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Tayyareleri 1 . Etmesini istedi 
T rondheim Limanına 

da Havadan Müteaddit 
• 

Baskınlar Yapıldı 
... kruvazör Hcİsara Uğradı, Norveç Kıtaları 
4-ansız Bir Mücadeleye Gircrder, Norveçin 
tüy&k Harekcita Sahne Olacağı Zannediliyor 
Al ..... Lo~dra, 17 (Hususi) - Müttefiklerin donanması bugün de 
~ar için tam bir sürpriz teşkil eden mühim bir hareketi 
~w ve Norveçin Stavanger üssünü seksen dakika bombar
~ etti. Amirallik, bombardımanın son derece "ağır,, oldu
~u bildiriyor. Bombardıman bu sabah wırulmıs vP A hvıon 
~elen donanmaya karşı gelmek istemişlerdir. 

- Alman tayyarelerinin attığı bom-
.,.,_.rafl..aıır HanCJ•I baların biri bir İngiliz kruvazörün~ 

• ... - isabet etmiş, kruvamr, bir Ciereceye 
kadar hasara uğramış ise de va7.ife-Merhalede sini yapmağa devam etmiş ve daha 
sonra donanma ile birlikte üssüne a 1 1 ? dönmüştür. il unuyor ar. Donanma tarafından yapılan bom. 
bardıman neticesinde Stavangerde. 

'Yazan: Nasuhi BAYDAR ki hna üssünün tamamile harap ol. 

ŞUr -~ .• doğu ve Almanların işine yaramıya. 
a~a burada tesadu. ettıgı. cak hale geldiği anlaşılıyor. 

t'tr)or1arı:nız dostlardan bazıları so- Trondheim Bombalandı 

~ ~ir~· ban~ ~un~ sörleyiniz; .h~r-f Donanmanın bu hareketi başarma. 
8u ek mıyız, gırmıyecek mıyız? smdan önce hava kuvetleri Trondhe
~ d Z~tlara meşhur sözü tekrarla- im hava üssüne bir taarruz daha 
~. e~ aı~a faydalıdır: "Hazır ol cen. yapmıştır. Stavanger ile Trondheim 
hı' ier ıst · ulh.. l'hn' 

Romanya, Memleketin 
Emniyeti için Yeni 
Bazı Tedbirler Aldı 

~'S ~ ~r ısen s u ~. a . ve, arasındaki mesafe, 300 mildir. Sta-
~, ~phe etmemelı?ır ki, da- vangerin bugün bombardıman edil. lfalya 
~ ~ ınsanca yaşamrut kararın. mesi sırasında büyük bir yangın ve Almanyanın Hazırliklanna Dair 

Gelen Haberler Yugoslavyada Teliiı 

Uyandırdı, Ecnebiler Kontrol Alttna Allnıyor 
Bükreş, 17 (A.A.) - Romanya makamlaN, Bükreş veci

varındaki askeri m~ntakalarda oturan ve yaşı on beşten yüksek 

Bari Memnu 
Mıntaka 

ilCin Edildi 
-0--

italyan Gazetelerinin 

Müttefikler Aleyhindeki 

Neşriyatı Artıyor 
Londra. l 7 (Hususi)- iktı .. 

sadi Harp Nazın Mister Cross, 
bugünkü beyanatında İtalya
dan bahsederek İtalyanın artık 
vaziyetini tasrih etmesi lazım 
geldiğine işaret etmiştir. 

Mister Cross, İngilterenin İtalya. 
yı bitaraf saymakta olduğunu ve on
dan bitaraf kalmayı umduğunu söy. 
!edikten sonra şu şekilde devam et.. 
mistir: 

"İtalyan matbuatının bize karşı 
aldığı vaziyet, en hafif tabir ile has. 
manedir. Halbuki bizim İtalva ile 
hiçbir davamız yoktur ve İWya ile 

Yugoslavya dostluk şartları içinde yaşamak is. r- - - ""'\ teriz. Biz sözü ve özü açık insanla_ 

ltalyaya Kare.1 s. ; rız ve bu yüzden İtalyanın da bize 
S- I k8l'!I vaziyetini açıkça anlatmasını 

R il A I hekliyoruz." 

~~!.~7 (:ususi~ ~!!!:~n 1 İtal~:~n ~=t~ İ~il~~~a-
alınan )ıaberlcrc göre. Yugoslavya fili tarafından dikkatle takip olun. 

· ne· sOvyet Bir~ii arasında bir tice-
1 

maktadır. Bugün alınan bir habere 
ret muahedesfnı müzakere etmek ve göre, İtalya , Bari mıntakasmı m.em-
22 ~nedenbcri iade otun~ıyan dip- nu mmtaka ,ilan etmiştir. Bu müna. 
lomatik mfinasebetleri yenılemek i- be · A • İ 
in b . t bb" -ır1 ·ı 1,... Bcl 1 .se tle hatırlanan bır hadıse, talya. ç ır eşe usc ıo• şı m 11.ır. - A l v d d b 

grattaki diplomatik maha!illn anlatı- mn rnavut ugu işgal sırasın ~ a ~ 
şına göre, İtalyanın Yugoslavyaya ~ı~t~avı memnu mıntaka ilan ettı. 
karşı vazfieU, onun Rusya ile anlaş- ~ıdır .. 
ıruık yolunu tutmasına sebep olmuştur. Italvan Gazetelerinde 

