.a bombalar isabet et
mi§, takriben 5000 tonluk bir nakliye gemisi bir 
yangm neticesinde harab olmu§tur. 

Dombaas ve Grong ~arlan bombalanmt§tlr. 

Narvikteki vaziyet 

$ehremininde, diin ak§am c;ocuklara 
mahsus bir mi.isamere tertib edilmi~. ka
ragoz, kukla gibi oyunlar oynattlmt§hr. 

K .. "kt 19 'lk k b Narvik ~ehrinin karadan, denizden ve hava-
ar~gumru e, unc~ 1 mev te dan taauuza ugramas1 ihtimalinden dolay1 a-

h<>hc;esmd_e dii~ <;?c~klar~ btr c;ok egl~n- bali, diin §ehri bir an evvel tah!iyeye davet 
celer terhb ed,lmt$hr. Eglencelerde bm- edilmi~ti. Almanlar Nan·ik'in bombar<hman 
den fazla tale be hulunmu§tur. I edildigini &Oylemi~ olmakla beraber, bu §ekil-

$ehrin diger kaza ve nahiyelerinde d!' de bir taarruz vuku bulduguna dair tafsilat a
diin haztrlanan programa gore c;ocuklara lmamamt§br. 
muhtelif eglenceler tertib edilmi~. mek- Narvik'te bulunan Alman k1t'alarmm mev-
teble d .. 1 ·1 · 1• Ev 1 cudu 1200 radde~inde oldugu soylenmektedir. r e musamere er ven rnll! tr. g en • , . 

I b .. d d d'J k · Diger taraftan, Narvik in funalindekt Tanger 
ce ere ugun e evam e 1 ece hr. d' . d 1000 Al k i bul d • h b va JStn e man as er un ugu a er 

Eminonii Halkevinde 
konferanslar 

Eminonii Halkevinden: 
23 nisan bayramt ve <;ocuk haftl.'.st miinase

betile Evimizin Cagaloglundaki salonunda: 
1 - 24 nisan 940 gar~amba ak§arru s;~at 20.30 

da azalartmtzdan muharrir Nusret Safa Co~
kun tarafmdan (Bizim cemiyette c;ocuk) mev -
zulu bir konfcrans verilecek ve Gostcrit ~ube
miz (Hissei ~ayia) piyesini temsil ede~ektir. 

2 - 26 nisan 940 cuma ak§amt saat 20,30 da 
Dr. Orhan Tahsin tarafmdan (<;:ocuk terbiyesi) 
mevzulu bir konferans verilecek ve Giistcrit 
§Ubcrniz (Hissei ~ayia) 'IJ)iyesini temsil edecek
tir. 

3 - 27 nisan 940 cumartesi ak§amt saat 20.30 
ria Dr. ~i.ikrii Haz1m Tiner tarafmdan (<;:ocuk 
esirgeme meselesinde ttbbi di.i§iinceler) mev
zulu bir konferans verilecek ve Gosterit §Ube
miz (Hissei ~ayia) piyesini temsil edecl'ktir, 

veriliyor. isve~e giden ve isve~ demir madeni 
naklinde kullarulan demiryolu gi.izergahma da 
Alman askerleri ikame edildigi bildirilmekte -
dir. 

Hava nezaretinin tebliii 
Londra 23 (a.a.) - Hava Nezareti bHdiriyor: 
Evvelki gece ingiliz tayyareleri Norvcc; ve 

Danimarkada bulunan dii~man hava i.islerme 
yeniden taarruz etmi.§lerdir. 

Oslo civarmda bulunan Kjeller ve Fornebu 
hava meydanlar1 bombardrman edilmi§tir. Yan
gm bombalar1 Fornebu'da bir c;ok yangmlarm 
~1kmasma sebeb olmu§lard1r. 

Aalborg'a yeniden taarruz edilmi§tir. Evvelki 
gece yaptlan akmlar esnasmda dort ingiliz tay
yaresinin di.i§iiri.ildiigiine dair Almanlar tara -
fmdan verilen haberler dogru degildir. Yalmz 
bir tavyare Ussi.ine donmemi§tir. 

lhrac hareketi devam ediyor 

Maksim.de ve F.ranslZ Tiyat.rosunda miisamereler 

<;:ocuk velilerinin istifadeleri i~in tertib edi
len bu toplanblara gelmek isteyenlerin daveti
yelerini Evimiz biirosundan almalan rica olu-

Paris 23 (a.a.) - SaHihiyettar Franstz mah
fillerinde Norvec;te vaziyetin pek mii<aid oldu
gu kanaati izhar edilmektedir. Norve~te ve Da
nimarkanm ~imalindeki Alman hava meydan
larmm ingiliz tayyareleri tarafmdan bombar
dunan edilmesi iizerine Almanlarm hava faa-

lara gore inki§af etmektedir. 
Narvik mmtakasmda bulunan miinferid Al

man mi.ifrezelcri §imdi tamamilc muhasara 
edilmi.§iir. 

iyi haber alan mahfillerde Mkim olan kana
ate gore Narvik meselesi yakmda halledilmi.§ 
olacakhr. 

lsve~ sahillerinJe Alman nakliye• 
lerine lngiliz filosu hiicum etti 
Stokholm 2 3 (a. a . ) - Bu gi.in garbt 

lsvec;: sahillerinde §iddetli top sesleri i~i-
tilmi§tir. Sahilden bi.iti.in htzile Uroholm 
ac;tklarmda ate' ederek giden on vapur 
farkedilmekteydi. Ayni zamanda ayni 
ahvalde bir c;ok tayyareler de goriilmi.i~
tiir. Bombardtman tayyarelerile avct tay• 
yarelerinin arasmda muharebeler cere "' 
yan ettigi goriinmekteydi. 

Stromstaddan Dabhist Allemanda ga
zetesine verilen bir habere gore, Alman 
nakliyelerinden miirekkeb bir kafileyc 
lngiliz vapurlan hi.icum etmi§tir. Ure ,. 
holm, Skagerak sahili iizerinde kaindir. 

Oslo methalinJe muharebeler 
Stokholm 23 (a.a.) - lsvec;: kaynak~ 

lanndan gelen bir habere gore, bugiin 
Oslo methalinde muharebeler cereyan et• 
mektedir. 

Diger taraftan gazete haberlerine go• 
re birlikte ~areket eden lngiliz ve Norveg 
k1t' alan bugi.in Lillehammerin 50 kilo· 
metre cenubundaki Hamar istikametindc 
taarruza gec;erek Almanlarm §iddetli mu .. 
kavemetine ragmen Molve varmt§lardtr. 

Aym kaynaktan, Norvec;lilerin §tmdi 
miittefikler tarafmdan verilen tamamen 
modern silahlarla miicehhez olduklarl 
bildirilmektedir. 

Alman ricati ba,layor 
Bu haberlere gore, Elverumdan Rena• 

ya dogru tardedilen Almanlar ~imdi ln· 
giliz ve Norvec; kuvvetlerinin tazyikt al • 
tmda ricat etmektedirler. 

N orve~in nefrettigi beyaz kitab 
Londra 23 (a.a.) - Norve~in ne~rettigi bir 

Beyazkitabda Almanyantn Oslo sefiri Braner, 
9 nisan sabah saat 5 te Kobt'a Alman muhll -
rasmt tevdi etmeden evvel Alman lot'alanmn 
Norve~e taarruz ettiklerl kaydedilmektedir. 
Filvakl Alman gemilerinin bir k1sm1 geceyans1 
Oslo fiyoruna girmi~, bir ktsmt Bergen'e ta -
arruz ~tmi§, diger hlr ktsmt da Trondh~im fi
yorunda faaliyete gec;mi.§tir. 

Muhhrada bilhassa §Oyle denilmekteydi: 
coAlmanyaya kal'§t a~b.klan muharebede in • 

giltere ile Fran~a miitemadiyen bitaraflara ta
arruz et.mi~lerdir. Almanya ise bitaraflan mti
dafaaya c;ah~maktaydt. ingiltere ile Fransamn 
harbi bitaraf memleketlere yaymak ve pek ya
ktnda Narvik'le biitiin Norv~i i.§gal etmek ta
savvurunda olduklanna dair Almanya hiiku -
metinde vesikalar mevcuddur.:o 

Muhttrada bu sebeblerden dolay1 Almanya
nm Norve~in sevkulcE')'l noktalartnt i~gal ve 
har!> devam ettigi mi.iddetge Norv~in mi.idafa
asmt deruhde etmege karar vermi~ oldugu ilave 
edilmekteydi. Muhhrada mu.kavemetin her ~a
reye miiracaat edilerek tenkil edilecegi isve~ 
milleUne bildirilmekteydi. Muhhraya ilave edi
len bir notada bu ~arelerin nelerden ibaret ol
dugu hirer hirer saytlmaktaydJ.. 

Norveg naztn bu muhtJramn hiikO.mete bil
dirilmesi lazrm gelecegini &Oylemi§se de Braner, 
seri bir karar bekledigini, !;iinki.i giri.§iltn4 o
lan harekatm devam1 i~in emir vermek icab 
ettigini cevaben bildirmi§tir. 

Oslo'da Alman iJare•i kuruluyor 
Stokholm 23 (a.a.) - Oslo'dan gelen haber

lere giirc, Oslo'da bulunan lngilizler ve Fran
SJzlar serbestilerini muhafaza etmi§lerse de, 
giinde bir ka~ defa polis mi.idiriyetinde ispatl 
viicud e!mek zaruretindedirler. Bunlar, Nor -
vec;ten ayr1lmak iizere miisaade istemi§lerdir. 
Fakat miiracaatleri reddedilmi§tir. 

