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müstakil bir kat üzerinde) J{liçük !\loda deniz hamamlnn 

üstü. Yeni ev. Telefon : 23129 

Yedi Alman Destroyeri Batırıldı 
Bir lngiliz Filosu, Alman 
liarp Gemilerini Narvik 
de Kıstırdı ve 
'4tüttef ikler, N orveçe 
Asker Çıkarmağa 
Hazırlanıyorlar 

Narvik'te Deniz Harekatı Devam Ediyor, 
3 lngiliz Destroyeri Hafif Hasara Uğradı, İngiliz 
leyYareleri Alman Üslerine Baskınlar Yaptılar 
\ı L_ondra, 13 (Hususi) - İngiltere Amiralliği bu akşam geç 
akıt şu resmi tebliği neşretmiştir: 
''G har eçen arşamba günü Narvik önünde vuku bulan deniz mu-

~ ebesindenberi İngiliz gemileri burasını ablokaya devam et
ekte idi. Bugün Amiral Witwood'un kumandası altında bulu-

imha Etti 

.. 

~ nan Warspite ile destroyerlerden ve iW arsplte safıhnrp gemlslnln inşa- ! Al 

INGILIZ 

SAFI HARP 

ZIRHLISI 

WARSPITE 

S E Y 1 R 

HA LiN DE 

Norveçte Harp 
Şiddetlendi 

Almanlar Efverun ve Fridisten Şehirle-rini 

Harabeye Çevirdiler, Norveç Kıtaları Şimendifer 

Hatlarını Bir Çok N"kta1ardan Tahrip Ettiler. 

• 

Macar 

., 

.. 

. Londra, 13 (Hususi) - Bu· 
gün bir İngiliz Generali radyo 
ile Norveçlilerin Almanlara 
mukavemet için neler yapma
ları lazım geldiğini anlatmış ve 
bu talimat Norveç dili ile defaat 
ile ilan olunmuştur. 

Verilen talimat, düşmana muknve. 
met hususunda tam biT ittihatla 
hareket ederek Almanln:'m kara, ha
va ve deniz faaliyetleri ve hareketle
ri hakkında en yakın İngiliz veya 
Norveç makamına en mufassal mal~-
motı vermek, harekatı yapan Alman
ların Avusturyalı mı, soksa Prusyalı 
mı olduğunu anlamak ve bildirmek, 
düşmana bir güna mal!'tmat gitme
mesi için dikkat etmek, telefon hat. 
lnrıru kesmek, köprüleri berhava et
mek, otomobil vesa\r v'asıtol::ırın düŞ
man eline düşmemesine dikkat etmek 
\'.:! sairedir. 
. Neşriyat şu sözlerle bitiyordu: 
••Müttefiklerin yardımı süratle yetı. 
şecek. Sıkı mukavemete devam." ve Şiddetli muharebeler oluyo1· 

mayin 'tarayıcılardan müteşekkil bir i atı 1915 de ikmal olunmu5 ve : m a n ya 
filotella, Alman muhriplerine karşı j geçen harpte JuUnnd deniz muhare- İ ' 
~~PfP ... smilPMt xs;.P.~il:.BH~ t 8&·~~Ywrıwt12it-"'b°rr1i2~1 Yı -·"'"""=----------- -.Nıoc-v~ ve bütün kaynaklardan 
hareket etmiş ve son derece muvaffa. re daha tlımlr olunmuı ve en modem u g 05 r,a v u u ~una gelen malumat NorveçJilerin muk&-
kıyetli bir muharebeye girişmiştir. ; hale getirilmiştir. ıs pusluk 8, 6 pus- : 1 ~ U 1 vcmete devam ederek Alınanları §icL 

"Alman kuvvetlerin:n gösterdiği luk 12, 4 pusluk 4 topu vardır. Tayya- i 1 dctle izaç ettiklerini gösteriyor. Yol. 
mukavemet pek mühim değildi. l'c dam topları da vardır. ·i A k y V ' la: kesiliyor köprü~er berhav:t ~di 

"Kossak adlı İngiliz hnrp gemisi, Warspite, geçen yaz, lstanbulu zI- ı· s er ıgıyorm U$ liyor, ~enın-;.oııarı tahrip olun~yo;. 
Almanların Narvik sa~ilinc koyduk- yaret eden İngiliz !ilosu ile beraber • Oslo cıvarında Alman askerlermın 

Amiral gemisi olarak limanımıza •el- S lon bataryaları susturmuş, daha son. • geçmekte olduklan yerdeki köprü 
miştir. 1 

ra N arvik koyunda muharebeye baş. r· ' G berhava edilmiştir. Memleket kar 
lamış ve Almanların dört destroye- - 1 ımes e öre, Tecavüz Tehlikesine En Fazla içinde olduğu için Alman kuvvetleri 
ri imha! edilmiştir. kolay kolay hareket (?dememektedir. 

lV CHURCl'J'/LL 1 "Almanlara ait diğer üç destroye- Macaristan ve Balkan Devletleri Maruzdur Norveçin işgal altında o·mıyan htr 
........._· ı rin, Narvikin arkasına düşen bir tarafında seferberlik iizanıi muvaffa.. 
----------------koyda bulunduğu anlaşıldığından v • - t• Alman hududu, 13 (A.A.) - Havas: Dün Avusturya'da ısonu Sa 6 Su: f>J 

~ 'bunlarla da muharebeyi! girişilmiş \'e azı ye ın Bnıckandermur ve Kelash'da ve Macar hududu civarında Kla-
Grp Karşısında ~~~i~~i~.bu üç destroyer de imha e.. genf1trt'ta mühim askeri tahşidat yapıldıgı görülmüştür. Bütün G. Saray, Macarları 

T .. k. • "Bu suretle bu muharebede irnba HulaA sası otcHcr ve umumi mües<;csdcr askeri kmnanclanların emrine ve- 6 1 M .... ,~ Ett• 
Ur .yenin 1 1ın - ag up ı o unan destroyerlerinin Sa)"'iSı 7 ye ri iştir. 

vrı.rmı<>+ır." L ". ondra, 13 ( A.A.) - Times gazetesi "Balkanlar da müte- Macar Kışpeşt takımı dün şehrimi. 
Vaziyefİ Narvikteki yeni ı·aziyet 1 • Dün de canlı bir deniz har. yakkız bulunmaktadır,, başlıgı- altında intişar eden bugu .. nkü zo gelmiş ve ilk maçını Taksim stad. 

• bi \'uku buldu. Sahne, Yine y-0munda Galatasaray tnkımı ile yap. 
"" Bu mühim ve muvaffakıyetli mo- N başın k 1 · d ·· 1 a· ~ ,,.. N arvik suları idi. Ve Alman do .. ft" a a esın e şoy e ıyor: mışhr. Maç 6 _ ı Macar takımının -an: asuhi BAYDAR harebeden sonra Narvik şehrindeki ua&"-

ması 7 muhrip daha kaybetti. "Almanyanın iki İskandinav memleketine yaptığı taarruz se- mağlubiyeti ile neticelenmiştir. l\Ja_ 
lın vaziyetin ne mahiyet aldığına da.r • b b" l Balk 1 d . . l k b h 1 ak car takımı bugu""n de Fener stadında anyanın Danimark:ı. ile henüz haber alınamamıs, yalnız Al. e ıy e an ar a ınsıcam ı ~·e pratı· ı·r sı·'-raset azır am 

4 ?i · 2 • Almanların geren Çarcamba .. . . . . " . . . " . . Fenerbahçe ite kar ılaşacaktır. Maç eııı. . orveçe taarruz ettiği gün- man askerine benziyen bir kalabalı- ~ Y muttefikler ı k h tl b 1 d I k d oı. ""rı 'h· • ...1:nu·· de Narvik harbı.nde çın ÇO e emmıye ı ır mese e ır. s an mavya- tafsilatı yedinci sayfamızdadır. 
"'ll ıı ınlerimizi kurcalamakta ğın şehirden kaçmakta olduğu uzak- 5 " 

•'-~ Stıallerd b"zl . d ğ d 3 destroy. er kaybettı'klerı· tahakkuk dan ve Hol.andadan san. ra Bal -,--'"0~111 • en, ı erı o ru an tan görülmüştür. Mütemmim mallı. 
~ ~ra alilkalandıran başlıca :kisi- ır.at bekleniyor. ediyor. Bu suretle dört günlük kayıp kan devletlerı v: Macarıstan. bit~ Abd•• ıh k 

l _ e ~esbit edebiliriz: Muharebeye iı:tirak eden İngiliz l~ destroyere vanruştır. Dört krU\'3- raflar a~asında bır taarruz tchlıkesı. u a 
t\\ı Şı ... ı · d h ~ zor bundan avndır. ne en zıyade maruz bulunan menı-

tı .. ...a e sırayet e en arp ce. destroyerlerinden üçü hafif ha.sara " 
Hami din 

Kabriiıde Büyük· Bir 
lhtif al Yapıldı 

lıbı. ve cen b • leketlerdir. 
-...ıı:t .. _ u u şarki Avrupasından uğram•<>+ır. 

"<l!rtu '"j• 3 B h-d· l d "Bütün bu Tuna memleketleri 

~~ - §.değil midir? İngilizlerin insanca zayiatlarının • u a ıse er en sonra Nar. 
Sek • ·k d müttefiklerin davasına 3Z çok mı.ite-

h ız aydır, Majino ve Zig- da hafü olduıttu anlaı:ılıyor. Buna da- vı te aha mühim hadiseler 
,,., atıa . c r - b ki · 8 h" d. 1 mayildirler. Bununla beraber te~eb. 
"'l§ b .. 1 rı önlerinde temerküz et- ir de malümat beklenmekt.'.?dir. e enıyor. u a ı~ be ki karaya 
>liL b.qllllan askeri hareketler bil (S S 6 8 .. ?) asker ihracı olur. Çünkü fnailiz rad. büsü kendilerinden beklediğimiz tak. 
,._'""!; ;... ' • onu a. u: .. • d' d Al ·ı l t" t -
'<I~ Yangında kıvılcmılann u- yoları Norv~Iilere mütemadiyen 11 e manya ı e o ao ıcare mu.. 
~ b•dılt yerlere sıçraması kabilin. ,,,. şunu ilan ediyorlar: "S.-bat ediniz, badelelerini azaltmaları için kendi. 
hıı aııttdenbire Danimarkayı kavra. Haftada 4 yardım süratle yetişivor!" lerini ikna edemeyiz. Bu teşebbüsü 
l'i~ :r<ı;ak Norveç dahil ve sahille.. e bizim yapmamız icap eder. 
l'ı\,_ Cldd" 4 ı· ·ıı t ı · N "Filhakika bu memleketler, mu-ı.."t, ı:ı· ı ınuharebelcr şeklini al- • n~ z ayyare erı, orveç. 
~ :r !lldi kavemet ettikleri takdirde müt~fik-

~\' Ye kadar mahiyeti bir tur. s t s • teki Alman üslerini müte-
lııtılıar~ızuh edemiyen harp, nihayet aa por madiyen bombardıman etmekte, bu lerin hakiki yardımlarına gıivenebi. 
~lt 01~Pleri biribirinin üzerine at. hareket de Norveçlilerin maneviya. le< eklerine kani olmarlık~a her han-
ı. ~ ~ 'U~una bakılınra ayni talln·uz y tını kuvvetlendirmekte, sefe.rberliğin gı bir taarruz tehdidine mutavaata 
ha~ va.vuı hadiselerini Orta Avru- apılacak inti7.aın içinde de\'amını temin et. dahi temayül edebilirler. Kuvvetli 
~ e Balkanlarda da beklemek mcktedir. kcmşularına nazaran silahları zaylf. 
~il ı~~lrnez ıni? e tır. Bu memleketlerde 1.ıüyiik bir tc. 

~h .. _ "'' su ı· s AI k reddüt hüküm sürmekte ve şüphe .. <"1ll!ı ... b a ın hulasası, "Henüz Av. Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) _ • man uvvetleri mütead-.,..., .. lr k h · · ve endişe izhar edilmek~edir. Ken-
1:<.ı b.. ısmına mun asır guru. Bir seneyi mütecaviz zamandanbcri • dit Norveç şehirlerini bom-
'il"ı... .. harbe · i dilerine taarruza :nukavemc: i~in 

~""ld... . girip girmiyeceğimız spor işlerini devlete devreden Beden hardıman ederek harabeye çevirmiş. 
-..tı ıb t manevi olmaktan daha fazla bir yar-

~tai ... : . are tir, ve, ammenin dü- Terbiyesi kanununun tatbikine dair lerdir. 
~ ifad k l b dımda bulunacağımıza karaa~ gctiı-

~ e ıa e etme te o an u su. olan nizamname bugün neşredilırı.iş- · • . • 1 
~ ~hev~an zaman cevap aramak i- tir. Bu nizamnameye göre memle. 6 • İsveç askeri tedbırler alma. meleri icap eder. Meselenin iktısadı 

1l ~a.r..:: fayd.alıdır. Biz bugün bu- ketin muhtelif yerlerind~ gençlik · • i• devam ediyor. Mem1eke. cihetine gelince, İngiliz hazinesi ve 
1 

c-.. ,a.k lst tıcaret nezareti, memleketlere harp 
ıyoruz. klüplcri açılacak ve bu klüplere mek. tin t'enup ve sarp sahilleri tahkim bittikten sonra dahi ınahsulleriııi 

("t ~ • tep ve kışla haricinde muayyen yaş- edilmektedir. 
~ '1 lrı n. eylul başında Almanya, !ardaki vatandaşların· devamı mec- e· satabilecekleri piyas319.!' temin et-
~~ ha

1 
.. ,.}tltere ve Fransa tarafın- buri olacaktır. 7 Rotanda ve Bel('ika uyanık n:ıekliğimiz icap edeceğini hiç şüphP. 

~\ı\reıı{ e k~şıla~tırılclığı zanıRn, Nizamnamenin bir maddesine gö- ! davranarak huulıklarıaı tL siz anlamışlardır. Zira bu memleket. 
) t~etı ita~n:ın edilir ki, tecavüz re, bu yaş haddi Vekiller Heyeti ta- mamhyorlar. lere, ilerde tekrar Alman piyasaları.. 
lııttınu er sılsılesinin en tehlikeli o. rafından tayin edilecektir. Vekiller 1 na atılmıya mecbur olacaklarsa, kıs:l 

0 Ynuyor, rejiminin en bü. Heyeti, dünkü içtimaında kabul etti- bir müddet için anlaşmalar tekl!fin. 
(Sonu Sa, 6 Sü~ ll._.._.., -.. (Sonu Sa. 6 Su: 41 ' (Sonu, Sa: 6; SU: 41 

~ 

l Jlaarif Vekili kabir başında Tıılabesirıi okuyor •. 
(Yazısı Yedinci Sayfamızdadu)' 
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·· · . işin . Şakas'ı: 

YASIYAN ÖLÜLER! 
V ak'a Almanyada geçer: Blrgün, bir 

kadıncağıuı rcsmJ bir mektup ge
lir. Bu mektupta şu satırlar yazılıdır: 
"- Oğlunuz cephede ölrnilştür: Hitler 

sağ olsun!" 
Ben bu haberi alan bir ananın bu duava 

ne dereceye kadar iştirak ettiğini kestir~
mem. Kadıncağız da, bir hayli ağlayıp dö
wndükten sonra, cenazesine bile sahip o
lamadığı evlAdına bir dini merasim yap
tırmak ihtiyacını duyar: Bir katolik pa
pazına başvurur. VazlyeU anlatır. Oğlunun 
adını ölüler defterine yazdırır ve merasi
min yapılacağı günü de, ahbaplarımı bil
dfrir. 

Fakat, bu merasim tarihinden blrk:ıç 
giln evvel, Londra radyosu, Garp Cephe
sinde cslr alınan Alman askerlerinin isim
lerin! okur. 

J"azan : Naci SadullaTi 
ma yıkarlnr. Bunun için, bu sözleri siz 
bana söylememiş olun, ben de duymamış 
~!ayım. Size yapabileceğim en bliyük lyl
lık bundan ibarettir. Eğer gilniln birinde 
oğlunuz esaretten kurtulup da memlekc~ 
tc doncrse, gelip beni bulur ve hüviyeti
ni isbat ederek, ismini öluler dcfterind&•n 
bizzat slldlrlr: Fakat şimdilik, biz onu öl
müş bilmeye ve merasimi yapmıyn mec
buruz!" 

Kadıncağız, bu arada, kendi oğlunun 
ismini de duyunca, aldığı ölilm haberi
nin yalan olduğıınu anlar, sevinclndC'n de
J.Iye döner. Ve papaza koşup hem mera
sime lüzum kalmadığını bildirmek, hem 
de oğlunun ismini ölüler defterinden sil
dlrmek ihtiyacını duyar. Fakat bu Dıti
yacı duyduğu anda hatırlar ki, Alrnanl:ı
nn ecnebi radyolannı dinlemeleri şiddetle 
memnudur. Bu yasağa muhali! dawan
mak vatana hlyanet. ve devlete emniyet
sizlik sayılmakta, çok şiddetle cezalandı
rılmaktadır. Ve kadınc:ığız, papaza vaziye
ti bildirdiği takdirde, bu cürmil islediği 

anlaşılacaktır. Bunl:ı.n düşünerek, hayli 
tercddilt geçiren biçare ana, nihayet, pa
pazın kendisini ele vcrmlyeceğlnl hesap
lar, ve gidip derdini döker. Papaz kadını 
dinledikten sonra, kaslannı çatar ve: 

Bu slSzlcri dinleyen kadıncağız, kendi
sinde itiraz etmek cesaretini bulamaz. Ve 
birkaç gun sonra da, merasim yapılır. Fa
kat bu dini matem merasimine iştirak e
denlerin, cvlddı ölmils bir anaya teselli 
vermeleri llızım değil mi? Halbuki, bu 
merasimde, vulyet hiç de böyle olmaz. 
Biltıkis, merasime iştirak edenlerin bilt'i
istlsna hepsi de, gayet lakayt, hatta neşeli 
görUnCirlar ve bilAlstlsna hepsi de, kadın
cağı1..a, oğlunun öldilğilne katiyctle inan
mamasını tavsiye ederek: 

"- Bl7., derlC'r, muhtelif tecrilbclerden 
llhnm alnrnk söyluyoruz: Bu kabil ölilrn 
haberlerinin asılsız çıkbğı ekseriyetle va
kidir. Bizce senin oğlunun eslr dilşmfış 
olması, ölmilş olmasından daha akla ya
kındır. Sen bizim hi lkablch:ukuumuza 
lnan, ve mütC'csslr olma!" 

Düıı /(ız lJluallim JJfeklebi11de verilen talebe müsameresinde 
alkışlanan kızlarımız grup lzalinde .• 

Demir Beyannamesi vermek mecburiyeti11de bulunaıı bit 
mükellef dün Ticaret JJlüdiirlüğünde muameleyi tanıanılatırk 

,._ Maalesef, der, arzunuzu yerine ge
tlremlyeceğim: Zira. gilnün birinde, Lon
dra radyosunun hnvndislerlne inanarak ış 
g6rdilğüm meydana çıkarsa, kiliseyi başı-

Vcrilcn bu tesellilerin mahiyeti, vazi
yeti kAfl derecede aydınlatıyor değil mi? 
Belli ki merasime ~tırak edenlerin hepsi 
de Londra radyosunu dinlemek cürmOnil 
işlemişler ve matem merasimi yapılan 
delikanlının hayatta bulunduğunu öğren
mişlerdir. 

Fakat, cephede düşman kurşunlle öl
mekten kurtulan bu Alman neferinin, Al
man devletinin kalemllc öldilrülmeslne ne 
dersiniz? 

Acaba, Almanya, artık, Almanlara da mı 
taarruz ediyor? 

llHAI Cl~UlllRI 
~tUli---.. .l~.1-

Tefrika No. 27 Yazan : Thcodore Fclstead 

Lokantacı Altı Ayda 
100 Sterlin Kazandı 
Lokantacı yapılan t~klife hayret 

etmişti. Misafir onu tatmin etmek 
istedi ve: 

- Hayır, dedi, maksa~ buraya 
gelen büyük adamların Habeşistan 
meselesi hakkında ne düşündükle
rini anlamak. Bunu anlamak ta 
güç değil! Şuna buna so'C'ulacak 
bir iki sual kafi! 
Lokantacı bangere dönüp bakb .. 

Ve bankacı sordu: 
- Galiba, iş vaziyetin de iYi 

değil! 
- Öyle. 
:._ Bu iş ise mükafatsız <teğlL 
- O halde mükafatı ne? 
- Bu küçük iş için (lOO steı Jin. 

tterde daha fazlasını temin etmek 
mümkün .. 

-Pek aıa. 
o 

Lokantacı ıtalyan, misafirlerfnt 
Habeş meselesi üzerind~ kurcahı
makta idi. Bunu yapmak için onla. 
ra bizzat hizmet :diyordu. 

Bu mesele yüzünden bir harp 
çıkabilir mi idi? 

Çıkarsa ne olurdu? 
İtalyanlar İngiltcreden kovulur 

muydu? 
Kendisi de tekrar askerlik et. 

mek için geri dönecekti? Ve bu 
muhteşem klüp kapanacak mı i· 
di? Yazık değil mi? 

Beoniditto, bu suali İngiliz g<>
nerallerine soruyor ve hepsi de ay. 
ni cevabı veriyorlardı: 

- İngllterede harp hazırlığı 
yoktu. Onun için İtalya, Habeşis
tanı alabilirdi. 

Beniditto bunlan anlamak ve 
bildirmek mukabilinde iki yüz 
sterlin aldı. 

* Çok geçmeden İtalyan Y>anxaıh. 
lan bu çeşit işlere karışmaz olmuş. 
tu. Lokantacı artık diğer iki zatla 
konuşuyordu. 

Aradaki tanışma da ilerlediği i_ 
çin lokantacı, bunların kim oldu. 
ğunu da öğrendi. Biri Luigi Aven
ti, diğeri Soseph Zambrinl idi. Ve 
bunlar paralı adamlardı. Yani fa.. 
şist partisinin nüfuzlu şahsiyetleri 
arasındaydılar. 

Bunlardan Aventl, sık sık Ro. 
maya gidiyor ve lokantacı kolay 
kolay para kazanabildiğinden mem 
nuniyet hissediyordu. 

Ona verilen işler günden güne 
•hcmmi:vet kazanmaktaydı: 

İngilizler Maltada ne yapmak. 
taydılar? 

Cebelitank tahkimatını takviye 
ediyorlar mıydı? 

İngilizler Yunanistana müzahe
ret fikrinde miydiler? 

İngilızlerin daha başka memle
ketlere karşı vaziyetleri ne mer
kezdeydi? 
Lokantacının siyaset işlerine bu 

derece ·merak sardırması tuhnftı. 
Fakat lokantacı para kazanmanın 
yolunu anladıktan sonra, bu ba. 
hisleri mütemadiyen kurcalamak
taydı. 

Fakat günün birinde BenedettL 
nin kontrol altına alınması için, 
Skotland Yarda emirler verildi. 
Aleyhinde sarih bir şey söylenme
mişti. Yalnız otuz senedcnberi Lem 
drnda ikamet ettiği kaydolunuyor
du. 