Yine Belgrattan alınan haberlere İtalyan ~gaıetelerine geline~ bugün 
göre, Almanıaı:n Yugoslavy~ budu- Gazet Del Popolo, Londrn muba-
dundan otuz mıl mesafede bır takım birinin Amiral Sir Rog:!r Kcyes ile 
tahşidat yaptıkları göze çarpmaktadır ıSonn Sn fi ~u H ı 

~~~~ nsanc.a yaşam~. i~ hür~i: koptuğu mülahaza edilmi~tir. Sta
~~ sahıp olar~k, hurrıyetlerını vanger şimcjiye kadar sekiz defa 
~ ~.a muktedır olarak, başka. bombardıman edildiği halde, Trond.. 
~ ~ hurriyetlerine riayetkar ola- heim. bugün ilk defa bombardıman 
~~ak demektir. Bu prensıpi ediliyor ve bu hadisenin bundan 
~ğ· r Lokarnodan itibaren suih böyle tekerrür edeceği anlaşılıyor. 
dn~. ~e sarılarak tatbı~ ~t~e~ iste- ~imanlar, . Stavanger'in bom bar. 
~le: arafl~dan hepsı ıy1 nıyetle dımanı sırasında hasara uğrayan İn
·q~t. etnuş olsaydı, pek uzak b.ir giliz kruvazörünün battığını bildirL 
bilirdi ıle, belki bir neticeye varıla- yorlarsa da İngiliz amiralliği bu id
~ ~kEr~~ilen neticenin ne olduğu- dianın esassız oldui'unu ilan etmiş.. 

~anyaban~veyaRumenva~da~he~e~,hus~i hlr~amcl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ gotlermizle d~hi görüyoruz: tir. 
v, .ebe, günün tek hakikatidir. 
~~ ı.iy~t bu iken, "Harbe girecek 
t-ııı_; llrıniyecek miyiz?" sualini sc
~etiken büyük bitaraf olan Şimali 
""1ttt14 __ anın Danimarka, Norveç ısti. 

<Sonu Sa 6 Sü: !'i' 

tezkeresi almak üzere, ı Mayıstan evvel alakadar makamlara E k• K · ı · M b 
isimlerini bildirmiye ve yazılmıya davet etmiştir. Bu davete S ) ocae 1 e USU 
icabet etmiyenler, hapis ve~::ı~.~s· ile cezalandınla- Sırrı Belliogv lu Askeri 

~etı-n· sonraki ruh ve fikir halini 
L~ dikkate almak zahmetine kat
~Orlar? Halbuki Simal Ameri. 
'İ)e . mensup oldukl~rı garp me
~ tıne karşı Almanyanın isynn 
~tını açmış ve bu medeniyeti 
~~l eye düşürmüş olduğuna inan. 
~ı ııı: 1?eraber Avrupahla~ arasındaııı-tıı 1 afa askeri müdanaled'.! bulun
~'\ 1~8:. muhtelü sebeplerle azmet. 
~·ıı!~run.üyarlardı. Amerika efkan 

11 A l . l ' . ~ Hükumet Rumen limanlarında v~ 
manga, sveç e ~:r:.:~:;~~~t,=.""!~~:ı;;ı:~:ı Mahkemeye Veriliyor 

Belkl• de Gelecek Ag fa~~:sı~~~~i~ ~~:f;ıi~en kanun 
Şimali Romanyadaki büyük or. 

manlardan üçünün 30 sene işletilme-
T, Ed k t • si için kira ile Almanyaya verilmesi 
1. aarruz ece ır hakkında yapılan teklif, ask~ri.m.a· 

'' kamlar tarafından reddedılmıştır. 

lngiltere, lsveçe Hazır Bulunmasına Tavsiye Ediyor, 

Holanda Sıkışırşa Müstemleke imparatorluğunun 

Bu makamlar orman işletmesinin ge. 
rek ekonomik, gerekse stratejik ba
kımdan çok mühim olduğunu bildir 
mişlerdir. 

Kendisi, Bazı Zevata Türk - İngiliz ittifakı 

Aleyhine Mektup Göndermekten Suçludur 
Emniyet Müdürlüğü tarafın-

~rrı~Yesındeki yeni değişikliğin e
tıııce 'Yetfoi anlayabilmek için, ilk-

~!') u~rn~rikan bitaranuının sebep- Himayesini Amerika Hükumetinden 
··~el'ik rınde durmak lazımdır A-

lstiyecek 
Yugoslavyada Endişe 

Zagrep, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinin bildirdiğine göre, "AL 
man turistlerinin,. birkaç gündür 
Yugoslavyayı istila etmeleri üzerint
hasıl olan endişe havasını huduttan 
gelen haberler arttırmaktadır. 

dan eski Kocaeli Mebusu Sırrı 
Bellioğlu hakkında bir aydan
beri yapılan tahkikat dün sona 
ermiş ve bütün suç delilleri ta
mamen elde edilmiştir. 

' ilı~ar. harbe girersek: 
' ~ılerin çalışma saatleri fazla. 
~tı' \r unca mücadeleleri11 mahsulü 
~ıe:iner kanunu lıü!tüm::.üz ve 
~ sonra tekrar meriyete ko-

' ;~da meşkük ltaltr. 
lllıı~., 1YaUar t~sbit ve karlar tahdit 
~-ti~. ~best teşebbüse nihayet 
~hillr. iı ıçın diktatô!'lüıt teessüs e. 

~-~~~han Harbindıa4'!ltuğu gibi fi-
~ tdeb~~biti yi · ~elik.eti m-

ır. . ... 

Londra, 17 (Hususi)- İktı-
sadi Harp Nazın Mister Cross, 
bugürıKü beyanatında İsveçten 
bahsederken şu sözleri . söyle
mişt~: 

"Almanya, belki de gelecek ay İs
veçe tecavüz edecektir. Çünkü başka 
bir yerden demir bulamaz. İsveç ga
fil avlanmamağa dikkat etmelidir. 
Müttefikler, İsveçe her yardımda 
bulur.~a hazırdırlar. Fakat İsveç. 
lfler de alabilecekleri her tedbiri al-

malıdırlar. İsveç tehlikeyi karşıla. 
malı ve icabına bakmalıdır." 

Bugün İsveçteki Amerika konsolo
su da Stokholrnun tahliyesi ihtima. 
line mebni Amerika tebaasının şim
diden şehirden aynlrnalannı ihtar 
etmistir. 

İs;eç radyosu İsveç milletinin hür. 
riyetini ve istiklalini muhafaza et.. 
mek hususundaki arzusunu tebarüz 
ettirmekte, İsw-ç'in başka bir mühhn 
mesele ile meşgul bulunduğunu kay. 
deylemektcdir. 

<Sonu Sa. 6 Sü: 2) 

Dolaşan şayialara göre, Yugoslav. 
ya hud udundaki Alınan kuvveUeri 
birkaç fırka ile takviye edilmiştir. 
Slovakyada Macar hud udu istikame· 
tinde Alman tahşidatı yapıldığı hak. 
kındaki haberlerle bu şayialar bir 
birlerine yaklaştırılıyor. Diğer taraf. 
tan; Arnavutluğa son günlerde gön. 
derilen binlerce asker endişe uyan· 
dtrmaktadır. (Sonu Sa. 6 Sü: 3) 

Şahsan Türk - İngiliz . Fransız ıt
tilakırun memleket için zararlı olaca
ğı kanaatinde bulunan Sırrı Bellioğ
lu, bu noktai nazarını memlekete 
yaymak sevdasına kapıtıru~ ve bu 
maksat la bazı mektuplar tertip et
miştir. 

Bir kısmına uydurma cemiyetler 
namına imzalar koyarak muhteviya
tun bir çok kişinin noktai nazan i.. 
miş gibi göstermiye de çalışan Sırn 
BeJlioğlu, bu mektupları posta ile 
memlekette yüksek mevki işgal eden 

tSonu SA. 6 Sü: 4 r Sırrı Rellioğlu 
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Hamidin Ziyareti! 
Yazan: Nacl Sadullah 

füıkQ "Haber" rcllkimtıdc, ŞJ.lr Or• Dünya Rökoru Kırmışız! 
han Seyll Orhon, uzun bir fıltrıı yaz-

mış. Bu fıkra fU cümleyle botlıyor: 
"- Geçen gün, Sıılr AbdUlhnl< Htımldln 

ölilmunun tleüncO yılını kutladık!" (P!• 
vet... Yanlış iktıbas ctliğlml sanmayın: 

Orhan Scy!i: "KuUa:lıkl •. " diyor.) 
Ve f.Jtrıısma ~ cilmlcylo de\•am edl-

yor. 

"- Ust da iki sene cwcl Çl!illk I'arkın· 
ı'fa rastgıilinl Um!" 

Bu tesadüfe bakılırsa, llç sene ~\-vcl 
kaybettiğımiz Abdı.ilhnlC '.H:imlt, iki sene 
cvvQJ, dünyayı f.Jyarcte gelmiş olacak: 
Bence, Orhan Seytı, Abdü1hak Hdmldln bu 
ziyaretini lfs:ı etmemeliydi. Fakat maale
sef, bir kere ok yaydan çıkmıı bulunu
yor: Ben temenni ederim ki, H€ımldln bu 
kaçamnklnrı, Bııyan LU!)ocnln kulağına 
kadar ı;IL:ncıain! 

• 
Şekerin Tadı! 

Ş kc:r tabrlkab.nmızın bir ıeneUk ktı
n, bir milyon yedi yQz bin lırayı 

bulmuş. Bu hM:ıpça, bu fabrikalar, halka 
"~eker" in yerine "Jcfır" ını dağıtsalar, 
dahil 1sabd olacak: ÇUnkQ bu "kllt" ıı:ı bi
ze "şeker" den daha tatlı gelcce~i muhak
kaktır. 

Zaten, fabrlkalarn temin etUğl ktınn bO
yQklfiğünden de, bize hayli p:ıhalıya mal 
olmasından da belli ki, "şeker", snde taUı 
değil, aynl zrunnnda hayli "tuzlu" bir gı
dadır. 

B c~ bin metra nıcaafcde yapılan koşu• 
nun rökorunu, vııkttl dQnyrının en 

güzel pisti üı.erinde ve dünyanın en çeUn 
rakipleri arasında yapılan bir müsabaka
da Flnlandıılı atlet Falsto Maki tesis et
miş. 

Halbuki, geçen hafta, İıtınbulda bir kır 
koşusu yapılmış ve 1ntmurlu bir hnvıdn . . 
bır dağ bnşının, çamurlu, bozuk yolların• 
da 5000 metre mesafe içinde tamamlanan 
bu yanşa giren ııtıctlcrden tıç tanesi de 
dünya rökorunu kırmıeıar. Finlındılı rd
kordmenln on dört dakika 8 saniye içinde 
aştıltı bu rnesafı.-yl, Ahmet ndındıı bir \'a• 
tandaş on üç dakika otuz iki saniyede, Ya• 
şar isminde bir vatandnı on Uç dakika 40 
lllnlycdc, Todort isminde bir vatandaş dı 
on Oç dakika &O sanlycd koşmuıı. Tanın
mış sıxır muharrirlerimizden birisi, bu 
neticc-lcrln alınabilmesini imklınsız bulu-
1or ve: 
"- Ya nonomctreler boT.Uktu, yahut 

dı mesafe iyi olı:Olmemlştll" diyor. 
Bilmem, n kndnr knf:ı, göz kıran spor• 

cularımızın bir rökor kırmalanna neden 
şasılıyor~ 

Hem, rökor, kronornetrelme ince ince 
ölçtılcn, natlk bir ecYdlr. Belki de. o yal· 
murtu, karlı bowk yolliırın mlhnetlne da
yonıımamıı, kendi kendine kınlmııtır. 
Şimdi, elin rlSkonınu kırdılar dl1C!, kendi 
sporculanmızın kalblcrlnl mi kıracağız? 
Düşman rökoru de~ll mi? Var11n tosun 
dcllkonlılanmıı., ~stedlkleri kadar kıraın
lnr: Canlan anıt ollunl 

lHAI CASU11All 
'PJtUlfı---

'fefrfka No. 31 Yazan : Theodore Felstead 

Oskar, Mariyi Atlatıp 
Brüksele Kaçtı 

Kadın parayı alarak çantasına 
attı ve anlattı: 

- Üç dört gün içinde dönerim. 
Sen de istediğini yazarsın. 

Oskar, arkadaşını teşyi ettikten 
sonra düşündü. Bu }larayı alıp sa
vuşmak, yahut kadının dönmesin! 
bekliyerek ona bir miktar yem 
vermek mümkündü. 

Oskarın maksadı bin sterllne 
dokunmamaktı. Fakat Ostcr Ha
nish ile bu Mari kendisini tnras. 
sut ediyorlarsa vaziyeti ne olurdu': 

O halde beklemek gerekti. ı 
Marl, bir hafta sonra geri döne. 

rek İngilizlerin Thanet'deki hava 
:rnOdafanlan hakkında bir tıık:m 
malumat getirdi. Mahimat fena de. 
ğildL Ve bunlara dayanara!t Bcr. 
line parlak bir rapor gönderile. 
bilirdL 

O&kar, Marlyi ok~;ıc.lı ve crtesı 
gün paranın hazır olduğunu söy
ledi. 

Mari paranın nlınıvı sırasında o. 
ııunla beraber bulunmak istedi. 

Fakat Oskar razı olmadı ve: 
- Her halde, ded:; banker p:... 

ranın verilmesi sırasında iıçünt:ü 
bir şahsın hazır bulunmasını iste
mez. Sonra parayı almadan rapo
ru da vermek lazım. Çünkü rnpo. 
ru bizzat götürecek. 

Bunun üzerine ertesı gun yeme. 
ği birlikte yemiye kıırur vererek 
ayrıldılar. 

O skar, ertes\ gun Hanish ın 
bulunduğu yere saat onda 

gidecek, Hanish 'i görecek, işin mu. 
vaffııkıyctle neticelendiğini bildi re
cek, sonra doğrudan doğru. 
ya Victoria istasyonuna giderek 
trene atlıyacnk, daha sonra 05-
ted 'c hareket eden !lk vapurla gi. 
decekti. 

Osknr, ertesi sabıb, bOtOn eşya. 
sını otelde bıraktı ve Mariye hi. 
tap eden bir mektubun içine yüz 
sterlin koyarak şu satırları ~~zdı: 

"İşler bozuldu. Vakti geçırm~ 
den kendini kurtarmıya bak!'' 

Osknr, ertesi snbah faaliyete ge. 
çip ve Hanish ile on dakika ka. 
dar görüştükten son:n, Victoria is. 
tnsyonuna koştu. 

Marinln· kendisini tarassut edip 
etmediğini anlamak için etrafı gö. 
zetledi. Fakat onun bir izine tcsa. 
düf etmedi. 

Halbuki kadın, arka arab;alonn 
birine oturmuş gazete okuyor ve 
onu gözetliyordu. 

Oskar, Brüksele gitme~ üzere 
ıirinci sınıf bilet aldı ve trene ot-

lıyarak bir köşeye oturdu. 
Dover'e varan cas~s bir gemiye 

atlndı ve Ostcnd'e vardı. Sonra te
yahatlne devam eder~k Brilksele 
gitti. Maksadı şimdilik buraya yer. 
leşmekti. 

Oskar, rnemnundu. Bütün proje. 
sini muvaffakıyetle tatbik etmi~ti. 
Ve Brüksclde eğleniyordu. 

Fakat bir kaç gün sonra otele 
döndUğü zaman Marinin kendisi
n: beklediğini gördü. 

Mnri derhal onu çağırdı: 
- Neredesin Oskar, burada işin 

ne? 
- Safa geldin, yahu! 
Fakat Oskar kekeliyordu, scınra 

Mariyi bir tarafa ç~kerck anlattı! 
- Bir adamla hemen görüşmek 

için talimat aldım ve onun için 
geldim. 
Kadın dinlemedi ve yava§cacık 

~antasını açarak ona gösterdi: 
- Ya beş yilz sterlin, yahut ö. 

lüm! 
Oskar derhnl parayn davrandı, 

ve beş yüz 9tcrlini verdl. Mari de 
bu paraları revolverin yanına yer. 
leştridi ve: 

- Allaha ısmarladıkl 
Diyerek gittl 
Hain casus ise başına gelecek !e. 

ıiıketleri bekliyordu. 

M üliızim Alfred Borgmann, si-
vil elbisesi giyerek bir gün 

lngiltercnin Halurck limanına çıkıp 
pasaport dairesine doğru ilerledi. 
Pasaport dairesl, yığın yığın mu. 
hacirlerin evrakını tetkik ile meş.. 
guldü. Memurların yorulduktan 
sonra onun evrakına lilzumundan 
fazla el-C'mmiyet vernıi)eccklcrini 
sanıyordu. Sahte isimli bir pas3-
port taşıyordu. İşi gilcü turist a. 
ccnteliği idi. Hakikatte bir istihba
rat zabiti idi. Yani c3sustu. Ve Al. 
manya donanması hesabına hare
kete geçmişti. Maksadı harp kop. 
tuğu takdirde, İngiliz donanması
nın ne şekilde harekete geçeceğbl 
anlamaktL 

Yakışıklı ve şık bir adamdı. Pa. 
saportunu takdim ettıği zaman, 
Skotland Yard memudarınm dik
katli gözlerine aldırış etmedi. Se
yahatinin hedefi hakkında sorulan 
suale cevaben şu cevabı verdi: 

- İskoçyada yerleşerek oir 1n. 
•giliz. Alman turist cemiyeti teşkil 
etmek niyetindeyim. 

{D~vamı vnr) 

TAN 

1 Yaşı 

Bir Kız 
Kaçırıldı 

:······ ... ··· ... : . 
f Y anyana İkiı• 

i Düşm~~ j 
1 Gemısı ı 

Demir Beyannamelerinin 
Tas "fi şi Dün Bitirildi 

1 

Galatada Minerva hRmnöo yaz?ha. 
ne l bulunan Şark istihbarat en tltli. 
müessislerinden Kbım Kavulun 
kızı on dört yaşında Jale diln 
sııb h bir genç t a r a f ı n d a n 
kaçırılmıştır. Jalcnin ailesinin 
iddiasına göre. kız. Şişlide Halis. 
kArgazi c ddesinde Sırmalı apartman 
sahibi Muhlis Sırmalının 13 yaşınrla. 
ki oğlu Şakir tarafınıinn koçırılıru§
tır. Vaka şöyle olmuştur: 

~ Tücca~ş Gii" 

j sli~~:~ ~y~~:~~::ı~k~~; 

Nişantaş orta mektebinin altıncı 
sınıfına devanı eden Jale, dün ıabah 
rnektebe giderken önüne, numara1ı 
malüm olmıyan bir otomobıl çıkm1g 
ve Şakir Sırmalı kızı tanına alar3k 
süratlc ortadan kaybolmuştur. Hadı
seyi haber alan Jalenin annesi Ni. 
ıanta ı merkezine gide'"ek kızının 
bulunmasını rica etmlttlr. 

Jalo ile Saldr, her tarafta aran. 
maktadır. 

ADLiYEDE: 

·"Cumhuriyet.. Davası 
Yarına Kafdı 

İbrahim Hakkı Konyalı tarafından 
gönderdiği tekzip mektubunu neşret
m lyen Cumhuriyet gazetesi nevriyat 
müdilrü Hikmet Münif aleyhine açı. 
lan matbuat davasına dün de altmcı 
ceza mahkemesinde devam edilmiş. 
tir. 

\ 

YeryUzütıde, düımanın sulh ve süklln içinde oturabildiği 
11egô.ne ger: Limanımızda bir /ngiliz vapurile 

bir Alman gemisi yanyana 

Suiistimal T ah.kikatı 
için Vekalet en iki 
Müfettiş Gönderildi 

İkinci Asliye ceza hAkimllğinden Münakalat Vekaleti Teftiş Heyetinden iki müfettic:, bazı 
gelen tezkereden, 17.1.940 tarihinde ~ 
Ethem Ruhi Balkanın vekili bulun. yolsuzhtklann tahkikatı ile meşgul olmak üzere dün sabah An-
duğu Şafi Ağaya alt bir dava olma. karadan şehrimize gelmiş ve Liman Reisliğinde çalışmıya baş
dığı anlatılnuıtır. Dinlenejı şahit l'm. lamışlardır. 
lak. komisyoncusu Tahir Ömer, tek. 
zipnameyi k endisinin !Öyliyerek N.ı. Deııl.t.yolları ijhltme!~rındc rrıeQgul renin aleyhinde bularak ıadll ctuk. 

Mufettişlcrin bugUn de Liman ve ı müteahhitle yapılan mukıweleyi ida-

bit Gökauya yıu:dırdığıııı ve postnha. olmaları muhtemeldir. Teftişler Bu münasebetle eski muameleleri dt> 
neye bir &ureti ile bero.bcr verdiğini mümkün olduğu kadar kısa zanıan., gözdem geçiriyoruz. Ortada bir suiis. 
söylemiştir. da b it irilecek ve netice bir rapo.:ln timal • ktur uh sebc miidilrü. 

Hikmet Münif, bu şah! in lf d Münaıtaıat Velealelınc arzecilcce"K ır.

1 
nün şınaen ayr masl e hu mesele 

Jle Ahmet Eserin söylediklerinin bi- Bu müfettişler tarafmdan dünden alakalı değildir." 
ribirlnl tutmadı!ını blldirml~ ve ~a. ltlbaren yapılmasına baş~an:m ' tah. Gemi Leşleri Çıkarılıyor 
hadetlni kabul etmemi~lir. kikatın Liman İşletmesi ve Denizyol. Senelerce evvel A!'ıtrknrıı ve H.ıy-