Stokholm Tidningl'n gazetesinin Oslo muha
biri, ~ehre, mi.itemadiyen Alman k1taah geldi
gini haber vermektedir. 

Ayrrl gazetenin Berlin muhabiri, Norvegin, 
asker! idare teessiis eden mmtakalarmda, Al -
manlarm, kendi idart sistemlerini de tesise ha
ztrlandtklarmi bildirmektedir. Mezkt1r mmta
kalara, bu maksadla, Alman mi.ilkiye memurlan 
izam edilmi•tir, 

Svenskrs Dagbladet gazetesinin Berlin muha
biri, Almanlarm. DanimarkBda, Bohemya'run ve 
Moravya'ntn §imdi tab! bulundugu idari siste
me mi.i§Bbih bir idare tesis etmek lstediklerini 
yaz1yor. 

Bu muhabir, Almanyanm Kopenhag el~isi 
Von Renthefink'in Danimarka himaye ldarcsi 
reisligine tayin edilece{:ini ve orada Hitler'i 
·~h•an tem•il edecegini ilave etmektedir. 

Ba1kanlara dair 

Sovyet karar1 
[ B~ trsra.f• birinci srshiftode] 

Bu gazete, Moskovamn Belgradla dos· 
tane miinasebetlerde bulunmaga ba~lamt~ 
oldugunu haber vermekte ve Rusyanm 
bu vadide'ki te~ebbiislerile lngilizlf'rin 
Rusyayt Almanyadan aytrmaga matuf a
lan te~ebbiisleri arasmda bir mukarenet 
gormektedir. 

Kremlin, biiviik bir diplomasi faalive• 
tinin mPrkezi olmu~tur ve Stalin ile Molo
tof. vaziyetten yeni bir taktm menfaatler 
elde etmelerine son derece miisaid bir 
vaziyette bulunm~ lct .. dtrlar. 

___.... .... ~ 
Erzincanda zelzele 

(Bctf taraf• birinci aahifede) 

rakarak yataklanna c;ekilmi§lerdir. Di.il\ 
sabah Edirneye gelen meb'us doktor Fat· 
rna Memik su baskmma ugrayan mahalle• 
!erie Bosna koyiini.i gezerek tetkikatta bu
lunmu§ ve bu ak§amki trenle Ankaraya 
hareket etrni§tir. 



- CUMHURIYET 

$UriMf!il4~11 Mtittefikler Harb GUMUN BULIIACASI 
l 2 I 4 II fl '7 8 ll tO 1l 

neticelendirecek kat'i Harbi 
Garb cephesinde 

Briiksel 

kararlar verdi -
'iddetlendi -muharebe 

iizerinde tayyareler 
(Ba~taratl 1 fnc1 sahttedel 

maksadile halen miittefik hiikumetlerin 
dikkatini c;eken slyasi ve askeri biitiin 
meseleler hakkmda umumi noktai nazar 
teati edilmi~tir. 

Harbin umumi sevk ve idaresine miite
allik biitiin meseleler gozden gec;irild1k -
ten sonra, herhalde miittefikler arasmda 
fili bir te~riki mesai teminine matuf yeni 
kararlar verilmi~tir. 

Polonya Ba~vekili, Polonya hiikumet, 
ordu ve milletinin halen te~kilatlanmak ii
zere olan biitiin kaynaklarile miieadeleye 
d~vam azminde olduklanm konseye te -
min eylemi§tir. 

lngilterede nehirlere mayin koy
maga ~alrfan Alman tayyareleri 
Londra 23 (a.a.) - Hava Neza1eti a

tagidaki tebligi ne§retmektedir: 
Diin aqam lngilterenin §ark ve eenubu 

tarki sahilleri a<;1klannda miiteaddid Al
man tayyareleri goriilmiittiir. Bunlar ihti
mal ki Taymis ve Humber nehirleri man
sablanna mayin koymaga te~ebbiis edi
yorlardJ. 

Hava dafi bataryalan ve lngiliz harb 
gemileri bir c<ok yerlerde ate~ a<;ml~lar
dtr. Projektorler gokyiiziinii aydmlatml§· 
lar ve lngiliz avc1 tayyareleri, dii~man 
tayyarelerini yakalamak i,.in havalanml§
lardu. 

Hava laaliyeti artryor 
Paris 23 (a.a.) -Reuter ajans1 bildi

riyor: 
Son 24 saat zarhnda, Nied mmtaka

smda top~u faaliyeti her zamankinden 
daha §iddetli olmu§ ve bir ka~ aaat aiir -
mii~tiir. 

Tayyare faaliyeti artml§tlr. 

letinin magliib oldugunu anlayaeag1 p,iin 
manas1z sozler ve zahiri vaidlerle yakla
~aeak degiliz. Onu muharebe meydanm
da magliib edeeegiz. 

Almanyamn yiizii mazide de bir<;ok 
defalar <;irkin olmu§tur. Fakat o <;ehre 
hi<; bir zaman bu giinkii elleri taze kanla 
boyanml!l eaniler <;etesinin idaresindeki 
k<•dar nefret uyandmel olmaml~hr. :. 

Briiksel iizerinde u~an tayyareye 
alef a~rldr 

Briiksel 23 (a.a.) -Reuter ajans1 bil
diriyor: 

Hava defi bataryas1 bu giin ogleye 
dogru ~ehrin iistiinden u<;an bir yabane1 
tayyareye ate~ ac;mi§hr. Hadise Briiksel 
ahali•ini teJaqa dii~iirmii~tiir. 

lngiliz i,~i partisin:n miihim 
bir tebliii 

Londr11. ?.3 (a.a.) - Bu giin Londrada yapt.lan 
bir i~tima neticesinde i;~i partisinin milli kon
seyi bir tebli~ n~retm~tir: 

Tebligde n.ui Almanyamn Danlmarka ve 
Norv~i i§gal etmekle bu harbe sebeb olan 
gayrlme§ru §iddet hareketinin kurbanlan lisle
sine iki demokrat millet daha ilave ettigi 
kaydedildikten sonra bu biiyiik miicadelede bi
taraf kalmaya ~alJ§an milletler bu hlidiselerin 
ehemmiyetini miitaleaya bir kere daha davet 
ve nazi Almanyanm yolu iizerinde bulunan hi~ 
hir milletin bitarafhgma riayet etmiyecegini bir 
kere daha ispat etmi~ oldugu ilave edilmekte
dir. 

Almanyanm verdigi temlnat ne olursa olsun 
hi~ bir millet taarruza kar§l emniyet altmda 
degildir. 

Hitlerizml bozguna ugratmaga tiddetle az • 
metmi§ olan miittefikler hiirriyet dostu olan ve 
harbe siiriiklenen milletlerin imdad1na ko1 • 
mu§lard1r. 

Bitarafhk kellmesl miitearr1z !~In bir mana 
ifade etmekten ~lkmt§tir. 

i§c;i partisi, bart§l ve hilrriyeti temin ic;in ye
gane c;arenln hiirriyet ve istiklali harbe girmit 
olan milletlerinki kadar mevzuu bahsolan de
mokratik milletler arasmda bir ittifak oldugu 

Pazar giinii, F rans1z pilotlan, Almanya 
dahilinde ve diin dii§man hatlan iizerin
de ve &erisinde miiteaddid u<;u~lar yap -
m1~lardu. Bir c;ok fotograflar ahnml§, 
di.i ~man mevzileri tarassud edilmi§tir. 

Alman tayyareleri de, pazar gecesi, kanaatindedir. 
Fransa iizerinde miiteaddid ke~if u~utlan !!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!~~!!!!!!'!!!!!!!'!!!'!!'!~!!!..!!!.._!'_!'.....!!!!!!'!...!'!!!!!!!!'!~~~~ 
yapm1~lar, memleketin timali garbisi i.ize
rinde en az sekiz defa dola§ml§lardu. Al
mftn tayyarelerinin, Frans1z hatlan iize -
rindeki fanliyeti dun az olmu~tur. Alman 
pilotlan Belc;ika ve Liiksemburg hudud
larl civannda u<;makla iktifa etmi~lenlir . 
Baz1 hava musademeleri olmu§sa da bun
Jar hakkmda timdiye kadar tafsilat alma
m'!lml~hr. Maamafih, F rans1z harb tayya
releri tarafmdan dii§iiriilen Dornier 1 7 ti
pi bir tayyarenin Belt;ika arazisine diittii· 

<;etin bir miicadele 

22 ya,Inda bir delikanh 
150 kiloluk bir domuzu 

oldiirdii 
gii ogrenilmi~tir. Bursa, (Husuai) - Kadriye koyiinden 
u Alman tebligi 22 ya,larmda ve Saadet isminde bir de-

B 1 likanh siirek avmda 150 kiloluk bir do-
er in 23 (a.a.) - D. N. B. ajansl muzla miicadele ettikten sonra onu bic;ak

bild iriyor: 
Ia yaralaytp oldiirmiittiir. F akat bu mii

Alman ke§if tayyareleri diin ~imal de- cadelede kendisi de yaralandJgmdan has• 
nizi iistiinde uzun meaafeye kadar yeni • 

taneye yatmlml§tlr. Saadet, hastanede 
den u'<u§lar yapml§lardn. T ayyareler, 1 
Oreades ve Shetland' daki Jngiliz deniz ba~mdan gec;en bu miicadeleyi bize §OY e 
uslerinde ketif hareketleri yapml§lar ve anlattl: 
bu iisler iizerinde bir <;ok fotograflar al- - Bir ka«; giin evvel do:n:mz avma git-
mi~IardJr. mi~tik. Yan1mda koy korueuau da vard1. 