Gizli znbıta memurlarından bi
ri, Benedetti'nin klübüne aza ynzı 
larak vazifesini yapmıya başladı. 
Nazarı dikkati celbeden ilk nokta, 
lokantacının siyasilere ve askerle
re ehemmiyet vermesi, bunlarla 
konuşması ve sualler sormasıydı. 
Şüpheler teeyyüt ediyor ve lo

kantacının yüksek sınıf casusluğu 
yaptığı göze çarpıyordu. Fakat a. 
leyhlnde takibat yapmak için bir 
vesile yoktu. 
Zabıta memuru, bu raporu ver-

3.ikten sonra Skotland Yard lokan
tacıya daha fazla ehemmiyet verdi 
ve neticede onun temas ettiği 
Aventi ve Lampini'yl de keşfetti. 

L okantacı faaliyete geçeli altı 
ay olmuştu. Ve bu altı aylık 

mesai, ona bin İngiliz lirası ka
tandırmıştı. O da bu parayı, vata
nna göndermişti. Çünkü en niha
yet memleketine dönüp çiftliği ile 
meşgul olmak emelindeydi. 

Şimdilik bütün dileği, büyük 
bir vurgun vurmak ve ondan son
ra kalkıp gitmekti. 

Günün birinde onu t akibe me
mur olan zat, bir arkadaşile bir
likte yemeğe gelmişti. Yanların
da büyük bir siyah evrak çantası 
da vardı. 
Lokantacı bunlara yardıma koş

tu. Şapkalarını ve temsiyelerıni 
aldı. Sonra çantayı da almak iste. 
di. Fakat memur: 

- Hayır, dedi, buna dokunayım 
deme! İçi vesikalarla dolu. .• 

(Devamı var) 

Satie Davası Bitiyor 
Y. Ziya Oniş'in Vekili, Dün Müdafaada 
Bulundu, Müekkilinin Beraetini istedi 

~ Satie davası maznunları hakkında Birinci Ağ1rceza Mahke
G ü m rÜ k le r d e mesinde devam etmekte bulunan muhakeme, müddeiumuminin 

bazı suçlu sanılanların cezalandırılmasını istemesi üzerine mü-

B ek 1 t • ı ~afaa safhasına gelmiş ve dün suçlu sanılanlardan Yusuf Ziya e 1 en Oniş vekili Sadi Rıza müdafaasını yapmıştır. 

Ticari Eşya 
Bu müdafaa 9,30 dan itibarP.n lunduğunu da kaydede:-ı S. Rıza artık 

m~hkemenin tatil zamanından bir bi.ıtün hadisenin tavazzuh ettiğini 
muddet sonraya kadar devam etmiş. söyleyerek, müekkilinın beraetini ta. 
tir. lep etmiştir. 

İtalyan bandıralı Kampicloglfo va. /Jlüdafaa Diğer maznun vekılleri miirlafaa. 
puru, İtalyadnn bir ·~ok mal getirerek l b k Avukat müdafaasını daha çok u- arını aş a bir gün yapacaklardır. 
gümrüklerimize teslim ~tmiştir. Va. • T ki. 

1\ mumı mahiyette yapını§, binanın na. a ıt Edilen Bonolar pur faltada 18 gün bek:etilmic, ev_ ı 1 
k 1 ı :.- sı a ındığını, ne gibi zaruretler ve Mübadil bonoları sahtekfırlıg1ı et-ra ı i e hamulesi ngiliz kontrol he. d 

üşüncder tahtında 5Üratle nıunnıe. rafında yapılmakta olan tahkikata yeti tarafından mucıyerı~ ~ılilmiştır. 1 Ab• 
Llmanımıza getirilC!n malların ev. eye tu ı tutulduğunu izah etmişt:r. dün de devam edilmiştk Şiındıye 

rakı İngiltere konsolosluğuna veril.. Avukat Sadi Rızanın eski Denizbenk kadar sahte olarak cıatılmtş ve zabıta 
diği için malların gümrükten çılrarıl. umum müdtir.ü Yusuf Ziya Öni' icin tarafından meydana ç1k;ınlmış nlan 

ı yaJ.l'•C.ı ııu ıuuua.caa uı~ı: • ..ı..:; u;a..: ıu. w .., .. ., .... , ••• ----· .. _ ·'. ··--·---:r···· . 
ması gecikiyor. ngiliz konsolosu Lon na da temas ettiği için, diğ;-r avukat. Bunların kıymeti 100-120 bin liradu. 
drr.dan gelecek emre gore, evrakın lar müdafaalannı susıısi nıaddcleı Bonolar maharetle taklit edildiği 
alSkadarlara verileceğini temin et. üzerinde durarak ve kısaca yapacak- için sahtelerini hakikilerirıden ayır-
miştir. lardır. mak mümkün değildir. Bunların ~ah. 
Mıntaka Ticaret müdürlüğli de me. Di.ın Sadi Rıza: te olup olmadığı ancak iskan dai-

seleyi Ticaret Vekaletini! bildirmiş- "- Satie işi 0 zaman Jlftlsat V'e- resi kayıtlarının tellukile kabil oıu-
tir. Aldığımız maltımatn göre, vesi- kilı Şakir Kesebirin değiş:p yerine yor. 
kalar, yarın bankalara tevdi edile- Hüsnü Çakırın gelmesile meyrlana İki gün evvel polisçe yakalanıp ad. 
cektir. çıkmıştır. Yeni vekil, Ankar:ıda cio. lİ) eye teslim edilen ve gece hırsızı 

• • j Iaşan bazı dedikoduları önlemek içı :ı iken üçüncü noter memurlarının vcr-
Demır Beyannamelerı bir tetkik heyeti intihap etmiş ve diği vesika ne ağniyadan bir arıam 

. , . Denizbankın Satie binasını ne şekil- gibi geçinen Fuadın ~:Fin sorgusu ya. 
De~~r stokla~~ hak.undakı kar~r- de satın aldığını tetlok ettirm!ştır. pılmış ve derhal tevkii olunmuştur. 

name uzerine dun ~kş~m? ka?,ar ild Fakat asıl işin bundan sonraki kısmı Fuat isticvabı esnasında bu bonolar. 
Y.uz beyanname verılmışt~:-· !3uro ta- dikkate değer bir mahiy~t kesbet-1 ln hiçbir alakası olmadığını, bir giin 
tıl olmasına rağmen. bugu? de çalı. mıştir,, dedikten sonra hadisenin ad- Nihat Özkoyuncuya nüfus tezkeresi 
ş~cak, beyannamelerı tas~_ıf ed?cek. !iyeye kanuni şekilde aksetmediğini çıkarması için bir kaç fotoğrafını ver 
tır. Beyanna~e ve:me mu?rl~t~ Y~- şu şekilde anlatmıştır: diğini, belki Nihadın bu fotoğraflar-
rın akşam bıtecek:ı~. _Tı:ısnü ışı sa!l Şiddetli direktif dan gayri meşru olarak istifade et-
akşamına kadar bıtırılecek, demir 11 • • • • • • tiğini söylemiştir. 
stok miktarı derhal Ticaret Vekale. - Adlıye vekılınrlen başka bır;sı, 
tine verilecektir. 

V crcm l\lücadele Cemiyeti 
Diin Kongresini Yaptı 

İstanbul V'!rem Mücadele Cemiye
ti, yıllık toplantısını, dün Etıbba o
dasında yapmıştır. Cemiyet reisi bir 
yıllık mesaiyi bildiren idar~ heyeti 
raporunu okumuştur. Yeni idare he
yeti seçildikten sonra kongreye nı
hayet verilmiştir. 

İhracattaki 
Gevşeklik 

bu sıralarda İstanbul müddeiumumi. 
liğ'ne şiddetli ve direktıf mahiyetin-

i de bir te1.kere yazmış ve bunda ha. 
disenin ehemmiyetinden ve işin bü
yüklüğiinden • bnhsedildiktco sonra 
kısaca İstanbul müddeiumumisine 
şöyle denilmiştir: "Bu işi derhal ~e
ri bir surette rüyet edıp neticelendi
receksiniz! Bana her an vaziyet hak
kında mnlUmat verm~lisiniz. Suclu
lar tahkikata hile karıştırmıya kalka. 
bilirler. Derhal şimdide.1 tedbirler aL 
malısınız!" 

Beraet talebi 
Yusuf Ziya Önişin vekili lıAdisenin 

mshkemeye intikalini anlattıktan 

sonra Denizbankın müekkiline nasıl 
verildiğini ve Heyeti Vekile karar
larile nasıl hareket edildiğini, Neset 

ıhr t · l · k 1 k d [ Kasımgilin Naci isminde birisile r.a
. aca ı~ erı gevşe 0 .ara e.va?1 sıl tetkikat yaptığını izah etmiştir. 

edıyor. İngıltercye yenıden hıçbır s f b' 2 ·ı r LA t 
mal gönderilmemiştir. yalnız Fraıı- f'aAıe tınasfınıdn mı ı yon ırhaya bu -

.. b' kil k f 1 . ı y ara ın an a ınmıya azır u-saya yuz ın o uru asu ye gon. 

Kız l\luallim 'l\lcktebinde 
Dünkü Müsamere 

İstanbul Kız Muallim Mektebırıirı 
senelik müsamerelerine evvelki gün 
başlanmıştır. Müsamereler ilk gün 
mektep tnlebelerile mııhtelif liseler. 
den davet olunan talebi.? gruplarına 
tahsis edilmiştir. 

Dün velilere verilen müsamereye 
İstiklal marşile başlanmış, sonra 
Harmandalı zeybeği, Rond, ve Knn
dıra zeybeği oynanmışt~r. 

Fatma isimli üç perdelik kom~di 
miizikalde kızlarımızın gösterdikleri 
muvaffakıyet kayda şayandır. 

Armatörler Birliği 
Şi1epçiler arasında bir birlik teŞ

kili muvafık görülmüştür. Armatör. 
l~r dün kendi aralarmdrı bir toplantı 

yaparak bu işi görüşmüşlerdir. Vı..

pur sahibi olanlar birliğe girmiye 
mecbur tutulacaktır. 

derilmiştir. itnlyaya, otuz bin kil2 fı:ı_ 
sulye, Romanyaya zcytın ve iç fındık 
ihraç olunmuştur. 

Diğer memleketlere ihracat pek az. 
dır. İtalyaya gönderilecek yumurta. 

SUAL CEVAP 
8 - "Sarı Ealrler'' ad lı k itap çıktı 

hır için henüz vagon tedarik edile- mı? Nerede bulablllrlm? 
mcmiştir. . 
1 skandinavya memleketlerine 1 

ihracat yapılmıyor 1 

Müttefiklerin İskandinav memle. 
ketlerinin deniz ~ollarmı mayin ile 
kapatmış olmaları Üz.:!rıne Baltık 
memleketlerine satılan mallsrm gön
derilmesi imkansız hale gelmiştir. Es 
tonya ve Letonyanın piyasalarımıza 
vermiş oldukları siparişlerin gönde. 
rilebilmesi için trenle sevkıyata mec. 
buriyet vardır. İlk parti olarak her 
iki memlekete tütün ihrac edilınist;, 

C - İstediğiniz kitap satışa çıkmış
tır. Bnbıfıli kitnpçılarında bulabilirsiniz. 

• 
8 - l ngtllz ç im tohumu nerede utı .. 

lı r7 Fiyatı nedir? 

C - İngillz çim tohumu h er tohum
cudn bulunur. Kilo fiyatı 100 kuruştur. 

• 
8 - Bu H ne liselerde aakert kamp 

yapılacak mıdır? Yapılaeakaa hangi ay • 

da ve kac; gUnT 

C - Askeri kamplarda tlılim ve ter
biye her sene yaz aylarında yapılır. Bu 
sene de yapılacaktır. Ancak hanıi ayda 
olacağı llse imtihanlarını milteakip yük
sek askeri makamlarla Maarü VekllleU 
tarafından tesbit edilir. 

• 
8 - l ısta n b ul zlrHt okulu m ezunu · 

y um. Llee olgunluk aınavın ı kazan mak 
için ne gibi yollardan glt mellylm? 

C - Hariçten lise bitirme imtihanına 
ılreblllrslnlı.. Bu imtihanlar her sene a
çılır. Manrif mildürlüğüne müracaat e
derek mnUımet alınız. 

______ __.,,, 

BELEDİYE 
Kooperatifi 

Karışık ~rın Na5' 

T emizf eneceği Mera~ 
ile Takip Ediliyor 

ıı.:vvelki gün gizli aktedildiğiJlde 
bahsettiğimiz belediye kooperll 
kongresi, kanuni m~ddetını bir · 
ne tecavüz etmiş olmasına rnğılle 
yine 15 temmuza kalmıştır. 13uJlıı 
sebebi, bir sene evvelki kongrede 
sa batın tetkikine üç kişilil;: bir be),. 
seçildiği halde kongreye verilefl ~ 
porda yalnız bir ki§inin iınzıısı 
mf:vcut olması ve rapor suiistirıı~. 
suçlusu olarak gösterilen zevnt1~0,,_ 
teye beriye başvurmalarıdır. ~ vııı 
grede, eaki idare heyeti muamel!8 t.clhis eden rapor okunmuş. 20li~ 
lıra zarar eden kooperatifi 1726 .ff~ 
31 kuruş kar etmiş gibi gösterı;l.Jl~ 
rapor veren murakıplardan birİ5 ~e 
izahatı dinlenmi tir. Bu murakıp 

" > etJı 
i I~ karşı karşıya oıa uğlın u bjliJJ etd 
için o zamanki memurların v -;C! 
izahata inanarak böyle bir rapor y~ 
diğini, 20 senelik memuriyet ~ı 
tında böyle bir şeyle karşılaşınadıl 
söylemiştir. ııe-

Bunun üzerine umumi heyet, ~ 
sapların yeniden üç kişılik bir ıı:r-1 
tarafından tetkik edilmesine l< 51~ 
vermiştir. Bu iş için befe<lı;:e ~~ıı:L 
müdürü Avni, muallim Arıf 11, 
gaz depoları müdürü IbrahimdeJl çıı 
rekkep olmak üzere bir heyet ~~,re 
miştir. Bu heyet, eskı l <' 
heyeti m u a m e 1 a t ı n 1 it r' 
raporu tetkik ederek yeniden b ı.ıs&" 
pnı hazırlıyacak ve 15 temıll re~"' 
toplanacak olan fevkalade kong 
verecektir. . esill' 

Cereyan eden müzakere nctıc.ş ,., 
de yeni idare heyeti ibra edilJ1l1 

yine bir sene için seçilmiş~ir. fıısl' 
Bundan sonra kooper:ı.tıfın~· ,., 

yetine devam edip edemiyec:~ 8r. 
devam edecekse buna bir i.ınka b~V' 
nılması lfızım geldiği mevzuu 
olmuştur. ılleı9' 

Bu esnada, kooperatifin mııa rtıı~' 
tını yakından takip cde:ı batı 0"1 ııl' 
lar, kooperatifin eldeki sermaYedetıil' 
kettiğini, faaliyetine devam e t~v 
mek için yeniden bir sermaye rıs~' 
ni lazım geldiğini, bunun için ° ,ef' 
ların yeniden kooperatife par:tıt'• ı. 
meleri lazım geldiğini söyl~Olceı11J" 

Ortaklardan Suphi, Haını, ttı·ıı~ 
Haydar ve Arü, kalkınma şc be~ 
tesbiti için seçilmişlerdir. ~ıı nıııl t' 
27 n isana kadar tetkikatını ıl< 
derek raporunu verecektir. 

-------,o>--~----
Ç ırağa n Atış PoJigoııu 

Bugün Açıhy?~ eşiıct•1 

Cumhuriyet Halk Partısı 13 rııf"; 
Halkevi tarafından Çiragntı S9nıJtlı1 
da vücude getirilen atış poıif~t111fı:İ 
her türlü tesisatı ikmal e 1 dl~i' 
Açılış töreni bugün Parti ve tıt· 
erkanı~~f 
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Müttefiklerin Yardımı 
l' azan: Ömer Rıza DOGRUL M üttefiklerln Norveçe yardım 

. için seferi bir kuvvet gönde. 
~p _gö?dermiyecckleri henüz belli 
eğildir. Yapılan neşriyat:ı bakılır. 

il. ınUttefikler, Nor\'eçlilerin muka. 
yernetinden istifade ederek '-'ardını 
1. " 
Çın hazırlanacaklardır. Fakat hu 
r.~dımın seferi bir kuvvet izamı şek. 
td~ tecelli edip ctmiyel'cği belli de. r 
b!ıdır. Çünkü bir seferi kuvvetin yı. \ 

Balkan Sefirleri 

LONDRADA 

H<l!indc 

Holanda Hükômeti 
Orf i idare ilin Etti 

.. yığın güçlüklerle karşılaşacağı ' 
Söyleniyor. 

Bu güçlüklerin birincisi Almanla
~. Norveç sahillerine yerlcstirecck. 
erı bataryaların ateşidir. Gerçi ai:.,r 
~•hi) bataryalarını yerleştirmek hir. ı 
aç haftalık iştir. Fakat müttefikle. 

r· ın hazırlığı tamamlanıncava kadar 
~l'llanlann da sahillere bu. batarya. 
ih Yerleştirmeleri muhtemeldir. Bu] 
t ~al, seferi kuvvetin karşılaşacağı 

1 
ehlikeleri arttırdıb'l için b(iyJe bir 1 
Şe teşebbüs ohınmaması da bekle. 
~~ 1 

1 
Q halde müttefiklerin Norveçe j 

d yapacaktan yardımın hava ' 'c 

liava ve Deniz Harpleri: 

1 
'Belçikada da 

Tedbiries· 
Alınıyor 

Brüksel, 13 (A.A.) - Briik~elin i. 
yı haber alan siyasi mahfilleri, üç 

l gündenberi Belçikada gitgide artan 
bir endişe hissedildiğıni haber ver. 
mektedirler. Bitaraf Belçika daimi 
bir teJaş içindedir. Kral bugün Baş. 
vekil Plerlot'yı, Adliye Nazırı Jaun. 
son'u, Hariciye Nazırı Spaak'r ve 

1 

Milli Mudafaa Nazırı General De. 
nis'i kabul etmiştir. Neznretlerlc u
mumi binaların ve Brüksel radyo e

l vinin .önüne nobetçilcr ikame ·~dil. 

eniz harplerile Alman~·ayı izaç et. 
rt\ek şeklinde olacağı tahmin olunu. 
Yor. Müttefikler Almanya\'ı bu tarz
da b.aca başlamışlardır.· Norveçle 
~lnıanya arasındaki deniz irtibatını 
k ~rnek için sahillere mayinler dö. 
~~nıesi, Norveçte zaptolunan üslere 

~utenıadi hava hücumları yapılması 

1 e~ bu maksada mebnidir. l\lüttefik. 
crın bir hedefi de, Almanların Nor. 
\'eçte, kuvvetli hava üsleri tesis et. 
~esine mani olmaktır. Norveç fiyor. 
ha.~ İngilte~·e deniz tayyarelerile 

Elazığda Seylap 
miştir. "f 

l La Haye, 13 (A.A.) - Krali bir 
emirname mucibince, Holandanın, 

1 cenup, şimal ve şark mırı takalarının 
bir çoğunda örfi idare ilan edilmiştir. 

Neşredilen bir turuncu k!tapta Ha. 
ı landa Hariciye Nazırı, bilhassa llo. 
landarun haklarının ihlalinı protesto 
etmek mecburiyetinde kaldığı wmaıı 
lar, Holanda siyasi mümessilleri ile 
muharip devletlerin mümessilleri a. 
rasmda cereyan eden görüşmeleri an
latmaktadır. 

licnın için son derece müsait oldu. 
tundan İngilterenin bir hedefi bu 

d~\'a üslerinin teessüsüne elden ı:el. 1 ... , __ 
K• -dar mini olmaktır. 

~orveçin Mukavemeti! 

Evler Yıkıldı, Boğulanlar Var, 
Sokaklar Enkaz ile Doldu Kitapta, Holanda hükumetinin bi

taraflığını nasıl müdafaa ettiği ha. 
tırlatılmakta ve Venlo hudut hfıdist:
si bilhassa zikredilmekte<.lir. 

Elazığ, 13 (Tan Muhabirinden)-F akat bu yardıma rağmen rtor. Son yağan yağmurların husule ge. 