lbrahlm Hakkı Konyalı, Cumhurl- ı 11 1 kk d larındnki su istima. er .a rn a YD- da'rpaşa açıklarında b:ıtan iki ge:nL 
yet gazetesi tarafından tahkir edıl. 1 k ı k k t' k d 
diğini isbat için davasını teşrih ey. P.ı ma ta o an tet ı. a :~ ~'in ın an a. nin enkazı çıkarıl:ıcaktır. Bunun için 
liycceğini bildirerek yazılı bir lznh. lnkalı bulunduğu bıldırthyor. dGnden itibaren faaliyete geçilmiştir. 

Liman işletmesindeki su suiistlma. Gemiler dinamitle parça1an3cnktır. 
nameyi okumuştur. Bu izahnamede 1i tahkikatının tık kısmı bitmiş J!İbi. Bu suretle su altında bulunan enka-
Yunus Nadi ve Cumhıı:-iyct gazete- kl 
sinin karakterini tebarüz c\tireceğini dir. Su ağızlıklarının ve su tan arı- zın çıkarılması daha kclay olacrıktır. 

nm bugünkü vaziyetle•·i hak~ .•• nda nı.- Dinamit kullanılacağından hareket 
söylemiş ve Yunus Nadınfn n a::isin. 1 h 1 k d D 

ı 1~1.k' por ar nzır anmn ta ır. un ycnı- halinde bulunan deniz nakil vasıtala-den bahsetmlye ka kmı~tır. ,., ım, 
bunları dinliyemiyeccğini ve mnhke- den gelen iki müfettişin bu hususta rırıın dikkatli bulunmc\ları Liman Re-
meyi lüzumsuz yere işgalin mannsız tahkikat yapan müfcttisı~rle tem:ıs- isHğincc tamim edilmlştlr. 

larda bulunacakları duyulmuştur. Sakarya Serbest Bırakıldı olduğunu söyliyerek bunların yazılı 
olarak mahkemeye verılrliği takdirde 8 Köstencedcn aldığı Y:ıhudı muha. 
okunacağını beyan etmiştir. Dentzyolltırındnki sufütimal tah- cirleri lskenderunda bekliyen ya. 

Maznun vekili İrfan Emin, posta kllcatının derinleştirilmesine ve b:ızı bancı vapurlara nakletmek üzere se
makbuzunun defterdeki suretinin rakamlar tesbitine lüzum görülmiiş- yahat ederken İngiliz kuvvctlcrı tıı. 
celbini istemiştir. Müddeiumumilik, rafından tevkif edilerE>k Maltaya gö
tahkikatın tekemmUl ~ttığinl, fııkat tür. Sabık Denizbank umum müdti.r türülen Saknrya vapurıt hükumetin 
davacının davasını teşrih ve maznu. muavinlerinden Haruna li.i7.umundan teşebbüsleri neticesinde serbest bıra. 
nun da mildafansını hazırlaması u;ln !azla harcırah verilmesinde, ô zaman_ kılmıştır. Yola çıkan v:ı.pur yakında 
dı;ruşmanın ba§ka güne bırakılması ki Denizhank ve halen Dcnizyollnrı limanımıza gelecektir. 
Uzerine, iddianamesini nonradıın bıl. işletmesi muhasebecisi iken görülen 
dlreceğinl öylemiştir. lüzum Uzerlne vazifesl:ıden uzakl::ı~- Binbirdirek Temizleniyor 

Mahkeme, İrfan Eminin talebini 
reddetmiş, davacının davasını izah tırılan zatın ne dereceye kndar me. 
ve suçlunun mildafaasmı yapması i. sul olduğu tahkikat BOnundn anla~ı
çln muhakemeyi başka süne bırak. labilP.Cektir. Bu sulistima1de muhase. 

Belediye, Binbirdireğin içini te. 
mlzlemeğe karar vermiş bulunmak· 
tadır. Binbirdlrck dnhllinin yüksek. 
!iği 12 metre olduğu halde toprak. 
taş dolması yüzünden bugün ancak 
5 metre trtlfaında bir saha kalmıştır. 
Böylelikle Binbirdirekteki direklP.
rln kısmı izamı toprak altında kal • 
mıştır. Belediye, bu topragı kaldırıp 
içerisini elektrikle tenvir etmeyi dü
şünmektedir. 

beciden başka daha ba:ı:ı kimselerin 
Bir Suçlu Tevkif Edildi de mesul tutulacakları zanucdilınek. 

Bir sene kadar evvel Aksarayda, tedir. 
Yedikule - Sirkeci hoıttında iş!iyen 
bir tramvayın altında kalan 12 ya. 
şında Muzaffer, tramvayın altından 
çıkarılırken kullanılan kriko aletini 
iyı idare edemiyen, Aksaray dcpoı;u 
ustabaşısı Osman, Muzaffern ölünıii
ne ıebep olmuştur. Bu suçtan, ikinci 
ağır ecza hakimliğinde muhakeme e
dilen Osman. dün mahkemeye karşı 
ağır sözlerde bulunduJiu için mahke. 
mede tevkif edilmiş ve cürmü meş. 
hut mahkemesine sevkeclllmf~tir. 

• 
Diğer taraftan, bu hAdlse tnhkfk e. 

dilirken başka bir suiistimal daha 
meydana çıkmıştır. 

Dcnlzyolları müdürünün &§ağıdakl 
sözlE"zle kısman tekzip ettiği bu sui. 
istimal yalnız hayvan yüklü vapurlll
rın temizlenmesine tah.oıı edilen 100 
lira masrafın bütiln vapurlara teıı. 
mili suretile yapılmıştır. Umum mı.i
dı.ir bu hususta şöyle demiştir: 

" -VRpurlnrın temizlenmesi ~çin 

Uo.ooo Lira 
Milli Piyangonun 1 inci çekiliş bi

letleri ıntılığa çıkarılmıştır. Biletle. 
rinizi bugünden alınız. 80 bin lirayı 
kazanacak olan bilet belki yarına ka· 
dnr satılmış olur. 

. ·• ' ·· • ,•'. ,..'f • •' .~· ··~ ':yf: l' .... , · İ~ •:-, ·~<~ı.:.)",t•~ · 1 • "; .·-· . ' 
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1 di.ır. bitmiştir. Mevcut stok h11kk111'' 

I
T.caret Vekaletine telefonla ın~tiı~ 
verilmiştir. Kararname htlkmiıne 

j re bugünden itibaren beş gütl ıçııı; 
cllerlndc d mlr bulundurar.lnr!.k 

1 demirleri Qtmıyacakiardır. Jlli 
met bunlardan ne mi!<tarını alsCP 
ise alakadar tüccara r~smi meıctııol) 
o miktar demirleri angaıe etınlf I<~~ 
caktır. Bundan sonra her tüccat' '• 

'ı dlslne gelecek mclttub göre dctıl 
, lerlni satnbilcccktir. ~ 
1 • • • ~i 
I Demır, bakır, kalay bırlı~ & ~· 
, Demir, bakır kalay ve madell1 }lJ' 
ya Umited lrketlerinın b!.r bfrlilt 13~ lindc çalı§ması t karrur etmiştir. rd· 
na dair nizamnamenin bugOnJeJ(l! 
gelmesi beklenmektedir. Dün bB , . 
ve kalay tüccarları toplanarak tıı pi: 
cut stokları ve yoldtı bulunan .at1,e~ rişleri tesbit etmişlerdir. oerıc lJ' 
Limited şirketi de birlik eklini~ 
Cllktır. Bu maksatla Ankaroya gl J1t1' 
olan şirket mUdüril S!ldullah şed,11 
mize dönmüştür. Şirket Mıs~ 
külliyetli deri getirtmış ve LitV Uc' 
ya da deri göndcrmi tir. t>crlc ıı' 
birliği diğer birliklerden daha geb~ 
faaliyet gösterebilecek vaziyette 
lunmaktadır. 

Yapak ıatışı !}o 

Yapak mübnyaası için Ziraat ~~c
kası faaliyete geçmiştir. AncslC p$~ 
carlar bankanın yalnız üç nevi Y' ~· 
almasını ve diğer kaliteleri alJ'tlsoıı
ıııru yerinde bulmamaKtadırlar. etıilt 
dan rlolayı tüccarlar bankaya lt rdı!· 
catıç teklifinde bulunmamış1a,r19r 
Dün bu maksatla borsada tUcC 
arasında görüşmeler yapılm1~tıt• 

BELEDiYEDE : 
• 

Vali ve Muavin• 

Tefticler Y aptalor . 
~ d~ı:ı 

Vali Lütfi Kırdar, dün Yıld~ıeb'' 
yatı mektebile Kız Muallim ı_ııc ttl'i:
ni teftiş ve ihtiyaçlarını teı,1>ıt e ıı'ı>:: 
tir. Bundan sonra Balat ve !{ası \'1JI• 

şadakl halk hamamlarını g~zeı1 51111" 
deniz hastanesi karşısındnkUt'i ~ıl' 
çocuk bahçesi haline gettrnme~ıre~· 
susunda alakarlara icap eden rı11'ıı 
tifleri vermiştir. Halk hamamlt\,~' 
bu hafta halka açılması katB\~ 
nlmıştır. Vali, akşam üzeri e1~11dıt 
idaresine giderek, geç vakte ul ol· 
müessesenin lhttyaçlarile me~g 
muştur. tyıılll' 
Diğer taraftan belediye ret;i 9011' 

vinlerinden Lutfi Aksoy da. ~ ~e t~ 
şındakl 52 inci mektebin anun p ' 

sisi kararlaşt1nlan büyük parle ~~ 
hazırlıkları gözden geçirmiştl~Çırı ~ 
parkta çocukların eğlenmeleri f'Bf' 
cap eden her şey yapılacaktır. 

11 
J<I' 

km ağaçlandırılmuı ay sontıt1 
dar ikmal edflec~ktir. t'1 t' 

Lfttfl Aksoy, tetkiklerine deVft ,•C' 
derek, Ayaspaşa _ Taksim asfa l<t~~
lunun iltisak peyda ettiği no tcil e· 
bulunan ve clrkin manzara tc~,u Jle 
den binaların vıkılması husıı01c Y 
meşgul olmu t~r. DolmabahÇ 11 si' 
nen ve Tophaneye kadar u~n~l( 1't' 
hada faaliyet füırlemi<rtlr. Bıt1rsfıfl' 
nalnr yıkılmakta, nrsnlann c 15ıccıe: 
duvar çekilmektedir. Kabntaşd ıı 1'

5 sinin önünde bUyilk bir mcV 
8
11 ~ 

pılacnk. oradaki mendirel<t~19rıı:0 ~ 
metrelik bir kısım da dold~ı~jğl 1 

müstakbel meydanın genıŞ • 
metreye iblôğ edilecektir. cıo1' 

Gazi köprüsünün iki tarafın1~1c:tı1" 
ma klfllmlarına alt demir pa~cl"1ı~ 
Jar, Almanyndan çehrimiıe 1 ıı~11e 
Ur. Bu kısımların etrafındal< rtetlfl 
narmnklıklnr kaldırılarak. Ftır~ 
demir parmaklıklar konulB~ ı 
cs:::==-:::ı:o:ıo======~~ 

Bir Ceset Tahnit Ediliyor 
Porsa Amerikan gemisi birinci su. 

varisi Aleksandr Villiyam, gemi ka
ra sularımız haricinde iken gemıde · 
ölmüştür. İstanbula çıkarı.lmı ceset, 
üzerinde tetkikatını Yl!Pan tablbladıt, 
cesedin defnine ruhsat vermiştir. Ce. 
set, 1stanbulda tahnıt edilerek Amc
rlkaya gönderilecektir. 

- Fıkrı muharrlrlerlnlz: klmlerdlrT yalnız Sadri Ertem ve Nıisuhi Baydar. .._j 
ııra sıra ba5ka gazetelere de yazı yazar- T A K V 1 IY' ~ 

Palto Hırsızı Mahkemede 
Üniversitenin muhtelif fakültele. 

rlnden palto çaldığı iddia olu nan Hü. 
seyin Hüsnü Altınöz, hırsızlık su. 
çundan ikinci &ulh ceza hAkimllğino 
verilml~tlr. Birinci sorgu hAklmllğln. 
de katt tevkifi yapılan Hüsnünün mu 
hnkemeslne yakında ba1ulacaktır. O 
gün 26 talebenin isticvabı yap1lacıık. 
tır. 

Bu muharrirler, baıka gazetelere de 

fıkralar yaurlır mı? ~ ~ ı Gazctcmb:e roman ve hlltllye yazan r------- O ~ 
C - Gar.ct«!mlzde ııra ~·ra ''"~a de- muharrirlerin isimleri bu listeye dahil 18 Nisan 194 

vamlı olnrnk fıkra ve nııık11lE> yazan dc!ildit. }; 
tırknde~lnnmız eunlardır: M. Zckıırlya • p E R ş E M B •. ı~ 
Sertel, Sabiha Zekeriya Sertel, Ömer 

30 
ıcııııırtı· ~il 

Rıza Doğrul, Aka GilndUz, Doktor Ga- s - Nlvan yDzoııu sol ele mi, yoksa 4 {lncU ay Gfin: ııumt· 1~ 
5 llp Ata, Sadri Ertem, Nacl Sadullah, eağ ele mi takılmalıdır? Arabt: 1358 ~tsııfl· 

Burhan Felek, Ulunrıy, Refik Halit, ,C - Evlilik yfü:OiU, nişanlılık devre- ReblOlevvel: 10 ıt·14 
Sadrettin Col!ıl, Şükılfo Nihal, Vefa Bir- sinde sol ele, nikdhtan sonra dn sağa ta- Güneş: 5.l 7 - Öğle: ııı 5~ 
ı;on, Faik Sabri Duran, Zeki Mesut, Ze- kılırsa da bu usul ve ~ekle riayet İkindi: 15.59 - A1<ş3m: 3.ııo 

._ı.._ı_n_ı7 ... a_. -N•a"l."'!""ıh•l • B• n•v•d•nr •.••• -B•u•n•la•rd•n•n-•m•e•C'•bı.ır•l•ı1•e•~i.td.'.r·--------••I ! ~atsı : 20.28 =~~.~~~ 
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BUGONI 
~ ,,,, .. , .. , ..... : 
Q Jılolandada mı? 
tızcın: Ömer Rıza DOGRUL 

'l lliinkü telgraf haberleri ara
Slııda mühim bir mevki alanı 

i . bitnraflıklanm koru-
. r~ aldıkları müdafaa tedbir. 
· u bitaraflann başında Ho. 
\'c nelçika ile knrsılaşıyoruz. 
llolanda ve Belçika ordulan, 

h ~ tarafından vukuu muhte. 
~ tecavüze karp gelmek üze. 
~ tlnektedirler. Bu iki memle. 

haldı bir endi§e ile, karşılaş. 
il} olsalardı büyük masrafları 
floa:ak, hatta her gün bir mil. 
\ tin sarf ebnektc.n çeldnmi~·e. 
'ildi.tedbirleri nim.ağa Iiizunı gör. 

'ııt 
~tı Yuıda billıassa Holanda ile 

1 ?l~rak onu endifeye düşüren 
lltı~ tzaha çalışacağız. 
~danın, Alrnanyadan endişe 
d ilk sebebi, İngiltcl'eye nis. 

ll\ııı aha yakın olan sahillere sa. 
lstu Bsıdır. Almanlar bu sahiller. 
~ ade etmek \ 'C bunları tab. 

ve ha,•a üssü yaparak İngil. 
-~e ~ etmek istiyorlar. 

ti\·ayete göre Alınanlar, Ho. 
hükf.ınıetine bu sahillerden 

il ı.~ç~n müracaatte bulunmuş. 
0
"«1lGa da bitaraf kalmak iste. 
llllatarak Alınanlann talebini 

l )tir. Dolanda hUk<imeti, bu 
triıı lntişanna meydan venni. 

,;ıeseıeyi bertaraf etmişse de 
~tedbirler almak lüzumunu 
~ ve ona göre hareket et. 

~ lıarp sırasmda ela buna ben
\'· hadise vuku bubnuştu. Kay. 
,i!belnı., Holandaya bir ültima. 
?nde.ımiş, fakat Holanda hü. 

tiiat diplomatik hünerin azamisi. 
· ererek vaziyeti idare etmiş ve 

'Dcak Büyük Harbin bitme. 
ıt.~nra öğrenilmişti. 

. a, şiiphe yok ki '\'aziycti btt 
lroı_ıdare etmekte bakladır. Çün. 

~ti lldalrlar, 8 milyonluk bir 
:~ tleı- ve 80 milyon Almana 
~llle!e mecalleri yoktur. 

~ ~~Dolanda. 193~ cJan ffiba. 
"' ~ ıniiiafaasını tatızbne baş. 
~l ....... uıa J.1u~'!rc.;,lı'1 ~cıtti'h. 

1lı ettı. Bunmıla beraber Dolan. 
· l!~ llkadderatı iki devlete ballı. 

[_lfoı_ltrdan ibiri İngilteredir. Çün. 
~ -..ıtda müstemlekelerlnl ancak 
~-ecı·~0~nması sayesinde muha
\.~Q i'<>r. Diğeri de Almanyadır. 
-~>'\ • endi topraklannı ancak Al. 
\•ili lle dost yaşıyarak muhafaza 
'~'<>r. llolanda bu yüzden bu iki 
~~t arasını boz.nıak istemez. 
~ç ~lınanyanın vaziyeti gfin 
~ 'fJ t 1şupheli bir mahiyet aldığın. 
~ ted~·lllda, lbitaraflığnı korumak 
~d ır almak utırannda kaldı ve 
~ ~ lbenıleketin bir kısmını su 
"~'l~ ayı da göze aldı. 
. 'l~ danın müttefikler lehinde 

>:eı-re kadar şüphe götürmez. 
~"'(lerlıoıa~dahlar, liberal bir mil. 
,,) \'e istiklallerine aşıktırlar. 
\ tt01 111nın harpte nıuzaf!e.r olması 
b ~~danın istiklalini ka~betme. 
~~ ~ olabilir. 

~' ~"ıl1lllla beraber Holandanrn e.n 
~ ~:ili ba~h emeli, memleketle. 
~~. l> .~ahnesi olmaktan koru. 
~ hi t~Unkü, toprakla doldurarak 
'~ ~ 1kleri arazi~i, yeniden su al. 
' ~ti ıraknıay:ı, Holanda ıençli&i
\İ ııı_bıını dökmeyi; güzel şehirleri. 
·~i ~r kasabalarını, \'e eşsiz mil. 
~ ~t •rap ettirmeyi istemezler. 
~il~ l!olandalılar hürriyet ve is. 
~ ~ nuı tehlikeye dil tuğünii gö. 
\ ~~p lnulıakkak ki harbederler. 
~ ~ ~t e~Ccekleri için gafil avlan. 

tte ~lll.ıyor, ellerinden gelen her 
111i t aşvurarak müdafaa tedbir. 
~flı.,~ttı.anılanıağa bakıyorlar. 
~ll~t Jı anı? taarruza uğraması tak. 
~ •tttr.klçıkanın faaliyete geçece. 

\ d~ 1 lerin de drrhal ikisine 
•ilu,:d-ekleri, zerre kadar ~ilp. 
{)lltı'<Qtıez. 

l ti i . 
• q'-t sın şayet sıra Bolandada 

~~" ~~i :muharebe de müttefik.. 
lıt. anlar arasında ''uku bula. 

~111"P Filomuz Dün 

~-t·'"dırmaya Giffi 
ltdai 
l'~lr • 17 (A.A.) - İki günden. 
~ l3an~ağmda bulunan filomuz, 

tıannı 1rrnaya hareket etmiştir. 
~ bili:~zın burada bulunma
~~ 'l'e . ade, donanma muhte. 

• 1 )'l>ıla kırdağ muhteliti arasında 
1lar, ~·!'\ \>oleybol maçını Teklr-
n f\ıtbo(c ayni takımlar aruın
li~ kll'\açınt da 5 - 2 bahri. 

aıannuslarclır. 

iRAN VE 
TURKiYE 

··············ı 

• 
Son Defa Müttefik Kıtalar 

Birbirlerine 
Yardım Edecek t 

·~' ~ .~(,.(\) l 
Bir fran Gazetesi, Sark 

Memf eketleri Arasında 

Cepheye 

GiDEN 

INGILIZ 

Askerleri 

• • 
ı 

ı • 
l 

Norveçte Hemen 
Ilerliyebilirler 

Birlik Yapılmasını istiyor 
Tahran, 17 (A.A.) - Hususi Mu.. 

habirimizden: (İttilaat) gazetesi şark 
milletlerinin birleşmesi başlığı altın. 
da neşrettiği başmakalede şöyle de. 
mektedir: 
"Şark memleketleri aralarındaki 

küçük ihtiliflan unutaralc siyasi pakt 
lar ve iktısadi anlaşmala;- akdi su.. 
rctile birleşmiye doğru kendilerine 
yol açtılar. Hali hazır bu birleşmenin 
bütün kıymetini gösterdi. Şark mll. 
!etleri yirmi sene sonra kate~tikleri 
yolu ölçebilirler ve tchavvüllerini 
temaşa edebilirler. Son harpte mu. 
hatip devletlere hizmet için silahla. 
nan bu milletler bugün Asyanın hu 
köşesinde sulhü ve bitaraflıklarını 
muhafaza için kuvv~tli bir mania 
teşkiline çalışmaktadırlar. Şimdiki 
halde İran Şehinşahı hükümetile 
Türkiye arasında böyle bir birlik ve 
böyle bir kardeşlik hakimclir. Bu iki 
memleket herhnngi bir ihtimal kar. 
şısında birbirlerine yardım edecek. 
lerdir. Propagandaların yardımı ol. 
maksızın tabiatile teessüs eden bıı 
birlik cihan siyasetinde yeni bir va • 
kıadır. Avrupa milletleri evvelce 
maksatlarının aleti olan bu büyük 
kıtnnın açılmaz bir mania haline ge. 
leceğini hiçbir zaman tasavvur et
memişlerdir." ___ , __ 

Se11ıao Fel81<eli 
Bosna Köyü Halkı 

Edirneye Naklediliyor 
SeTier, lzmirde de Mühim Tahribat Yaptı 
Edirne, 17 (TAN Muliabirln

den) - Tunca dündenberi 2,30 
santim düşerek 4,68 metreye 
inmiştir. Fakat, Bosna köyü he
nüz tamamen sular altındadır .. 