E k · J 'l' 8 h • N bniimiize bir domuz t;Jktl. Derhal on a 
s l ngr ~~ a. rrye azrrrntn I ate§ ettim. Domuzu yaraladim, fakat ol-

fedrd brr nutku medi. Bu sefer online gec;tim, bir de ora-
Londra 23 (a.a. ) - Dini bayram dan ate§ edeyim, dedim. Lakin silah ate§ 

miinasebetile Londrada tertib edilen zi- almad1. Bunu anlayan domuz, olanea 111-
yafette bir nutuk aoyleyecek olan M. zile iizerime at1ld1. Ve beni yere y1ktt. 
Churchill, me§guliyeti dolay1sile hazlf bu- Pantelonumu parc;:a part;a etti. Sag elimi 
lunam1yacagmdan dolay1 telgrafla itizar de paralad1. altalta iietiiste bir miiddet ug
etmit ve yerine ziyafete ittirak etmit olan ra,uk, bogu§tuk ... Bu bogutma on bet da
eski Bahriye Nazm M. Duff Cooper ka- kika kadar aiirdii galiba ... Bir arahk can 
dehini lngilterenin §an ve §erefine kal- aeJsile k1vramrken akhma belimdeki bJ
dJrarak demi~tir ki: c;ak geldi, hemen onu c;IkardJm. Ve kmm-

c- Bu gun muharebeye gitmi§ olan dan BIYifmamla domuzun karmna aapla
genclerin heyecan1 ac1 bir tehevviir Ve mam bir oldu. Domuzun karnmdan kan 
arzunun, aars1lmaz bir azmin tevlid ettigi bn$andJ. Biraz aonra homurdanarak oldti. 
heyecand1r. Bu giin dudaklanm1zm ueu- Fakat domuz hii.li. iizerimde duruyordu. 
na gelen ciimle §udur: 1 Ben almda kalmJ§tJm. Bir miiddet boyie-

Bundan boyle, hit; bir milletin diinyayl Cf' ge<;ti. Domuzun oldiigiinii ~Orf'n koru
harb it;inde bogmasma miisaade edilmi- cu yan1ma f!!elip ben! onun alt1ndan kur· 
yecektirl tarm1~ ama kendimden ge«;mi~im" ... 

Avrupada deh§et tevlid eden cinayet• Saadet; domuzun kuyrui'tunu keserek 
ler aerisi yalmz bir adamtn veyahud kii· ziraat miidiiriine getirmi~. Ziraat miidiitii 
<;iik bir caniler grupunun eaeri degildir. kendisine, haataneden <;1kt1ktan sonra bir 
Biitiin bir millet taraf1ndan irtikab edilen sil5h verecegini vadetmi!!tir. 
bir cinayet mevzuu bahstir. Saadet; yeni siliiht ald1ktan ve hasta-

Alman hiikiimetile Alman milleti ara- neden <;lkhktan sonra tekrar ava gidece
aJnda bir fark gozetilmek isteniyor. Bu gini ve domuzlardan intikam alaeagm1 
,.ok tehlikeli bir temayiildiir. Alman mil- soylemi~tir. 

A$K \-•E MACERA ROMANI 
o. 
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iLK ve SON 
YAZAN: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

- lnsamn ba§ml hot edeeek bu kub
benin altmda, daha c;ok miihim §eyler 
var han1mefendi I 

- Ne gibi mesela? 
- Mesela c;ah~mak. Bir gaye pe§inde 

ko~mak. !dealinize dogru gitmek. 
- F akat biitiin bunlar insant tatmin 

etmege kafi mi dersiniz Meedi Bey~ 
- Vallahi bu bir yarad1h§ meaelesi 

hammefendil.. Mesela bana gore; tahak
kukuna ugra§tlgm1z bir idealin pe~inden 
ko~mak, bir eser viicude getirmek, her 
halde bir kadma a§Ik oJarak siiriinmek• 
ten, daha zevkli bir §ey olsa gerektir. 

- Demek siz a§kl, sevgiyi filan inkar 
ediyorsunuz oyle mi Mecdi Bey~ 

- Hayu. lnkar etmiyorum hammefen
di; ben de insan1ml.. Fakat aadeee me§
gul degilim diyorum. <;unkii biliyorum 
ki, a~k dedikleri §ey, nihayet gec;ici bir 
hevesten ibarettir. Neticesi daima hiiQran 
v~ hayalle biten garib bir arzu 1 .. Bir ha
yale bir omur harcamak deger mi} 

- Muzikten hotlanlr mJsmJz Mecdi 
Bey? 

- <;ok degill 
- <;ic;ek sever misiniz} 
- Herkes kadar. 
- T a§lardan ta§lara a1~rayarak gel en 

bir suyun akJ§I, bir derenin aesi bazan it;i
nizde ince bir damarm llzlamasma sebeb 
olur mu~ 

- ~imdiye kadar boyle bir §ey ba§l· 
ma gelmedi. 

- ~u okudugum romanda bir adam 
var Meedi Bey. 

- Bir kere affmiZ& maihnren aoyler 
misiniz, o okudugunuz kitab, hangi lisan
la yazJ!mJ bir kitabdJr} 

- Tiirk~e yazJlmJ§ tabii. 
- Roman dediniz degil mi) 
-Evet. 
- Peki. Ne olmu~ o adsma? 
- Hayret ediyorum, t1pk1 size benze-

yor bu adam da 1.. 0 da aizin gibi il'in
den ve idealinden ba§ka bir §eY dii~iin· 

Demirspor galib 

Galatasarayla diin An
karada yapdan ma~ta 
gene bir hadise oldu 
Ankara 23 (Telefonla) - Galatasa

rayla Demirspor tak1mlan bu gun 19 ma
yJs stadmda hususi bir rna~ yaptllar. 
Stadyom 25 bine yakm bir seyirci ile dolu 
idi. Harieiye Vekili $iikrii .Saraeoglu ve 
bir ,.ok meb 'uslar da seyirciler arasmda 
idi. Bu ma<;, Galatasarayla Demirspor a
rasmda gec;en sene istanbulda yap1lan ve 
kaleei Needetle hakem Tankm kavgasile 
nihayet bulan mat;m bir nevi revan§l te
lakki ediliyordu' Filhakika oyunun son
lanna dogru bu ma<;m hakerni Necdetle 
oyuneular arasmda '<1kan hadise bu telak
kide bulunanlann tamamen hakh oldugu
nu ispat etti. 

Hakem, Galatasarayh Mehmed Salimi 
oyundan c;1karmak istedi. Mehmed Salim 
sahay1 terketmedi, miinaka§alar oldu. Ha· 
kern, oyunu tatil etti ve sahadan aynld1. 
Fakat sonradan miiracaatler ve tavassut
lar iizerine ve bir hayli tereddiid ve mii
naka§adan sonra, esasen bitmesine · alh 
dakika kalan oyunu tekrar idare etti ve 
Demirsporlular bu mac;tan 3 • 2 galib o
larak «;lkhlar. 

Demirsporlular, ilk devrede bir, ikinci 
devrede iki go) attllar. Goller, kii<;iik Or· 
han, biiyiik Orhan ve Arif tarafmdan ya
pildJ, Galatasarayhlar Giindiiz ve Biilen
din ayaklarile her iki devrede de hirer 
gol <;JkardJlar. 

Mac; ~ok sert oldu. Hakem, ceza vu· 
ru§larile s1k s1k oyunu durdurmaga mec
bur kald1. ikinci devrenin sonlanna dog
ru Galatasaray aleyhine verilen bir pe
naltJdan Demirsporlular istifade edeme
diler. Yukanda' bildirdigim hiidise de bu 
s1rada cereyan etti. 

Mehmed Salim, mac;1 miiteak1b hake
me tarziye vermi§ oldu~undan i§in mah
keme safhasi bertaraf edilmi§tir. 

Galatasarayhlar bu aktamki ekspresle 
lstanbula dondiiler. Ve sporcu arkada§ • 
Ian tarafmdan ugurlandJiar, 

M1a1ra muhtelit taktm 
gidecek 

Ankara 23 (Telefonla) - Galatas& • 
ray, Fenerbahc;:e ve Be§ikta~ takimlann
dan te§kil edileeek bir futbol tak1mmm 
Istanbul muhtelit tak1m1 nam1 altmda Ml
sna gitmesine karar verilmi§tir. 

Tak1m ~u ,ekilde tespit edilmi~tir: 
Cihad • Faruk, Adnan • Esad, Enver, 

E~fak - K. Fikret, Salim, Melih, Boduri, 
Fikret. 

lhtiyat olarak gotiiriilecek oyuncular 
§Unlardu: Galatasaray ka1ecisi Osman, 
Hakk1 (Be~ikta~). Hakk1 (Vefa). 

Kara Ali tehrimize geldi 
Bandumah Kara Ali Pehlivan dun 

Bandumadan ,ehrimize gelmi§tir, Kara 
Ali, bir kac; giine kadar memleketimize 
gelecek olan Amerikah Jak Seri ile gii· 
re§mek istedigini soylemi§tir. Halbuki 
T ekirdagh HUseyin, Kara A linin daha ev• 
vel kendisile giireJerek Amerikahya t;Ik
masml ortaya atm1~ oldugundan, Ali, bu
na itiraz etmektedir. Yabanet bir pehli
vana karfl giire~ecek pehlivanlanmiZin 
ma<;tan evvel birbirlerine dii§melerini biz 
dogru bulmuyoruz. Eger Kar~ Ali, _Am~· 
rikahya maglub olursa, o vak1t T ekudag· 
lmm J ak ~eri ile giiretmesi muvahk ola
eakhr. 