1 
. veçi istiladan kurtaracak aınl tirdiği seller şchrimizd~ mühim tah

~rnu, NorveçliJerin mukavemetidir. ribat yapmıştır. Sular saat dörtte 
lii~~eçte münakale ve muvasala güc:- şehri basmıştJr. Bir .;~k evlerin, da:. 

gu; Almanyanın Polonya macera. relerin ve mağazaların alt katlan su 
~1~1 burada tekrar edememesi icin ile dolmuş, buralarda saklanan gıda 

~~~rülüyor. Non•eç dağlık vo ~r. maddeleri mahvolmuştur. Bazı yer
\'7~ılm'l\Trmltllm'~-='Xrntan k~v. liiill(- arasınd;da telefata ~s-;bebiyct 
ltı~ 1~rinin kolay kolay ilerlemelerine vermiştir. Şimdilik !>ir kadınla bir 

rıı olacaktır. çocuk cesedi bulunmuştur. Yıkılan 
ı ~0rveçli1cr, bilhassa, :memleket. evlerden müteaddit sokaklar enkaz. 
he~.nin muhtelif fislerinc cıkan ve la dolmuştur. Köylerden mütemmim 
b:ı•ha21rda mfinferit ''azİyctlerde malumat gelememekle beraber civar. 
ltl ~n.tn A iman kuv\'etlerinin birleş. da kôprüler yıkıldığı ve sellerm e
t' esıne imkan vermezler, mfittefikle. hemmiyetli tahribat yaptığı duyul. 
dı~ ha\•a kuvvetleri de bu iMeri ze.. muştur. Hükumet felaketzedelere 
ıt er \'e deniz kuvvctl"!ri AlmanyA 

t 
e lllorveç arasında irtibatı kesmeyi yardıma başlamıştır. Yardım ekiple. 
enıı ri evleri yıkılanları barındırmakta, 
d.ı n ederlerse, muvoffakiyetle mü. ve yardıma muhtaç olanları himaye 
lar.a.a inı.kanlarını sağlanılnnuş olur. etmektedirler. Halle h..?yecan icinde-

r,:lntanlann fsveç yoJlarmdan isti. dir. 
I .e ederek Norveçe ~·ardım kuvn•t. /zmirde yeni seyldp 
erı gönd ~ t bh" d' t · 1 · ( A ) D r ermege e~e us e ıp e mı. zmır, 13 A. . - ün tekrar baş. 
t:C:elderj heniiz belli değildir. Fakat lıyan yağmurlar nehir ve çayların 
Şehbns ettikleri takdirde muka,·e. kabarmasına sebebiyet vermiştir. Fo.. 

,.O\letıe karşılaşacakları muhakkak sa. ça kazası içinde Gediz nehri yiikse-
1 'Yor. 
.\ lerek Erenköy havalbini su altında 
~ tnanymnn Non·eç ile irtibatının bırakmıştır. Bu havalide bir miktar 
k 1 iyeti henüz mali'ım olmadığı ''e koyun, suyun istill edemediği tepe. 
1ı: .. ~ ~olay mailim o1amıyacağı için lerde alıkonulmuş1ardır. Bergama o
te .. • ın sveçe de sirayet edip ctmive. vasında da Bakırçayın taşarak mez
k• gıni söylcmeğe imkan yoktur. Bel. ruatı su altında bıraktı~ı bildirilmek!; gUrıUn hirindP. bir siirprizle knrşı. tcdir. Zarar miktarı malum değildir. 
~ıı. Belki de karşılaşmayız. Trakyada vaziyet 

Esir Dolu 
Edirne, 13 (Tan Muhabirinden) -

Sular gittikçe alçalmaktadır. FeJi-

AN KARADA - ... 
Ve Diğer Şehirlerde 

Yeni Zelzeleler 

l(ayded]di 
Ankara, 13 (A.A.) - Bu sabah şeh

rimizde 8.35 de orta şiddette blr yer 
sarsıntısı olmuştur. Bundan başka 

8.30 ile 8.40 arasında Kırşehir, Sıvas, 
Kayseri ve Tokatta muhtelif şiddette 
Yf!r sarsıntıları kaydedilmiştir. Tokat
taki yer sarsıtısından yeniden bazı bi
nalarda çaUaklıklar müıahede olun
muştur. 9.5 de de Samsunda dipten 
gelme blr zelzele hissedilmiştir. 

(TAN] Corum, Zile, Sıvas, Yozgat 
ve Tokat muhabirlerimiz. de saat . 8.25 
ile 8.30 arasında şiddetll zelzeleler 
kaydedildiğin! fakat hiçbir hasar vu· 
kua gelmediğini blldirmektedirl~. 

• 
Trlyeste 13 (A.A.) .- Triyeste ra-

sathanesi bu sabah saat 7.33 de şid
detli bir z:elzele kaydetmiştir, Zelze
lenin merkez Qstü takriben Cenubu 
Şarki istlkametlnde 1600 kilometrelik 
bir mesafededir • 

ketzedelere icap eden yardım ya. 
pılmıştır. Sular iyice çekildikten son. 
ra herkes evlerine avdet edecektir. 
Bununla beraber 350 kadar aılenm 
evi harap olmuştur. Bunların geniş 
yardıma ihtiyaçtan vardır. Şimdilik 
Kızılay merkezi 1000 lira daha gön
dermiştir. 

Tren seferleri heniiz tamamen inti
zama girmemiştir. Çatalca ile Ha
dımköy arasındaki 30 metre uzunlU
ğunda ve 35 metre dcrinligindcki top 
rak çöküntüsü demiryolunu bozmu~, 
trenlerin geçmesine engel olmuştur. 

Yolun tamirine hala devam edilmek
tedir. 
~--· •-• -oou a-p. • ._.,~ldwa 

muştur. Trenler şimdilik ihtiyaten 
geceleri sefer yapmamaktadırlar. Av. 
rupa trenleri de gündüz hareket edi. 
yor ve demiryolun bu kısmından 
gündüz geçiyorlar. Evvelce trenler 
seyir halinde iken yapılan gümrük 
kontrolleti de seyliıbın başlangıcın_ 
danberi hudutta yapılmaktadır. 

• 
İpsala, 13 {TAN Muhabirinden) -

Seylap burada biiyük tahribat yap. 
mıştır. Birçok evler su altında kal. 
mış, on hayvan boğulmuştur. İpsala 
ile İbriktepe arasında 50 insanla 600 
hayvan sularla mahsur bir vaziyette 
bulunuyorlar. Bir taraftan bunların 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. Tu
narun 7 metre yükseldiği ve Roman. 
ya sahillerinde mühim tahribat yap
tığı bildiriliyor. 

Karadenizde sis 

Sinop, 13 (A.A.) - Karadeniz sa
hilleri kesif bir sis tabakası ile örtül. 
müştür. Dün akşam İstanbuldan li
manımıza gelmesi beklenilen Anka
ra vapuru sis yüzünden limana g:re. 
miyerck Samsuna geçmiştir. 

Bu kitapta Holanda hükümetinin 
bir sureti halle vasıl olmak üzere hu
kuku düvel kaidelerbcie gösterHen 
bütün çare~ere müracaat ettiği kay. 
dcdilmektedir. Fakat Holnndanın taf. 
..silill almak 'çin yaptıgı taleplerden 
hiçbirisine Almanya cevap verme. 
miştir. 

Garp Cepl1esinde 
Faaliyet Var 

Paris, 13 (A.A.) - 13 Nisan saoah 
tebliği: 12 Nisan günü akşamı Parre 
mıntakasında topçumuı, inşa halinde 
bulunan di.ışman istihkamlarına ı teş 
açmıştır. Geceleyin piyade kuvvet.. 
len Rhin sahillerinde hem Mulhausc' 
ın şark mıntakasında, hem Strazburg 
civarında faaliyette bulunmu~-tur. 

Diişman, Rhin üzerinde Huningue şi. 
malinde ufak bir taarruza te~ebbüs 
etmiş ise de mu\·affakıyüt kazanama. 
mıştır. 

13 Nisan akşam tebliği: 
Bugün. keşif kolları bal\yctinde 

şiddetli bir tezayüt olmL.ştur. 1\fo. 
selle'in şarkında, düşmanın şiddetli 
topçu ateşile hazırladığı mevzii bir 
taarruz akim kalmıştır. Düşman ma. 
nia hattını aşamamış ve geri çekil. 
miye mecbur olmuştur. Daha §arkta, 
keşif kolları arasında yatJılnn müsa. 
demeler bizim lehimize dönmüştür. 
Sarre ile Vosges arasında tarafımız. 
dan yapılan bir ufak ta::ı.rruz mu\·af. 
fakıyetle neticelenmiştir. 

Gemisi 
Üç Alman 

Zaptedildi 
ta!-°ndra, 13 (A.A.) - Büyük Bri. 
~Yanın şimal limanlanna, üç Al
!çin~ geznisi getirilmiştir. Bunların 
dq. c esir alınmış mürettebat var_ 
da· Gerniler Norveç ~ahilleri açığın. 
~orcfı~~alanmıştır. Ve 392 tonluk 
re 

2 
«Uld, 244 tonluk Blankenburg 

D\:1 47 tonluk Friezland isimli ge
-~erdir 

HADİSELERİN i YUZU 

ğ~:ef~~i ajansının resmen bildirdi. 
bata Btre, harbin başlangıcındanberi j 
!>~rl n ngiliz, Fransız ve bitaraf va. 
~on ~rının nıecmu toniliitosu bir mil-

24.610 dur. 

Alman Posta Ticareti 
li Durduruldu 

tr01 a.~ lktısadı Nezareti, kaçak 'kon
ı>osıa1d.aresinin bugünden itibaren 
allıb ıle yapılan Alman ticaretine 
.\~go koyduğunu bildirmektedir. 
tide d Ya, bu ticaret sayesinde git. 
tc id' aha :fazla döviz tedarik etmek
'lt.ıyrrı ı. .Alınanya posta vasıtasilc, zL 
danıı~t taşlar, mücevherat, saat, ger. 
ÇliJt Vesaire gibi kıymetli ve kil-
~ :§Ya nakletmekte idi. 

l'l! tn "'Yorka gelen Manhattan vapu. 
Jtıany Uayene edilmiştir. Vapurda Al. 
Olarak.adan posta ile gönderilmis eşya 
.Silrtıişt:ev~ut her şey müsadere e-

• 

• 

Tunıı dc\'lctleri endı§e ve telaı içindedir. Almanyanın 
Tuna üzeriıade mutlak bir kontrol hakkı lstedili teey. 
yüt etmiştir. Tuna devletleri mümessillerinin yakında 
bir konferans aktederek müşterek bir karar vermeleri 
muhtemeldir. Romanya Hariciye Nazın Gafenko Mus
solini ile görüşmek üzere Komaya gldecektir. Hadise
lerin keııbettiii ehemmiyet üzerine bu sevahatten va:& 
gc<;mişıi.r, 

* Budapeşteden gelen haberıere göre Almanlar 
:Macar hududunda tahfidat yapmaktadırlar. 

Trenlerin intizamJ. kaybolmuıtur. Hudut üze
rinde bulunan Bruck l}ehrine doğru mühim sev,. 
kiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. 

* Almanlann Norve~e tayyarelerle şimdiye kadar 50 bin 
asker gönderdikleri anlaşılmıştır. Norveçe asker aev. 

ketm~k için Almanlar, Norveçln Garp sahillerinde mL 

yin tarlatan vilcude getirmt,ler ve nakliye ıemilerinl 

hu mnyin tarlatan ile sahil arasında kalan korklordan 

geçirmiş?erdir. İngiliz donanması, bu mayin tarlaları

nı aşamadığı için nakliye gemilerini vaktinde göriip 

ynkalıyamaınışlardır. 

• 

• 

• 

Almanlar Norveçe tayyarelerle mühim miktar
da Geatapo ajanları göndermişlerdir. işgal et
tikleri liman ve ıehirlerde inzibatın teminine 
bunlar memur edilmişlerdir. Gestapo memur
ları gittikleri yerlerde mahalli Nazilerle birle
şerek hükumet tesis etmektedirler. 

* Alman~·ada yegane serbest satılan gıda maddesi pata. 
testir. Fakat son zamanlarda o da azalmıştır. Sokaklar. 
da kadınların patates almak için kuyruk yaparak sa
ntlerce bekledikleri göriilmektedir. Bir de serbest olan 
gıda maddeleri balık \'e ta\'uktur. 

* Alman llariciye Nazırı Von Ribbenlrop'un isti-
fa edeceği hakkındaki şayialar gittikçe kuvvet 
bulmaktadır. Söylenildiğine göre, Ribbentropun 
yerine, Almanyanın Roma Sefiri Von Macken. 
sen getirilecektir. 

* Almanlar. Norveçi, müttefiklerin yardımını reddetml-

~·e teş\'ik t"d;ci mahiyette propagandalar yapmakta, ve 

Norveçlilere, bir ibret örncei olarak Finlanrlanın alcı. 

betini göstermektedirleı 
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Nezle Olmuş Mantık 
Yazan: B. FELEK 

Hayat sahası lafı edildi edileli 
dünyanın mantık teHikkileri 

değişti. Kırk kere bir adama deli 
derlen;e deli olurmuş. Kırk kere bir 
yanlışı tekrar edince do.i!ru telakki 
ediliyor. Beşeriyetin ilerisi namına 
bu, bir büyük tehlikedir. 

Almanlar iddia ediyorlar ki: 
- Biz kalabalık bir milletiz! Ci. 

vardaki memleketler bizim hayat 
sahamızdır. Onların sırtından geçine. 
ceğiz! 

İşte Çekoslo\'akya, Polonya. Dani. 
marka, Norvcc. Belki yarın öbür gün 
İsveç ''e sonra Holanda, Belçika, 
1svirrc, Yugoslavya, Romanya. 

Bu ne biçim iddiadır? 
Almanların adedi artıyor, tenasül. 

!erinde bereket giirüliiyorsa, bunun 
mesulü şu yukarıda saydığım millet. 
ler midir? 

Neme gerek he.nim. Yiyeceği yok. 
sa, adamlarına iş bulamıyorsa art.. 
masınlar efendim! Onların adedi ço. 
ğalı~·orsa komşularının bu çokluğuD 
a\'akibine iştirak ctmiyc ne mecbu. 
ri~·etleri \'ar. 

Denecek ki: 
- Boyun eğmezlersc istilaya uğtı. 

yacaklar. 
Bana kalırsa boyun eğseler de isti. 

laya uğruyorlar, eğmcseler de. Eğer 
mukavemet ederlerse taarruzu müıu. 
kün mertebe zayıflatmış olurlar. 

Hayat sahası ismi verilen bu yeni 
faaliyet sahasının bizim anladığımız 
dildeki manası, zorbalıkla başkası
nın mal \'e miilküne el koymaktır. 

Miistakil her millet kendi milli 
hudutları içinde istediği ~ckilde hit
kiim siirer \'e istediği politikayı takip 
eder. Başkasının onun dahili işine 
karışması, medeni diinyanın tasallfıt 
adını ''erdiği bir sarkıntılıktır. l\tii. 
dafandan baska yerde kullanılan her 
kuv\•et, medeni ve he~cri olmaktan 
çıkar. Aç kalan bir adam \ cya adam. 
lar ellerine silahlannı alıp yol kes. 
miyc, tokların köyünii basmıya kal. 
karlarsa huna: 

- Hayat sahasıdır. Karınlarını 
doyuracaklar, ne ynpalmı? diyemc. 
yiz. 

O :rnman diinya nizamı, en kuvvet. 
linin elinde oyuncak olur. 

Ferdin yaptığı sarkıntılıklan na • 
"'' memlek~tlerin 7.ahıta kuvvetleri 
önlüyor ve herkesin hakkını ,.c vazi. 
fesini tayin ve tahdit edi::rorsa, nıil. 
letler arasındaki hu sarkmtılıkların 

da öniine bir beynelmilel kuvvetin 
gel'mcsi lôzınıdır. 

:Müttefiklerin harp gaye i de bu 
beynelmilel sarkıntıhkların önüne 
!lc~mek. ''e bunlann hir daha teker. 
riiriine môni olmaktır . 

Jladic:eler gösteriyor ki, böyle bir 
miicadcle~·e medeniyet iilcmintn hii.
Ylik ihti\'arı \'ardır. Ru harekete de, 
bu sarknfılıklardan ilk evvel nmzta. 
rip olan kiiçiiklerin ic:tirnki en tabii 
miirlafaayin<'fs hareketidir. Amma, 
dedim ~·a, diinyanın mantık telnkki
lcri nezle oldu. Koku almı ·or. 

lrlandahların Yeni 

Hareketleri 
. 

Tedhiş 
Cork, 13 <A.A.) - "İrlanda" Silah. 

lı birkaç şahıs radyo istasyonuna gi. 
rcrek muvakkaten neşriyatı idare et. 
mişlerdir. Bunlar millete hitaben bir 
mesaj neşrederek hükumeti şiddetle 
tenkit etmişlerdir. Meçhul şahıslar 

beş dakika sonra istasyondan ayn 1-
mışlardır. 

Bclfast, 13 (A.A.) - Cümhuriyet.. 
çi İrlanda ordusuna mensup silahlı 
sekiz kişi de Valera tarafından çıka. 
nlmakta olan müstakil ''İrich" is.. 
mindcki İrlanda gazetesinin nüsha. 
larını taşıyan bir kamyonu durdura. 
rak yakmışlardır. Bu tecavüz, De Va. 
lera hükumetinin siyasetine karşı bir 
mukabelebilmisil olarak yapılmıştır. 

Amerika Deniz Kuvvetlerini 
Arttırıyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Hükume1 
harp gemilerinin adC'dini arttırmak 
için kongreden mütemmim tahsisa1 
istiyecektir. Bu beyanat, Senato bah. 
riye komisyonu reisi Walsh tarafın. 
dan Roosevelt'le görüştiıkten sonra 
bugün yapılmıştır. 

---o--
Fransız Tersanelerinde 

Faaliyet 
Paris, 13 (A.A.) - Fransayı ziya. 

ret eden İngiliz tersanele,ri umum 
müdürü Larel, matbuata beyanatta 
bulunarak Fransız bahriyesi fdn ha. 
len yapılmakta olan !nşaatın ehemmi 
yE:tini ve bazı deniz inşaatı için şimdi 
ye kadar elzem addedilen iptidai 
maddelerin yerini tutan mcvadın ge. 
niş mikyasta kullanılmasınr hayret 
ve takdir ile müşahede ettiğini söy
lemiştir. 
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ASKERLiK iŞLERi: 

Kadıklly Aıkerllk Şubealnden: 
2 Nisan 940 günlü celp i!Anına ektir: 
Toplanma günQ 19 Nisan 940 cuma gü

ııQ olarak IUın edilen hiç askerlik yapma
mış 316 - 335 (dahil) doğumlu jandarma 
eoe gümrllk sınıfına mensup eratın içtima 
gunü 25 Nisan 940 Perşembe günü olarak 
değiıUrildlğlnden şubemize mensup jan
darma ve gümrük sını!ına mensup erlerin 
mezk<ır günde ve saat (9) da §ubede ha
W' bulunmaları il.An olunur. 

* Be4lktıf Aıkerlik Şubeılnden: 
Muvazzaflık hizmetlerini yapmak üzere 

simdiye kadar sevkedilmemiş topçu sını
fından 316 ilA 33~ dahil doğumlu erabn 
mürettep olduklnrı birliklere sevkedilmek 
tızere derhal şubeye muracaatlan ,,.e gel
nılyenter hakkında kanuni ceza tatbik e
dılecetı ilin olunur. 

* Be4lkta1 Aıkerllk Şubealnden: 
Bu ıene askerlik çağına girmiş bulunan 

3315 doğumlulardan henüz ilk yoklamala
rını yaptırmamış olan mükelleflerin der
hal şubeye müracaat ederek ilk yoklama
larını yaptırmalan V'C yaptırmıyanların 
askerlik kanununun 83 üncü maddesi hük
müne göre cezalandırılacakları ilan olu-
nur. 

* Fatih Aıkerllk Şubaalnden: 

/ "Nciam" ve ''Trak" 
Vapurları Çarpt§hlar 
Denizyollan işletmesinin Trak va. 

puru ile Kalkavan zadelerin Nazım 
şilebi Salıpazarı açıklanr.d:ı çarpı§
mışlardır. Nazım vap~mı baş ve Tl"ak 
vapuru da arka tarafından hasara 
uğramıştır. 

- .. ---
Ağır Yaralı Olarak 

Bulunan Adam 
Eminönünde Acımusluk sokağı~

da 17 numarada oturan 1ranlı Ham
b3ba oğlu 50 yaşında Hasan, dün sa. 
bah odasında ağır yaralı olarak bu. 
lunmuştur. Hasanın knrnın~a bıçak
la açılmış büyük ve geniş yaradan 
başka başının muhtelü yerlerinde e. 
zikler vardır. 

Berlin Büyük Elçimiz 
Berlin Büyük elçimiz Husrev Ge. 

rede mezunen şehrimize gelmiş ve 
hükumetle temas ctme!t üzere An
karaya gitmiştir. 

YENi NEŞRiYAT; 

ÖLÜM HABERLERi 

Selinik Eşrafından banker mer· 
hum Şeker zade İzzettin km. itaL 
yan Şark bırnkası eski müdürü Ha. 
san Tahsin Balkanlının ze,·cesi, Tiir
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası se. 
nedat şefi Aziz Tahsin ile İzzet Tah. 
sinin anneleri banker merhum Salıri 
Şeker ile tütün tiiccarı Edip İzzet, 
Sofyada tütün tüccarı Liıtfi f zıet, 
Vesile Kizım, Kamer Fuat Akevin 
kız kardeşleri 

Aliye İzzet Balkanlı 
Henüz genç denecek bir yaşta' ha

yata gözlerini yummuştur. Cenazesi 
bugünkü pazar günü saat üçte NL 
şantaşı Vali konağı caddesinde Şeh. 
baz apartımanından kaldırılarak 
makberi mahsusuna tevdi olunacak
tır. Yukarda isimleri yazılı aile efra. 
dı hu hazin ve müellim haberi akra. 
ha ve eviddaınna, kendisini tanıyan 
ve sevenlere tebliğ ile cenaze mera
simine iştirak hltfunda bulunmala. 
rını rica ederler. 

ı-,·--··-· --.. ··-----............ 

TAN 

ALI 
Oynıyanlar: SUAVİ TEDÜ - NEVZAD OKUCUGIL • FERİDE CANAN. 

REFİK KEMAL - CELAL ÇAGDAŞ - BEATRİS 
Reji: FARUK KENÇ ·Eser: VA - NO. Prodüksiyon: HALiL KAM/~ 

:\fodet"u Türk pol:sinin iştirakiyle tertip ,.e temsil olunmuş zabıta ve cinayet romanı. Barlar, meyhaneler, 
Apaşlar, Batakhaneler. İllivf'ten: EKLER JURNAL son diinya havadisleri. 

~ı••••••••-Oyun saatleri: 9.45 - 12 - 2.15 - 4.30 - 6.45 ve 9 da•••••••••' 

I p )~{K HEYECAN ~-e ~ERA~LA SEYREDECEGINIZ 

sinema s 1 n da BUYUK BiR MACERA 
·' 

Kahkahadan Kırılacak Eğleneceğiniz Harikulade Komediler Şaheser! 

Kralicenin Elmasları ~0lz~%~ 
Baş rollerde : D O N A M E Ş • G L O R İ A S T Ü VAR T 

'\"e Taklitli komikler rolünde dayanılmaz komik sahneler yaratan 

3 PALAVRACI SILAH$ÖRLER 
Bugün saat 11 de Tenzilatlı Matine , ................................... , ,19 ............... ... 

Sinemasında $imdiye kadar hiç askerlik etme.'TliS 
3115 - 334 (dahil) doğumlu yoklama ka
çafı vaziyetinde bulunup muamelelerini 
tekemmül eden ve bakaya ve 335 doğum· 
Ju olup, geçen celpte namlanna davetiye 
1:önderilip sevkleri geri bırakılan (topçu) 
aınıfına mensup erat askere sevkedllecek· 
}erinden bu sınıfa mensup eratın nüfus hü
viyet cuzdanlarile hemen 5tJbemlze müra
caaUı:ırı lllın olunur. 

Bugün SARAY .. i Selma Kayra j 
Nuri Kayacan 

e DEKAMERON'un ikinci tıtıamı _ İ Nlıanlandılar i 2 büyük ve güzel film birden göreceksiniz. 
Muharrir arkadaşlarımızdan Rasim Ö2'en 1 14-4-940 i ALAN MARSHALL • n Umum! talep üz.erine 

İST ANBULDA HEYECA..1\J! .• 
BEYAZITTA 

tarafından tercüme edilmekte olan De- FLORENCE RICE ; •• ~.· SHİRLEY TEMPLE'in 
kameronun ikinci kısmı da cıkm~tır. Mu· ı----------·--.. - tarafından yaratılan •• j 
harrır. kitabın aslında mevcut olan ve Galatasaray Balosu ii en son ve en güzel mmı , 
15 inci asır hayatına ait birtok canlı tab- B E Y A Z :: İ sinemasmda 

* Emlnllnü Aıkerllk Şubeılnden: 

Müthiş bir izdiham.la 

NELSONEDD'f 
nin 

Joları, hu.nısiyeUerinl muhafaza ederek j Galatasaray Spor Klübilnün çok ii s o KAK Kızı 1 
aynen türkçeye nııkletmektedir. Kitap ay.

1

1 rağbet gören senelik balosu, 27 nisan H E M ş [ R E ii 1ı rıca birçok resimlerle süslildür. 1 cumartesi akşamı Taksim Belediye :: 
336 doğumluların ilk yoklaması 30 Ha

ziran 940 tarihinde sona erecektir. Bundan 
sonra 336 doğumluların yoklamalnrı yalnız 
perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
yapılacaktır. 27 Hnz1ran 940 perşembe gQ. 
nQ akşamına kadar yoklamaya gelmiyen
lcr hakkında askerlik kanununun 83 üncü 
maddesi uıtbik cdılr.ccğl llfın olunur. 

1 
gazinosunda yapılacaktır. Si da, küçilk ve büyüklerin memnun!ye- ı 

3 muhtelif cazın lştlrakinl temin e- •• tini tem· ı · ·ı· t 
...ıll --- - ~ den klilp, birçok akraksiyonlar hazır· Fransızca s5tlü ask ve gençlik filmi ~i ın çın programa ı ave en 1 

1 

' 

Se3Jlslnr: 10.45 - 1,20 - 4,15 - 70,05 ve :: gösterilecektir. ı 1 ALEV ŞARKiSi] 
1 B O R S A . lamaktadır. Davetiye ve masalar için •: 

9.50 de b Seonslnr: 12 - 2,50 - 5,45 \"e 8,35 
ı klQbiln Beyoğlunda Parmakkapıdaki BugDn eaat 10.45 de tenzllltlı matine İ 

1 

13 ·•·~ ._~_k_ill_~_m_n_r_~_a_t_d_lm_~_d_i_~ __ .j .. '~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.· ________ ,
1 

devam ediyor. Biletinizi vaktin
de alınız. 2 nci Film : 

* ~mlnllnD Aıkerllk Şubeılnden: Londn1 5.24 1 • 
Nevyort 150.35 Zaferin son... Azametine hudut olmıyan_, lhtlşamile baş döndüren ... Heyccanilc 

MIRNA LOY ve WİLLİ~\l p()
WER'in emsalsiz bir Komedisi 

7 Nisan 940 g(.lnlil celp ilfınına ektir: 
Toplanma günü lO Nisan 940 gilnU ola

rak it:ın edilen hiç askerlik etmemiş 
316 - 335 (dahil) doğumlu jandarma ve 
,:umri.ık sınıfına mensup eratın içtima 
gum.i 25 Nisan 940 perşembe olarak de
ı:ıştirllmfştir. 

1 
Para 2.9158i5 kalblcri durduran CECİ L e. DEM 1 L'in şaheseri 
MllAno 7.5125 Kadıköy 

cenevre 
29.35~ ATLAS EKSPRES•ı 1 Amsterdım 159.5875 O P E R A 

ÇİFTE NİKAH! 
lmlll .............. ~ 

Subcrr.lu mensup Jandarma ve gümrük 
n:ufına mensup eratın mezkür gfinde saat 
9 d~ subede hazır bulunmaları illln olu
nur. 

* Emlnllnll Aıkerllk Şubealt1den: 

Br1lksd 22.1575 
At1na 0.97 
Sotya 1.795 
Mıdrlc! 13.81 
Budıpeşte 28.7075 
BOkree 0.625 
BeJgrad 3.47 
Yokohama 34.1325 
Stokholı'D 31.0975 

~SBAı\f VE TABVtLAT 

Sinemasında 
18 Nisan perşembe akşaru saat 

8,30 da 

Bayan SAFiYE 

FRANSIZCA 
Kıhrar:ıanları: Barbara Stanwyck • Joel Mac Crea • Akim Tamirof 

Kahrama'llık devrinin eşsiz destanı ... Yiğitlik tarihinin narlak efsanesi... Sir"'""la 
tekniğinin en son merhalesi ... 

Buqün LALE Sinemasında 

""''-" ~'"''':~ ·-~MI L L lf• 
! ~'-"'"' ""~ 

l 
Bugün Ömrünüzde hiç gülme

diğiniz kadar Gülmek için 

1 LOREL-HARDY 
nin Yedek sekizinci sını1 hesap memuru 

hut otlu 131 ı doğumlu Ahmet (35581) 
vaziyeti tıetklk edilmek üzere ,ok acele 
:subeye ınllracaaU. 

ve arkadaştan tarafından kon. 
ser. Aynca Kadın Macar orkes
trası. Biletler şimdiden sinema 

gişesinde satılmaktadır. Buı;ıOn ıaat 11 de ucuz halk matlneal 
tı:rgani 20.M Telefon : 60821 DiKKAT: Geceler içın numaralı biletlerin ev\"elden aldırılması rica olunur. 

ızAFE-~~ ·· ,~oşo i 
• Beyo61u Veril Aıkerllk Şubealnderr. 

Subernlzde kayıUı ve aşağıda sınıf ve 
rutbcleıi yazılı subayların en kısa bir za. 
manda 1Ubemlze milracaailan UAn olunur. 

lf//A~.-.-.-.-.-.-.-~-~--.-.-.-.-.-.-.-n-.. ~ .... ~ ........ w.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•~.-.'-, ı ~--. ................. T.el.ef.on•:•4•35•95 ........................ ,, .. .. ........................................ .. 
................ .. .... ~ 
S Filmini seyrediniz. ._, 
O Ayrıca: O 
N 

Rosalina Roussel ve -..ı 

Robert Montgomery ,.,. 
3 nin kalpler titreten mu- 3 
G azzam filmi GI 

İsUhkAm asteğmen Nuri oğlu CclAletUn 
( 18332), . Ölçme teğmen Hasan oğlu Rab· 
mi Rize (43158). 

+ 
!mlnllnD Aıkerllk Şubealnefefl: 
Yedek piyade asteğmen (17152) sicil nu

maralı Emin oğlu 1314 doğumlu Eminin 
kısa bir zamanda subeye gelmesi 

Kongre 
ç. E. it. Istanbul merkezinin yıllık kon

rresi 4 Mayıs 940 Cumartesi günü saat 14 
de Caialoğlundaki kurum merkezi bina
sınd3 akdolunacoğından llAn olunur, 

-0----

SU.MER Sinemasında 
İki büyük film birden 

1-AŞK ÇOCUKLARD 
MARIE GLORY - FRANÇOISE ROZA Y 
ve ( Komedi Francezden) ANDRE BRULE 

tarafından Fevkalade bir tarzda yaratılmış hissi ve müessir bir filin 

2 • Montmartre Geceleri 
ALBERT PREJEAN ve ANNİE VERNAY 

BUGÜN 

MELEK' te 
AŞK· MUSiKi 
GÜZEL L 1 K ve 

ESKİ SERENADLAR DİYARI ViYANADA, ŞUBERT'in hayatından 
Alınmış NEFİS BİR AŞK MACERASI 

Sle:RENAD 
Fransız Filmi. Baş Rollerde: Unutulmaz Viyana operetlerini yaratan 

Lil~AN HARVEY 

~ Yaşa ve Sev ~ 
ı•••··············ı 

'-~ALEMDAR f.-/ . . 
: ••••••••••••••••• ! 

Sanatoryomdaki Hastaların 
Teşekkürü 

Piyano Konseri · 
Fnı~su Tiyatrosunda 21 Nisah Pazar 

rünü saat 16 da bir piyano konseri veri
lecektir. 

HcybcUada sanatoryomu (temsil ]tolu~ 
10 Nisan Çarşamba günü akşamı ·~; 

tarafından oynanmıştır. Şarkı ve Danslar filmi Akordion kralı AL.. ve en meşhur Fransız artisti LOUİS JOUVET j gözün doktorluğu" ismindeki komedb' 
BERT PREJEAN bu filminde en cazip ve en güzel havalan ve şarkı. Ayrıca: METRO JURNAL en son dünya ve harp havadisleri / 

1 

oynıynrak hastalara çok güzel bir ı~ 
\an teganni etmektedir. Bugün 11 de tenzilatlı matine 8ugiin saat 11 de tenzilatlı matine. Biletleri evvelden aldrrınız. geçirtmiştir. sanatoryom hastaları ~1' 

~--•••••••••••••••••••••••••' '••••••••••••••••••••••••••••r kür ediyorlar. 

Nazik ve geçici bızlerden sonsuzluğu v~ ebediliği is.. 
tiycn vahşi ve merhametsiz pasiyondon. 

• • • o • v ~ • • • j • 

Bu ııazariyt. Henri Pierre'e çok fazla aşkın vt: 
ifratlı gorunCiu, Ama zaten bu kadın b~butuu aca. 
ipti. Bımdan ou~ka, mendilini etere b•ı:adığını far
ketmişti. Faitat ne de oısa, bu mutat dışındaki hava 
hoşuua gitmıycr değildi; ama onun tedbıru ruhu, o;. 
raz azap duymamış ta değildi. Gitmek için mtisaa. 
desinl alırkr.n, ~arın için döneceğini söyıcdı; ama 
içinden bir ciaha artık dönmemeyı dü9ıiııüyordu. Oy- . 
le: Yapacak çok işi vardL Lagbet klısesi için i:>ir 
Madonna ılc B~rones Solikoft'un porlt<'.sıni yapmusı 
lazımdı. Sonıa, şu eski Oise valisinin!lıni. Bir A!ap 
dansöz de Venedik ekspozisyonu için hazır olmak 
.icap C'diyordu. 

Doğrust. hayırı Kaybedecek vaktı yoktu. 
- Adıyo, Vania! 
:- Allaha J!imarladık, Dear! 

v 
Am;ı işte C'rtesi günü, beklenmec:fik bir sırada ka.. 

dm, onun :.tüdyosuna çıkageldi. 
Imsakl! bır şıklıkla giyinmiştı. H<?.1:-i Pierre, i1k 

görüni.ışte, onu hemen hemen tanımamıştı. 
~ - Bu üıiıbaliliğimi affedecek misiniı? 

Dear'ın kalbıme artık o kadar yakın olduğu §U 
sırada• artisti tc.nımak arzusunu duymuştum. 

Ressd.lll d•i§ündü: 
- Ne kadar girgin! Merhaleleri ne de 11tlıyôr! 
Ama çok geçmeden, kadının, stücıyosunda dola. 

ıarak. t-scrlennı hayran seyretmesinden hoşlandı ve 
Z?hlileşti Yumusak ve saygılı adımlarla bir muşam.. 
badan ôburar.e geçiyor, kendisinin bile " zamana ka. 
dar hıçbC" ch~rnmiyet vermediği küçült ctüdlerin ö. 
m .. uıdc. kesif, uz.un .,.ssjzliklerl.e ciuruya...'"Ciu. 

LI 
RIE 

1 
il 
1 

Yazan: Annie Vivanti No. 5 Çeviren: SINANO~LU 
Ne yazıl.., kimin yaptığı bilinmiycn ··bir resmin 

önünde de yine öyle zor tutulmuş bir heyecanla dur
dt:. O resmı, Henri Pien·e'e, Saint • Que;ı fuarındaıı 
bir ka; franga satın almış olan Rene Lazsko hediye 
f:tmiştı. 

Renklerle titreşen küçük tablonun önünde dım. 
dik, dudaklarını ısırarak \"e biraz da ı,~uya~a!.t resme 
dalmıştı. 

Hen~ Pierre: 
- O, benim değildir. dedi. 
Oteki, sanki lerAhlamı~ gibi, uzn11 bir iç çeki~i 

- Alı! dedi, gerçek .. Bana da başka "ürlü bir 
ese.r gibi görlinmüştü. Bunda başka bir bal, başka bir 
ruh ciuyuyorum gibi olmuştu. 4 

Sonra hemen, yanlıpnın tesirini ta!'ıhih etmek f. 
çln, onu başka ıeylerle avutmak ist~di:Ona, yeni bir 
tablo i~n kendi!i fikirler veriyordu: 

- Bu tabfoya "Cenkleşen,. ler adını vcreceksi. 
niz. I<"onda. ı::olda ışık dolu bir ova; sağda, birinci plfm 
da bir karanlık v&dL. Ortada, ı~ktan doğru gelen ve 
gölgeye doğru dönük iki kişi: Bir kadın .. Artık genç 
olm.ıya». QÜ: k.adıala ıaman Bilir~: bakalı. ı>rağı 

ve kurr saati ile ihtiyar zaman .. Bu iki simayı göıü
yor musunuz? 

Henri Picrrc., pek öyle heyecan duymadan cevap 
\•erdi: 

Evet. 
- Ala. Ihtiyar, ağır ve insafsız kadının bileğini 

t:ıtmuş, zorlayarak onu arkası sıra çekıyor, karanlık 
vadiye doğru kendisini takip etmiye mecbur ediyor. 
Ama knclı!1, haşım arkasına çevirmiş, istekli nazı.r. 
larln, artık uza.K olan .o güneşli ve banar do~u ovaya 
bakıyor ... 

Henri Picrre, tetsır ettı: 
- Gençlik! •• 
Kadın dev&m edıyordu: 
- ..• Orada, ergenleşmiı gençler, ı~tklı bir daire 

içinde dans ed!yorlar. Bunların arasından bir genç, 
güzellıgi illıhJ bır genç ayrılıyor, Gidene çiçek dolu 
elini h:\liı uzatıyor. 

Bayan bir an sustu ve küçük bir iççekişini tu. 
tamadı. Sonra tekrar başladı: 

- l"<!knt insafa gelmiycn Zaman, "CenkleşPn" i 
süriıklr-nıektedir. Onu, aşağlya, bulutlu, derin vadi;.·e 
c!ol?ru sürüklüyor. Kadının elinde tuttuğu bütün ı:iil. 

ler, bozulup soJmuş, yerlere dökülüyor. 
Bir sükut. · 
- Güıel mı dersiniz, Dear? Manalı ve belagat

li midir. dersiniz? Bütün bir hayatın h:kayesini i~io
de toplaJ1"'1yo1 rr.u? 

Henri Pierre, hiç te kani olmadan: 
- Evet! Güzel, güzel.. Dodi. Ama bir şeyler hL. 

kaye eden ib blolar artık moda değildir. 
Obürü. ona hemen hak verdi ve ikisi giylnrtliŞ, 

biri çıplak, bir sıraya oturmuş, kapalı bir pencereyi 
şaşkın pşkın seyrede duran üç kadın tablosu ön(iD
de, hayran durdu. 

Mırılaandı: 

· - Bu bir şaheser. Bunu enfes bulny"lrurtı: 
Hepsini enfet. buldu; sanat hakkınd.:ı doğmııt~ 

Ye dcbd~beli hükümler verdi. Sonra, tavrını d~ği~ti
rerek, şen VE: çcıcuk halli biri oldu. De!ucanlmın ?Jl.. 
ram ettiği Mulagayı içti; piyanoda baıı perdelerde 
colaştı. Cwılı ve çekici bir hali vardı. Bir etajer Ü~ 
tünde durar biı kafa tasının meşum gülüşlü Jışler,,_ 
ni öpmek jçin ayaklarının ucunda uzarıdJ. 

- Ben ölu.:ıe taparım, diye haykırdı. 
Sonra, Hen..-i Pierre'i, stüdyosunu, s3natını ha"Y• 

ran scyretm1ye döndü. Bütün tabloları nasıl oıuyot 
da, çoktan Pariste. Nevyorkta, Istanbulda, Londrad• 
tanJrunıı ve satılmamış olduğuna ıaştı. Nasıl olup ta 
tehrin bütü:ı kadınlannın, baygın thtillçlarl:ı onu: 
ayağı altında o~madıklanna da şa~L Vişne ren5 
mendilinl buI"un deliklerine bastırarak: 

- Ah D~ar. Dear, diyordu; ne kadar bs~ 
§ayansınız, tl"' kadar ıstırap vericisiniz! Eten kokl•
mak VP. kaybolmuş profilinizin çizgisine bakJDU -
kadar hoşunu gidıyor! 

Henri l'ierr-e. biraz sarsılmış: 
::- Bu gece sizi görecek miyim? Diye sordu; · 

<D~vamı ~-ar> 
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~-~Uerarası posta itUhadma dahil 
.~an memleketler için abooe 
~eli :ınüddet sıraslyle so, 111, 9, 
~g liradır. Abone bedeli peıindir. 
c:res değiştirmek 25 kuruştur. 

Vap için mektuplara 10 kuru~luk 
ııuı ilAvesı lhımdır. 

~===================== 

'-'11:ıu:ıtı 1149 49 s;ıı 
~llhta~ Talebeye 
~cardım 
J ıtanbul ilkmekteplednde bu. 

~l lunan 78 bin talebe, maarif 
lıt; ılı: nıiifettişleri tarafından eııaslı 
'Ye lrıUaye.neye tabi tutuldu. Bu mu. 
lıııılle neticesinde, talebelerden ço. 
,~ 11ıı hastalıklı, cılız '·eya hastalığa 
t~eg !. hulunduklan anlaşıldı. Ve bu 
ı_ 51lı', teessüf verici hakikatin an. 
'1.~ası da, maarife, ciddi tedbirler 

't.f.ak lüzumunu duymdu. 
tot evcut' sanatoryomlarrn, prevan. 
~0.nı.Jarın kifayesiı.liğini diişünen 
t, ti~, cılız, hastalıklı, veya hastalı. 
~ 'lllustait talebelerin sıhhatlerini 
~ti'• hıak için, "Açık hava mektep. 
~~~aç~yı dilşüniiyor. Samimi bir 
e~ nıyetten doian bu teşebbiis, 
~e takdire şayandır. Talebeleri
''l'd • ._açık hava mekteplerinden 
~t ~ gorec:ekleri de şüphesizdir. Fa. 
liıı ~ce, meydana çıkan acı hakika. 
~ ~lanndan korunma yolunda 
~i!cak tedbir, "Açık hava mektep. 
~G açnıaktan ibaret değildir: Çün. 
t'a ~ebelerimizin sıhhatlerinin, ha. 
tııı~ı ~ktan ziyade, gıdasızlıktan bo. 
!l·nı:u nıuhakkaktır. 