Scy1Ap yüzünden su bendinin 500 
metrelik ıkrsmı yıkılmış ise de nüfus. 
ça zayiat olmamıştır. 

Mevcut bütün kayıklar Bosna !kö. 
yüne gönderilmiş olup !halkın kur. 
tarılmasına ve Hadımağa mevkiine çı 
kanlmalanna bqlanmıştır. Şimdiye 
kadar 550 ye yakm kadın ve çocuk 
Boma köyünden kayıklarla Edirne.. 
ye getirilmiş ve hunlardan bir kıs. 
mı akrabalanna, geri kalanı da Ka. 
raağaçtaki göçmen evine misafir e
dilmişlerdir. Köyde kalanlara yiye.. 
cek ve hayvanlarına ot ve saman gön 
derllmekte ve köyün tahliyesine de. 
vam edilmektedir. 

Hayvan zayiatı ihenüz belli değil. 
dir. Vali, ibugün kayıkla Bosna kö. 
yüne giderek alınan tedbirleri tetkik 
ve ıte!tiş etmi~r. 

Vali, köyün yarm öğleden evvel 
tamamen tahliye edil.mi§ bulunaca.. 
ğuu, F.dimeye getirilenlerin 900 ü 
bulduğunu, insan ve hayvan zayiatı 
olm.adığuıı söylemiş ve yıkılan evle.. 
rin şimdilik altı olduğunu, hakiki 
sayısının sular çekildikten sonra bel. 
ll olacağını UAve etmiştir. 

Yağmurların l zmirdeki 
tahribatı 

f2fulr, 17 CA.A.) - Son yağan ~ddelli 
ynğınurlar İmıJr mülhakatında bazı r.a.
rarlnrn sebebiyet vermiştir. Kü~ Men
deres Bayındırda Hnsköy civarında taş
mıı vo m~ araı:.lyi sulıır altında bırnk
mııtır. Sular buradn gittikce kabarmakta 
ve tahribat yapmaktadır. 

Bergama ovası da ktımilcn ııular altındn 
kalmış, Simitçi clfWği civarında İzmir -
Bergama yolu geçilmez bir hal alouıtır. 

Dün •kfllm• dolru burada sular kısmen 
çekllmlıür. Ödemişte Birgi çayı suların 
hOcumu ile yükaelmJş lse de va.ktUe blr 
kanal a~lnıak suretile zararın önüne ge· 
çllmi~r. 

Bozda! - Salihli yolunda takriben fki 
kilometre bir kısımdn heyelAn olmuş ve 
yol kapahlmıştır. Ccvizalan clvarınrln ce
viz bOyilklilğünde dolu J'dmıa. ballarla 

meyva ağnçlnrının yüzde 20 s1 hasara uğ
ramıştır. Dikilide Bcrgruna şosesi civarın
daki arazi ile Düzyntan ovası ve Bnkır
çnyın taşmasilc de Çandarlı ovası ve Kn· 
rahayıt mevkii tamamen su altında kal
mıstır. 

Menemende Kunduz çayı taşmıs, Çalgı
lıdere mıntakasındn ~enin 20 metrelik 
kısmı su ile örtUlmüştür. Burada da mil
nakallıt kcsllmlştır. Çe~edc yağmurdan 

bir samanlık yıkılmış ve ya{;'l'llurlar esnn· 
sında ııchir dahilinde de iki evin tnvanı 
çökmiljjtür. Nüfusça zayiat yoktur. 

Bergamada Bir Heyelan 
İzmir, 17 (TAN) - Bergamanın 

Akçangal köyünde 400 metrelik sa. 
hada heyelan başlamıştır. 

Cenubl. Amerikadaki tuğyan 
Buenos _ Aires, 17 (A.A.) - Bura. 

da vahim tuğyanlar olduğu lbildirll. 
mektedir. Yüz ibinlerce kişi mesken. 
siz kalmıştır. Şimdiye kadar 17 kişi. 
nin öldüğü tesbit edilm.iştir. Normal 
seviyenin 4.75 metre üstüne çıkan 
Rio de la Plata sulannm taşması bu 
fellıkete sebep olmuştur. Birkaç saat 
içinde sular 80 kilometre uzunluğun. 
da bir sahayı kaplamıştır. 

Sovyet Donanması 

Karadenizde 

Manevra Yapıyor 
Londra, 17 (A.A.) - Alman rad. 

yosunun yaydığı bir Moskova habe
rine göre, Karadeniz Sovyet donan. 
ması, ilkbahar manevralarına bas. 
lamıştır. -

Pasifik Denizinde de 

Kontrol Başhyacak 
Vaşington, 17 (A.A.) - İngiltere 

Büyük Elçisi Lothiam, vaki beyanatı 
esnasında demiştir ki: 

"Amerika Batı sahilleri mahsula· 
tının Sovyetler Birliği yolu ile AL 
manyaya gitmesine mani olmak için 
kaçak kontrolünün Pasifik denizine 
tesmili :ihtimali mevcuttur_ 

Bu haritada NorvC)çİn cenup sahille. 
rini ve müttefilderin daimi tehdidi 
altında bulunan Skajczak boğaunm 

vaziyetini görüyoruz 

Norveçteki 
Harekatın 

Hedefi Nedir? 
(Askeri muharririmiz yazıyor) 

M üttefiklerin Norveçe as-
ker çıkarmalarile baş

gösteren vaziyet müttefik kuv
vetlerin mühim bir taarruza 
geçmelerine imkan vermektedir 
Bu imkanı hazırlıyan amil, Al
manlann cüretkarane hareketi
dir. Almanların hareketini, geri 
tepen bir taşa çevirmek bugün 
müttefiklerin elindedir. 

Almanlar, kendi kuvvetlerine faik 
bir donanmayı kale ı:ılmıyarak Nor. 
veç sahillerine gemilerini gönder. 
meklc büyük bir tehlikeyi göze aldı.. 
lar. Fakat onlar N orveçin garp sa. 
hillerini işgal etmekle müttefiklerin 
yardımına mani olmak ve N orve~in 
de dahilden mukavemetini kırmak 
gibi gayeler istihdaf ediyorlardı. 

Almanlar N arvik, •rrondhelm ve 
Oslo'ya asker çıkarmakln fsveçe gi. 
den dört demiryolunu ele geçirmek 
istediler. Narvik demiryohı cenubn 
b:ığlı değildir ve doğrudan doğruyn 
İsveç hududuna gider ve Narvikle 
İsveç hududu araaındak.i mesafe 2,0 
milden ibaretfu 

Skajerak'ın Ehemmiyeti 
Trondheim'den başlayan demir. 

yolu bu limandan altmış mil 
mesafede İsveç hududuna kavu ~ak. 
tadır. Bu demiryolunun Osloyn giden 
bir kolu da vardır. Hnt Trondheim 
cenubundan otuz mil!ik bir mesafe. 
den sonra iki kola ayrılır , • 'l.'i! l\Rlt'ı\ 

Bütün bu hatların müntehıılan 
Almanlann eline geçtiği için Noıvc. 
çin seferberliğini !amıımlaması da 
güçleşmiştir. 

Fakat asıl hayati kıymeti haiz mev 
ki Skajeraktır. Çünkü Almanya, an. 
cak bu yolu kullanarak yardım kuv. 
vetleri gönderebilir. Al.ınanlar bu yo. 
lu muhafaza iç.in Oslo Fiyorduna gi. 
den emin bir koridor vücude getire. 
bilirler ve bu koridorun cenahlarını 
emniyet içine alabilirler. 

Fakat bu koridora dalına taarruz 
-------------....,etmek mümkündür. Nitekim mı.itte. 

1 
fiklerin tahtelbahirleri ile tayyarclc. 
ri bu İ§i başarmak için büyük bir ce. 
saret göstermişlerdir. Faka~ mütteKöy Enstitüleri 

Kuruluyor 
Ankara, 17 (TAN) - Meclisin bu. 

günkü toplantısında köy enstitüleri 
teşkili hakkındaki ikanun layihası 
müzakere ve kabul edilmiştir. Bu 
münasebetle Maarif Vekili söz alarak 
mcmlekctiınizdeki ilk tahsil vaziyeti. 
ni anlatmıştır. Köylerde ve şehirler. 
de tahsil çağındn olan çocuk mik:ta. 
rile bunlardan ne kadannın okutula. 
bildiğini rakamlara istinat ederek 
bildirmiştir. Bu rakamlara göre, köy. 
lerde okuyan çocukların şehirlere 
nisbeten çok nz olduğunu söyliyen 
Maarif Vekili sözlerine şöyle niha. 
yet vermiştir: 

Hükumet, 13 milyon gibi büyük 
bir !kütlenin oturduğu, yaşadığı köy 
muhitindeki evlatlarımızı yüzde yüz 
okutmak için emek sarf etmiştir. Bu 
kanun, o emeğin ifadesidir.,, 

• Hasan Ali Yücel daha sonra, Milli 
Şefin bu meseleye dair verdikleri di. 
rektifleri hatırlatmış ve lbu kanunun 
umumi veçhelerini izah etmiştir. La. 
yiha, kabul olunmuştur. 

Yine Meclisin bugünkü toplantı
sında, Milli Müdafaa, jandarma ve 
naba hizmetleri için fevkalAde tahsL 
sat verilmesine dair olan kanun liı
yihası müzakere ve kabul edilmi§tir. 

Ticaret Vekilinin Seyahati 
İzmir, 17 {TAN) - Ticaret VekilL 

n"fn bugünlerde şehrimize ıtelece~ 
öih-cnilmistir. 

fiklerin en çok ümit bcsliyeceklcri 
saha Norveçio garbidir. Burada miiL 
tefiklerin kuvveti geniş bir tanrruzn 
geçebilir. 

Müttefiklerin Hedefi 
Bunun için muhtelif fiyorfüırı 

işgal ederek Alman kuvvet
lerinin ricatini kesmek mümkündür. 
Nitekim müttefiklerin halihazırda 
takip ettiği hedef te budur. 

İhracın muhtelü yerlerden yapıl. 
masının hikmeti, düşmanı şaşırtmak 
ve müttefik kuvvetlerin daha kolay 
bir şekilde ilerlemesini temin edecek 
stratejik maskeler vlıcude getirmek
tir. Bu hattı hareket, üstelik Norvc~
lilerin maneviyatını da korur. 

Almanların, müttefiklere karsı 
mukabil taarruzlara geçmeleri. müi. 
teflklerin maksadı için daha faydalı. 
dır. Çünkü bu sayede Almanların 
kuvvetlerini kemirmek ve inhilale 
uğratmak mümkündür. 

Müttefiklerin kuvvetleri Norveçh. 
ler tarafından dost ve kurtancı sa. 
yıldıkları için, Almanlara nisbetcn 
daha çok müsait şartlar içinde harp 
edeceklerdir. Müttefikicrin denize 
hakimlyeUeri ise tehlikeyi küçülte. 
cek ve müttefiklerin gen;ş bir cephe 
üzerinde harp etmelerini temin ede. 
cektir. 

Hulasa, müttefikler Almanların 
gösterdikleri cüreti tam manasile 
cüretle karşılamışlardır ve cüret gös. 
termek bir çok defalar, ihtiyatlı dav. 
ranmaktan çok faydalıdl.r ve mütte. 
fikler de böyle hareket etmislerdir. 

Yedi iğneli 

Hez6rifen! 
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Yazarı: B. FE;.LEK 
A vamferibliğe karşı bizde • m.a. 

alesef • bir meyil vardır. Hi.. 
diseleri kahvehane ölçülerile ölç. 
mel.."1e ayn bir zevk duyulmakta '\'C 

selim muhakcmc)i çok defa bu köh. 
ne zevke feda eylenıekteyiz. Bilhassa 
avamferibane maksatla yapılan hare. 
ketler - neden bilmem - bizde az çok 
akis buluyor. 

Vaktile Almanlar mıknatısb ma. 
yin dökerek İngiltereyi abloka et
mek hayaline kapılmışlardı. O za. 
man bu hareketi - harikulade cesu. 
rane • bulanlar oldu. Kahvelerde, 
§UI"ada burada: 

- Bu Almanlar dehşetli adamlar! 
gibi lfıflar da edildi. Lakin aradım u
zun zaman geçmeden bu harikulade 
silahın tesiri kalmadığı gibi adı bile 
anılmaz oldu. 

Adeta birer k{lhramanlık abidesi 
sanılan tahtelbahirler ise, müttefik 
filolar tara(1ndan babrılmak için es. 
ki tabirle ''karan firarda buldular''. 

Bir miiddet beklendi. Yıldırım gibi 
Fransayı işgal cdec<!ği sanılan Al. 
manlar, Zigfrid hattının betonlan a. 
rasında gizlenmekte de\'nnı ederken, 
müttefikler, ordulanıu \'e silülannı 
her gün daha büyük bir hızla artbr
dılar. Almanların marifeti ufak ve 
bitaraf hükumetleri korkutarak na. 
fakalarını ve demir gibi, petrol gibi 
harp için elzem maddeleri onlar va. 
sıtasilc tedarike münhasır kaldı. Ha
zırlıklarını hemen hemen bitinnit o. 
lan müttefikler, Almanların tehdi. 
dile onlara boyun eğen bitarafiara 
karşı son günlerde seslerini biraz 
yükseltmiye başladılar. ilk hareket 
olarak da İsveçteıı Almanyaya de
mir madeni nakline yanyan Norveç 
karasularını sıkı§tırnuya kalktılar. 
Almanlar bunu görünce delice bir 
hareketle önce yanıbaşlannda du
ran üç milyonluk Danimarkayı teh. 
dit ederek işgal ettiler. Sonra da 
N'orveçe bir ihraç hareketi yaptılar. 
Bunları bilirsiniz ama tekrarlamak. 
ta zaruret var. Bu ihraç hareketi Al. 
manlara harp filolannın dörtte biri. 
ne \ ' C ticaret gemilerinden de 60 bin 
tonluk bir ziyaa mal olduğu gihi tah. 
minen beş bin kadar Almanın da de. 
nizlerde boğulmasına sebep oldu. Bu 
arada müttefikler, denizlere olan hi. 
kimiyctleri sayesinde bir taraftan 
Şimal denizinden Baltık denizinin 
cenup sahillerine kadar hüyük bir sa. 
haya yüz binlerce torpil dökerek Al. 
ınan nakliye gemilerinin Norveçteki 
seferi kuvvete miihimmat ve asker 
götiirmelerinin öniine geçtiler. Diğer 
taraftan yine deniz \'e hava kuvvet. 
lcrile bu mua\•cneti akim bırakacak 
harckfita giriştiler. 

Almanlar, Norveçteki Norveç na. 
zilerine, yani bir yabnncı memleket. 
le \•atanlan \•e hükumetleri aleyhi • 
ne teşriki mesai eden hainlere ve o. 
raya e\·velce seyyah ve gemici kılı
ğı alhndn gösterdikleri Almanlara 
güveniyor \'C hu hareketle Norveçi 
de Danin1arka gibi ramcdeceklerini 
umuyorlardı. Evdeki pazar çarşıya 
uymadı. Norveçliler muka,•emet etti. 
ler. Hiikumet teslim olmadı ve Kral, 
Non·eç Başveklliğine Hcl' Bitlerin 
istediği bir herifi getirmeyi istlklAl 
ve ercfine uygun bulm

0

ıyarak red. 
detti. Böylece Norveç gibi masum, 
zayıf \'e iki buçuk milyonluk bir 
memleket ile 80 milyonlu'ıc muhte. 
şem \'C snt\'ctli Hitler Alınanyası a. 
raSJndn harp !:ıktı. 

Riitiin bunları dinledikten sonra 
sorarım: Bu ihrac hareketinin pşı. 
lacak, takdir edilecek ve imrenecek 
nesi vardır Şubattanberl hazırlan. 

dığı söylenen bu hareketin bugünkü 
kadar muvaffak olu u da dahildeki 
Almanların Norveçlileri &:afil avla. 
malanndandır. 

Efendim! Sizin evinize dost olarak 
bir misafir geliyor. Sizinle görllşüp 
konu uyor, yiyip iciyor ve damınızın 
ılltında barınıyor. Gece yansı siz u. 
yurken kalkıp gırtlağınıza bıça!nn 

dayıyor. Sizi böylece müdafaadan 
mahrwn bir halde bastırdıktan sonra 
C\'in kapısını açıp içeriye hempaları. 
nı alıyor. 

Bunun neresi kahramanca, nerest 
cesurane ve neresi akıllıca hareket. 
tir 

Çünkü siz feryada başlıyorsunuz. 
Berikiler evin kapısını kapıyor ve 
içe~ide kalıyorlar. Dışarıya da polis. 
ler geliyor. 

Norveçin muhtelif yerlerine müt. 
tefik kuvvetlerinin cıktıtı ve çık. 
makta olduğu bu sırada vaziyet ta. 
mamen bunun aynidir. Almanlar hu 
hareketlerile eV'\·ela müttefiklerin a
rayıp hulamadıklan hir fırsatı onlara 
vcrnıislcr, yani İ kandina\")'aya. hem 
de Norvccin muvafakatile müttefik 
kuvvetlerinin çıkmasına yol acmış. 

<Devamı '1 n~idf'!\ 



SPOR: 

• 
erı Dün Kız Me 

Arasında Atış ve oş 
Müsabakaları Yapı 

Sinirli Bir Alinan 
Gazetecisi Geldi 

Dun sabahki Avrupa trenleri şeh
rimize dört Alman ;o?cu daha getfr
miştir. Bunlardan 3f) yaşlarında ka
dar görünen bir tanesi de gP.çenJerrie 
hükumet tarafından kapatılan al
manca Türkişe Post gazPtcsinin bir 
muhabiri tarafından karş:lanmış ve 
kcndisile konuşan bir gazeteciye: 

"- Gazeteciyim, burada ne yapa. 
cağımı izah etmiye liizı.m görmi:y0-
rum,, demiştir. 

TAN 18 - 4 - 940 
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ve Güreş Takımlarımız 

sında Mısıra Hareket 

da Bu Ayın 

Edecekler Kendisine, geçenlerde lzmirde 
memnu mıntakada fo!oğraf çekmek ~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

1 suçundan yakalanan Alma~ matbua. Bu akşam saat tam 20,30 da 
tının yakın şark muhabiri Herman'm K A D 1 K Ô Y 
yc>rine tayin edildiği için mi $!<.>ldii,-ri ANKARA RADrosV 
sorulmuş, fakat Alman hu suali de o p E R A 
cevapsız bırakarak telaşla hir otonıo. 

ıt• Türkiye Radyosu Ankara 
Türkiye Radyodifüzyon f 

bil€- atlamış ve gitmiştir. s İ N E M A s 1 N D A 
Harbin bidayetinden':>eri İst9nbula BÜYÜK SAN'ATKAR 

Dalga Uzunluğu ( 
1'. A. P. 31.7 m. 9465 gcs. 1 

1648 m. 182 KcS gelen Almanların miktarı gidenler. 
den çok daha azdır. EsKıden İs tan- S c:l :( İ '-T ~ 
bulda 4500 kadar Alman bulunduğu .,,,Y Perşembe, 18. 4fl 
halde bu miktar şimdi 4'10 c kadar K O N S E R İ 
düşmüştür. Zengin programa ilaveten: 

si 
12.30 Program ve mepıleket ~ 

12.35 Ajans ve meteoroloji habere(
Müzik. Çalanlar: Ruşen lC arn, '/ ~ 
zettin Öktc; Okuyan: Muza!! 
13.15 Muzik: Adana, Mersin -.;e 
türkülerinden örnekler, Ziya ışı" 
14.00 Müzik: Karı~k müzik (Pi.). 1 

Almanya, Türkiyedcki kolonorıisi- Ayrıca: Sahnede 
nı, Balkanlara, Suriye ve İrnkn çe~- ili acar Kaduı Çigarı Orkestrası 

Dünkü müsabakalara iştirak ederı Cürnlıuriyet Lisesi takım! 

Vünkü müsabakalara işlfrak ederı lrıönü .l!ektebi tak1mı 

miştir. Şehrimize sık sık gelen Al
manların da buradan tekrar Balkan
lanı döndükleri veya Sı.ıriyc ve lraka 
gE:çtikleri görülmektedir. 

Tıbbiyeliler Ankaraya 
Gidiyorlar 

Tıp Fakültesi talebelerinden 125 
kişilik bir grup, profesor Kazım İs
m.nil Gürkanın başkanlığı altında cu
martesi günü Ankaraya gidecekler. 
dir. Tıbbiyeliler 23 nisan bayramım 
Ankarada geçirdikten sonra şehrimL 
ze döneceklerdir. 

Mevl!di Nebevi 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak'ın kızı v~ Güzel Sa
natlar Akademisi MüdiirJ Burhan 
Toprak'ın refikası Muazzez Topr~k'
ın ruhuna ithaf edilmek üzere 19.4. 
940 cuma gunü Beyazıt Camii seri. 
finde oğle namazını muteakıp Mev
lidi Nebevi okutturulacaktır. Dost 