Galataaarayhlarin aile 
wo yemeg1 

Galatasaray spor kuliibiini.in aile yeme
gi bu cumartesi giinii, T aksim Belediye 
kazinosunun muhte§em aalonlarmda ve
rileeektir. Galatasarayhlar, yemegin her 
seneki gibi giizel ve egleneeli olmasml te
min it;in <;ahtlyorlar. Davetiyelerini alm1-
yanla1 Beyoglundaki kuliib merkezine 
miiracaat edebileeekleri gibi aofralar da 
Beyoglundaki Lobon pastahanesinden tu· 
tulmaktadu. 

Bekirin babaai vefat etti 
F enerbahec; kuliibiiniin ve millt takl • 

m1m1Zm giizide futbolcusu Bekirin babas1 
Ali Refet diin vefat etmi§tir. Merhumun 
eenazesi bu giin F eneryo)undaki evinden 
kaldmlarak ailesi makberesine defnedile
eektir. Merhuma Tanr1dan rahmet dileriz. 

miiyor. c;;:ok zengin bir adam. Bir giin 
parkta dola~1rken ... 

- Bir kere ben zengin degilim efen· 
dim. Zenginligi buakm, birkat; paras! bile 
olan adam degiliml .. Saniyen zengin o
lan, servet sahibi bulunan adamdan ide
alist de c;1kmaz. 0 da yanh§l .. Binaena
leyh romanm1zm me§hur kahramam, ne 
bana benzeyor, ne de bir idealiste 1.. Bam
ba§ka bir adam olaeak. Evet. Devam e
din §imdi... 

- Neyse bir gun, bir parkta gene bir 
k1za rashyor. 1nce, narin, soluk yiizlii bir 
k1zl 

- Evet. 
- K1zm aglad1gmi goruyor, ae1yor, 

merak ediyor ve nihayet aabredemiyer~k. 
yamna gidip ni,.in agladJgml aoruyorl 

- Adam ka<; ya§mdaymi§ efendim ~ 
- Yirmi alu, yirmi yedi. 
-Belli ... 
- Ni<;in~ 
- <;;unkii bir gene k1zm kirpiklerinde 

parhyan bir damla ya§, aneak bu ya§ta 
bulunan bir adam1 onf dogru gotiirebilirl 

- Ne kadar cesur konu§uyorsunuz 
Mecdi Bey! <)yle pervasJZ, oyle korkusuz 
bir ifadeniz var ki 1.. 

- lradesinin frenlerinden emin olan
lar, daima benim gibi konu§urlar ha
nJmefendi. 

- Halbuki ben sizin yerinizde olsam, 
daha miitevaz1 goriiniir, daha ihtiyath bir 
lisan kullamnm. 
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~~u :·~ l.l·, 1 rlJ ~, 
Soldan saga: 
1 - Deniz haydudlar1 (cemi). 2 - Bir mad

denin diger madde iizerinde birakti~l teslr, bir 
hayvanm feryad1, vileudun et k1sm1. 3 - Bir
birile Hit!Ie eden. 4 - Bir emir, her §ey onun 
iizerine kurulur, bir harfin okunu§U. 5 - Otu
rulacak yerlerden. 6 - Tcrs ~evirirseniz Arna
vudlu~ merkezi olur, bir edat. 7 - 24 saat 
evvelkl uman, diiz ve sert, hayat membalart
mJzdan. 8 - Arkada§, durmadan kumanda. 9 -

Bedava ele g~en §ey, bir cins takunye. 10 -
Bir emir, bir stfat edab, biiyiik kadm muhar
rir. 11 - Kurtulu~. demirden, 

YukarJdan a;ag1ya: 
1 - Asil adam evl£dlar1 (cemi). 2 - ~air, 

viicudiinde soguk hissetme. 3 - Misafirhane. 4!.... 
Vakti bildirir, nota. 5 - Ev hanrm1 (ikl kell
me), 6 - Yeni diinya. 7 - cOrtag1 yokt mana
sma Allah hakkmda kullamlan bir tabir. 8 -
Hakk1 meydana ~tkarma, insan1n ~kembesl. 

9 - Avrupada bir nehir. bir illic. 10 - Dilnya 
iizerinde bir mmlaka, iki harf yanyana. 11 -
Bir medarm ismi, ne§'eli. 

Evvelki b•tlmacanm halledilmit tekli 

Takasm nev'l ithalat ihracat 
Hazn Allvre 

Enteraanjabl 58 45 " 
ingiltere 56 40 39 

Belc;ika 70 '7 46 

Rolanda 66 41 40 

53 50 "' 
56 40 39 

isvl~re 70 40 39 

ihracat primleri % 100 luymet 
iizerinden hesab edilmi$tir. 

M .. 'd ' UJ e. 
$1k tayyorler ve mevsimlik roblar, 

Beyoglu Galatasaray lisesi kar§Jsmda 178 
No. me~h11r DA VlD magazasmda bula

eaksJmz. 

25 lira mukafat 
F otograf1 lburacla 

gostlerilen Urfa tvi· 
layetinin Siverek ka
zasmdan Reeeb og
lu 1339 dogumlu 
Mahmud gaibdir. 
Y erini aJagJdaki ad
rese bildirene 25 lira 
miikafat verileeek • 
tir. 

Istanbul, Aamalu 
Cambaz Han kar§ISl 
No. 18 Abdullah Hiisrev. 

Df$ HEKtMt ~ 

Ratib Tiirkoglu 
Sirkeci Viyana oteli strasmda 

26 No.da iklncl kat. 
Ogleden sonra 14 ten 20 ye kadar. 

- Denize girmekten menedilmi~ bir 
adamm, kolunun altmda mayo ta§Jma
sma ne liizum var efendim~ 

- Nic;in boyle soyliiyorsunuz~ Belki 
bir gun olur, siz de denize girmek ihti
yacml duyarsmtz I 

- 0 zaman gider bir mayo tedarik e
derim efendim, 

lkisi de yanyana birbirlerinin yiiziine 
bakJYorlar. Necla, kii,.iik inee parmak -
lanm, dizinin iizerinde duran kitab1n sa
hifelerinde dola~tmyor. 

- Buakmadm1z ki romandaki §U size 
benziyen magrur, sert diitiineeli idealistin 
ba§ma gelenleri anlatay1m. 

- Hacet yok hammefendi: miisaade 
ederseniz, sonunu ben size devam ede
yim: Bu bedbaht zengin, nihayet parkta 
goriip ae1yarak yanma gittigi biraz da fa
kir olan bu klz1 ... 

- byle degil mi) 
- Evet. 
- Derin bir a~kla sevmege ba,hyor. 

Hem oyle bir a~k. oyle bir aevgi ki, ada
rna her feyi, vazifesini, aervetini, idealini, 
her §eyi, her §eyi unutturuyor. Ve niha
yet gozlerinin oniinde ne kadar hakikat 
varsa hepsi siliniyor, yalmz bu gene k1z 
kahyorl .. Nas1l dogru mu? 

- Fakat •iz bu roman1 okumu,sunuzl 
- Hayu okumad1m, 
- Nereden biliyoreunuz o halde, so-

nunun boyle devam ettigini? 
- Geli§inden 1 .. c;;:unkii diinyada tim-
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A!EAIEK 
nif!s bJr.L, 

\ye_men 

Bir Komprime Hayat Kar!1tl1gidlr 
En stkl$lk zamanda size en biiyiik yardrmc1d1r. 

Kalori, g1da, lezzet ve nefaset baktmmdan tatmin edici mahiyeti ve 
yiiksek evsaf1 haizdir. 

Mercimek, bezelya, bugday ve sair <;orbahk komprimelerimizi 
her yerde bulabilirsiniz. 

CAPAMARKA MOSTAHZARATI 
M. NURt CAPA Kurulu$ tarihi: 1915 

KAM ~mAMLARI - ARPACIK - Sivii.CI -
TIA' YAIW.AII- AKNILIR- DOLAMA
'iRPIM~I - PirODERMiT - ERGEJO.ixLD -

BIR TtiRLti YANIKLAR 
. . ... . 

Vi~OZA 
POLiVALAII ve POLiMiKROBiZEI lSI 
MIME iL TiHABLARINI ve ~ATLAKLARI 

KOMJOKTiYiT 8ARK ~mAMLARI 
KOLTUKALTI ~mAJO.AIU v.s. v.s. 

YIROZA PATI EN ERKEN ve EN 
EMlN TEDA Vl EDER 

ESKl VE YEN1 ROMA TlzMA • SlY A· 
TlK - LUMBAGO • OMUZ - ARKA • 

BEL· DlZ- KALCA • Ve SOGUK 
ALGINLIKLARINDAN tLER1 

GELEN ~IDDETLI 
AGRILARINI 

diye kadar yazJlmJ§, ve §imdiden sonra 
da yaz1lacak ne kadar roman varsa hepsi 
birbirinin e§idir de onun i<;in hamme -
fendil .• K1za rasl r adam sever, adama 
raslar k1z sever. . te gozii §oyleydi, bur
nu boyleydi, i§te §oyle yaptilar, boyle 
gittiler .. Bir de bakars1mz: Ya evlenmi~
lerdir, mesele bitmi~. Yahud da birisi '01-
mii§, obiirii ntihar etmi,tir. Mezar ba~m
da aglatiYorlar .. 

Meedi kendini biraz daha §ezlongun 
i<;ine c;ekerek giiliiyor. 