'1-rı~ok mekteplerde, öğle yemeği 
o~ a., kuru ekmek bile bulamadan 
hııı ~n ~~uklanmı:z bulunduğu meç 
~ıldır. Bunların miktarını öğ. 
ltiıı, . ~~ acıklı hallerini görmek 
d0~ogle paydosunda mektepleri 
tı~ı kafidir. Ve biz, hastalıklı. 
~~lebelerin ekseriyetini bunların 
ılt; lt.' ettiğinden eminiz. Bunun için.. 
~ ı:~ •çtk hava mektepleri açılma. 
'4~afi ~ir tedbir sayamıyoruz. Ya. 

1 ZlD\ a:claı ..ae.ı· .,'hu tal~bc. 
ka"lı aç-·oılliılüan kaaar gıdaya 
r-.._l~rtnanın yollannı, çarelerini 
'ÖyJ ~~ır. Birkaç gün evvel de 
tı, i~Ştik: Nüfusumuzun çoğalma. 
~111~açlann, doğumların arttırıl. 
'Uı n evvel, doğmuşlann korun. 
So._ a '\'e yetiştirilmesine bağlıdır. 
btı b~ayenelerde alınan netice de, 
~tktcd·kati bir defa daha isbat et. 

ç tr. 
ll~~larnnıza temiz han lazım: 
lerıe .~Phe yok. Fakat onların ci. 
ıı--._;;nı olduğu gibi karınlannı da 
•lct1b • doyuramıyacağımıza göre, 
~t nu~ tedbiri tamamlamamız 

ır. 

s· • 
~nn Havalandınıması 
l~ediyemizin, bu şehirde yaşıyan. 
l~ay 11hhatlerine karşı gösterdiği i
" "~ ~~.u sütunda muhtelif vesilelt>r. 
fi l(, "'Uldirle anmıştık. Doktor J~ut. 
~tti~darın bu husustaki hiisnü nL 
dit it· en emin bulunduğumu:ı i~in. 
t~1

1• hngün, çok mühim bir nokta 
lıi.ıı h 

0~ temennimizi de, çaresi. 
'-~, ~ Unacağından emin olarak or. 

s· 0 Yuyoruz: 
'= ~lardan bahsetmek istiyo. 
~ u müesseseler, hani harıl i le. 
"1~d fakat maalesef, daima, hiç bo. 

&f itil dolmaktadır. 
~ltd~l.a, P.•zar günii, sabah saat on 
~ b· ı:r sınemaya gidiniz. Ve hü. 
ll~tı 1~.fedakirhk ederek, son mati. 
il~ G··'tecefi zamana kadar oturu. 
~ hit• oreceksiniz ki, matinelerin bi. 
Qt .::ce, sinema salonunun yansı 

tıeııid "lnıanıakta, '\'e salon derhal 
.~ı~dolar dolmaz, diğer matine 
lıet ç • tadır. Bu yüzden, salonun 
~leeııt kokuyla ağırlaşan ''e hiç 
u"l ,ıhıniyen havası, adeta zehir ha. 
\'el'rtı ~kta, her seyirciye baş al'rrısı 
~ elltedir. "' 

t~~~u.rı. önüne geçmenin çok basit 
Uııed~rı sınenıa sahiplerini, her ma. 
1'1tıl» h~nra., salonu tamamen bo. 
~"'1~n~ç değilse on, on beş dakika 
d~lti ırrnaya mecbur etmekten 
I e, •ltı r: Ve bu yapılmadığı takdir. 
ı.~di..:alar, bir taraftan balkı eğ. 
\' llhb f ~t bir taraf tan da, hal. 
'il..~ •tını bozan birer müessese 
~ kahna.ktan kurtanlamıya. 

~-------------~ b'Aunu._ 

1 ~~·~N Ç.0CUK BAYRAM! 
~~ h1aklaşıyor. Şimdiden yavru

l'lnı.ı~ ba azırlıklannı yaparsak çocuk-
'-., 1riUnJ daha neşeli geçirirler! 

··~ 

TAN 

Haftan om MlUl~alhalb>~~n 1 

~-------------------------------------------------------~ 

Tatsız Likırdılar 
Eskiden rastgeJirdim: So-

kaklarda, kapalı dük
kan veya boş duvar önlerine, 
dilleri dilimize uymıyan geçi
ci ressamlar, pelteden daha 
koyu şekerli, adeta murabba 
kadar iç bayıltan. hem çok 
t.atlı, hem çok renkli, hem de 
fazla cilalı yağlı boya tablolar 
dizerlerdi, durup bakardım: 

İri nilüferlerin kalıptan 
çıkma jelatinli bir Amerikan 
sebze salatası gibi Üzerlerinde 
kaskatı açıldığı masmavi göl
ler ... Acı yeşil çayırlar ve bu 
çayırlarda, iki tarafından gür 
papatyalar fışkırmış, gittikçe 
daralıp ufukta kaybolan yı
lankavi yollar... Burun kanı 
bir gurup, mürdüm eriği bu
lutlar... Uzakta, bacası bem
beyaz tüten köşk yavrusu bir 
köy evi; kenarda, sırtına ba
lık oltasıru vurmuş pipolu bir 
adam; beride, kucağına taze 
biçilmiş yonca demetini al
mış, çocuğunu kolundan çe
kip götüren. bir kadife ceb
kenli kadın... Bir sükun, bir 
huzur, bir emniyet manzara
sı ki değme gitsin! 