ve tanıdıkları ile arzu edenlerin bu. 
yurmaları ricA olunur. 

Biletler şimdiden gişelerimi zde satılmaktadır. Telefon: 60821 _, 

' Bu Akşam SARA Sinemasında 

Büyük bir adamın ve ıbüyük bir Aşkın ihtiraslı tarihçesi .•. ABRA· 
HAIU LI!ll'COLN, Amerika için ne idi?... Vatanının ve beşeriyeti 

ona borçlu kaldığı şey .•• 
11 L i N KOL •• ATA 

KURA A 
Muazzam Amerikan dekorları arasında çevrilmiş 

FRANSIZCA SÖZLÜ ŞAHESER BAŞLIYOR 
Baş Rollerde: 

HENRY FONDA • LiC BRADY 
İlaveten: FOKS JURNAL Son dünya ve Harp havadisleri 

Bugün 

SİNEMALAR 

E·yüp 36 ncı ilkokulda 
Müsamere .. 

Ey UJ.1 llkvh.ull.ıu J v:k.;:,ul ıruı..ultlara 
SARAY : Beyaz Hemşire yardım cemiyeti, 20 nisan cumartesi 

Dün Şeref stadında kız mektepleri 
arasında atış ve koşu seçme musabn
kaları yapılmış ve neticede Kız Mu
allim, Cümhuriyet, İstanbul Kız, 
Çamlıca, Erenköy ve Kandilli lisele· 

Adil Giray, Semih, Hamdi Sava, 
Füruzan Tekil, Cemil Uzunoğlu, Hü
samettin. Zeki. Tevfik, İhsan, f usa 
Kazım, Fethi, Ekrem, Melih, Recep, 
Hakkı Yanaşık. 

MELEK Holivut Resmigeçidi giinü akşamı Eyüp 36 ıncı ilkmektep 
Ntkah Merasimi iPEK ı Firavunun Kızı binasında bir çaylı eğlence tertip et_ 

---~•-'T.;,.A~K~8=l~M,___~__,.·,_X!!,,~M~AZ~~~-~-t·~·~..._.,o..,_...,.u••oa-n.-...rrh 111;,ıun. 11._ 

ri atış finaline ve Kız Muallim, Çam. ,-================ 

Lüleburgaz müftüsü merhum A. 
dem Hulusi efendinin küçük kerime
leri Bayan Feride Sülün ile Halı res
samı Bay Mehmet Som'erin büyük 
oğlu Sümerbank Feshane fabrikası 
tarak ustası Saim Som'erin nikahları 
Fatih evlenme memurluğunda iki 
tarafın dostları huzurunda icra edil· 
miştir. Yeni evlilere saadet dileriz. 

lıca, Erenköy, Kandilli liseleri de 
manili ve manisiz koşu finaline kal
mışlardır. 

Futbolcülerle güreşçile1· 
Atlet kafilesile beraber Mısıra gi

den İstanbul Bölgesi Asbaşkanı Feri. 
dun, dün Mısırdan çektiği bir tel. 
grafla, fubol ve güreş kafilesinin a· 
yın yirmi altısında İstanbuldan ha. 
reket etmesini bildirmiştir. 

Fransız Sahne V azıının 
Konferansları 

Şehrimizde bulunmakta olan Fran
sız sahne vnzılarından Jacques 
Copeau, dün akşam saat 17 de Fran. 
sız tiyatrosunda "Şair ve Artist,, --------------
mevzulu bir konferans vermşitir. Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Faaliyeti 
Konferans, ümidin fevkinde rağ_ 

bet görmüş ve çok kalabalık olmuş, 
hatta bir aralık polisin mudahalesi- 1922 den 1939 senesi sonu'na kadar 

LALE ATLAS EKSPRES mekteplerdeki yoksul çocuklar için 
ALKAZAR İnsan Avcısı sarfedilecektir. 
SUMER Son Gcnc;Uk 

AKIN 

MARMARA 

ALEM DAP 

TURA.N 

Ayrılık Gecesi ı:e 
: Kurşun Yağmuru 

Zabit NamzeUerl ve 
Vatansız Kadın 

Serseri Kral ve 
Sahra Bekçileri 

ı BOğaziçl Şarkısı 

Taptığım Kadın, 

Kanun Kuvveti ve 
Kadın ve l\rılzik 

ÇEMBERL.ITAŞ: 

MİLLl 
Serseri Kral ve 

YENi NEŞRiYAT: 

e M. T. A. - Mndcn Tetkik ''e Arama 
Enstiti.ısiı tarafından üç ayda blr çıknrıl
maktn olan bu kıymetli mecmuanın 2 - 19 
uncu sayısı da intişar etmiştir. İ~lnde ma
denlerimize ait resimli malCımat bulundu
ğu gibi, Cevat EyUp Taşmanın da "Adana 
petrol sondnjlan" hakkında çok vukuflu 
makaleleri vardır. 

18:00 Program \'C mcmleltct sJ 
18.05 Miızi.k: Radyo caz orkc t 

1 Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19~ 
leket saat ayarı, ajans ve mcteO 
bcrleri, 19.30 Müzik. Çalanlar: ti eli 
man, Şerif İçli, Hasan Gur, l:faıll 
Basri Üfler; Okuyanlar: SRdi J!O o.l' 
fiye Tokay, Mahmut Korındas; 2 ; 
nuşma (Sıhhat saati), 20.30 J\'t:P 
sıl heyeti, 21.15 Müzik: Rodyo of 
22.05 Müzik: SolisUcr (Pl.), 22.1~ 
ket saat ayan, ajans haberleri; zı: 
ham - tahvillıt, kambiyo - nu)Cll·~ 
(Fiyat), 22.30 Müzik: Haydn ' 
(Pl.), 22.50 Müzik: Cazbnnd (PJ..'ş. 
23.30 Yarınki program ve kııpııJl.l 

----o
Ecnebi lstasyonlarındll 

Türk~e Neşriyat .es: 
Relgraa: Saat 19 da kısa dalga 
Saat 19,45 de kısa dalga 40. or:;, f 
255; Tiran: Saat 20.15 de kJsn dll ~ 
de; Roma: Snnt 21,30 dn orta d (, 

Londra: Sant 18,55 de kısa dalt3 

BORSA 
Lonc:!ra 5~· 

~ 
ti ~.~ 

ssJ•' 
Cenevre 

79
50 

Aınsterdanı 25 ,P 
BrllkscJ g1 
Atina ~Jl~ 
Sofya 

13
61 

Madrid 1 os'P 
:ı '.il • Budapesto ti'' 

Bllkreş O •1"' s.• 
Belgrad 35 ıs Yokohama 31.~ 
Stokholm ııf 

ESHAl\f VE TAIJVJJ.ır •O 
• lq,ı 

- .. - __... 

Parls 
Mil!ino • 

Fenerbahçe takımının İstanbul 
Bölgesi futbol ajanlığınca Galatasa. 
ray klübünden takviyesine karar 

ni icap ettirmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu müessese- FERAH 

ı Sahra Bekçileri 
Taptığun Kadın, 

Katil Benim ve 
Pasif Korunma 

e SOKAK - Yeni neslin en gilzel şi

irlerini neşreden bu mecmuanın ikinci sa
yısı Nurullah Ataç, Asaf Halet Çelebi, Sa
bahattin Kudret, Behçet Necati, H. 1. Di
namo, Aydın Arakan, Fahir Önger, Cahlt 
Kölebl, Cavit Yamaç ve Sait Fnik Abası
yanık'ın ynzılarilc çıkmıştır. 

Türk borcu I peşi,. g 59 

1
. Sıvns-Erzurum 5 ~9.sS 

<:;ıvas-Erzurum 6 

verilmiştir. 

J. Copeau, bugün saat 16 da Güzel lerinde bakılan çocukların istatistiği 
Sanatlar Akademisinde de bir kon. hazırlanmışır. Buna göre, Genel Merı· Kadıkliy OPERA: 

ferans verecek ve fransızca muhtelif kez ve kollarının koruduğu çocuk 
Cebelitarık Casusu ~--------..... ---....... 

Atma ve atlama müsabakası 
Bu cumartesi Beşiktaşta Şeref sta

dında ilkbahar atma ve atlama mü. 

şiirler okuyacaktır. Kendisi en güzel miktan 2,765,600 dür. Bunların ,~ .. ••••••••••••111\llııı. 
fransızca şiir okuyan ar.tist olmakla 1,845,768 ine süt ve yiyecek veril- Fransız Ögr~ etmeni 1 
meşhurdur. Fransız sahne vazıı şere. miş, mütebaki 911.832 sine de muh-

• SIHHiYE MECMU/\SI - 90 uncu sa
yısı çıkmıştır. 

sabakalan yapılacaktır. 
Bu müsabakalar için aşağıda isim. 

lcri yazılı hakemlerin de o gün saha· 
ya gelmeleri rica olunmaktadır: 

fine bu akşam saat 20 buçukta ün- telif yardımlar yapılmıştır. Ayni Tarafından seri ve pratik usul 
yon Fransezde bir akşam ziyafeti müddet zarfında Kurum 207 içtimai, ile Fransızca dersler: (F. S.) 

• ANA - 24 {1'1CÜ sayıSl çıkmıştır. 

• YENi ADAM - Yeni Adam'ın "Ço
cuk ve Gençlik Neşriyal.ı" meselesine ayır
mış olduğu 2i7 nci snyısı her zamanki 
zengin munderccatı ile çıkmıştır. 

verilecek ve artist yarın da Galata- 49 sıhhi müessese meydana getir- işaretilc İst. 176 Posta kutusuna 
sarayda bir konferans verecektir. miştir. ••••yazılması. # 

mükenımel bir sefih, yarın bir hulyalı idealist taklidi 
ynpıyordu. Bugün masum tatlılığı. ile .insanm içine cto 
lan bir hali vardı; yann şiddetli, fırtınalı ve yanar. 
dağ gibi bir ba~1 boş ihtirasla korkunç oluyordu. 

Delikanlı, onu; gecenin geç saatli:~rinde öldürücü 
bir baygınlrk :içinde uyuya kalmı~ bir halele bırakır
dı. Bir kaç snat sonra da, mesut ve masum, ~en ve 
çocukla~mış bulurdu. 

Oğle sonlarında birlikte çıkarlardı. Böyle za
manlarda, delikanlıya karşı makul ve kendini bilen, 
nasihat verici ve bağlı, tatlı bir dost, hemen hemen 
bir ana gibi hareket ederdi. 

Monden iı~emlerde, sakin ve tashih edilecek tarafı 
olmıyan bir vakarla, zarü bir kadın olarak görünü
yordu. 

Akşamlan ise, zalim ve yıkıcı, onun kolları ara
sına atıJıyordu. 

Hanri Piyer ona yenildi, alt üst oldu. O zama
l!a kadar başka kadınlara karşı daima okşayıcı ve 
mutedil olan dehkanlı, beriki ile volkanik bir ı.ev
gili, aşkır'.' bir sevgili olduğunu duydu. Kasırgalar v~ 
fırtınalar sinirlerini sarsıyordu. Ken.:tiııi tisttin, 
imtiyazlı, seçkin bir adam gibi görüyordu. 

Şehirde korku salan ve hiçe sayan bir hava Ht> 
dolaşıyordu. Kadınlan hakir görüyor, erkeklere ha. 
karet ediyordu. Saçlarını zülüflendirmişti. O da 
mendilini etere buluyordu. 

Resimlerini, muşambanın üzerine dikkatsiz fır
çs darbeleri fırlatarak, cesur bir gururla yapıyordu. 

Erkeklere, l:admlara ve sanate böyle kendini 
begenmiş bir köylü kabalığı ile muamele etmesi sn
yesinde ise. kendini çabuk tanıttı ve çok takdir et. 
lir.ii. 

Vanya onu sevdi; 151tmalı, kendinden geçmiş 

bir hRlde deli gibi SC\•di. 

E 
Ki 

Yazan: Annie Vivanti No. 
Buıün aşklarda olduğu gibi, artık Hanri Piyer

den başkasını görmek istemediği devre çabuk gel
mişti: Ne erlcc.K, ne kadın dostlarını, ne tanıdıkları .. 
nı, ne ye.bacıları ... Mazisini, halini ve istıkbalini is. 

tiyerek, ıdeallerinden, emellerinden, ferdiyetinden 

vaz geçmesin\ istiyerek, onu ihtirası içine kapadL 

Ikisi baş başa, devamlı yalnızlığın sinir bozucu 

tatlılığını ve can sıkıcı azabını tattılar. Bu, kadını 

da, bnzı kere:, hemen hemen tatmin etti. 

Fakat Vanyanın ihtilaçlı kalbinden, o ölüm ha
valı neıkarat, o ölüm arzusu e'ltsilmıyol"du. 

"OH.im .. ,, Bu söz, onda derin bir haz uyan
dınyorclu. 

Nilıaye'. kadının o müthiş çılgınlığı, erkeği de 
yendi, aitüst etti, sardı ve karmakanşık edip yaktı. 

O, az :aman içinde, "tatlılıkla sevıne,, nin na.. 

sıl olacağını, vırtıcı ve trajik aşk ibadetinin şefkatle 

ve gülümseme ile nasıl yapılabileceğini unutmuştu. 

Ve ko!lannın arasına, bir girdaba dalar gibi 
bat' 

8 

il 
1 

Çeviren: SINANOGLU 

jkinci Kısım 

x 
- J er:ner kim? 

Vanya, ll:mn Piyerin okuması ic:;in, kendisine 
verdiği telgL"Atı takatsiz parmakları arasındruı bı
rakmış ve kaşlarını kemerleştirerek sormuştu. 

Delikaıı:ı, bu alakasız jestten muğb<> .. ~:, mavi ka
ğıdı yerder lılmak için eğildi. Soğuk, soğuk: 

- Jermen benim kız kardeşimdir, dedi. Ve dü. 
şüncesi, Chambery'nin tepelerindeki bab3 ev;ne 
doğru uzakla§tı; gül pembesi bakir bi:' çiçeği andı
ran kız kardcşçiğini görür gil?i oldu. Ikı sene ev
vel, ayrıJırıarken o, eski bahçenin duvarı üstüne 
çıkmış, gün~şte gülerek, bir mavi kiıçü!~ mendıli 
sallıyordu. 

Baba evinden ayrılıp yoln çıktığı güni.l, ken1i.. 
sini böyle uğurlamıştı. Şimdi Jermen hasta idi. Ba. 
basının telgrı:.ıfı kendisine başka bir şey söylemiyor
du. H::nri Piyer, bir büyük çocuk gibi, ağlamak, 
ve tcst-11' c.ü· .mek istiyordu. 

Ama Vanyd Valesky teselli edici bir kadın de .. 

ğildi. Sıkışık dudakları ve solgunlaşmış 
sordu: 

-- E, o ha1de?. Ne yapmak fikrind~sin? 
Hanri Piycr; 
- Hemen gideceğim, dedi ıe 

Vanya daha ziyade solgunlaştı. Şonrc'l ;ıı1'' 
dalgalı ve yılan viicudünü ağır ağır ~vırıır .. ~ 
tı. Kötü an!arınaaki sesi ile: 

- Pekala.. Güle güle! deaı. 
Hanri Piycr içini çekerek cevap verdi: 
- Allaha ısmarladık! 
Ve kc..pıya doğru yürüdü. 
Kapının eşiğinde durdu ve döndii: 
- Vanya! 
O zaman öteki onun kollan arasına atıld1• f 
-- Sevgilim .•. Sevgilim!. Beni de berabe~e 1''' 

ttir! Kendimi göstermiyeceğim. Istediğın ye~ef9.,,e1 
palı, gizli kalacağım Sade beni bırakma! 
"t ı c• go u.r. bite' 

Hanri Piyer tereddüt etti. Sonra, biL·dcn ıı. ~ 
nun, küçük bir vilayet .şehrinin otelinde yıı~ ~.,ı~ 
ce gündüz l:,ir odada kendisini bekliyen tıadc;çi~ 

. önunde ca:ılaııdı. Kendisinin hasta kıl': kaf "e~e; 
· 'le J 1Y nin yatağı baş.nda, veya babası ve annesı 1 dıl 

masasında, sinirli, dalgın, endişeli, V:ıtıY8'idıı ıdv' 
· · ev e il~ nıek, o:ı•ı yatıştırmak ve avutmak ıçın dı.lğV 

mak iı:teciiğ'nı, bunun için vesileler uydıır alt 41 
görür gib: oldu. Kendini, baba evine koşıır ı.ıırı~' 
ncrken, evden ciJşarıda geçen zamanıaı·ını Y;u, fJlıY 
la mazur gfü;teıraeğe çalışırken görüyordu. ıııtl ~ 
hakkak böyle olacaktı. Uzerinde haliı V~.yaii cııJıY 
kusıı, o çok tat!J ve çok sert Origan parfı~eccl-''.J. 
ğu halde, kü~fut hastanın yatağı üstüne egı. 

Hayır, hayır! Mümkün deiZildi: 
:-: Vanya, anla beni!.. ı "' ot1 

(De\oamı ._, 
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~ ... AN AHLAK BUHRANI NEREDEN DOGUYOR? 1 
~--------·---------------------------------' '-~~----~-----.---~BONE BEDELi 

1'&rkıye Ecnebi ---140o 1( 
1IQ : , 011ror 2800 Kr . 
..._ 6 Ay 1600 • 
"'il • 3 Ay 800 • 

~ • 1 Ay 300 • 

~Uerarası posta ıttihadına dahıl 
\ı;ıqan memleketler için abone 
l,s e~ müddet sırasıyle 30, 18, 9, 
~liradır. Abone bedeli peşindir. 

es değiştirmek 2S kuruştur. 
:•p !çın mektuplara 10 kuruşluk 

Bugünkü Cemiyette Ahlak 
Buhranı Ve Ahlak ideali 

llAvesı IAz.ımdır. 

~~============== 
tn:ı•1:•t•11414 9 4 ;ıı 
l..a._, G • 
L~m azınosunun 

'iletilmesi Meselesi 

Q n dokuzuncu asırdan itiba
ren bugüne kad:::r gelen fL 

lozofların, içtitnaiyat.;ıların çogu 
ahlakı da cemiyet h:.ıautları icin
de tetkik ettiler. Ahlakı, ne Yu. 
nan filozofları ve Stoic'ler gibi ına
fevkattabii, ne de tabht ve hay. 
Vanlar aleminden ahna:n misallerlE 

n kanunlaştırmadılar. Ahiakın -:ia di. 
il elediye, Taksimde iki yüz elli ğer içtimai müesseseler gibi cemi. 
~bin lira sarlile muazzam bir yetin tekamül şartlarına, içtima 
'1 Yaptırdı. Bu gazinonun yapıL \'e iktısadi şartlara göre cemiyet ._ ..2-azı kimselerin tenkitlerine, bL içinde tekevvün eden ve değişer. 
~lerin de takdirlerine maruz bir müessese olduğunu kabul etti. 
"' 1L Biz, esas itibarile, İstanbul Jer. 
"edeni bir şehrin. modern bir On dokuzuncu asırda başlıyan. 
~ lahip olmasına elbette ta.. yirminci asırda kemale varan tPk_ 
... Fabt şimdi görülüyor ki, nik terakkiler, istihs9.l şekilleri, iç
~ hlhıouun işlemesi, yapılmasın. timai değişmeler cemiyetlerin b:.i11. 
'- ~ cüç olmakt.dır. Belediye, yelerini değiştirmiş, tamamen yeni 
'liçlüğii bertaraf etmek a:ımile, moral kanunlarla beraber yeni mo
lllli. il bir şirk~t4urmıya teşebbiis ral telakkileri doğurmuştu. Fakat 
~Muhtelif sebepler, bu isabetli miıtemadiyen deği~n bu bünyeler 
~akim bıraktı. Şimdi, iiğ. içinde iktısadi ve içtimai muvaze. 
~ son havadise ,2Öre, ga. nesizlikten doğan buhranlar artı. 
,_ ' herbanci bir müteahhide kira. yordu. Yirminci asırda, hiçbir as. 
,_.;erueceldir. Yakında da, müza. rın görmediği bir şekilde cemiyet
' ~caktır.Fllkat, bu gazino. !erin içindeki sınıflaşm.ı harekeL 
~ • ıp işletilebilmesi, muaz. leri bariz bir şekilde göıüküyor ve 
~bir sermayeye mütevakkıftır. sınıflar arasındaki mücadeleler, 
~ ~ndir ki, biz. bir vatanda,ın grevler, zaman zaman isyanlarla 
~ ı.:..... bu teşebbüse girişebiJece. cemiyetin bünyesini sarsıyordu. 
~ -ır &anmıyoruz. Yapılacak mü. Bu sarsıntılar moral sahasında da 
ıı&...ede Jaeticesinin bizi tekzip etme. 
~~~i eylediğimiz halde, bu kendini hissettiriyordu. 
... ~~ Yirminci asrın bir ç:ok içtimai
~ 81.-_ · i gizliyemiyeceiiz. Ta. yatçıları, filozofları, mrmılistleri 
1.1._ ~Y~aimı düşünmemiz, mem. 
~ b · ·ı d cemiyetlerin içinde miilemadiven 
'tt. Q l!t' girişebi ecek ka ar ser. artan ahlaki huzursuzlukların se. 
111ııw.~ip olan vatanda~lar bulun. 
.... ~ zuuıedişimizden değildir. beplerioi de bu içtimai ımrsın~ılar-
ı1...- nı1...a.. • ı da aradılar. Fertleri ahlaksızlığa ..._ me -ette hatta üzumun. 
"-~ fazla servet sahibi olan va. sürükliyen ferdi mahiyetleri değıl, 
~rıa mühim bir yekWı tuttu. içtimai şartların bozukluğu oldugu
~ ~ bu yek~aa da gflnden ga. nu lsbata çalıştılar. Ayni zamanda 
b\ı~ıiJnı duymuyor, ıörmüyor, mutlak ve ebedi bir ahlaıc kanu:ıu 
· ~ dejjllz. olmadığını, zaman ve nhkamın de-