- AnlamJyorum, diyor, §U roman ya
zanlar, filim yapanlar, §iir soyliyenler ne 
bic;im adamlardu ~ .. Ne ufuklan dar, ne 
gorii§leri mahdud insanlard1r!.. Bir a§k
hr, bir kadmd1r tutturmu§ gidiyorlar a· 
sulardanberi 1.. Kor gozleri oniinde, §U 
koskoca alemde, ll§ktan ba,ka terenniim 
edilecek, kadmdan ba~ka anlahlaeak tek 
bir mevzu, tek bir hakikat kalmaml§ san
ki 1 .. A~k. hep a~k. gene a§k, daima a~k 1 .. 

Mecdi cebinden bir sigara '<1kanp ya
kiyor. 

- lnamr mism1z bana hammefendi, 
diyor; ben daha ~ok bu bedbaht adam
lara degil, as1l onlann viicude getirdikleri 
bu a~k masallarm1, sabahlara kadar oku
yarak goz ya§l doken zavalhlara ae1yo • 
rum. 

Necla giilerek yerinde dogruluyor. 
- Ben de §U mada dii~iindiigiimii si

ze soylesem §imdi, bilmem, danhr miSI
mz bana Mec_di Bey, diyor. 

- Ne miinasebet efendim, nic;in dan1 
layJm) 

- Dogrusunu isterseniz boyle diitiin"" 
diigiiniiz i<;in, as1l ben size ac1yorum Mec1 
di Bey! Hem nas1l i~im yanarak ac1yorurri 
bir bilsenizl .. Eger yaradJh§mlz, duyutla"" 
nmz da hakikaten konu~mamza benzi-. 
yorsa, biitiin bu soyledikleriniz bir latifei 
degilse, sahiden ~ok hazin 1 .. Oturup sa• 
bahlara kadar aglaym1z talihsizliiiniz~ 
Meedi Beyl.. Musikiden anlam1yan, c;ic;e• 
gi §oyle goriip gec;en, akan suyun sesinden 
bir §ey duym1yan, c;apay1 kadtna, eapan• 
a§ka iistiin tutmu§ bir adamm hayah ka .. 
dar aemaeak bu kubbenin altmda ba1_ka, 
acaba ne vard1r aorar1m size Mecdi Bey'?~ 
Her giin bizzat ellerinizle suyunu dokerelC 
govdelerini beslediginiz, bin bir ihtimam• 
Ia budayarak dallar1m biiyiittiigiiniiz A" 
lemdagmdaki c;iftligimin ormanlarm1 te~.o 
kil eden, o biiyiik giirgen agaclannm ko• 
kile sizin ya~amamzm arasmda ne fark: 
vardu) .. 0 da biiyiiyor, o da c;ah~1yor, o 
da yiyiyor 1.. 

Meedi gevrek gevrek giiliiyor: 
- Ben de yiyiyorum, ben de c;ah,Jyo• 

rum, ben de yiyiveriyorum de~il mi ha• 
mmefendi? .. 

- Danlmaym1z sakm boyle eoyledi• 
gim ic;in bana Meedi BeyL A~1k konu~· 
masm1 sevdiiZinizi bildigimden, fikirleri• 
mi •erbest<;e ifade ediyorum. 

Mecdi heyecanla eevab veriyor. 
(Devam edtyor) 



24 Niaan 1940 CUMHURIYET ., 

MAZOR MEYVA TUZU iRKmAZ, BAZ-IZLIK, 
BARSAK TEMBELLiGbm 

• BOZU LUG Tl v 
MiDI I SiLi ve YAM 

DA, 

IMDA Miiferrih ve Midevidir ' Emniy.-tle kullamlabilir. MIDE ve BABSAKLARI tembler, ah$hnnaz ve yorm:aaz. MAZON isim ve BOROS markasma dikkllf --
Bizde Aspirin Fabrikas1 Yoktur. ASiPiROJ. NICATi ESASI HARtCDEN GETtRILMts. TABLET SEKLINE Bah•e ap•! s 

KONMUS, AVRUPA MAMULATININ FEVKiNDEDlR. !' ., ~ . .- EC:ATi 

YENi HAY AT 
Tiirkiyede nefasetile 'obret bulan hakiki ve esaa 

YENi HAYAT karamelalar1 
blrdlr. 0 de 

Abdftlvahid Toran markas1d1r 
Kahveciler i~in nefis lokumlarrm•z vard1r. 

Adrese dikkat: Galata Necati Bey caddesi No. 92 
Telefon : 40058 

Biriaei U•alli Miiletti1liktea: 
1 - Me§e, dag kavag1 veya bah~e kavag1 olmak iizere (5800) aded telefon dlregl 

~rtnamesinde tadila.t yaptlarak kapall zarfla yeniden eksiltmeye konulrnu§tur. 
2 - Dlreklerin yiizde be~i (7-8) gerisl (6) metre, me§enin tepe muhltl 35 dipten 

iki metres! 45, dag kavag1 tepe (35-40) diger muhiti (45-55) bah~e kavag1 tepe 
(40) diger muhlti (50-60) santlmetre olacaktrr. 

3 - Baykana (950), Mutkiye (2350), Kozluga. (1500) ve Sasona (1000) direk kaza 
hudud1ar1 dahilinde gosterileeek yerlerde teslim edilecektir. 

4 - Dlreklerin birlncikanun ayi ile may1s ay1 15 1 arasmda kesllml§ olduklan 
vesaikle !spat edilecektir. 

5 - Direklerin tahmin olunan bedeli (21350) lira olup muvakkat teminat (1601,25) 
liradrr. 

6 - Mukavele projesi ile prtnamesl Dlyarbaktrda Nafta M~avirll~lnden para.stz 
almabllir. 

7 - ihale 6 may1s 940 pazartesi giinii sa.at 10 da Nafla M~vlrllgi odasmda mii
te~ekkil Komisyonca yap1lacaktlr, 

8 - istekliler 2490 sa.ytll kanuna uygun olarak haztrlayacaklarl teklif mektublarml 
teminat mektub veya makbuzu ve Ticaret Odasl veslkasile blrllkte saa.t dokuza. 
kadar Komlsyon Rlyasetine vereceklerdir. Postada olan geclkmeler kabul edil
miyecektir. (3219) 

. 

ETiBANK UMUM 
MODORLOGONDEN: 

Bankannza bagh maden i&letmelerinde istihdam edilmek ve izabe 
mlitehasstsl olarak yeti~tirilmek iizere istanbul "Oniversitesinin Kimya Ens
titlisli mezunlarmdan iki ,gene Bankam1z hizmetine almacaktrr. 

Bankamtz emrinde ~ah~mak isteyen kimya,gerlerin askerlik vazifesini 
gormli~ olmalar1 lazundrr. Talib olanlar muhtasar terclimei hallerini ve 
istedikleri ayhk licret miktanm bildirir bir mektubla (Ankara Posta kutusu 
509) adresine mliracaat etmelidir. 

istanbul Levaztm Amirliginden : 
1 _ Eski§ehir Hava okuluna. be§ franstzca tercii~n almacaktll'. Bunlara kad

roya gore Vekalet~e takdir edilecek iicret verllecektir. Isteklllerln tahsil derecelerlnt, 
§lmdlye kadar Devlet memuriyetinde ge~ml., hizmetlerlnln tespitine 1htiya~ oldu
gundan bunlara aid vesalki ibraz etmeleri lbtmdrr. 

2 - A§a~dakl vaslflan haiz bulunan lstekUlerin okulda. te§kll edlleeek bir 
heyet tarafmdan lmtlhanlan 30/4/940 tarlhlnde yap1lacaktrr. Tallblerln 27/4/940 
tarlhine kadar Eski~ehir Have Okulu Komutanlti!1na miiracaat etmeleri ve imtl
han giinii alan 30/4/940 tarihinde yukanda yaztll vesaikle beraber Eskl§ehir Hava 
Okulu Komutanhgmda bulunmalan. 
A - Tiirk olmak ve ecne1J1 ~10larla evll olmamak. 
B - Askerll~lnl blttrml, olmak. 
c- Medeni haklarmdan u,_m~et cezaslle mahkilm veya devlet 191n muztr te§-

kilil.tlara mensup olmam . 
D _ iyi ahllk a.shabmdan olmak ve hay.s!yet ve namusu muhll f!Ulerle ve alelltl!k 

ag1r hapis veya o derece cezay1 miistelz!m bir fill lle mahkiim olmamak. 
E- S1hhi ahvall vazlfe gi:irme~e miisaid olmak (raporlal. 
F- Lise veya mnad1U tahsil! gi:irm~ olmak veya. devlet memurlyetlerinde hizmetl 

mesbuk olmak ve bunlara. aid ves!kalar ibra.z etmek. 
H- En az ii~ sene hlzmet edecegine dair noterlik<;e musaddak taahhiid senedi 

vermek. (3231) 

Kay1b aran1yor I 
924 ve bunu takib eden bir ka~ sene 

Midyat hiikumet tababetinde bulunan 
doktor Muhiddin Beyi anyorum. Bilen • 
lerin, yahut kendisinin adresine lutfen bir 
kartla nerede olduklanm bildirmelerini 
rica ederim, 

Kadri Erdil 
Beyaz1d Veznedi\er Kemeralh caddesi 
No. 12 de Terzi Bekirden cBirecikli,. 

lstanbul 

ACELE 

SATILIK veya Kl RALIK 
Pendikte deniz kenarmda garaj, bag, bah

~e. meyva ajtaclarm1 havi ko~k. 
Miiracaat: Telefon 44036 

Dr. Operattir ~ 

. Beyoglu Mis sokak c! .. e !!Imam 
Telefon: 41457 

Yiiksek Miihendis ve Fen Memuru Ara IY r 
Devlet Limanlan i,Ietme Umum Miidiirliigiinden: 

In§aat kontrol l~lerinde ~a~mak iizere §antlyelerde tecriibe gormilf «6• yukse& 
mUhendls lie c3• miihendis veya fen memuru 9 siirveyyans ahnacaktrr. 