= ;=--") ~-:.'1i - ~ --=--,__,,,,_ - .&.; =-=== ·=== =--'-" ~ ..,.,:_.. :> a ---=== -::::=·' ~ " .: 

Bu yer nerededir? Ya, şu 

çam ormanı, karlı yamaç .. 
lar, köpüklü dere, dereye, yarı be
line kadar dalmış yııvrulu gcyık, 
hangi memleketi gösterıyor? Co~
kun otlara ı gömülmtiş, memeleri 
dolgun, tımarlı ve oaftalı semiz i. 
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temiz, gürbüz, sarışın, boylu poslu 
çiftlik kadınlan mamur köyler, 
dertsiz hayat, saadetli dünya nere.
de bulunur? 

İşte, bahsettiğim blitün levha. 
lar Danimarka ve N orveçte11 ilham 
almıştır, yüzlerce senedir harp yü. 
zü görmemiş talili ~imaldeciir. O 
şimal ki, Cihan Harbinde, kan g:5v
deyi götürürken yine öyle idı, o 
halde idi; zannedildi ki, bu sefer l 
de yine öyle kalacak. sütünü ra. 
hatça sağacak, yayığını keyifli ke
yüli dövecek, ıslık çalarak otunu 1 
biçecek, sürüsünü ağıla çekip ka- 1 
pısmı örtecek, ve dünyanı!'l geçir. 
diği felaketle kendi arasına tiil 
perdesini indirecek, kabussuz uy. 
kusuna varacak! 

Halbuki şimdi istila ordularının 
ayaklan altındadır. 

=
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Çayırda yayılan inekler, başla. 
rını çevirmişler, ürkek ve şaş. 

kın, o güne kadar görme<likleri 
tank kafilelerini seyrediyorlar; 
durgun suların ayincsiııde yaban 
kazları yerine bomba!"dıman toy. 
yarelerinin gölgeleri istüham işa.. 
retleri çiziyor ve yıldırımların bi. 
le uğramadığı sakin iklimli dağ 
başlarında zırhlılardan atılan top. 
ların gök gürültüleri yuvarlanıp 
barut şimşekleri ç:ıkıyor. Artık 

manzarayı yalnız gurubun kızıllığı 
cilalamıyor, yangınların alevlerini 
de hesaba katmalıdır. Her sabah 
keçi kahkahaları ile uyanan halk, 
geçen gün düşman müzikasmın cal. 
dığı marşlar ve bu marşlara ayak 
uydurmuş nalçalı çizme patırtılarL 
le gözlerini açtı, bolluğa göz rl!k. 
miş bir ordunun iştihası kabarmış, 
hırslı gözler ile karşı !aştı. 

Artık inekler keyfinden d~ğil, 
korkusundan böğürüyor; geyikler 
şevkinden değil, iir.!ctllğü için te.. 
peden tepeye sıçrıyor; domuz sü. 
rüleri ·şefkatli çobanlar elinde a .. 
ğıllarda değil, yabancı kasaplar ö
nünde mezbahaya sürükleniyor. 
Yarm, orada da beş buçuk diçhem.. 
lik terey(lğı vesikası ve hastalara 
yirmi damlalık süt reçetesi verile. 
cektir; talaş terkibinden ekmek ve 
ağaç kökü fasilesinden sucuk satı.. 
lacaktır. 

İşte yirminci asrın aman vermez 
harp sefaleti oralan da kasıo ka.. 
vurdu. 

1 
Yazan: Refik Halid 
----· 

ı nsana öyle gelıyor ki, mese. 
la Danimarkı:ı, daha evveL 

den şöyle düşünmelıydi: 
"- Tereyağının ctı nefisi, en 

halisi ve rayihalısı bende yetişi. 
yor. Hatta bazı fngiliz lordlarınn 
onu, Frijiderli tayy:ıre postalarHe 
gündelik ben gönderiyorum. i.;ç 
buçuk milyon nüfusum, fakat yir. 
mi milyon domuzum var; gül y:ıp
rağı rengindeki toz penıbesi etine 
herkesin ağzı sulandığı jambonla_ 
rım dünyaya ün salmıştır. Sütle. 
rim bol vitaminll, balıklarım bin 
bir hassalıdır. Bolluk içindeyiz, 
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=== - -=--6~ .,,..~-a ~ -- - .. ,,:::....--"_...- ---=--- 1"i er -= 

Cenupta halle biribirini kırıyor, biz 
burada para kırıyoruz. Hele biz!m 
sabah kahvaltısı tepsisine bir ba
kınız. Kakaolu süt kasesi kaymak_ 
l: ve dantela köpüklüdür, tereyağ 
sürülmüş fırancala dilimlerim al. 
tın kabuklu ve pamuk içlidir. Re
çel kavanozlarında siyah benli çi. 
]ekler şurupla kabarıp şişmiş, grü. 
yer peynirlerim göz göz olmuş, her 
gözü rayihalı yağlarla sürmelen
miştir. Kahve ibriğinde yorgunluk 
alıp zihin açıklığı veren kokusile 
santos buğulanıyor, lzmir üzümlü 
İngiliz kekinden rlık bir meyva 
ve yumurta rayihası yayılıyor. K<i
sesinde kesme şeker parçaları gii. 
neş zerrelerinden dökiilıniiş kadar 
ışıklı ve yıldızlıdır; bol sabunla 
yıkanıp tiril tiril ütülenmiş keten 
örtülerlm ay vurmuş bir buzlu göl 
ikcnarı gibi şıkırtılı, beyaz ve kayı
cıdır .. 

"Halbuki bu sofranın kurulduğu 
evin biraz aşağ~ında, ~u~udun b:r 

kaç kilometre, hatta metre öt~sin
de bir komşu memleket masasına 
göz atalım: Üzerinde değil adam 
doyuracak, sinek konacak gıda nes. 
nesi yoktur. Ekmek oile devede ku. 
lak mesabesinde, o.y:'lca katı, siyah 
bir kerpiç parçasıdır. Yağ, bal ne_ 
rede, kepekle tuzun suda karışını. 
şı olan yal bile yoktur. O halde, 
mantık ve izan icap ettirir ki, bu 
bolluğa veda etmek zamanım pc-k 
uzak değildir. Ordumla, silahımla , 

MQjino hatla!ım ve su bendlerimle 
müdafaa edemiyeceğim bu üç bu
çuk milyona varamıyan tok adama 
seksen milyonu aşan bir aç ordu
su, ne olsa, elbette ?:>ir bahane bu. 
lup saldıracaktır. Ey renk renk, 
çeşit çeşit, yağlı ballı gıdalarla be
zenmiş sofra, ey sütlü inekler. se. 
miz domuzlar, ey has P.kmek çıka
ran fırınlar, ey jambon fabrikalau, 
ey tereyağ imaliıthaneleri. ey re. 
fah, ey tokluk, sizlere en acı şe
kilde vedaa hazır olalım~" 

y alnız iyi komşuluk ıtilnfına 
ve kuru teminata güvene. 

rek sere serbest domuz bile 
0

besle. 
nilemiyeceğini ve jambon bile İŞ
lenemiyeceğini öğrenmiş oluyoruz 
Harp filosunun koruyamadığı bir 
ticaret filosunun, nihayet bir gi'tn 
limanlarına dönemeyip darmndagı
nık öteye beriye 'iığm:ıcağını da 
Norveç bize gösterdi. Yine ôğre"'
dik ki, demiri olan bir memleket, 
bu demiri başkasına satmadan ev. 
vel kendi etrafına bir sağlam par. 
maklık kurmalıdır. Sı:ıbah akşa:n 

b~raflık duası okuyup üflemekle 

LOKMAN HEKIMtN OGOTLERİ 

ÇOCUGU NASIL KORUMALI? 
Verem hastalığı çocuğa ancak 

doğdukan sonra bulaştığına göre, 
ilk hatıra gelen şey evlerde, her 
yerde çocuklara verem hastalığını 
bulaştırabilecek kimseyi, kimsele_ 
rin hepsini kaldırıp bir hastanede, 
tedavi etmektir. Fakat yeryüzünde 
bir sanatoryomda hem tecr:t, hem 
verem hastalığını çocuklara bula~
tırabilecek kimseler o kadar çok.. 
tur ki, - Amer'.kalı bir hekimin 
dediği gibi - verem hastalığı bn
Jaşhramıyacak olanları tecrit et. 
mek daha kolay olur .•• Verem baı:. 
talığını bulaştırabilecek kimsele
r in hepsi hastanelere, sanatoryom. 
lara kapatılır ve oralarda beda,•a 
yaşatılırsa, geri kalanlann kapatı. 
]anlan beslemeğe yetişebileceklui 
pek şüpheli kalır ..• 

Onun için, çocuktan verem has· 
talığından korumak için evinde bir 
'\'eremli bulunan aile arasında do. 
ğan çocukları hemen doğar doğ
maz, hiç veremsiz bir muhite nak· 
letmek hatıra gelmiıtir. Şüphesiz, 
parlak bir fikir. Bu fikrin tatbiki 
de pek parlak neticeler vermiı, ve.. 
remli ailelerin çocuklan böyle do. 
ğar doğmaz hiç veremsiz bir mu
hite nakledince verem hastalığın.. 
dan salim kalmışlardır. Fakat bu 
da pek çok masrafa ihtiyaç ıöste.. 
ren bir fikir. Çocuğun ailesi, onu 
temiz bir muhitte yaşatmak için lü 
zumlu masrafa iştirak etse bile, ve .. 
remli ailelerin hepsinin çocuklan
nı korumak için çocuk köşkleri 
yapmak haylice masrafa bağlı o
lacağını tahmin edersiniz. Şurada 
burada kurulan çocuk köşkleri, 
ancak birer tecrübe mahiyetinde, 
devede kulak kabilindendir ... Za. 
ten veremli ailelerin çocuklannın 
hepsini - gidecek paraya bakma_ 
dan - köşklere kaldırmak müm
kiin olsa bile, verem hastahiından 
salim kalacak o çocuklann sonra. 
dan - aile terbiyesi üzerine ku· 
rulmuş insan cemiyetleri arasın
da - ne olacaklan pek te kestiri. 
lemez. 
Arasında bir veremli bulunan 

bir aile içinde doğan çocuiu ve. 
rem Jıastahğından korumak vazi
fesi gene ailenin kendisine düşer. 
Veremli hastayı, yahut ,·eremsiz 
doğan çocuğu tecrit etmek par. 
lak, fakat tatbiki pek güç bir fi
kirdir. Daha kolav veremli kim!e 

ile veremsiz çocuğu, aile içinde 
birbirinden ayırmıya çalışmaktır. 

Aile arasında "eremli olan kimse 
çocuğun annesi bile olsa, çocuğunu 
kendisine yakla§hrdığı ~amanları 

asgari müddete indirmeğe dikkat 
edebilir. Çocuğa kend isi meme 
vene bile, çocuğa meme verirken 
öksürmemeğe, ağıza çocuğa yaklnş. 
tırmamağa gayret edebilir. Çocuğn 
meme verirken söz söylememesi, 
hatta ağızrnı sımsıkı kapıyarak, 
yalnız burnundan nefes alması 
pek kolay olduğu gibi, hu·a yut
mamasına da sebep olacağından, 

kendi midesinin selametine de hiz. 
met eder. Bu ihtiyatlar, tabii, f'nı· 
-zikli anne verem mikropları çıka. 
rıyorsa. Bunu da bir laboratuar 
muayenesile anlamak miimkiin ol· 
duğunu artık herkes bilir. l\likl"op 
çıkarsa da, o ihtiyatlarla, mikrop. 
lan çocuğun nefes yollarına gön
dermek ihtimalini asgari dereceye 
indirmiş olur .. Çocuğunu yatağın. 
da yatırm..tk, kucağına alıp öpmek 
tehlikeli bir şefkat alameti olaca
ğını söylemeğe hacet yoktur. 

Çocuk annesinin sütünden ve
rem mikroplarını alamıyacağın. 

dan, anneııinin her vakit dikkat e. 
decek ihtiyatlarla memesini em
dikten sonra, başka bir odada ve_ 
rem m:krobu çıkarmıyan başka 

bir kimsenin nezaretinde uyur, oy. 
nar ••. Aile arasında veremli kimse 
annesinden başkaları, hatta babası 
olsa çocuğu onların yakından te
masından korumak daha kolaydır. 

Bu ihtiyatlarla çocuğun ,·ercm 
hastalığına bulaşmak tehlikesin. 
den büsbütiin kurtulacağı, şiiphe. 
ırıiz, iddia edilemez ... Fakat tehlike 
ihtimali haylice azaltılmış olur. 
Verem hastalığının sirayf'tinde 
hikropların miktannın biiyiik e
hemmiyeti vardır. Temas ne kadar 
kısa ve ne kadar seyrek olursa, si. 
rayet ihtimali o kadar azalır. Bnn. 
dan dolayı, verem hastalığının ço
culdarda çok olmasına bir sebep te 
arasında veremli bulunan ailelerin 
dikkatsizliği olduğunu söylemek 
yanlış olmaz •.• 

Çocuğa verem mikroplarını 
mümkün olduğu kadar a7t verme. 
ğe dikkat ettikten sonra çocuğu iyi 
beslemek ve daima açık. temiz ha. 
vada büyütmek lüzumunu zaten 
bilirsiniz .• 

üllceler muhafaza edilemiyor ve 
harp ateşi sadece (Ya Hnfızı lev. 
hasını dinlemiyor. 1sveç kralı da 
şimdi sanırım, kendi kendine "Te. 
nb yerine §alranç. ~ampiyontı olsa 
idim, memleketime faydam doku. 
nabilecekti:,, demektec.lir. 

Bir zamanlar Norveç fiyorların
da milyoner yatlarile lüks trans. 
atlantikleri dolaşır, iki tarafı kes. 
kin dağlarla çevrilmiş, dar, dur
gun koylarda teneızün gemılerı 
elvan elvan fecrill1mnli ışıklarına 

bürünür ve seyyahlar tabiat güzel
likleri karşısında vecde gelirdi. O-
ralara baş dinlemek, göz ve giinül 
oyalamak silah sesinden uzaklaşıp 
sulh zevkini tatmak içic gidilirdi. 
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Asırlardanberi top patıamamış. tü
f ek atılmamış, iki kişi biribirinin 
üzerine saldırmamış olan bu yer-
lerde, şimdi, karadan, gökten, 'e 
denizden mermiler yağıyor. Ala_ 
balık avlanan gümüş dereler ağ. 
zında torpitolar bekliyor, mayin
ler saklanıyor, Şehirlerde, yeni gi. 
ren her mahpus için çat:sın:ı ahlak 
namına matem aliımeti olarak bir 
kara bayrak çekilen boş hapisha. 
neler kurşuna dizilmeği bekliyen 
vatan çocuklarile doludur. Bir ceıı. 
netin ortasından, birdenbire bir ce. 
hennem fışkırdı. 

Bu besbelli akıbeti, nasıl el. 
du da İskandinavya seze

medi ve hala da, nasıl oluyor Av-
rupada onu sezemiycn ba~ka İs. 
kandinavyalar mevcut? "Ümit de. 
diğimiz şey, fikrin sarahatle tayin 
ve tahmin ettiklerine karşı insanın 

kaJ?ıldığı bir kuruntudur. İşimize 
gelmtyen hükümledn bir fikir ha. 
uası olduğunu bize o ümit telkin e. 
der; halbuki '7Alualar sarih ve 

merhamet&izdlr." diyen Paul Va
lery ' Bitaraf kalırsak harp bize 

dokunmaz" diyen devletleri kas.. 
tediyormuş gibi konuşuyor. 

ı~ft - ~ 
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Dünyanın en sak!n, en mamur, 
en ahlaklı yerlerinde kıyamet ko. 
parken ve hala nice ülkeler ka. 
rarsızlık içinde en müthiş akıbet
lerle karşılaşrnıya mahkum bulu. 
nurken insanda neşe istidadı kal
mıyor. Fikrimi bu haftaki vukuat 
ortasında daldığı ciddi v:? dert!i 
mevzulardan çekip bir türlü baş
ka semte yürütemedim; dizginini 
ne kadar kassam, karnına mah. 
muz vurup sırtında ne kadar kam
çı şaklatsam yine düşünce atımı 

uçurumlu yollardan kurtarıp ıslık 
çalınarak gidilebilecek düz ovaya, 
hafif ve eğlenceli mevzua bir türlü 
çıkaramadım. 

Onun içindir ki okuyucularım. 
dan özür diler ve tatsız, neşesiz dü. 
şen musahabem hakkuıda musaına.. 
ha beklerim. 

Maarif Vekilinin Dün 
Yaptığı Tetkikler 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün 
sabah şehrimize gelmiştir. Vekil bu 
akşam Ankaraya dönecektir. Hasan 
AH Yücel, dün sabah vapurla istan. 
bula geçtikten sonra doğru Asri me
zarlığa giderek Hamidin yeni yapı. 
lan kabrini ziyaret etmiş, müteakı
ben Devlet Matbaasına giderek ora
da meşgul olmuştur. 

Yanlış Kitap Meselesi 
Maarif Vekaleti, mektep kitapla. 

rındaki yanlışlar meselesi ile ehem
miyetli surette uğraşmaktadır. Yan
lışlar hakkında, mektep muallimle. 
rinden alınan raporların hultısaları, 
kitap müelliflerine gönderilerek ce
vaplan alınınca yanlışlar düieltıle. 
c.ek ve yeni ders senesine kadar bu 
iş tamamlanmış olacaittır. 

Mazeretleri dolayısile şimdilik va. 
zifelerine gelemiyen Hariciye pro. 
fesörü Nissen ile ~öz profesörü 1. 
gers Heimer'in yerlerine yeni profo. 
sör alınmamaktadır. Bu profesörler 
üniversiteden ayrılmış sayılmıyorlar. 
Yslnız eylüldenbcri rnaaşlnn kesil-

\ miştir. 
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Eğer Nüfus 4 ". c.,. c.-a 
Meselesi ise? ! 
Yaza11: Sabiha Zekeriya Sertel 

Yozgat mebusu Süleyman Sırr11 
dahiliye encümeninde teklif 

layihasını müdafaa ederken, bekar· 
lık vergisi için koyduğu kaydın ga. 
yesi, nüfusu arttırmak olduğunu sö~·
lemiş... Muhterem mbus, bu temiz 
gayesine varmak istiyorsa, dolam• 
baçlı yoldan, Arnavut kaldırımından 
çıkmaz sokağa girmekten ise, asfalt 
caddeden, fennin, ilmin bulduğu me. 
totlardan hakikate varmanın yolları. 
nı aramalıdır. Bugün ilmin, içtimai
yatın nüfusu arttırmak için bulduğu 
çareler, ve devletlerin bu çarelerin 
etrafında temerküz etmiş nüfus siya. 
setleri, içtimai hıfzıssıhha ve iktisadi 
tedbirlerle beraber yürür. Bir mem· 
lekette niüusu arttıran dört fımiJ 
vardır: 

l - Fazla doğum, 
2 - Çocuk ve kahil vefiyatının o. 

nüne geçmek, 
3 - Muhacirler, 
4 - Hayat seviycSini yükseltmek. 
Bu dört amili tahakkuk ettirmek 

için de. her ilim şubesinin yaptığı 
teşkilatlar ve tatbik ettiği ilmi mc. 
totlar vardır. 
Doğumun artması bizde, Avrupa 

devletleri kadar ikhsadi bit tazyik 
altında değildir. Avrupa memleketle
rinde iktısadi buhranlar, iktısadi se. 
l>epler tahtında izdh-aç, ve ayni şe
kilde doğum azlığı vardır. Bizde ayni 
iktısadi sebepler hakim olduğu hal
de, doğum ve izdivaç azlığı Avrupa 
devletleri mikyasında değildir. Fakat 
Avrupa cemiyetlerinde buna muka. 
bil doğanları yaşatmak için alınan 
tedbirler, niifusun artmasında çok 
büyük amil olmuştur. Bir kadının 
altı çocuk, on çocuk doğurması, 

- bunların yüzde seksen fira 'er. 
mesi şartile - niifus siyasetinde hiç· 
bir mana ifade etmez. Gaye, doğan. 
farı yaşatmak, \•efiyatı asgari hadde 
indirmektedir. 

Bunun iç"n de ilmin bulduğu çare, 
içtimai hıfzıssıhhada şnfi tedbirler 
almak değil, vaki tedbirler almak
tır. Mütemadi surette hasta olanla. 
ra, mütemadi surette bakımsızlık j_ 

çinde çürük ve bozuk nesil yetiş
tirenlere, muvakkat maddi yardım, 

ili~ ''eya süt vermek tc kafi değil. 
dir ... Eğer bu alınan şafi tedbirler 
de, ihtiyacın ancak yüzde onuna ce.. 
vap , ·ereb:lecek bir kabiliyette olur
sa, hayır müesseselerinin yapacak. 
ları buçuk yardımlarla bunun öniinc 
nasıl geçilebilir?.. Hatta şafi yardı. 
mı yüzde elliye dahi çıkarsanız, cc_ 
haletin, sefaletin el:nden nüfusu kur. 
taramazsını..z. Nüfusu arttırmak için 
şafi tedbirlerle beraber, vaki tedbir_ 
ler alan, iktrsadi seviyeleri yükselten 
teşkilatlara ihtiyaç \'ardır. Bu te§ki
litların muhtelif nevileri olmakla 
beraber en esaslıları şunlardır: 

l - Doğum evi, ırzahane, klinik 
teşkilatı, 

2 - Sıhhat istasyonlan, içtimai 
yardım miiesseseleri, 

3 - Muhacirleri yaşatabilmek ,.e 
istihsale geçirtebilmek için, sıhhi, iç. 
timai iktrsadi tcşkilfıf, 

4 - Hayat seviyesini yükseltecek, 
işsizliği azaltacak ikh adi teşkilat. 

Bu teşkilatlardır ki, nüfus siya e. 
tinin belkemiğini teşkil ederler. Ço
cuk anasının rahmine diiştüğü gün. 
den itibaren ana, klinik doktorunun 
kontrolü altına girerse, fenni şek"ldc 
doğurabilecek bir doğum evine, ço. 
cuğunu sıhhi şekilde büyütecek bir 
irzahaneye sahip olursa, azrailin C• 

lindeki tırpan çok az kurban bulur. 
Her nuntakanın sıhhat istasyonu e\'. 

lerde çocuk bakımını, içtimai yardım 
müessesesi, açlık, cehalet, sefaletle 
mücadeleyi üzerine alırsa, doğanı 
azami surette yaşatmak, cemiyetin 
kontrolüne geçmiş olur. Gelen muha
cirleri fenni şekilde iskôn edecek, il
mi metotlarla vereeegı randımanı 
tanzim, iktisadi ve kültiirel seviyesi. 
ni yükseltecek teşkilatlar faaliyete 
geçerse, muhacir getirme si~·aseti ga. 
yesine erişmiş olur. İşsizlikle müca-
dele edecek iş büroları, pahalılıkla 
miicadele edecek iktısadi teşkilatlar, 
iktısadi ve içtimai tekamülle el ele 
vererek fertlere ve kütlelere yaşa· 
mak hakkını temin ederse, Yozgat 
mebusu gayesine kavuşmuş olur. 