~~ gazinM.uhık da hir ihtl~' ~~§mes~le, ce~iyet ~art!arının d~-
1" ·\re tiu işten iyi kötü anlryan:-·- gışmesıle ahlak kanuııl •·mu oa 

Jsilade ti:ksek h"b" değiJtiğini, ahlak buhranının, se.. 
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1 ı ~a. bep ve zaruretle de6istigi ha'.de. 

'1ı~ yo r. ıger zeııgın er JSe, . d - . 1 d ·ı · 
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an, l me - erı ar ış ·-· . 'dd. ·ı a· k 
ten elbette cekineceklerdir. geldıgını ı ıa ettı er. ır ço c<.>-
~ . l-k d 1 • • miyetlerde yapılan reform hareket-

llıi , ıazınocu u e en erın aza. 1 . . . k l' 1 k'l l k 
~·-~Yeleri, tabak, bardak, bı~ak, ennın, ın ı aparı?,. şe 1
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~. ""•tal "b" kırk d '"'L""k kalmasının sebebını bu ınkılap-
tıat.....-· ~ , masa gı ı ı uau d - t J' ci - · • • · 
ı:..~tla b" d··Lı.• k" d "b )arın dayan ıgı em~ ıer eg•şngı 
""Q , ır u .... an ırasın an ı a. 1. d k' .. t h . 