Tallblerln a~a!!;tda ya21l11 evraklarlle Memurln ~ubesine acele miiracaatleri. 
1 - Diploma veya musaddak suretl 
2 - Bonsenl.s musa.ddak sureti 
3 - Askerlik veslka.lari sureti 
4 - Niifus U~l!h surett (3108) 

Devlet Limanlart i!fletme Umum Miidiirli.igiinden: 
Atolyemiz ihtlyact i~ln pazarllkla 7- 10 kllovatllk bir aded elektrlk kayna.k 

maklnesi ~atm almacakttr. · 
Ellerinde haZlr mall mevcud olan istekliler!n vereceklert maklnenin marlca, 

evsaf, teferriiat 11stes1 ve fiatm1 goster!r teklif mektublarmt en ge~ 26/4/940 tarihine 
kadar Galata Rthbmmdaki Umum Miidiirliik blnasmdakl Satmalma Komlsyonuna 
vermeleri lazundtr. Maklne hakkmda !cab eden tafsiiM !~in hergiin sozii ge~en Ko
mlsyona mfiracaat olunabilir. (3173) 

Tiirk Hava Kurumu 

Tiirkku~u Genel Direktorliigiinden: 
Muhammen bedeli 30000 lira olan muhtellf ~elik malzeme S0/4/940 salt aUnii 

sa.at 15 te pazarhkla. satm almacaktlr. 
istekl1ler1n belli giin ve saatte 2250 Urahk temina.tlarile blrllkte Satmalma 

Komfsyonunda bulunmalart. 
Fenni evsaf ve §artname&l mezkllr Komlsyondan hergUn parastz olarak all-

nab1lir. (3048) 

Bina in~aat ilant 

Babkesir P. T. T. Miidii iigiindea: 
1 - Edremidde in§a edilecek P. T. T. binas1 kapall zarf usulile eksiltmeye ~tkarll

mt~ttr. 
2 - Bu i~in ke~lf bedeli 34018 lira 11 kuru§ olup muvakkat teminat miktan 2551 

lira 21 kn~tur. ihaie: 29 nlsan 940 pazartesl gtinii saat 15 te Ballkesir P. T. T. 
Miidiirliigii b!nasmda te§ekkiil edecek Komlsyonda yapllacaktrr. 

3- Bu i~ aid: 
A - Ptojelerl, I 
B - Rlat bordrosu. mesaha cetvell, ke§i! huH\saSJ, 
C - Fenni ve hns'J.Sl ~artnameleri 

isteyenler Baltkesir P. T. T. Miidiirliigiinden 170 kuru§ bedel mukabillnde 
alab!lirler. 

4 - Tallblerln lhaleden en az seklz giin evvel bu ~e benzer yinnl bin llrahk 
1~1 b!r defada ba~ardikianna dair referanslarlle bulunduklan yer Valillklerlne mft
racaat ederek alacaklan ehllyet ve Ticaret Odas1 vMikalarml ve kanuni muvakkat 
t~mlnat makbuz veya banka mekh1bunu muhtevl zarflarm1 29 nlsan 940 pazartes! giinii 
ihaleden bir sa.at evvel yanl saat 14 e kadar Ekslltme Komlsyonuna ver~Ilil1 olmalarl 
lazun gelece~i ilfm olunur, .<2893) 

BALSAMIN Kremleri 

BALSAMIN Giizellik Ek.iri 

BALSAMIN Rimelleri 

BALSAMIN Pudralarr 

BALSAMIN Rujlarr 

F ARD BALSAM IN 

En kibar mahfillerin kullandJklarl ve biitUn diinyaea 
tamnmtt S1hhi Giizellik Miistahzarlar•d•r. 

SULEYMANiYE 
DEMiR iSLERi rABRinsnmAR: 

. Fabrikamtzda ~ah~mak lizere iyi TESviYECi ve SOGUK DE:Mm.
CILERE ihtiyac vardtr. Talib olanlarm vesikalarile birlikte Fabrika Mii
diirlii vline mliracaatleri. 

Hava Okulu Komutanhgmdan : 
Hava okullan talimatmm 86 nc1 maddesl~e yaZlh §artlarl haiz lstekllier: 
Dllek kiF;ld1 ve ves!kalarlle temmuz ba~angtctndan a~os sonuna kadar okula 

ba~ vururlar. Okulun bulundu~u yerin dt§mda. bulunanlar dllek ki~dlarlle ve.Yka.-
larmt pasta ile Okula gon-derirler ve alacaklan kar§Ibga gore hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedlkli kJSmlna glrme §artlart §unlardrr: 
A ) Tiirk olacak 
B) Orta mekteb (ltse sekizincl smtf) tahslllni bitlrm~ en az ·17 ve en <;ok 20 

YWJinda olmak. Evil bulunmamak. 
C ) Sthhi vazlyetl u~uculukta ve u~ul;l l§lerinde kullamlmaga elveri~ll oldugunna 

dair miitehassiSlan ta.mam olan bir hastanede Slhhat heyeti raporu olmak. 
Boy 1,65 ten a~dl olmtyacaktrr. 

Dt§artda bulunanlar : 
Bulunduklarl yerln Askerllk ~ubesine miiracaatle muayeneye gonderilirler Tam 

te~kllatll slhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en biiyiik kumandanma. mtir~aatle 
muayeneye gonderilirler. 

D l Ahlak1 sa.glam olduguna ve hi~ blr surette su<;lu ve mahkfun olmadtgma 
dair bulundugu yerin Emniyet Miidiirliigunden veya Polls Amirllglnden ta&dikll 
vesika gostermek. 

E >. Okula almacak okuyucular, gedikli er~lar hakkmdakl 2505 saytll kanun 
mucibince muamele goreceklerinl, mektebl bitirdiklerinde 12 yl1 miiddetle Hava Ge
dikll Erba~ olarak vaztfe goreceklerlni taahhiid etmek. 

F l Okulca yaptlacak se~me imtlhanmda kazanmak. 
H ) istekll adedi <;ok veya imtlha.m kazananlar almacak mlktardan fazla olursa. 

bunlal"lll l~!nden riyazlye b!lgileri daha lyl ve yabanc1 d1l bilenler yenlenlr. Hava 
Okullan okuyuculart, Askerl Llseler okuyucnlan gibi yedirilir ve glydirillr. Kltab ve 
dl~er ders i~in laztm olanlar parastz verillr. 

V > Hava okullarma kabul edilenlerden blrinci Slni.fl muvaffakiyetle bitirenler 
arasmdan, kabillyetlerine gore, u~ucu, maklnlst, telslz, fotograf~I, atl§ ve bombar
dtmancthga aynhrlar. d586• (3279) 

1 Devlet Dudry Dan llletlle U, NWiirliijiilldea: I 
Muhammen bedeli 15841 lira olan sekiz kalem amyant ve kllngrU malzemesl 

10/6/1940 pazarte.sl gunii saat 15,30 da .tapa.ll zarf usulile Ankarada idare biDa
Sinda satm almacakttr. 

Bu ~e girmek 1steyenlerin (1188 lira 08 kuru§luk) muvakkat teminat Ue kanu
nun tayin ettlgl vesikalan ve tekliflerini ayni g\in saat 14,30 a kadar Komlsyon 
Reislig!ne vermeleri lbtmdrr. 

l;lartnameler parastz olarak Ankarada Malzeme da.lresinden, Haydarpa~ada 
Teselliim ve Sevk l;letl1gmden dagttllacakttr. (3260) -Ankara lstasyonunda yaptlmakta olan D. D. Umum1 1dare blnumm elelct.rl.k 
ve zaytf cereyan tes!sat1 kapall zarf usullle ve vahl<U flat iizerinden ekslltmeye 
konmu~tur. 

1 - Bu teslsatm ke~lf bedeli 85,000 llradtr. 
2 - isteklller bu l§e aid ~artname Te.sair evrakl D. D. Yollarmm Ankara ve 

Slrkeci veznelerinden 425 kuru~ bedelle alabllirler. 
3 - Ekstltme ta/5/94ct tarthine mnsadlf cuma giinii sa.at 16 da Ankarada D. D. 

Yollar1 Yo! Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yaptlacakt.rr. 
4 - Eltslltmeye glrebllmek i~in Jstekl!lerin teklif mektublarlle blrllkte a~aihda 

yaz111 teminat ve vesaikl aynl gi.in saat 15 e kadar Komlsyon Reisllglne vermelerl 
lb1md1r. 

al 2490 numarall kanun ahkamma uygun 5500 lirahk muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettigi veslkalar 
c) Bu 1§ !~In Miinakalat Vekaletlnden verilmi§ ehllyet veslkaSJ cEhUyet veslkaSJ. 