Fakat bu muazzam davanın kar ı. 
sında bekarlardan vergi almak, çok 
çocuklu ailelerin göğsüne madalya 
takmak, denizden balık çıkarmak i. 
çin kol sıvamıya benzer... Oltasız, 

ağsız balık tutulur mu? .• 
Hele şimdi bir harp muvacehesin

de iken, bugün vergiye tabi tutula
.cak gençler, yann belki de askeri 
hizmetlerini Üaya çağrılması nnıhtc
mel iken, bu verginin ameli fa ·dası 
ne olacaktır? .. Nüfusu çoğaltmak me. 
selesinin, nüfusları ejder gibi yutau 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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(Başı 1 m~ıae1 
yük blöfünü yapıyor ve bu blöfün 
de Ren kıyılarında, Avusturyada, 
Südetler meselesinde ve Çekoslovak. 
yada olduğu gibi İngiliz ve Fransız 
hüktlmetlerince eski tahammül ile 
mukabele göreceğini umuyordu. FiL 
vaki, hesap ilk vehlcde pek yanlış 
değildi: Almanya, garp demokr..asıle. 
rinin dostluğuna bunca ehemmiyet 
vermiş oldukları So· ... yetleri, onların 
safından kendi tarafına geçirmiş, Po. 
lonyayı işgale başlamış ve harbi gö. 
zc aldıramıyacaklanna inandığı İn
gıltere ile Fransadan emrivakiin ka. 
bulünü istemişti. Fakat, bu iki dev. 
let statükonun iadesi şartile ~ulh.. 
ten ayrılmıyacaklarıru bildirdiler. 
Hitlerizm için bu mevzide ricat da
hilde şiddetle sarsılmak ve ha~içte 
bütün zevahiri kaybetme!( demekti. 
Almanya, Polonyada kolaylıkla inki
şaf etmekte olan aske.:-i hareketlere 
devam etmekle beraber müstnkbel 
sulh taarruzlarile yakın gayesine erL 
şebileceğini düşünerek garpta harbi 
kabul etmiş görünüp düşmanlarının 
memleketlerinde, bütün dünyaı.la 
bozgunculuk propagandalarına ger. 
mi verdL 

Bu vakıaları hatırlatmakla demek 
istiyoruz ki, Almanya, harbin bide. 
yetinden Amerika Hariciye Müsteşa. 
n Welles'in memleketine dönmesjne 
ve müttefiklerin nihııl zafere kadıır 
harp için ilk müessir tedbir olnrak 
ablokayı şiddetlendirmek politikası. 
nı filli surette tatbike geçmesine ka. 
dar herhangi bir uzla;;manın müm. 
kün olduğu kanaatini beslemiş.~ ge. 
rek siyast ve gerek askeri faaliyetle. 
rini bu kanaate göre ayarlamıştır. 
Harbin sekiz aydanberi adeta sürün. 
cemede knlmış ve geçen hafta için. 
d~ genişleyivermiş .:>lmasının sebep
lerini de bundan sonrn göstermesi 
muhtemel inkişafların istikametlerini 
de tetkik ederken Almnnyanm bu 
knnaatini hareket noktası ittihaz et
mek iktıza ettiği fikrindeyiz. 

İmdi, geçenlerde General f ron. 
side'in izah ettiği gibi, Al

manyanın bugünlere kadar hayli fır
sat kaçırmış olduğu mütalaa edile. 
bilir: Müttefikler iyice hazırlanmış
lar ve harp ciddi olarak başlamıştır; 
sonuna kadar devam edecektir. Der
hal şunu da ilave etmek lazım~ır ki, 
görünüşe göre Danimarka ve Ncır. 
veçte müttefiklere takaddüm etmiş 
bulunan Almanya ha'.iikatte hareket 
serbestisini kaybetmiş, ancak ilk ön. 
ce bol demire ve sonra Okynnuslıırn 
giden tek yolu açık bulundurmıya ve 
bu suretle de Britanya adalarına da
ha çok yaklaşmıya teşebbüs etmi~
tir. Halbuki şimalde inisyatif, bun
dan böyle müttefiklerin bilhassa de
niz ve zamanla, hava ve kata kuu. 
vetlerine geçmek icnp eder: Iskandi. 
navya cephesi veya cepheleri yavaş 
yavaş teessüs ve burnlarda harp Al-

. manyanın tahammül derecesi nisbe. 
tinde devam edecektir. Fakat, Avrn. 
panm bu taraflannd:ıki muharebeler 
bahse konulduğu zaman, Sovyetlere 
n\t menfaatleri de hes:ıb:t kntmnk la. 
zım değil midir? Meselenin bu meç. 
hulünü şimdilik kayıt ile iktifa c:le. 
llın. 

Harbin şimale sirayet etmesi, müt-
tefiklerin başına yeni gaileler açmak 
maksadile Almanyayı başka mace. 
ralara da sevkedebilir mi? Avrupa. 
nın cenubunda, ve cenubu şarkisinde 
ihtilaflara intizar edenkrin aklına 
gelen sual filhakika budur. 

Fakat, harbi ciddi telakki etmiyen, 
kendi içtimai ve iktıs:ıdi bünyesjne 
güvenerek bu bakımlardan ba§ka 
şartlara tabi düşmanlarını manen 
yıpratma yolunu tutmuş görünen 
Almanya, yeni yeni muhasımlarla 
karşılaşmak ister mi? Alman kıtala
rıru Orta A vrupada ve Balkanlarda 
bekliyenler bu ihtim:ıU düşa:ımeü. 
dirler. 

Diğer cihetten biliyoruz ki, mütte
fikler ablokn çemberini biraz daha 
k a p a t m a k ve A l m a n y ~ -
nm şiddetle muhtaç olduğu 
gıda ve sanayi maddeleri kaynakla. 
rından onu imkan derecesinde mah
rum bırakmak için Avrupamn bu ta
raflarında muktedir olabildikleri taz
yiki icra etmektedir?er. Bu tazyık 
müessir olduğu takdirde Almanya. 

bir harbin muvacehesinde konuşul. 
ması da biraz garip oluyor. Ciddi 
meselelerde, ciddi tedbirler tavsiye. 
si ve temini, ihtiyaca, akla, mantığa, 
ve hakikate daha uygun düşmez nıi? 

politikacılar bir vergi ihdas etmek 
istedikleri zaman, mutlaka ona meş.. 
TU bir mazeret ararlar. Acaba Yoz. 
gat mebusunun nüfus siyaseti maze· 
rcti de, hu vergiyi Meclise kolayhkln 
kabul ettirmek için bulunmuş bir 
111azerct midir? f) 
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Yedi Alman Destroyeri 
Narvik'te Bat rıldı 

- {Başı 1 !ncide) 
Almanların imha olunan yedi des

troyerinde hiç olmazsa bin kişi bu
lunduğu ve bunların da telef olduğu 
tahmin ediliyor. 

Amirallik makamı, Narvik mınta
kasında vaziyeti aydınlatacaıt mahi
yette olan ve ·çok hünerli bir tarzda 
idare edilen bu zaferi derhal tebrik 
etmiştir. Amirallik, tebliğinin sonu
na şunu ilave ediyor: 

"Harekat devam edi~'or." 
İlk deniz harbi11in tafsilatı 
Diğer taraftan geçen çarşamba gı:i. 

ni •. Narvik önünde yapılan deniz har. 
bi hakkında yeni malumat ahnmı~
tır. Bu malUmata gore, burada Al. 
manların yalnız bir destroyeri malı.. 
volmnmıştır. Üç des~royeri yanmış, 
ve batmıştır. 

Bolden adlı vapurun mürettebatı, 
olup harekat esnasında Narvik sula. 
nnda bulunan müşahitler Almanla. 
rm bu kayıplarını teyit ettikten baş. 
ka on beşe yakın ticaret gemisinin 
ba arada batmış olduğunu anlatıyor. 
lar. Bolden gemisi de batan gemiler 
arasındadır. 

Jngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Müttefiklerin tayyareleri de Al

manlara karşı faaliyete devam edL 
yor. Dün İngiliz tayyareleri, Ber. 
gen'de düşman harp ve nakliye ge
milerine taarruz etmişlerdir. Üç bil. 
yük nakliye gemisi bombardıman e. 
dilmiştir. Bergen'de bir mühimm:ıt 
deposu tahrip edilmiştir. İngiliz tay
yareleri bir Alman torpitosuna mit
ralyöz ateşi açmışlardır. Hava şeraiti 
çok gayri müsait bulunuyordu. Bir 
tayyare İzlanda yakınında denize in. 
meğe mecbur olmuştur. Mürettebat
tan ikisinin tayyareyi terkettikleri 
görülmüştür. Bütün diğer tayyareler 
üslerine avdet etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Stavanger üs
süne de bir baskın yapmışlardır. Bu 
taarruz üçüncüdür. 

Hava Ne7.aretinin bildirdiğine gö. 
re, dün İngiliz tayyarelerinin üsle
rine dönen Alman deniz kuvvetleri. 
ne karşı yaptığı hareketler esnasın. 
da sekiz İngiliz tayyaresi diişürül
müş ve hasarn uğrayan iki tayyare 
de üslerine dönerken denize inmeğc 
mecbur olmuştur. 
Almanların 4 avcı tayyaresi düşü. 

rülmüştür. Bundan başka iki Alman 
tayyaresinin tahrip edildiği ve bir
kaç tayyarenin de hasara uğradığı 
zannedilmektedir. -

• 
Parlste çıkan Petit Pnrlsien şu ma. 

lumatı veriyor: 
Harbiye Nezaretinin yedinci şube-

nın bahsettiğimiz lrnynaklan bizzat 
istismar etmek istiyeceğidir ki, mu. 
harebeye buralarda intiznr edenlerin 
pek haksız olmadıklarına hükmettir. 
mektedir. Lfıkin bu ihtimal dikkate 
alındığı zaman da evveli İtalya ve 
sonra SovyeUer nazardan uzak tutuL 
m&mak lôzımdır. Bu devletler, Al • 
mafiyanın cenuba ve şarka sarkma. 
sını müstakil politikalarilı? nasıl te
lif ederler? Zira bu iki memleketin 
Almanya ile sıkı fıkı hareket etme&. 
te oldukları da derhal kabul edHe
bilccek bir iddia de~ildir. Ve, mese
lenin bu ciheti aydınlanıncıya kadar 
İtalya ile Sovyetler birer istifham 
halinde kalacaklardır. 

A lmanya muammasİnı tetkik e. 
derken bu devletin harbi da

ha çok kendi garp hudutları civarm
da intaca uğraşacağını ve belki Ho. 
landa ile Belçikayı ve hatta İsviç. 
reyi tehdit dairesi içine almıya kal
kışacağını düşünmek şimdilik daha 
doğru olur. 

Ancak, Alman harp mekanizması, 
merkezden muhite doğru tevessüe 
müstaittir. Bu ittisna - şişmeğe dL 
yebiliriz _ engel olanla:- onun tcca. 
vüzünü her dakika bekliyebilirlcr. 
Nihayet, ~lman~.a d~ anl~ıntJ. olmak 
gerektir kı, bugunku ~a.~ıye.ı a~n:ıış 
olan harp, kendisi için olum ve dırım 
harbidir. Şayet Almanya, artık bu 
kanaate varmışsa makul olmıyan her 
türlü hareketleri de caiz göreceği on
dan memuldür. 

Mesela, cuma akşamı Berlin rad
yosu şu haberi verdi: 

- İngiliz hava kuvvetleri Şelzvig 
Holştayn civarında bir demiryolu 
istasyonunu bombalamışlardır. Bu 
muharebede ilk defa vuku bulan bu 
hadisenin misli ile mukabelesine İn
gilizler katlanmalıdırlar. 

Harp, hiç şüphesiz, çok ciddi saf. 
hasına girmiştir ve onun dışında bu
lunanlar huzur ve silkün içinde sa
dece seyirci kalacaklarını ümıt ede
mezler. Churchill'in dediği gibi bita
raflar kendi kendilerini koruyacak
tırlar. Buna göre, tedbirde zerrece 
kusur etmemeleri menfaatleri muk. 
tazasıdır. 

·---Roosevelt--İ 

Alman Tecavüzünü : 
: 

Takbih Ediyor i 
Vnşlngton, 13 (A.A.) - CÜillhur- ! 

reisi Rooscvelt, bu aksam kısa blr i 
nutuk lradedcrek Danimarka ve Nor- i 

i veç istıl!isını takbih etmiş ve demiş- : 
tir ki;: • 

1 "Şiddet ve askeri tecavüz bir kere 
dnha iki küçük milleti Danimarka ile 
Norvcçi vurmuştur. Bu iki millet, bir
çok nfsillerdenbcri ynlnız Amerika 
mılletinin değil, bütün milletlerin hür
met ve itibarını kazanmışlardır. Çiln
kü, gerek rnilll, gerek beynelmilel ul
vi ideallere hürmet göstermişlerdir. 

Danimarkanın ve Norvcçln uğradık- • 
lıırı son lsU11i üzerine Birleşik Ameri
ka Hilkılrneti, bu gayri meşru nüfuz 
icrası usulilnü tasvip etmediğini söy
lemişti. HUkCimet bu noktal nazarı ay
ni enerji ile tekrar eder. 

"Medeniyetin mahvolmaması için 
lstlkltıle, tamamiyeti mülkiyeye ve 
küçük milletlerin kendi kendilerini 

• ! idare etmek hususundaki hürrlyeUeri-
: ne daha kudretli komşulnrı tarafm
İ dan hürmet gösterilmesi ltızımdır." 

······-·····-.................. .._.. ___ ........ . 
si erkanı harp zabitlerinden Miralay 
Felix Von Eichhorn, Hitler tarafın. 
dan İskandinnvyaya karşı yapılnn 
hareketin Almanyanın kendi kendi
ni abloka etmesi demek olduğunu ve 
bunun neticesi Alman iktısadiyatı L 
çin felaketli olacağını söylediği için 
tevkif edilerek 9 nisanda kurşuna di
zilmiştir. 

Miralay, bu hareketin Alman mil. 
leti tarafından işlenen yeni bir cina
yet sayılacağını ve ileri.de milletten 
bunun hesabı sorulacağını ilave et
miştir. 

Miralay, Hitlcrin bir emrile l\foa
bit hapishanesine götürülmüş ve er. 
tesi günü hapishane avlusunda kur
şuna dizilmiştir. 

"Yıldırım harbi akim kalm1ştır,, 
Biltün Paris mahafilinde, ileri sü

rülen mütalea, Norveçin zaptı için 
Hitler tarafından yapılan yıldırım 
harbinin aklın kaldığı merkezindedir. 
Elde edilen bütün malCımnt, bizzat 
Nazi ricalinin bu ciheti anladıklarını 
gösteriyor. Halbuki, asgari zaman 
zarfında azami netice elde etmek için 
her vasıtaya başvurulmuştur. 

Almanların, birçok Norveç lbna
nını işgal etmeleri, Alman ticaret ge
mileinin, evvelce başka namlar altın. 
da harp malzeme!=ii taşımaları ve tay. 
fayf anın da boşaltma amelesi kılığı. 
na girmeleri sayesinde mümkün ola
bilmiştir. 

Diğer taraftan, tesbit edildiğine 

göre, son zamanda Norveçe binlerce 
sahte turist gelmiştir ve bunlar ora. 
da emirlerine amade silah ve ünifor. 
ma bulmuşlardır. 

Yine Paristen verilen bir habere 
göre 20 Fransız harp gemisi Norveç 
sahilleri açığında İngiliz gemilerile 
teşriki mesai etmektedir. 

"Emile Bertin" ismindeki Fransız 
kruvazörünün Şimal denizinde AL 
man harp gemileri tarofından batırıL 
dığına dair Alman propagandası ta. 
rafından yayılan haberler salahiyet. 
tar bir membadan tekzip. edilmekte
dir. 

:Müttefikler asker çıkaracaklar 
Reuter Ajansı Stakholmden şu ha

beri veriyor: 
"İngiliz ve Fransız hük\ımetleri

r.in Norveç hükıimetine derhal ve 
müessir bir surette yardımda buluna. 
caklarma ve müttefiklerin Norveçe 
asker ihraç edeceklerine dair kati te. 
minat verdikleri bildirilmektedir." 

Salahiyetli Fransız mahııfili İ..c;ve. 
çin Almanya tarafından istilaya uğ. 
raması halinde İsveçe müttefiklerin 
bütün kuvvetlerile yardım etmiye ka 
rar verdiklerini bildirmektedirler. 

Niçin asker sevkcdilmiyor? 
(Timcs) in askeri muharriri Nor. 

veçe asker sevki hakkında şu mütala
aları yürütüyor: 

"Müttefiklerin Norveçte karaya 
asker çıkarmasını sabırsızlıkla bek. 
liyenler, böyle bir hareketin ne gibi 
Jll€Selelere bağlı bulunduğunu belki 
düşünmemişlerdir. 

"Önceden malumat edinmeden as
ker sevkine imkan yoktur. İhraç ha. 
reketi bir mukavemetle karşılaştığı 
takdirde düşmanın elinde mitralyöz_ 
ler bulunmasa bile, müşkül bir aske. 
ri hareket olur. Düşmanın kuvveti ve 
aldığı tertibat hakkında kati bir fL 
kir hasıl etmeden ihraç hareketine 
kalkışmak çok tehlikeli ve felaketle 
neticelenecek kadar tesadüfe bağlı 
bir teşebbüs olur. 

"Diğer taraftan, asker ihraç ede
bilmek için mufassal ve yeni malU
mata istinat etmek lazımdır. Bugün
kü şerait dahilinde, Norvecten bu 

TAN 

Amiral Mouren 

Fransaya Dönüyor 
Ankara, 13 (A.A.) - İzmir ve İs. 

tanbulda pasif müdafaa işlerini tet
kik eden Fransız Kontramiral Mu.. 
ren, bu tetkik seyahatini bitirdikten 
sonra Ankaraya avdet etmiş ve bu. 
gün öğleden evvel Başvekalette, Baş~ 
vekit Dr. Refik Saydam tarafından 
kabul edilmi§tir. 

Amiral tetkiklerinin neticesini bir 
rapor halinde Başvekalete takdim 
etmiştir. Amiral Muren, yann akşam 
Fransaya hareket edecektir. 

Almanya Macar ve 
Yugoslav Hududunda 

Asker Y ığı yormuş ! 
<Ba<ıı l inddel 

de bulunmak faydasız bir şeydir" 
Sefirlerin toplantısı bitiyor 
İngilterenin Balkanlardaki diplo

matik mümessillerinin 15 nisana da 
Londrada son içtimalarını yapacak. 
larını, bu toplantıdan sonra derhal 
vazifeleri başına avdet edeceklerini, 
Reuter ajansı salahiyettar mahafil. 
den aldığı malumata atfen bildirmek. 
tedir. 

Stefani ajansının Londradan istih. 
barına göre, Lord Halüax'ın riyase. 
tinde toplanan Balkan memleketle. 
rindeki İngiliz diplomatlarının kon. 
f erall!a esnasında tetkik edilen mev. 
zulardan biri, bu memleketlerdeki 
İngiliz propagandasının inkişafı me
selesidir. Bu memleketlerde yapılan 
propagandanın gevşek ve tesirsiz ol
duğu anlaşılmıştır. 

London Gazette, General Sir Ar -
chibald Wavel'in Orta Şark kıtaatr 
başkumandanlığına tayin edildiğini 
bildirmektedir. 

Paul Reynaud'un telgrafı 
Paris, 13 (A.A.) - Başvekil Rey

naud, Beyruta dönen Fransanın Ya
kın Şark kuvvetleri başkumandanı 
General Weygand'a şu telgrafı çek
miştir: 

"Harbin bidayetinde memur edil. 
diğiniz mühim vazüenin başına dön. 
düğünüz şu sırada Cümhuriyet hüku
metinin Yakın Şarktaki orduya ve 
onun başkumandanına olan itimadı. 
nı tekrar bildirmek i~terim." 

Balkanlarda hava seferleri 
Londra, 13 (A.A.) - Röyter aj~ns1 

bildiriyor: ' 

Bir müddettenberl, Balkanlarda 
bir İngiliz hava servisi ihdası imkan.. 
lan etrafında müzakereler cereyen 
etmektedir. Harp zamanında, dvğru 
bir ticaret hattı imkinsız olacağın. 
dan, bu servisin lskcndcriye hattı ile 
birleştirilmesi daha prati:it olacağı 
düşünülmektedir. Bu husı;sta bir çok 
müşkülatla karşılaşacaldır. ZannediL 
diğine göre, müzakereler henüz iler
lemiş değildir. 

* Budapeşte, 13 (A.A.) - Salahiyet
li Macar mahfilleri, Başvekil Kont 
Telckinin yakında Belgre.da gider.:E
ğine dair olarak bazı ecnebi gazeteler 
de intişar eden haberi katiyetle tek. 
zip etmektedirler. 

Haftada 4 Saat Spor 
Yapılacak 

(8aşı 1 lndde) 
ği bir kararname ile yaş haddini şu 
şekilde tesbit etmiştir: 

12 yaşından 30 yaşına kadar bü. 
tün kadınlarla ortamektep çağında 
bulunanlar çocuklar ve 45 yaşına ka
dar olan bütün erkekler mıntakaları 
dahilinde bir spro klübüne intisap e_ 
decekler, haftada asgari 3 - 4 saat 
bu klüplerde spor hareketlerile meş. 
gul olacaklardır. 

Sovyet - Fin Hudut 
Komisyonu Dağıldı 

lielsinki, 13 (A.A.) - Sovyet.ırın. 
landa hudut tahdidi komisyonu, va
zifesini ikmal ederek bugün dağıl. 
mıştır. 

Kareli berzahında Nuoski nehri 
kıyısında bulunan meşhur Emo sellü. 
loz fabrikası şimdi Sovyetlerin elin. 
dedir. Bu fabrika, Finlandanrn en 
modern fabrikalarından biridir. 

Kızılordu mümessilleri Petsamo 
ile Liinahamari limanını Fin ordusu
nun mümessillerine teslim etmişler
dir. 

kabil malumat istihsali çok müşkül
dür. 

"Norveç kıtalan kahramanca dö. 
vUşüyorlar. hatta bizim kuvvetleri
mizle elbirliği yapmak ve garp sahi. 
li limanlanna yerleşmiş olan Alman 
müfrezelerini pusuya düşürmeğe mu. 
vaffak olmuşlardır. 

"İngiliz ve Fransız makamatı, za
manın hayati bir amil olduğunu ka
bul etmekte ve bütün ga}Tetlerini 
Almanların esasen çok zayıf olan 
Norveçteki vaziyetlerini takviye et. 
melerinc mani olm~a sarfetmekte
dirler." 
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Norveçte Harp Çok 
Şiddetlendi 
:!krı 1 h~C'idc) 

kıyetle devam ediyor ve Alman iJPr. 
lemesi her tarafta d:ırduruluyor. Al
manlar bu yüzden hava yoluyla ta. 
arruzlara devam etmaktedir. Fridis. 
ten, bugün de bombardıman edilmış 
VE: tam manasile bir harabeye ben. 
zemiştir Bundan başka Elverun şeh_ 
rl de baştanbaşa tahri? edilmiştir. 
Norveç hükümeti tebliğinde Alman. 
lann buralara hep y>.ıngı:ı bombala. 
rı attıkları bildiriliyor. Osloya giden 
bütün telgraf ve telefon hatları ke
sildikten başka Osloyu besliyen elek
trik santrali de tahrip edilmiştir. 