~: t. llatt· " b"" ük" yıla ga. halde, ame ıye e ~s ı mus a ase ı-..,.llol a, en uy sa n d 11 . .. 1 . l r 
..._-arı isi tenle b"le bu kadarcık ea erın, muessese erın mu ıaıa<.&-
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~ etlnektedirler. Ostelik de on. un ara gore . ~ ın 1 ~p a:ı s_~g-
ıı.; hepsi mevcut sermayelerini lamlaştırmak ıçın cemıyetın bun-
~ ·~~ii yüzde yüz muhakkak Y.~sile ~ra~er, bu bünyenin ?~
.... ~ ~ yatırmak itiyadındadır. tunde mkış~f. ~den, a~lak. 
~ Taksim ıazinosuna yepyeni san~t,hukuk gıbı ~u~:;s~sel~rın de 
..; ... 1 verilmek istenilmektedir. aynı . zamand~ değış~e;.ı ı:ızımdı. 
>.~ticari bakımdan ne derece. Ferdın morali, ancak ıç.ımaı mora
~t Verimli olaeaiı, onlarca şüp. lin d~~iŞt_nesile yü~sek ~ir n:ıahiy:~ 
' • 811amı içindir ki, maddi im. alabılır~ı. Um~mı men .aatı: ~ah,,ı 
-..L... ~t olsa bile, bu işe giriş. menfa~tın fevkınde tutscak ıy_ı ve. 
~ onlu da kaçınacaklardır. ya kötüyü ne mavet1:attabiıden, 
~ hirn da, zamanın bilhassa bu ne de tabiattan aldığı ilham ile de
~hll llliisait ıöriilmeyen hususi. ğil, kendi şuur ve vicd:ınınrlan ala-
h -..;ıiirecektir. ca.ğı ilha_m ile, kendi iradesile ce. 

S, '-1.le bu 1fia idaresini deruhte mıyetlerın _moral n?ımasına 'Jyd~
'lt, ~-Belediyeye düşüyor demek. racak ferdı .yarattıgı zaman ceını
' ~ bizce, bir an. evvel tutul. yet, bu ahlak buhranından kurtu
S, ıaı.;. 1relen yol da bundan iba. labilirdi. Ahlak kan?.ınlarırı ebedi 
'-1...~·- Çtlaldi bizim kanaatimbce ve mutlak kanunlar halinde ceıni
~~eaıin de eninde sonunda işti~ yetlere tatbik etmek, tekamülün 
la~ nıecbmiyetini kavrıyaca. seyrine karşı kağıttan duvarl11r 
'~ ~ bu4ar. Bir eilence yapmaktan başka net:ct! verme. 
~dan bahsolandufunu da mişti. 
~ • Belediye, öyle bir milte. Bugüne kadar, ne ııapıshane-
.._..._.J.h!~ yardımile, bu işi pekala ler, ne ceza kanunları, ka-
~._,. ~ ve ancak o sayededir ld, 
~!! sfirilııcemecle kalmaktan tillerin miktarını azaltmış, ne de 
S•-i&. ehliyetsiz veya muhtekir hiçbir kanun ahlak bozuklukları. 
~ dfttmektea de kurtulur. Ba nm önüne geçebilmiştır. Moral ka. 
~~ t.tabul halkı da, • yaril ai· nunlar da cemiyetl~rin tekamülü 
~.~'•de aiırhyabileeeji • temiz ile değişen nisbi kanunlardır. Di.in 
~i-~ ve ucuz bir eilence. ahlaksızlık olan bir sey bugün de
~'-.ınıa, bir dinlenme yerine ğildir. Bugün ahlaksızlık telakki 
~'Qş olur! ettiğimiz şey de yarın ahlaksızlık 

~ telakki edilmiyecektir. Bu kadar 

~eni Belçika Sefiri 
---~~Üddettenberi münhal bulu. 
~~Ankara elçiliğin'.! Bel 
~ ~ diplomatlarından 
~ ' 'Vaye tayin edilmiş ve yeni S öğleden sonrıi saat 15 ta 
~ 8a?dıralı Teofil Gautier va. 
~ ~llnize gelmiştir. Sefir, bu.. 
~-~raya giderek Cümhurre. 
~. ·....atnamesini takdim ede. 

~ Hına Atlıfeııi 
Sır.-.::~ _Ankara sefareti Hava 
~~ -.ıuıaoaor ICapiten Corç, diln 
~ lel~plon ekspresi ile şehri. 
·~--.ve dün aksam Ankaraya 

nisbi olan kıymetleri ve hüküm
leri ebedi ve mutlak c•er~evesi i"i
ne nasıl sokabiliriz? Bununla· be. 
raber her cemiyet için ahlaki veya 
gayri ahliki kabul edilen kıymet 
normalan vardır. Bunlar zaman~ 
le değişecek bile olsa, cemiyetlerin 
içtimai vicdanını ifade ettikl~ri 
müddetçe mer'idirler. Mutlak bir 
ahlik kanunu olmadığı gibi mut
lak bir abliksızhk olmasa bile, her 
eeınlyetin prtlarma göre tekevvün 
etmit ahWt kanunları vardır ki, in.. 
sanlar U"Uındald münasebetlerde 
tesirlerini gösterirler. Fert bu ka
nunlaruı dıpna !ırlayamaz. P'akat 
cemiyetin lriin,m w p.rtlan de. 
tlftiji, zaruretler değiştiği halde, 
~kökü rnazVto olan mjiesaaieJerin ba. 

f AZAN: 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
değişmelere karşı gösterdiği bir 
mukavemet vardır kı, ahlak buh. 
ram ile• beraber eski ve yen~ ara. 
sındaki mücadeleyi de doğuran bu. 
dur. 