!~In !hale tarihlnden en az 8 giin evvel bir ist!da lie Miinakali.t VekA.letine mfua
caatlerl ve bu gibi teslsat i§lerlnden en az 30,000 llrahk taahhtidii hiisnu .suretle 
ifa ettiklerine dair ellerinde m~vcud resml vesaikl istidalarma rapteylemJ§ olmalara. 

c1859• (3251) -Ankara lstasyonunda ln~a edllmekte olan D. D. Umumi !dare bina.smda ka.Ii:irlfer, 
su ve slhhi tes!satlann boru ~bekemnln yaptmlmas1 kapalt zarf usulile ve vahldi 
flat iizerlnden eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu tes!satm ke§if bedell 85948,70 lirad1r. 
,2 - isteklller bu l~e aid §artname ve salr evrakl D. D. Yollarmm Ankara ve 

Sirkeci veznelerlnden 430 kuru§ bedelle alablllrler. 
3 - Eksiltme 2/5/940 tarihlne musadlf per§embe giinii .saat 11! da Anlrarada 

D. D. Yollan Yol Dairesinde toplanacak Merkez Blr!ncl Komisyonunca yapllacakt.rr, 
4 - Ekslltmeye tirebllmek !~in isteklilerin tekllf mektublarile birllk.te &f&i!Jda 

yazth temlnat ve vesaik1 aynl giin saat 15 e kada.r Komlsyon Rel.sliglne vermelerl 
Iaztmdrr. 

al 2490 numaral1 kanun ahkamma uygun 5548,50 llrahk muvakkat temlnat. 
b) Bu .ltanunun tayin etti~l veslkalar. 
c) Bu 1~ !~;in Miinakalat Vekaletinden verilml~ ehliyet veslka.SI (ehliyet vasikasl 

i~in !hale tarlhinden en az 8 giin evvel bir istida Ue Miinaka l't VekA.letme mftra.
caatleri ve bu g!b! tesisat i~Ierlnden en az 25000 llrahk taahhiidii hiisnii suretle lfa 
ettiklerlne dalr ellerinde mevcud resmi vesalkl lstidalarma rapteyleml~ olmalan>. 

c2860, (3252) 

10 tanesi 15 kuru~ 
Askeri F abrikalar T ekaiid ve 

Muavenet Miidiirliigiinden: 
Deniz Temini 

Tekaiid 

Sand1gt 

istikbal Sandtgtndan 

Alanlara Maast 
' 

3575 sa.yi11 kanun muclbince miilga Deniz Amele Teminl istikbal Sandtgtndan 
tekaUd ma~1 alanlarm bu ma~la olan alakalarmm kesilmesi i~ln iir; senellklerine 
mahsuben evvelce bir bu~uk senellklerl tevzi ed!Iml§tl. Bu defa da baklye blr bu~uk 
.senellklerlnin tevzline 22 nlsan 940 pazartesl giiniinden ltibaren 26 nisan 940 cuma 
giinii ak§amma kadar Tophanede Askeri Fabrlkalar Yollama Miidiirliigiinde miite
$ekkil komisyonda tevziata ba~lanacakt1r. Miitekaldkrin gec;en defa oldugu glbi 
fotografll berhayat llntiihaberi, ma~ ciizdaru ve beratlarlle bcraber mezkiir ko
mtsyona bizzat miiracaatlerl ll!in olunur. (3103) 

Devlet Limanlar1 i~Ietme Umum Miidiirliigiinden : 
Ke41! bedell (29182) lira (89) kur~tan !baret izmirde inclraltl mevkiindeld ls

keienin betonarme olarak yaptlmaSI 1§1 pazarl1kla thale edllecektlr. Muvakkat teml· 
nat1 (2188) lira (71) kuru~tur. isteklllerin asgari ylrmi bin Jirallk miimaslll If ba.-mn, oldntnna da!r vesikasile btrllkte- 29/ 41940 tarlhine rastlayan pa:mrtesi giinii 
&a&t on bqte Galatad& umum miidiirliik blnasmda toplanacak olan satm alma 
komtsyonuna miiracaat etmeleri. Bu babdaki §artname ve teferriiat1 146 kuru§ mu
kabllinde sozii ge~en komlsyondan almabillr. (3225) 

istanbul Ziraat Mektebi 
Satmalma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 3100 Jtra oian 1940 model! ve en az (38fJ0) devlrde 80 flren 
beygir Jcuvvettnde blr a.ded kamyon §asisi 7/5/940 sal! giinii .saat 11 de a~ eblltme 
lle mubayaa edlleeektlr. Eksiltme Bey~lunda. istiklal caddesi 349 nnmarada. Liseler 
Muha~becill~inde toplanan Komisyonda yaptlacaktlr. isteklilerin yeni ytl Ticaret 
Odas1 veslltast, ek.illtmeden evvel mezkiir muhasebeye yat1ra.caklar1 232 lira 50 kur~ 
ilk teminat malr.buzu Ue birlikte Komlsyona miiracaatleri, 1artname ve fennl ev.saf
nameyl hergiin Llseler Muhasebeciliginde goriip otrenmelerl. '318()) 

Giimriik Muhafaza Genel 
A 

Amirligi Saltnalma 
Ko. ist. Levaztm 

Komisyonundan : 
1 - Miiteahhld nam ve hesabma almacak 4000 taktm yazllk elblsenin a~lk 

eksiltmesl 25/4/940 per§embe giinii saat 11 de yapllaeakttr. 
2 - Muhammen bedell 26,000 ve ilk teminat1 1950 liradir. 
3 - Niimune ve ~artnamesi Komisyondadtr. Gi:iriilebilir. 
4 - isteklllerin giin ve saatinde kanuni veslkalan ve Ilk temlnat makbuzlarlle 

birllkte Galata Mumhane caddesinde ibrahlm Rlfat han lklncl kattakl Komlsyona 
gelmeleri. (2838) 

KUPONLU VA MEVDUAT 

TORK TiCARET BANKASI A. ~. 
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HASAN PUDRASI 
ve KAR KREMLERi 
En ince ve en nefis mevaddt iptidaiyeden ve bahar ~;i~;eklerinden istihzar 
edilmi:j olup terkibinde cildi temizleyici ve yumu~ahct maddeler vardtr. 

Ru j ve Alhklar1 
Na:zarlara sihrUfiisfin ilham eden, yanaklarla dudaklara ctldtrhct bir cazibe 
veren HASAN RUJ ve ALLIKLARI giizel ve kibar kadmlarm en biiyiik 
se'\'gisi ol'DU!itur. 
JCUJ, ALLIK ve PUDRA altrken mutlika HASAN markasma dlkkat ediniz. 

e 
Y etilkoy Tohum lslah istasyonu 

Satma ve Satmalma Komisyonundan : 
Ye~llkoy Tohu.m. I.slah Istasyonu tr;ln yaptmlacak 1998 11ra ke§lf bedelll elektrik 

te.slsat1 .( ma.YJs 1MO cumartesl gUnU sa.at 10 da Beyoltlu ±stlklAl caddesi 349 No.l1 binada 
LiBeler Muha.sebecllltlnde toplanacak Komlsyon tarafmdan !hale edllmek Uzere ek
slltmeye konulmu~tur. Mukavele, eksiltme, umuml, fennl ~artnamelerl, proje, ke~lf 
hUl!.sas1, Tohum Isla.h istasyonu MUdtirlUIUnden Ye,llkoyde paras~ olarak verlle
cektlr. Muvakkat temlnat 150 llrad1r. 

isteklllerln en az blr taa.hhiidde 1000 llrahk bu 1~ benzer ~ ya.ptl~na dair 
1dareler1nden alml§ oldu~u veslkala.ra lstinaden istanbul Vilayetlne miira.caatle ek
slltme tarlhlnden 8 gUn evvel ahnm~ ehllyet ve 1940 YJllna aid ncaret Odas1 ve· 
aikalarile muayyen ~ ve saatte Komisyona miiracaatlerl. (3181) 

YEN t CIKAN 
S A H I B .i N i N S E S I 

·P LAKL ARI 
Senelerdenberi memleketimizin yiiksek ragbetini muhafaza eden ktymetli 
muganniyemiz Bayan H A M t Y E T'in en son okudugu plaldarx muhterem 
halktm1za tavsiye ederiz. , 

Aynca: Bayan SEYYAN, BIRSEN, ZEHRA BILiR, NEVZAD SUAK, 
S"OHEYLA BEDRiYE ve Diyarbalruh CELAL'in plaklan inti~ar etmi~tir. 

BAMiYET YiJCESES 
AX2227 

AX2232 

s 
AX2223 

DELi GONOL (Allahm Cenneti filminden) 
Beste Sadeddin Kaynak 

Benim Yarim Geli~inden bellidir. Beste Sadeddin Kaynak 
Hele hele bana bir yan bak. Beste Dramah Hasan 
Cef11s1 ~;ok vefas1 yok. Beste Dramah Hasan 

E y y 
Dudaklann ne ince. 
Git arhk seni istemem. 

• 

A N 
Muzik: Zeki Duygulu 
Muzik: Dramah Hasan 

B I R s E N 
AX2222 Gurbet Tango Muzik: Fehmi Ege 

Ay~e Tango Muzik: Fehmi Ege 
• • z E B R A B I L I R 

A X 2231 Hop hop nanay. 
Yeri dilber yeri toremiyesin. 

NEVZAD 
A v 2230 Ne hal oldu bana. 

A Bir ba~kasmm sevdigini. 

Halk Tiirkiisii 
Halk Tiirkiisii 

SUAK 
Beste: Dramah Hasan 

Rast neva gazel. 

SiJDEYLA BEDRiYE 

AX2224 

Tokadh k1z. 
isterim bir lahzactk. 

Beste: Kemani Salih 
Rast gazel. 

Deli goniil mehil olup dl1n1a. 
Bu dere buz ba2'lam1~. 

Cellil 
Halk Tiirkiisii 
Halk Tiirkiisii 

CUMHURIYET 24 Niaan '1940 

Sac;lanmzt dokiilmekten, kepek
lenmekten korumak ir;in muhakkak 
Majik sac;; eksirini kullammz. Derhal 
tesirini goriirsiiniiz. Sac;lan biiyiitiir, 
koklere yeni kayat verir. Bir tecrii· 
beden sonra neticeye hayret edecek. 
siniz. 