İki taraf arasında en şiddetli mu. 
harebeler Glommen civarında ...-\s.. 
kin'de cereyan etmektedir. Burada 
Norveçliler bir köprüyü tam üzeıın. 
den Alman askeri yüklü bir kamyon 
geçerken tahrip etmişlerd:.r. Şimen. 
difer hatları Norveç askerleri tarafın_ 
dan muhtelif yerlerde hhrip edilmi~
tir. 

Cenupta Halden civarında 12 ni. 
san gecesindenberi muharebe şiddet
le devam etmektedir. Halk, şehri tah. 
liye etmiştir. Mültecileri taşıyan 1300 
den fazla otomobil İsveç hududuna 
gelmiştir. 

Alman kaynaklarına göre 
Alman kaynakları şu malumatı ve.. 

riyor: Norveçe takviye kıtaları gi.in. 
derilmiştir. Narvik !>ahili istihkamla. 
n kuvvetlendirilmiştir. 

Trondheim'de, Ast:ıvarıger'de ve 
civarında veziyet <sakin geçmiştir. 

Düşman buralarda taarruza teşebbüs 
etmemiştir. Askeri tebliğde zikredi
len ve Norveçin cenubu garbisinde 
cereyan eden hava muharebesi es
nasında, Alman hava dafi topları 
Kristiansand civarında, bir İngiliz 
bombardıman tayyaresi düşürmüşler 
dir. Alman hava dafi bataryasının te. 
siri İngiliz hava hücumu esnasında 
kendisini göstermiş ve bu hücumda 
Messerschmit tayyareleri diğer yedi 
İngiliz bombardıman tayyaresini dü. 
şürmüşlerdir. Bunlar, Vickers - VeJ. 
lington ve Hapden • Lakhoad tipidir. 
Alman hava dafi toplarJ, en az iki 
diışman tayyaresini daha vahim su. 
rette yaralamış olup, bunlar iislerine 
dönememişletJir. Danimarka garp sa 
hilinin di~er kı!'ıml::ırınd;:ı ve simal 
denizi sahilinde başka muharebe ce. 
reyan etmemiştir. 

Oslo'da Alman kontrolü 
Almanların kontrolü altında bu. 

lunan Oslo radyosu bugün Oslodaki 
Alman kıtaatı başkumandanlığının 
yeni bir beyannamesini neşretmiştir. 

Bu beyannamede, her türlü muka. 
vemetin ciddi surette tenkil edilece
ği söylenmektedir. Silah taşımakla 
suçlu olan her hangi bir kimse der. 
hnl kurşuna dizilecektir. Yanlış ha. 
ber neşredenler divanı harbe verile
cektir. 

Oslo zabıtası, almanca yazılı du. 
var ilanlarınn tahrip edilmemesini 
ihtar etmekte, bu harekete cürct gös. 
teren1erin şiddetle cezalandırılacak
larını haber vermektedir. 

Norveçin cenubunda bulunan AL 
man kuvvetlerinin 50.000 kişiden i. 
baret olduğu teeyyüt etmektedir. 
50.000 kişilik diğer bir kuvvet te 
Daimarkadan Norveçe geçmektedir. 

Gneiseman Zlrhlısının Emden kru
vazöri1e ayni zamanda batırıldığı e
min bir membadan temin edilmek. 
tedir. 

Alman kıtaları Halven ve Frede. 
rikstad'ın Şimali Şarkisinde faaliyet. 
te bulunmaktadırlar. Fossum ve 
Langenes'de muharebeler cereyan et. 
mektedir. Burada Noheçliler köprü. 
yü berhava etmeğe muvaffak olmuş. 
tardır. Halven kamilen tahliye ediL 
miştir. Halven ahalisini taşıyan 200 
kamyon İsveç hududunu geçmeğe ça. 
lışmaktadır. 

Norveç Kralı ile mülakat 
Helsinki, 13 (A.A.) - "Svenska 

Dagebladet,, gazetesi muhabirlerin
den biri Kral Haakon ile görüşmeğe 
muvaffak olmuştur. Kral, geçen salı 
günü kuvubulan Alman istilasından. 
beri hiç istirahat etmediği, hatta o 
gündenberi çizmelerini bile çıkar
madığı için yorgunluktan bitap oldu. 
ğunu söylemiştir. Hükümdar, bir 
karış Norveç toprağı mevcut oldukça 
vazifesi memlekette kalmak olduğu. 
nu ilave etmiştir. 

Krala refakat etmekte olan Nazır 
Lie, demişir ki: 

"- Kralın yanına düşen 4 bomba. 
nın parçalarile yaralanmayışı, muci. 
ze kabilinden bir şeydir. Bombalar 
düştüğü zaman Kral yere yatmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Krala, Al. 
man mitralyözlerinin ateşile de ta. 
arruz edilmiştir." 
Bat an gemilerde ölen Almanlar 

Göteborg, 13 (A.A.) - İki gün ev. 
vel Göteborg açıklarında batan kıta. 
at yüklü sekiz vapurdan birinin tay. 
fası olan ve şimdi Martran hastane-

sinde bulunan bir Alman bahri 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"Vapurumuzda 1600 insan '16 

vardı. Bunların hepsi kaybolıJlll 
Batan bütün vapurlarda ka)' 
Almanların adedi beş bin olaralt 
min edilebilir." 
Almanyanın 61 oskovadarı t 

Stokholm, 13 (A.A.) - Ha'',s 
diriyor: Almanyanın Moskovıı e 
Alman harp gemilerine Murrtl 
limanından üs olarak istifade et 
hakkını Molotof'dan istemiştir 
haberi Kaunas'dan alan Aftonb1 

gazetesi, Almanyanın Leningf8, 
Murmansk demiryolundan is 
hakkını da istediğini ilave etııle 
dir. 

Sovyet Rusya, Şimal harbini11 

ricinde kalmak hususundaki k8 
zusunu bahane ederek bu talebi 
etmemiştir. 

1 ngiltere 20 Danimarktl 
vapurunu zaptetti 

Londra, 13 (A.A.) - Salahi) 
mahfillerden öğrenildiğine göre, 
nimarkanın Almanya tarafındB11 

gali ü~erine DanimarkQ vapll 
teknik bf!kımdan düşman geııı 
larak telakki edilmektedir. BU 
naen bu vapurlar faaliyette ıcal 
ları takdirde, bunu ancak rnu:t 
lerin bandırası altında yapabili 
Müttefik limanlarda bulunan ~ 
lar müsadere edilerek mütt 
hesabına kullanılacaklardır. 

İngiliz limanlarında bulunafl 
Danimarka vapuru 11 nisanda t~ 
edilerek Deniz Ticaret Nezare 
emrine verilmiştir. 

Stokholm tahliye ediliU0 

Amsterdam, 13 (A.A.) - Jia!l 
blad gazetesinin Stokholın ırıu_l1 
ri, İsveç payitahtının tahliycsı 
hazırlıklar yapılmakta olduğuilV 
her vermektedir. Stokholm'e 
etmiş olan 300 den fazla küç~1' ! 
landalılar Helsinkiye inde edılrD 

Liman mıntakasında asayişi t~ 
etmek üzere, sureti mahsusada 
lük teşkil edilmiştir. Yaba?c~la sı 
mana çıkmaları mencdilmıştır. 
holm'de haddinden fazla kala 
bir Alman kolonisi vardır . .AlıJlll~ 
çilik memurları 180 kişidir. 

1 
İsveçtc umumi seferberlik tJl~ 

vlıu ... uıa.ı.ıa lı~ al..ı1.J. 1 11 ..... .r;~'\. \'~ 
vardır ki, bu da fiilen bRşkp i.şltfl 
tında seferberliktir. i.sveç bava 

11 
kınlarına karşı büyük tedbirler r) 
mr.ktadır. Bu arada İsveç ta? ıi 
mt!ydanlarmı karaya inmek. jS · 

cck tayyareler için istifade cdı~ 
cek bir hale ani olarak koyacııli 
birler de mevcuttur. 

---o---. ,re 
Macarıstanda Şeker .. ,, 

Sadeyağ Vesika Jle Verıh. 
Buda peşte, 13 < A.A.) - IJ. ?J· 

ajans bildiriyor: e 
Macar hükümetl Sadeyağ -ve ş 

ri vesikaya tabi tutmağa karar dB 
miştir. Vesikalar gelecek hafta c 
tılacaktır. Havayici zaruriyedc~51ı 
bu maddelerin tevziinde }la tf 
olmasına mani olmak üzere Jc~ 
sulü ihdasına lüzum görüldiiğl.1 
lenmektedir. 

Gantta Bir Yangıll ., 
Gand, 13 (A.A.) - Gnnd'd~ .b~ 

bir yangın çıkmıştır. İçinde b:if 
balye pamuk bulunan büyük jl\ 

trepo yanmıştır. Hasarat, bir. J1l cD 
iki yüz elli bin sterlin taıunııı 
yor. 

~-ANKARA İÇİN 
BİR SAATÇİ usrf\Sl 

ARANIYOR 116 
Tekliflerin (Z) rumuziyle. 

posta kutusuna gönderilrnesl· 

iSTANBUL İKİNCİ iFı..J\S ~l 
l\IURLUÔUNDA.4"1': tif 

Müflis Refael Amonun tcl<uııı 
miş olduğu Konkurdatonun J11 dt\ 
resine 19 • 4 - 940 saat onda dili 
edileceğinden alacaklıların rile 
hazır bulunmaları idare ıcara 
lan olunur. (26127) 
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Yazan : O Hcnry-Çcviren : Cevat Şakir 

Genç bir kadındı. O, dışarlık 
. yere bir ay evvel hoca ta. 
~ edilmişti. Koyümsü bir yerdi. 

oy muhtarı Mister George, ay
lli ıaınanda da oranın bakkalı idi. 
~~irden gelirken otomobilini iç. 
~ ıle doldurur, getirirdi. Köyde, 
Cıün ve gecenin her saatinde de 

oşla.ra rast gelinirdi. Kadın, 
bava almak için, köy kıyısından 
irılıp, yamaca doğru yürumüştü. 
ır tarlanın ortasında boylu bo

~Unca serili bir adama rast geldi. 
d~~hoş mudur, ölü müdür, yahut 
lri ınidir, diye hayli merak etti. 

. Mis EdiUı, "amnn bana ne!, diye 
rıldınnadı. 

1 Dağın o yamacı hakikaten görü.. 
ecek kadar güzeldL Onun için 
~tep çocuklarını kır gezintisine 
ç'!'i.arrnak ltızım gelince; bütün yu
murcakları peşine takıp, yamaç 
t?.lunu tut.muştu. Orada birkaç 
~~n .. evvel yere serili olarak gör-
Uğu adamı yine gördü. Fakat bu 
~fer adam, sapasağlam, iki ayağı 
Uıerinde yürüyordu. 

Mis EdiUı, çocuklarile beraber 
~ğ çiçekleri topladı. Bir aralık 
~~ca Misis Thurston da geldi. 

ıs Edith ona· .. . 
d -:-- Bu köyde çok sarhoş var!,, 
Cdı. Öteki: 

d -.: KJnım "SOrm:ayı-n. un senc-
E: enberi ne çektiğimi ben bilirim. 

0 
Ve hiç ayık dönmez. Ama, ne de 

A.lııa erkektir. İçerler mi, içerler. 
~ sı1 bela; içki değil, şu şırfıntı 
ç 0rah'tır. Bütün erkekleri baştan 
}lıkarıyor. Evi yanı başımızdadır. 
}( encereyi aralayıp seyrediyorum. 
Y adının evi, arı kovanı gibi işli. 

<>r,, dedi. 
<i Bir kaç gündenbcri Mis Edith, 
~ e~aneye girerken masanın ü
l~~de Uıden, yabani bakla, gc
b ~ik. çiçeklerinden yapılmış bir 
l3u etı masanın üzerinde görürdü. 
Ç~da şaşılacak bir şey yoktu. 
f Unkü çocuklar öğretmenlerine 
s~bek getirmekte birbirlerile mü. 

akaya girişirlerdi. Mis Edith: .. 
Y'e - Bu demeti kim getirdi?,. di
bi ~Orduğu zaman, çocukların hiç. 
mi rı., "ben getirdim., diye itiraf et
Ruf.<>rdu. Bir gün bütün sınıfı bir 
&i ~rnedir tuttu. Bayağı okul di
ı:/ , altüst oldu. Adamın biri. l:n Pencereden bakmış olduğu an
b ~ldı. Mis Edith, zaptu raptı ber
~~ edeni, cürmümeşhut üzerine 
}a alnrnak için yelken, kürek dı
be rı f~rladı. Tam köşede on, on 
ıııJ gün evvel dağda rast gelmiş 
eli ~u ~enç erkekle yüz yüze gel. 
,~l'd.:rif, utanarak önüne bakı-

ti ~daın hiçte çirkin değildi. Ben. 
clith~rn:.aı, gözü çakırdı. Mis E. 
d ın ofkesi hemen diniverdi. A
k~ .P~ylamnsına paylamadı, fa. 
g0~ il~ifat ta etmedi. Burnunu 
sınge ~Üterek sınıfa döndü. Masa. 
rıe ın uzeriru:Ieki çiçek demetinin 
ıa:eden geldiğini ve manasını an.. 
t-.': ı, güldü. Onun güldüğünü gö. 
·ı.ınce 
ları • Çocuklar da yallah makara-
bir ~l~verdiler. Umumi ve mesut 

guluş gürültüsü koptu. 
8tt ~rtcsi günü ırmaktan kova ne 
<luşt°Şlrken, kova çocuğun elinden 
ılln u. Mis Edith, '.kovayı kapınca; 
bir~ Yolunu tuttu. Fakat yolunu 
kek~olge kesti. Yine o genç cr
doıd 1• kızın elinden kovayı alıp, 
M~rdu .. Mektebe getirdi. 

l'Uı~ 8 Edıth, yine güldü. Hatta 
cı"1~ kızardı. Bütün çocuklar da 
l!Uld -~~an kuşlar gibi, cıvıl cıvıl 
te 

0 
u :r ve herkes mesut oldu. İŞ-

ll'tekt:~den sonradır ki, her gün, 
Saka ın kapısında esrarengiz bir 
~ ;rn doldurup, getirdiği bir fı-

A Ydahlandı. 
"-tad dith an çok geçmeden Mis E-

lı:onu~enç erkekle tanıştı. Hatta 
lat-a .~· Mis EdiUı, çocuklan kır. 
lirdl gBtürürken, o da beraber ge-

azan dn cocuklan götürme-

_yiverirlerdi. Ve o zaman yalnız o. 
larak hava alırlardı. 

Yaz tatili bitmek üzereyken Mis 
F.,dith'i başka yere tayin ettiler. 
Gitmesine birkaç gün kalmıştı. 
Akşamdı. Issız dershaneye otur
muş, düşünceye dalmıştı. Kendisi
ne yol göriinmüştü. Halbuki kö. 
ye gönül bağlamıştı. Zihni, böyle 
acı, tatlı düşünceler arasında gi
dip gelirken, kapı çalındı. Kızm 
yüreği hopladı. 

"- Giriniz!,, diye seslendi. 
Genç adamı, yani Dick'i bekli. 
yordu. Fakat giren Dick değil, No
rah ın tiı kendisi idi. Sırtındaki el
bisecle çeşit çeşit, göz alıcı renk. 
ler vardı. Fakat kadın sıkılıyor, 
utanıyor, ezilip, büzülüyordu. 

Mis Edith, babası bilinmiyen 
talebesinin kim olduğunu No
rah 'ın yüzüne ıbakınca tanıdı. Kaş. 
}arını çattı. Böyle bir kadınla ya. 
kınlıktan iğrendiği için elini, ete
ğini topladı. Kadın farkına vardı. 

Ve dershanenin en uzaktaki bir 
sırasının üzerine ilişti. 
Kadının sesi kısıktı: 
"- Bugünlerde köyden ayrıla

cağınızı duydum. Dayanamadım. 

Oğlum Sama, öğretmiş olduğunuz 
şeyler için size t~şekküre geldim. 
"- Sam iyi bir oğlandır. Ve 

ucııueıı gcıruugu nıuarnıeıcyc ın. 

yıktır.,, 

"- Teşekkür ederim Mis. Çok 
tctekkür ederim. 

Bunu söylerken gözleri parlıyor 
ve allıkların altında bile, yüzünün 
kızardığı farkediliyordu. Sevincin. 
den ne yaptığını bilmiyerek, otur
duğu sıradan kalkıp Mis Edith'e 
yanaştı: 

"- Bilseniz ne iyi bir çocuktur. 
Anasıyım. Fakat az ananın bu 

kadar iyi evliıdr olur. Vakıa ben 
fena bir şeyim amma şunu demek 
istiyorum. Yavrum sizin tarafınız
dan öğretilmekle dünyanrn en iyi 
yürekli, en merhamtli bir öğret
menine nail oldu.,, 

Mis Edith'in gözleri hayretle a. 
çıJdı. Fakat cevap vermedi. 

"-Bilirim benim gibi bir kadı. 
nın teşekkürleri size layık değil
dir. Bunu hiç anlamaz olur mu
yum? Kendim için değil oğlan 
için teşekkür ederim. Benim bura
ya gündüz gelmekliğim bile doğru 
değil. Fakat çocuğun dünyada ben. 
den başka bir kimseciği yok. Ben o 
tatlı yavruya layık ana mıyım ya? 
Onu şehir mektebine gönderecek
tim. Ji'akat hem küçüktü. Hem bu. 
rada da mektep açtılar. Dünya gö_ 
züyle biraz daha fazla görmek için 
onu burada alıkoydum. Bilseniz si. 
zi ne kadar seviyor. Hep gelir gelir 
sizi anar. Ne tatlı şeyler söyler. Ah 
ben beceremiyorum. Yavrum ge
lip kendi yalvarayclı ona ''hayır,, 
diyemezdiniz. Size gönül bağlama
sın da kime bağlasın? Çocuğun bu. 
gün değilse yarın beni büsbütün u. 
nutmnsı lazım. Ben size diz üstün
de yalvarırım. Pamuk yavrumu a. 
lınız. Beraber götürünüz, benden 
uzaklaştınnız.,, 

Kadın Mis Edith'in önünde diz 
cökmüştü, Mis Edith'in ellerini el
lerine alınıştı. Gözleri yaşla dol. 
muştu. Tiril tiril titriyordu. 

"-Biraz mücevheratım var. E. 
vimi de dün sattım. Çünkü evladı. 
mı alacağınız yüreğime doğdu. Ba. 
na yardım ediniz ki aklından büs. 
bütün silineyim. Onunla ne diler
seniz onu yapınız. Zaten siz iyilik
ten başka ne yapabilirsiniz? Çocu. 
ğumu alacaksınız değil mi? Onu 
kendiniz gibi masum, kendiniz gi. 
bi melek, temiz. yapacaksınız. Ha· 
yır! Hayır! - Siz hayır diyemez. 
siniı. Varım yoğum sizin olsun. 
Kurbanınız olayım. Büyüdüğii za_ 
man ona babasının ismini söyliye. 
ceksiniz. değil mi? Kimseye söyle- 1 
medim. Dick'tir. Elinizi neye çeki
yorsunuz. Konuşun! Söyleyin! Yav_ 

Bir Urıtversiteli kabir başında rıutuk söylüyor .• 

Himit İhtifali 
Türk Münev~erleri Mezar Başında 
Şairin Hatırasını Tebcil Ettiler 

Büyük şair Abdülhak Hlımidin ü. 
çüncü ölüm yıldönümü münasebef.i. 
le dün Asri mezarlıktaki merkadinde 
bir ihtilal tertip edildi. İhtifalde An_ 
karadan sırf bu münasebetle gelen 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Vali 
ve Beledive Reisi Lutfi Kırdar, Par. 
ti Müfettişi Fikret Sılay. Üniversite 
Rektörü, Emniyet Müdürü, Profesör. 
ler. Docentler, Edebiyat muallimle
ri, Fakülteler talebelerile lise talebe. 
leri hazır bulundular. 

Hamide, Maarü Vekaletinin him
metile güzel ibir kabir yaptırılmıştı. 
Kabrin lbaş tarafında bir abide gibi 
yükselen münhani şeklinde bir mer
mer duvar üzerine iheykeltraş Sabi. 
hanın yaptığı Hiunidin bir tunç başı 
lbulunuyor ve yine bu duvar üzerin. 
de Hamidin doğum ve ölüm yıllan o. 
lan 1852 - 1937 tarihleri ile, büyük 
eseri olan Makber'den şu beyit ya. 
zılı idi: 
"Şu ta~ cebinime benzer ki ayni 

makberdir, 
Dışı sükun ile zahirJ der(ınu mnh

~erdir." 

Maarü Vekilinin Hıtabesi 
İhtifal saat 15 de Maarif Vekilinin 

'bir hitabesi Ile baıslndı. Hnsan Ali 
Yücel, yaşlı gözlerile s~ylcdiği hita~ 
besine şöyle başladı: 

"- Bütün hayatı, devam eden bir 
gençlik ve ölümsüz bir bahar olan 
Dahi Şair. ihtiyar dost ve büyük in. 
san Abdülhak Hamidi, arıı.mızdan ay. 
nlmasmın üçüncü yılında ve ebedi 
karargahında hep beraber ziyarete 
geldik. Ağaran başını telmih ederek, 
kendini "Karlar albnda nevbahanm 
ben" diye tasvir ederken; bilıniyo. 
rum, düşünmüş mü idi .ki, bir gün bu 
yumuşak beyazlıklar, mennerleşse
ler bile, onun fani varlığının arka. 
sında dalına taze, her zaman için 
solmaktan ve bozulmaktan münez
zeh, zinde bir hatıra kalacaktır." 
"- Batıni hayatı kadar dışına ve 

suretine itinalı olan Abdülhak Hami. 
de, mermerden de olsa, ölümünden 
sonra bir libas lazımdı. Türk halkı 
gibi Cümhuriyet Hükumeti de, şah
sını ve sanatını her zaman derin hür
met ve dikkatle tebcil ettiği büyük 
şairi, bu dış ihtimammda inkıtaa uğ. 
ratmadı. Bu beyaz medfen, Abdül. 
hak Hamide son mesken veya zerre
lerinin yayıldığı toprağın üstüne se
rilmiş bir kefendir. Bu ebedi karar
gah, ona küçük bir mezar, fakat bi
zim için büyük ve aziz bir ziyaret. 
giıh olacaktır. Çünkü o, Türk edebi
yatının tarihi akışı içinde muazzam 
bir çağlayan ve sonra genişliyerck 
süzülüp akan bir ummandır. Bu um
manın delgnlarında mermerleşmiş 
köpüklerin sükununa dalan bakışla. 
rrmız, bu iki mısrada onun seksen 
yıllık ömrünün bütün tercemei hali. 
ni okuyacaktır: 
"Şu taş cebinimc benzer ki ayni 

• makberdir, 
Dısı sükun ile zahir, derunu mah. 

ıo d" " şer u. 