Diizce Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Aded Cinsi 

I Diirbiinlii pantometro sehpa ve 
iki jalon 
Motor kompile Semindiriz Dovi~ 
mark a 
Dinamo 21 0 voltluk asia ve yar
d•mci 220 volt antirantif marka 
dina mo. 

1 Santral tablo reistans komple 
J Komple Bernard marka motor 8 

.t; beygirlik bir lastik hortumla bir· 
likte. 

'1 Demir boru makinesi 
1 Kay1~ makinesi 
.I Katrak elektrik motorii ve reis

tansile ~ah§lr vaziyette 12 aded 
desteresile birlik te. 
Reiks marka beton kan§tuma ma· 
kinesi, iki bu~uk beygirlik moto· 
rile birlikte. 

I 00 Demir ray be§er metrelik 
Ve alh aded ah§ab el arabas1 ve yedi 

aded el arabas1 ve alu aded kazanh va
gon, bir aded kazans1z vagonlar, yeni ve 
mustamel kiirek ve <;ivi ile in~aata mute
allik aletler. Muhtelif cins tahta. 

Clii muteahhid Vahid Akpakm Diiz
ce Mergi~ Melen kopriisunde tespit edi
len terekesinde yukanda cins ve miktar• 
Ian yaz1h elektrik motor ve makinelerle 
in~aata muteallik aJat ve malzeme ile bir 
k1s1m demir ve kereste ve sair malzeme 
bulunduklan mezkur kopriiniin yamndaki 

I 

depoda asak arthrma ile satt~l I mayts 
940 ~ar~amba gunii saat 10 da yaptlacak 
ve mezk(ir giinde talib c;IkmadJgi veya
hud arttuma muhammen ktymetlerinin 
yiizde yetmi~ be~ini bulmad1fp takdirde 
8 may1s 940 c;ar~amba giinii saat I 0 a 
bJTakiiacak olan ikinci arthrmada en <;ok 
arthran iizerine ihalesi vap1lacagmdan ta· 
lib olanlann meikur koprii mahallinde 
bulunmalan ilan olunur. (26353) 

Gazianteb Asliey Hukuk Mahkeme
sinden: 

Gaziantebin Gundogdu mahallesinden 
Mustafa k1z1 Haticenin !;leyhsalman ma
hallesinde ekmek~i Apo oglu T evfik a
leyhine a~t1g1, kocas1 mumaileyhin lie; se
nedir bir ~ocugile kendisini terkederek 
me~hul semte gitmi~. ilanen ih tarat da ya· 
p!lml§ oldugundan bo§anmalanna karar 
verilmesi, davasmm muhakemesinde; ika
metgahmtn mec;hul kald•g1 anla§tlan miid
deaaleyhe ilanen tebligat ifasma karar ve
rilmi~tir. Mumaileyhin 13 / 5/9 40 pazar
tesi giinu saat 9,5 ta mahkemede haz1r 
bulu'nmasi ve aksi takdirde hakkmda g1- I 
yah karan verilecegi ilanen teblig olu
nur. (26354) 

Her clnsten 

Makina Kayi,Iari 
imal eden bir lngiliz miiessesesi, fab

rikalarla munasebeti bulunan 
tercih edilmek uzere Tiirkiyede 

BIR ACENTA ARIYOR 
Mufassal tekliflerin §U adrese gon
derilmesi: Box No. 55. T . B. BROW
NE'S ADVERTISING OFFICE: 163 

Queen Victoria Street. LONDON 
E. C. 4, England 

Posof Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Davac1 Posof kasabasmda oturan tiic

cardan Hamid Temizel tarafmdan miid
deaaleyh Nekifer evladlan, Cemil Vasfiye 
ve $akir k1zlan Nuriye ve Asife aleyh
lerine ikame olunan taksim ve izalei§ii· 
yu davasmm Posof Sulh Hukuk Mahke
mesinde cari muhakemesinde: ikametgah
lan mer;hul bulunan miiddeaaleyh Cemil, 
Vasfiye, Nuriye ve Asife haklannda hu
kuk usulii muhakemeleri kanununun mad
dei mahsusas1 mucibince kendilerine ila
nen tebligat icrastna mahkemece karar 
verilmi§ olmakla mahkemenin muallak ol
dugu 17/ 5/ 940 cuma giinii saat 9 da 
mahkemeye gelmeleri veya bir vekil gon· 
dermeleri, aksi takdirde haklanndaki mu· 
hakemenin g1yaben devamma karar itti
haz olunacag1 davetiye makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. (26352) 

, Dr . Suphi $enses ' 
I drar yollan hastallklan mOte~ass1s 1 
I Beyoglu Ytldtz ainema kiUltSI tram· 

vav durafJ Lekler aparbmanJ, Fakir- I 
•••tere pani&Iz. Tel: 43924 -

Sahib VII Ba~m11lwrriri: Yunu1 Nadi 
Umumi ne~riratl idar11 eden Yan i~leri 

mUdurii.: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhuriye{ Mcubaa.n 

SA TIS YBRi : GALATA, 

G. Aatell C. Middeia.a•ililiadea: 
1 - G. Anteb Ceza evlnln 1/6/ 940 dan 31/ 5/941 ta.rihlne kadar blr senelik ek-

mek ihtiyac1 kapall zarf usulile ihaleye konulmu§tur. 
2 - Tahmin edilen ihtlya9 miktan iki yiiz bin kilo ve bedeli on alt1 bin I1rad1r. 
3 - Muvakkat temlnat bin ikl yiiz llradtr, 
4 - ihale 13 may1s 940 pazartesl giinii saat 15 te G. Anteb Adliye binas1 i~tlnde 

C. MUddeiumumlllk dalreslnde yapllacakttr. 
5 - Teklit mektublarl 13 may1S 940 pazartesl giinii sa.at 14 e kadar G. Anteb 

C. MiicLdeiumumillglne verllecektlr. Postadakl geclkmeler muteber de~ildlr. 
6 - Eksiltmeye talib olanlar 2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 UncU ma.ddelerlnin 

emrettigi vesikalan ibraz edeceklerdlr. 
7 - §artname G. Anteb C. Miiddelumumili~i Cezaevi Miidiirlii!tiinde hergiin 

~rall§ma saatlerinde goriileblllr. (3220) 

E·KZAM iN 
Ekzeman•n IU!ic1d1r. 

- Yara ve ~tbanlarda kullanthr. Her eczanede kutusu SO kuru~tur. -

Ankara Polis Enstitiisii Miidiirliigiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan ~: Ankara Polls Kolejl binas1 ln§aatldlr. Ke~H bedell 

439,988 lirad1r. . 
2 - Eksiltme 6/ 5/ 1940 gUnU saat 15 te Emniyet Umum MildiirliigU EksUtme l§leri 

Komlsyonu odasmda kapall zart usullle yapiiacaktlr. 
3 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 22 lira bedel mukabil1nde Em· 

nlyet Umum MiidtirlU~U Ekslltme Liieri Komlsyonundan almablllr. 
4 - Eksiltmeye glrebilmek ir;in 1stekl1ler1n 21349 lira 52 kuru~luk muvakkat teminat 

vermeleri ve Naf1a Vek~letlnden bu ~ girebileceklerlne dalr allnrnl§ ehliyet 
veslkas1 lbraz etmeleri JA.zrmd1r. Bu ves!ka ekslltmenln yap1laca~ giinden en 
az sekiz giih evvel isteklllerln bir lstida lle Nat1a VekA.letine mUracaatleri ve 
dllek~telerine en az b!r kalemde 250 bin llrallk bu i~?e benzer I§ yapt1~ma 
dalr l§l yapt1ran idarelerden ahnrnl§ veslka raptetmelerl muktazldlr. Bu mUd· 
det zarfmda veslka taleblnde bulunmaya.nlar eksiltmeye glremlyeceklerdlr. 

5 - isteklller tekllf mektublarml lhale gtini.i olan 6/ 5/1940 tarlhlnde saat on dorde 
kadar Ekslltme Kom!Byonu Relsllltlne makbuz mukablllnde tesllml IA.zlmdlr. 

6 - Postada olaca.k geclkmeler kabul edilmez. (3170) 

EN 

Kan, kuvvet 

PALAS No. 16 
AMERIKAN ... 

c;IM TOHUMU 
Stadyom, futbol, Yarlf ve tenis 

sahalan i..m gelmittir. Ve 

1NGILIZ <;1M TOHUMU 
Her cina aebze ve ~ti!jiek tohumlan 

~ark T ohum Magazas1 
latanbul Baltkpazar Lonca sokak 

No. 3, Katalog meccanen gonderi-
Iir. 

K ira llk kii'k 
Bakukoy Kartaltepe Ko§uyolu caddesi 

karakol civannda trene 3 dakika mesa• 
fede dort taraftan nezareti fevkaladeyi 
haiz, tam konforlu ko~k. yazhk kiraya 
verileceginden arzu edenlerin ic;:indeki • 
!ere miiracaat etmeleri rica olunur. 

Doktor \)iPRUT 
Clldlya va ZUhrevlya 

M Utehasa1s1 
Bevoglu Yerli 'Mallar Pazar1 kar 
,Jatnda Posta aokag1 ko,esinde 
Meymenet aparbmant. Tel: 43353 

Mide, Barsak ve fc hPstahklan 
muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski Talimhanede) Ab· 

diilhak Hamid caddesi. Sabiha 
apart. No. 12, daire No.4-

urubudur. 

ROMATizMA, BAS, DiS, siMiR AGRILARI ve 
SOGUK ALGINLIKLARI 

• 
GRIP, NI"-'•4E, 

Derman katelerile derhal ge~er, lcabmda giinde 1. 3 kate ahntr. 