:l\'lüteakıp Nutuklar 
Vekilin nutkundan sonra Vali ve 

rumu alacaksmız, onu benden ayı. 
racaksınız, değil ml? Yüzünüzü 
benden çeviriyorsunuz. Biliyorum! 
Biliyorum! Benim gibi kirli bir ka· 
dın bakışmıza layık değildir.. Ey 
ilahım kalkıyor. Gidiyorum.,, 

Mis Ediht beti benzi !kül olmuş 
irkiliyordu. Öteki hıçkıra hıçkıra, 
yerde sürüklene sürüklene geliyor 
eteklerine kapanıyordu. 
"- Belki düşünecek, sonra ce. 

vap vereceksiniz. Ben şurada kapı 
dışarısında bir köpek gibi bekle. 
rim. Fakat Allah için bana hayır 
demeyin. Görüyorum. Masum yü. 
zünüzden evet diyeceğinizi anlıyo· 
rum. Rüval:lnmciA nnrrliiöiim tıa_ 

Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Şehir 
Meclisi namına Refik Ahmet Scven
gil, Üniversite namına Doçent Ali NL 
hat ve Edebiyat Fakültesi talebesin. 
den bir genç sırasile hitabeler irad 
ettiler. Ve bu arada Hamide, güzel 
bir kabir yaptırdığından dolayı Maa. 
rü Vekiline teşekkür ettiler. 

Saat 15.30 da ihtifal merasimi bit. 
ti ve herkes dağılırken Hamidin son 
refikası Kontes Lüsyen geldi ve ih. 
tüali tertip edenlere teşekkür etti. 

Dil imtihanını Kazanan 

istanbul Memurları 
Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)

!stanbulda dil imtihanına girip de 
muvaffak olan memurlar şunlardır: 

İngilizcede muvaffak olanlar: Me. 
like Nil, Mehmet Sati, Ferruh Erge, 
Salahaddin Boylu, Cenap Derviş. 
Derviş Manizade, Celal Kent, Lutfi 
Bayar, Mediha Boruan, İsmet Alta
ner, Vahit Turhal. 

• 
Almancadan muvaffak olanlar: 

Vedat Ergene, Reşat Nalbant oğlu, 
İh.ıoan Çetin, Tevfik Kabakçıoğlu, 
Orhan Tuna, Derviş l\'lanlzodc, Sab-
ri Ülküner, Baki Belimer, Lutfi Ba. 
yar, İsmet Sumay, Şükrü Soykan, 
Nazım Terzioğlu, Rauf Usman, Yu
suf Akman, Bülent Bektaş, Niyazi 
Güvener, Ali Eminbay, Fahri Beki. 
roğlu. 

• 
İtalyancadan muvaffak olanlar: 
Akif Ergünay, Halit Ünal, Muvaf. 

fak Siral, Ekrem Er km en, Hadi Bil. 
gör, Nüzhet Balkut, Adil Arkan, 
Avni Aton, Miibarek Gürol, Reşat 
Ersü, Bedia Miran, İhsan Yakıt. Şa
di Abaç, Lamia Miran, Kemal Akdur. 

• 
Fransızcadan kazananlar şunlnr -

dır: 
Tayyibe Işık, Talha Balki, Turgut 

Madenci, Namık Kemal Gençyol. Ne. 
cati Aktaş, Ahmet Hikmet Hikmel, 
Kemal Atlan, Reşat Oyer, Eşref San· 
der, Alp Erk. Necmi Atakan, Şeref 
Verid, İhsan Özdoğnn, Leyla DemL 
ren, İzzet Öğüz, İbrahim Borak, Ke. 
mal Ak.dur, Hayri Keresteci, Muh
tar Yikit, Hilal Pamir, Orhan Men
gü, Firuzan Knresakl oğlu, Bedri 
Karasaki oğlu, Vedat Günyol, Tah. 
sin Sindiren, Necdet Cebeli, Fahret
tin Ulaş, Vcyseli Midil, Aziz Balkan. 
lı, Ali Kenan Güney, Reşat Aksan, 
Güzin Bilen Sedat Gülyol, Müzey. 
avuşoğlu, Mithat Gülener, Fa. 
zıl Külçer, Fikri Anday, Nail Moto. 
kil, Turgut Ö1.kurt, Nezahat Dağ, 
Mehmet Ali Güney, Atıf Yar, Firu. 
zan Çetin, Remzi Tüney, Muhittin 
Hergüner, Saffet Süvari, Süreyya U
lu, Melih Koçer, Sedat Arar, Ali 
Nizami Ataçma, Mahmut Beliğ, Veh. 
bi Belde, Ahmet Göre, Ekrem Çn. 
par, Kfuniran Görgün. Münir Şa.hin
baş, Fikret Süzer, Adil İşbay, Vakur 
Sağrnen, İlhnn Kotango, Bülent Bek. 
taş, Mualla Berkmen, Fahri Bekiroğ. 
lu, Fikret Narker, Cenap Derviş. 

::miz, serin yüzler gibi bir yüzünüz 
var. Oğlumu benden kurUıracak
sımz değil mi,, diye yalvarıyordu. 

Mis Edith: 
"- Evet çocuğu beraberimde a. 

lacağım. Karar verdim. yarın hiç 
mi hiç kimseyi görmeden şafakla
yın buradan ayrılacağım.,, dedi. 

İki kadın kapıya doğru yürüdü. 
ler.Norah yine Mis Edith'in ayak. 
lanna düşesi geldi. Fakat Mis E.. 
dith kollarını açmıştı. Ve allıklı 
riınelli kadını bağrına bastı. Boğa
zına gelen hıçkırığı güçbela zap. 
tedebiJdi ve: 
"- Allahaısmarladık. Çocuğu 

ı!etirin emi? .. Dedi. 
• 

'l 

SPOR: 

Saraya Macar 
Takımını Ye • 

1 
Macar Takımı 

Fenerbahçe 

Bugü Fener Stadyomun.da 

Takımı ile Karşılaşacak 

vunRu maçtan neyecarııı oır an~ 

Macaristan liginin ikincisi Kişpeşt takımı İstanoula 'dun öğle
den sonra gelmiş ve istasyona indikten sonra iki saatlik bir isti .. 
rahatle Tak~im Stadında birinci maçını Galtasaraya karşı 
yapmış ve 6 - 1 gibi büyük bir farkla mağlup olmuştur, 
Maç, Taksim stadında 3 - 4 bin 

seyirci önünde yapıldı. Oyun saat! 
geldiği zaman takımlar hakem Ah. 
met Ademin idaresinde §U şekilde di 
zildilcr: . 

~ 

''.~9 Macarlar: Gergo - Ratkoy, Ona. 
din - Lugoşi, Zalai, Odry • Kaloçay, 
Deri, Alaykar, MoJnar, Kinçeş. ı')) J.... 4t.. 

Galatasaray: Osman _ Faruk. Ad '.!.. ) ~ 8~ 
nan - Musa, Enver, Bedii • Salahad_ 
din, Siılim, Gündüz, Doduri, Sara .. 
fiın. 

Oyuna evveUı Galatasarayın hücu.· 
ınile başlandı. Bir iki akından sonra 
Macarların çok yorgun olduğunu an
lıyan Galatasaraylılar hücumlarını 

pılmasına karar verilmesi gdek Tak. 
sim stadının duvarlarının yıkı~Sl 
dolayısile, inzibatın temin edileme. 
mek tehlikesi, gerekse masrafı kar. 
şılanmadığı takdirde Fenerbahçelile. 
rin stad hiss si o1mnktnn vazgeçme. 
lerlni vaadetmi~ olma~anndan ilcd 
gelmiştir. 

sıklaştırdılar. 

Birinci gol 
Sekizinci dakikada sağdan yapılan 

bir Goıcıtasarny hücumunda Saliıhat. 
tinin şütünü çelen Macar kaleci topu 
Sarafime bıra'ktı. O da bir şiltle ilk 
Galatasaray golünü yapt{. Bu golden 
sonra harekete geçen Macarlar oyu. 
nu siiratlendirdiler. 

bl acarların golü 
21 inci dakikada Galatasaray ka. 

lesine inen Macar hücumlarından bi. 
rinde sağ açığın güzelce ortaladığı 
topu santrfor bir kafa vuruşile gole 
çevirdi ve takımı berabere yaptı. 

Fak;ıt bu gol Macarları bir türlü 
düzeltemedi. Ve yine Galatasaray 
oyunda hiıkimdi. 

Gnlatasarayın ikinci golü 
30 uncu dakikada yeniden fazlala. 

şan Galatasaray hücumlarından bi. 
rinde· Gündüz şahsi bir gayretle to
pu sürerek Sarafime verdi, o da bir 
şiltle Macar kalesine ikinci Galata. 
saray golünü attı. Galip vaziyete 
giren Galatasaraylılar galibiyeti ko. 
çırınamak için devrenin sonuna kadar 
canlı bir oyun gösterdiler. Ve birinci 
devre 2 • 1 Galatasaray lehine bitti. 

ikinci dcv,.e 
İkinci devrede oyuna Macarlar 

başladılar. Birbirini takip eden Ma. 
car hücumlnn Semere vermedi. Bir 
Macar hücumunda çok sıkı bir şütü 
Osman güçlükle kurtarabildi. Bu 
tazyik Galatasarayı tedafüi bir oyun 
oynamak mecburiyetinde bıraktı. 
Fakat bu çok uzun sürmedi. Salim. 
le Salahattin yer değiştiler. Saliıhat. 
tin içe, Salim açığa alındı. Bu deği. 
şiklik derhal tesirini gösterdi. 

24 üncü dakikada ıbir Galatasaray 
hücumunda Gündüz üçüncü Galata. 
saray golünü kaydetti. ğ 

İki dakika sonra Macar müdafaa. 
sının kasdi bir hareketi penultı ıle 
cezalandırıldı. Boduri bunu gole çe. 
vlrerek dördüncü golü de kaydetti. 
Bundan sonra saha.da yürüyemiyecek 
vaziyete gelen Macarlar karşısında o. 
yun tamamiJe Galats.saravın haki.. 
miyeti altına girdi. • 

31 inci dakikada Gündüzden bir 
kafa pası alan Sala!'ıaddln sıkı bır 
şiltle beşinci ve bunu müteakıp Sa:. 
rafim altıncı golleri de yaptılar ve 
maç ta bu suretle 6 - l Galatnsara. 
yın galibiyeti ile neticelendi 

Bugünkü maç 
Uç günlük üçüncü mevki tren yol.. 

culuğundan sonra Galatnsarayla kar. 
şılaşan ve sarı kırmızılıların güzel o. 
yunu önünde 6 • 1 mağlup olan Ma
carlar bugün Fener stadında, Fener. 
bahçe ile oynayacaklardır. Maçın 
ftıthnl :ıiıınlıliın<'a Kadıkiivi.lndc ya. 

Fenerliler, takımlarına Niyazi ve 
Tarıkı almak suretile sahaya yt..."li 
bir kadro ile çıkacaklardır. 

Tan K pası Maçları 
Mektepliler arasındaki TAN kupa

sı maçlarına dün Şeref stadında de. 
vam edilmiştir. 

Dünkü maçların en mühimmi kır
mızı küme şampiyonunıı tayin ede. 
cck olan Haydarpaşa • Boğaziçi mn
çı idi. İki bin seyircıden fazla bir 
k.:labalık taratından seyredilen bu 
maçlarda günün ilk karşılaşmasını 
Galatasaray ile İstiklal yaptılar. O. 
yun Galatasarayın ha!<imiyetı altın. 
d::ı oynandıktan sonra 3 - l Gala. 
tasarayın galibiyetilc bitti. 

İkinci karşılaşmayı Vefa - Snnat 
mektebi takımları yaptılar. Vefalılar 
birinci devrede yaptıkları bir golle 
maçtan galip çıktılar. 

Son maçı hakem Şazi Tezcanm i. 
daresinde Boğaziçi - Haydarpaşa Ji. 
seleri yaptı. İki takım da sahaya şu 
kadrolarla çıkmışlardı: 

Boğaziçi: Halil, Rahmi, İsmet, E. 
nis, Osman, Necdet, Sabri, Mustafa, 
Tcsit, Niyazi, Nusret. 

Haydarpaşa: Sabri, Sudcttin, Ya. 
kup, Tarık, Orhan, Kemal, Suat, İb. 
rahim, Hayri, Ferdat, Halit. 

Oyun çok süratli başladı. İki taraf 
ta bütün enerjilerini sar!ederek ne. 
tice almak için uğraşıyorlardı. 

Fakat iki tarafın bu gayreti boşa 
çıktı ve birinci devre sıfır sıfıra bitti. 

İkinci devreye iki takım da hızla 
başladılar. Bu sürat Boğaziçinln do. 
ha çok işini kolaylaştırdı. Ve beşin. 
ci dakikada Tesit takımın birinci go. 
lünü yaptı. Bu golün nkabinde pe. 
naltıda.n bir gol kazanan Hnydo.rpa. 
şalılar beraberliğe yükseldiler. 

Bu beraberlik Boğaziçiyi kamçı:a. 
d: ve bilhassa Niyazi ile Mustafa. 
nın gayreti oyuna hfıkim olmıyn mu. 
vaffak oldular. 

Bu sırada Mustafa ikinci, İsmet ü. 
çüncü golleri yaparak takımlarını 
3 • l vaziyete getirdiler ve maç biroz 
sonra bu şekilde Boğaziçi lisesinin 
galibiyeti ile bitti ve kırmızı küme. 
nin şampiyonu da belli oldu. 

KAYIP: Be'şlktaş nüfus memurlu· 
ğundan aldığım nüfus kağıdımı kay. 
bcttim. Yenisini alacağımdan eskısi. 
nin hükmü yoktur. 

Ahmet oi?lu l\fıısta.f a Can 
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•111 Beyoğlu Yıldız sineması ksrsısı 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA, SOGUK 

A L G 1 N L 1 G 1. K 1 R 1 K L 11< 

v_e bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde pullu 

kutuları isteyiniz. 

ZENGİN AVİZELER ,,.11191 ....................................................................... .... 

Kan Çıbanları, her türlü yanıkları 
arpacık, sivilce, koltuk altı çıban· 
tarı, şirpençe, traş yaraları, piyo
dermit, dolama, akneler, ergenlik.. 
lcr, meme iltihaplarını \.'C çatlak· 

KADIN ÇANT ALARl 
CEP - KOL - DUVAR SAATLE
Ri • BİSİKLETLER , .e saire .•. 

Osman Şakar 
ve Şeriki 

Galata Bankalar cad. 59 Tel: 
42769. Beyazıt elektrik İdaresi 
karpı N. 28. Kadıköy İskele 
caddesi N. 33/ 2 

ları, konjoktivit şark çıbanları 

En erken ve en 
EMiN TEDA VI EDER 

3000 aaat dayanan Ampuller 2~ l'olivalan Ye polimikrobiyen aşı 
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..... ___ , 
BiRiNCi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Krf. 

· Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü ·ilanları 
MUVilKK•t 

teminatı 

Lira Kr-ş. 

~ .. ıııtı M11lı•l1Cll &ok•Oı l..11111 

1978 00 148 20 Kadıköy Osman ağıı. Del111 uıde 43 Ahşap ev 
1292 60 96 94 Cafer ağa Mühürdar 28 Klrgir dUkkAn ve oda 

E N 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
129 12 9 68 Üsküdnr Arakıyecı Cafer Has uaatar ı Ansap bahçeıı ev 
247 48 18 56 İcadiye Maruf • 27 " " 

3222 16 241 66 Kınıılı ada Aziziye Akasya 11 Yanm klırglr ve bahçeli ~ 
Yukanda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin mUlkiyetl satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 24-4-f40 

Motopomp Ahnacak 
Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Alınacak 800 lira muhammen bedelli motopomı> 15 ~ müddetle açık ek· 
dltmeye çıkanlmıştır. 

2 - !:ksiltme muamelesi 18-4-940 Pcroembc günQ saat 15 de Konya vn~yet dai
mi encilmeninde yapılacaktır. 

3 - Motopampa ait şartname 1stanbulda Nafia müdürlüğünde, Konya.da daim! 

encümen kaleminde çalışma saatlerinde her gü.n ıardlebllir. (2S41) 

,~-------------------------, Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Lağvedilen Ada Seferleri 
BOyilkadadan saat 7 de kalkıp Heybeliye uğrayarak KöprOye gelen ve K6prQ

Jen saat 18,25 de Adalara kalk:ın seferler 15 Nisan 940 tarihinden itibaren iş'ar 
'hiN'! kndıır millıtrdır. (2947) 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapah Zarf ilanı 
rımn - Çuhane yolunun o+ooo - 9+000 kilometreleri araundakl (23381) lira 

(50) kuruş kesit bedelli şose tamiratı esaslyesi 2·4-940 tarihinden itibaren 20 ıün 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait mukavele projesi, kesif ve evrakı saire Nalla mildUrlO~nde i6rille
bllir. 

Muvakkat teminat (1752) Ura (SO) kuruştur. 
İsteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel maractıana Nafia rnOdQrlntnnden al

mış oldukları vesikaya istinaden bir fen memuru kullanılacatına dair vesika, yeni 
yıla alt ticaret odası vesikası ve teklif mektuplan ile birlikte 22-4-IHO pauırtesı 
ıünfi saat 14 de kadar İzmit Nafia müdürlüğünde müteşekkil ihale komisyonuna 
teklif mektuplarını vermiş olmaları JAz.ımdır. (2697) 

,-Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREh'. ~ 

"' Hakkı Katran Pastilleri ele vardır. J 
Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremiz. için kapalı zarf usullle bit adet yolcu ok>bilsil müba1aa edile
cektir. 

1 - Muhammen kı:rmeU 5.200 olup muvakkat temlıatl 390 liradır. 

a - İhale ı9 - 4 - 940 Pazartesi ıQnO aaat l 1 de Ankarada Dev~et Hava:ronarı 
meydanında klln umum mQ.dürlQk blnaanda toplanacak komb)-on tara• 
tından icra edilecektir. 

t - Bu işe atd fenni ve hususi ıartna melerle mukavele projelerini Havavollan 
Umum :MUdürlilğilnden bedelsiz alı na bilir. 

5 - İhaleye iştirak edecek taliplerin te kllf mektuplarını ı:>evlet Havayolları U
mum Müdürlilk binasında teşekkül edecek komlsyoıı relsllifne ihale saatinden 

bir ıaat evvel vermeıerı !Azımdır. Posta da vlki teahh\lrler kabul edilmez. 
(184%) (%834) 

ı 

Çarşamba gUnU saat 15 tedir. lııteklilcrtn müdürlül:e müracaatları. (2678) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1883 

$ermayesl : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 2S5 

Zir•İ ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
f KRAMIYE VERiYOR 

Zir.at R•nkasında trumbarah ve ihbarsız tHarruf hesaplannda rn 
u 5U lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ctşa~ıdakı 

plana &öre ikram.iye dağıtalacaktır. 

C Adet t .OOD Llralıll 4.000 Lira 

' • 600 • 2.00(J • 
• • ıso • ı.ooo ; 

•• • 108 • c.ooo .; 
100 • -1 • S.000 • 
120 • .. • 4,800 ; 
189 • ZD • 3.ZOO ; 

DIKKAT: Heıuıplanndald paralar b,r sene 1c1nde 50 liradan aşağJ 
düşmiyenlere Umımiye ~ıJftığı takdirde % 20 fazlR!llvle verileeektlr. 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikfuıun, 1 Alan ve ı 11.a&sao 
tarihlerinde çekilecektir. 

· inhi$arlar Umum Müdürlüğü ilanları 
. . 

Cinsi Miktarı Ekelftme tekil Saati -Fillt 10 Ton Pazarlık 10 da .. 11 de İnce kınnap 500 Kg. 
I - Yukarda cins ve mi~darı yazılı l~J kalem malzeme pazarlıkla satın alı"' 

nacnktır. 

II - Pazarlık 15 - iV - 940 Pnzartesl günü hlzalannda yu:ılı şartnamelerde Jta• 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IIJ - Kınnap nüm un esi sözü geçen Şu beden parasız alınabilir. 1 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif edeceJclef 

fiyat llzerlnden % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkür komisyona m!lrac3"' 
atları. 

V - 10 bin kilo haşarat öldüren mayi fillt vız fayda ve kllket marka olacakbf· 
Bunların evsafından mal vermek isteyenlerin numunelerini pazarlık gOnQndet' 
evvel Maltepedc Ziraat Enstitümllze vererek tecrübe ettirmeleri ve pazarlığa ır 
Urak lcin vesika almaları Jflzımdır. (:?806) 

I - İdaremi7.e ait soğuk hava depolan kiraya verilecektir. 
lI - Fazla tafslllt almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Kabatasta lf'var.ım ~ 

mübayaat şubesi müdüriyetine müracaatları ilan olunur.. (2729) 

1 - İdııremizin Ahırkapı bııkım evi~dc mevcut olup 5898 kilo ıskarta kan•yi~ 
çe müteahhiti nnm ve hesabına pa~rlıkla satılacaktır. 

JI - Muhammen bedeli 1658.81 lira, muvakkat teminatı 249 liradır. 
Ill - Pazarlık 29 - IV - 940 pazarte;;lııünü saat 16 da Kabatasta levazım 'C'• 

miibayaat şubesindeki alım satışı komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Nümuneler Ahırkapı Bakım evinde görülebilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 nlsbetindeld tr' 

minat paralarile birlikte mezkur komisyona müracaatları. (2973) 

Kalorifer Malzemesi ----· Frınaada "St6. G6n6rale de Fon derle Ualne d'Antolgne'' f•brikaaının 

TUrklye 

mümeullf 
N. ŞOR ve GESAR ve Ortakları 

flrm asıdır. 

Mezkur fabrikanın mamulAtı olan meşhur CHAPPEE marhlı kalorlfet" 'kaıafll 
ve radyatörlerin tedariki için alAkadarların Bcyoğlunda 1sUkW caddesinde 30

2 

numaraya müracaat etmeleri. Tel: 44934, .. ...................................... ~ 
Sümerbank Kütahya Keramik Fabrikasından: 

tf
_., ... 

SQmerbank Kütahya keramik fabrikası memur ve işçilerinin para btrlk ~··· • 
rini temin ve lhtiyaclan halinde ikraz suretile yardımda bulunmak ma'k:ıadJ~e 
müstenit, merkezi Kiltahyada olmak üzere (Tasarruf ve yardım sandıtı) naırıl1 
fabrika memur ve iştill'ri arasında teşkil edilmiş olan bu .sandığın ilk umurnf h~ 
yeti 21 - J\lart - 940 tarihinde saat 15 de içtima' ederek sandık idare heyeti refsl .. 
ğlne mezkür fabrika mes'ul muhasebeci .si Edip Uygunsoy'u, Azahfına ticaret fl'le 
munı Hüsamettin Öktemi, DQktor Nail Tu zman'ı, Fınn ustası Malik Eseni ve 

11~ 
sap mllraklpllğlne de muhasebe memurlarından Kadlr Kcler'l intihap etmiş 0 

malda !anlivetc b:lslımmı~ l>ıılunrluitı• ;ı~,., "'"""• (3003) 