Yeni içtimai ihtiynçl ır, yeni de
ğişmeler yarattığı halde, cskı <ıh. 
lak kıymetleri kuvvette kaldığı 
müddetçe bu eski ve yeni arasın. 
daki zıddiyet keskinleşi~·. Bu Yt'ni 
ihtiyaçlar ahlak kanunlarile ne ka. 
dar çok zıddiyet içinde olursa :n_ 
sanların hayatı, fiilleri, telakkilr~ri 
de o kadar biribirine zıt olur. Es
kiler, yeni ihtiyaçlar kar~ısındn ye. 
ni ahlak ölçülerine ~htiyaç ol:iugu_ 
nu kabul etmezler. MP.vcudiyeti 
eski içtimai şartlara :.,aglı lllan mu
hafazakar sınıflar, eski ahlak nor. 
malarına sıkı sıkıya baghınır, tc. 
rakkilere, teknmtile, hnr nevi dc-

Çünkü yeni, değişen cemiyet bün. 
yesile değişen içtimai zaruretler 
ve ihtiyaçları ifade eder. İhtiyacrn 
önüne fikirle geçilemez. İhtiya< 
hayattan doğar, fikir hayatın V( 

ihtiyacın ifadesi değilse, :ıayatır 
seyri içinde erimiye mahkümdur. 

İktısadi ve içtimai tekamülle be
raber kültür seviyesi JÜksek olan 
memleketlerde, kütlelerin değişen 
şartlara kendilerini intıbak ettir
meleri daha kolay olur. İktısaden 
ve kültür itibarile geri olan mem
leketlerde bu intıbak daha güç ve 
eskinin mukavemeti daha kuvvet
lı olur. Bu sebepledir k!, Avrura 
cemiyetlerinde hayat tarzlarile be
raber, hayat ve moral değişmeleri 
daha seri, şark milletlerinde daha 
bati olmuştur. 

ğişiklige karşı mukavP.rnct gr;.,1e. Fakat bugünkü Avrupa cemi. 
rirler. yetlerindeki abli.ık buhranı, 

Fakat bu eskiye olan b:ğhlık. bu yeni ve eski kavgas1tıd1m ba~ka 
!arının sadece nazari oldugunun, bir mahiyet almıştır. Bu cemiyet-
tekamülün yeni icaplarlle, ameli. !erdeki ahlaki buhran. Yunanis. 
yede bu nazariyelerh hiçbir tesiri tanda, eski Roma medeniyetlerin. 
olmadığının farkına \ ıırm~zıar. Te- de, on sekizinci asırda derebeylik 
kamül gelir, bu mukavcmc·ti yıkar devrinden burjuvaziye {{eçişte ol. 
ve gecer. Fakat onlar arkasından duğu gibi, iktidara sahip fertler ve 
mi.itemadiyen haykırı:, her clcğL kütlelerle. bunların hükmü altııı-
şikliğin ahlaksızlık ~ldtığunıı ıddin da yaşayan kütleler arasındakı mü • 
ederler. Bugünkü zıddiyctlerden cadeleden doğmuştu:-. Zaman za-
hir tanesi de bu naL:.ıriyc ile ame. man Avrupa cemiyetlerin: sarsan 
liyenin çarpışmasından dog:ın mu- çarpışmalar bunun neticesidir. 
halefettir. Kendilerinrle ~uvvct On sekizinci asırda, "adalet, mü. 
hisseden fertler ve kütlcser, bu savat. kardeşlik" dföturlarile ifa. 
muhafazakar ziimre ile mücartcll?- de edilen ahlak normalan bu defa 
ye geçer, eski norm alarm fevkine başka şekillerde, fakat muhte\ a i. 
·ıkarl . Z · f fer ı~ · ··· :er_~t1=barile ayni mahiyt?ttc olarak, e. 

bu milcadelede eskin"n hükmü aL goizıne dayanan ferdi menfaatlPre, 
tında kalır ve her yeniye karşı mu- ıçt:maı menfaatlerin fevkinde ım. 
halefet gösterirler. nu eski ve ye. kan veren sisteme karşı d~ğmu~. 
nı mücadelesinde h~r devirde; ıa. tur. Stavisky rezalet!erı, buyüh 
man zaman rec'i hareketler olsa mikyasta yapılan suiistimaller. 
bile mutlaka zafer yenide kalır. harp zamanlarında dti~manlara si. 

LOKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

KEPEKLİ 
Gençlikte saçların dökülmesi he

men daima delikanlılara, erkek
lere mahsustur. Genç kızlarda da 
saçların, bülüğ yaşında, seyrek· 
leştiği, döküldüğü olur, fakat pek 
nadir ... Saç dökülmesinde erkek
lik hormonunun tesiri bulunduğu 
şüphesiz. En kuv\'etli delili de, er
kekliği çocuklukta kaybetmiş olan 
hadım ağalarının saçları hiç birin. 
de dökiilmemesi.. Genç kızlarda 
nadir olarak göriilmesine sebep te, 
her insanda öteki cinsten kalan 
bakiyenin marifeti olsa gerek ... 
Fakat bundan dolayı saç dökülme
sinin derecesi ile erkeklik derecesi 
arasında bir münasebet aramak ta 
doğru olamaz. Şimdiki halde söy
lenilebilecek şey delikanlıların 
saçlarının dökülmesinde erkeklik 
hormonunun tesiri olduiudur. On. 
elan ilerisi şimdilik bilinmez. 

Erkeklerde saç on altı, on yedi 
yaşlarında dökülmiye başlar. Ba. 
zıhırında daha ııonra, yirmi beş ya
şında. Saçlar ne kadar erken dö· 
külmi~·e başlarsa o kadar çabuk 
ve çok dökülür. 

Saçlar dökülmiye başladıktan 

sonra onların dökülmemesine ya. 
hut dökülenlerin yerine yenilerL 
nin çıkmasına çare aramak ne ka
dar faydasız olduğunu, bu iş için 
sağlık verilen saç ilaçlarının sayısı 
pek çok (bir rivayete göre binden 
ziyade) olması gösterir. 

Onun için, saç dökülmesine kar· 
fi mücadele onlar dökülmeğe baş. 
lamadan önce başlamahdır. Bu da 
ancak saçlan döken hastalığın de. 
vlılerini Wlmekle kabil olur. 

On alb, on yedi Yatında saçları 
döken ba hastalıkta, erkek çocuk
larda dokuz, on yaf1Dda saçlann 
arasında kepekle b8flar. O Yat
tan önee erkek çocajun saçlarında 
kepek bulunmaz. Bu da gene er. 
keklik hormonunun tesiri, çünkü 
biiliğ zamanının ilk devri o yaş_ 
Jardada. 

Kepeklerla ne olduiunu tarife 

SAÇLAR 
hacet yoktur. Fakat o yaşta ha ı ke 
peldenen çocuğun kepeklerine dik
kat ederseniz, bunların alnının iki 
tarafında, şakakların ilzerinde ve 
tepede bulundukları gözünüze 
rarpar. Sonradan saçlar da oralar. 
da dökülmiye başlar. 

Bu ilk devre kepekler kuru ol. 
duğundan saçların arasında, üze. 
rinde görüUir. Oradan çocuğun Y" 
kasına, elbisesinin üzerine düşer. 
ler. Çocuğu'n saçlan taranırsa ke. 
pekler yığın yığın çıkarlar... Bu 
kuru kepeklerin pek nadir olarak 
kendi kendilerine kayboldukları 
vardır. Bazılarının da bütün ö. 
mürlerlnde baştaki kepekler öyle
ce kuru halde kalırlar. O vakit saç. 
lar da dökülmez. 

Fakat başları kepekli olan er -
kek çocukların en çoğunda kepek
ler kuru olarak başladıktan iki Uç 
sene sonra artık kepekler düşmez 
olurlar. İyi dikkat etmiyenler ço
cuğun başında kepeklerin kaybol
duğuaa hükmederler. Halbuki bu 
ikinci devirde kepekler, kaybol
muş değil, yağlanmışlardır. Onun 
için düşmezler. Saçlann arası tır
nakla kaşınına, tırnatm arasında 
beyaz, yağlı, çamur gibi bir mad· 
de çıkar, arasında da yapışık bir 
çok saç kılları. 

Bir iki sene sonra da, üçüncü bir 
devirde, kepekler gerçekten kay. 
bolur. Fakat onların yerine sade 
yağlı madde kalır. O vakit deli
kanlının saçlan Dzerine ince bir 
kağıt konulursa yağın k&iıda bu. 
laıtıiı ıörülür. 

Kepekler büsbütün kaybolup 
yeriııe sadece yağlı madde kaldık
tan sonra saçlar da tutam tutam 
dikültlrler. Her sabah uçlar ta. 
raııdık~a taraim elitleri arumda 
bir çok saçlar ıörüUir. 

Kepekler henUz kuru olduldan 
zaman tedaviye bqlanıhna ~ 
nn döldllmesinln önüne seçmek 
kabil olur. Ondan. sonra tedavi ne 
kadar ıeeikine saçlann dökülme. 
si amuda o kadar ualır. 

18.h satan milli 'llÜesseseler, fuh
şun ilerlemesi, kadının bir ticaret 
mataı gibi pazarlarda satılmas:., 
(Beyaz kadın ticareti) ailenin te. 
miz bir aşk münasebetinden ziya.. 
de maddi menfaatlere dayanan tL 
cari bir şirket mahiyetini alması, 
namus, şeref, haysiyet, şahsiyet 

denene kıymetlerin p.lra ile satın 
alınabilecek birer mata haline ı;ıeL 
mesi, bugünkü Avrupa cemiyetle. 
rindeki ahlak buhran!nı gösteren 
misallerdir. 

Bilhassa 1914 harbi:ıden sonnı.. 
Avrupa cemiyetlerinde doğ:ın, ik
tisadi, içtimai, ahlaki buhranlar 
bir çok memleketlerde reform ve 
inkılap hareketlerine müncer ol
duğu gibi, bir çok teni sistemlerin, 
faşizm, nazizm, komünizm gibi ye. 
nı cemiyet şekillerin~n doğmasına 
sebep olmuştur. Bugünkiı harbin 
sebeplerinden biri de bu zıddiyet. 
lerin çarpışmasıdır. Sugiınkü Av
rupa cemiyetlerinin b:.ı buhrandan 
ve harpten ne şekilde rJkacaklarını 
tahmin edemeyiz. Fakat mutlak ve 
muhakkak olan bir şey \'arsa Av
rupadaki huzursuzluğun iınıili, in
sanların moral itibarile daha yük. 
sek, daha müreffeh, daha insani 
cemiyetlere çektiği irnsrettir. Ah
lak bozukluklarına. müsavatsızlığa, 
adaletsizliğe, tahakküme, istibdada. 
hürriyetsiz1iğe karşı insanların vic. 
danından doğan bu i .yanlar, cemı
yetlere nasıl bir şekil vereceğini 

ancak harplerden sonra tayin ede. 
bileceğiz. Bugün devam eden buh. 
ranlar. sadece bir huzursuzluk ifa. 
desinden başka bir şey değildir. 

Bugünkü Avrupa cemiyetle. 
rindeki buhran, ne şekilde 

neticelenirse neticelensin, insanla. 
rın ferdin egoizminde!'l uzak, içti. 
nıai rDenlaatJe- daysnan. ~rYanJa. 
ra insan gibi yaşamak, insan gib. 
hürmet görmek imkim!~n veren. 
insanları esaretten kurtarıp hür • 
riyete kavuşturan, ::ıir ahlak idea. 
line olan hasretleri muhakkaktır. 

Bütün beşeriyet ilk ~ününden bu 
güne kadar hep bunu •aramıştır. 

Felsefe. ilim, sam:t, hep bu yüksek 
insan cemiyeti ... ., yüksek nıoral i
dealine ve tr müsavi cemiyete 
kavuşmak hasretile yanmıstır. ··a
ırlerin. filozofların. mütefekkirle. 
rin zaman zaman meydnn~ gelen 
isyanları da, kütlelerin isyanları 

da hep bu varış "ıasretının :fadt
sıdir. Varmak istedikleri bu yerıi 
ahlak ideali nedir? 

Yeni ahlak idealinin muhtevası 
hiçbir zaman sarih d~gildir. Bu i. 
cieal içtimai organizmın bilgisin. 
den doğmaz. Bunun içindir ki, ek. 
seriya filozoflar bunu tarif ve ta
yin edememişlerdir. Fairnt ahlak ı. 
dealinin ıçtimai bir ihtiyaçtrıı1 doğ. 
duğunu, her cemiyeti!'l, buna has. 
ret çektiğini, fertte kendi menfaa. 
tinin fevkinde umumi menfaatleri 
k&bul ettirecek enerjik bir iradeye 
ihtiyaç gösterdiğini, fertlere mü. 
savi kıymetler verec~k bir ideal 
olduğunu söylediler. Bu ahlak ide
alinin en esaslı vasıflerından birı 

de insanları riyakarhktan. tabas • 
bustan, menfaat karşısında ~nhsL 
yetini fedadan kurtarmak. kuvvet. 
lilerin zayıfları ezme'iıne, istisma
rına mini olmakhr. 

Esaret altında yaşayan milletler. 
de ahliksızlığın, hür yaşayan mil. 
!etlere nisbetle daha fazla oluşun. 
da bu esaretin, mü.;avatsızlığın, is
tismarın çok büyük rolü olmustur. 

Ahlak idealine hicbır zaman' va. 
rılamıyacağı kanaat'i mevcuttur 
Ahlak ideali de statıc, ebedi ve 
mutlak bir ideal değildir. Her de. 
virde, her cemiyetle beraber o da 
değişecektir. Yeni içtımai şartlar 
eski içtimai şartların yerine geçer. 
ken ahl&k idealine dayanmaz, tek. 
nik şartlara, mevcut maddi şsrtla. 
ra, tabil muhite, ıçtlmai muhite, 
tekamüle dayanarak tekevvün ~
der. Ah18k ta bu değişen prtlann 
yarattıjı bir 19ydir. Cemiyet ve 
fertler bu yeni dojan ahl8k idea. 
Une kendilerini ne :tadar kolaylık
la uydururlarsa, zıddiyetler de o 
nisbette az olur, uyduramadığı tak. 
dirde ahliki buhran da nisbeten 
geniş olur. 

(Devamı '1 nelde) 

B•frltiW 
Dağa Kaçarllacak 

Krallar 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B uıünkü gazeteler, Yuıoslavya 

Kralı Piyeri, Dolanda Krali 
çesi Vilhelminayı, Prenses Julialla'y 
kaçımuya teşebbüs eden Alman te§ 
kilatlarından bahsediyorlar. Bu teş 
kilitlarm gayesi, bu krallan kaçını 
milletleri başsız bırakmak, ve bt 
muhterem başları, milletleri tehdi 
için harp rehinesi olarak muhafau 
etmekmiş. 
Meşhur tayyareci Lindberg'in çoco. 
ğunu kaçıran haydut Hophfııiu da. 
büyük bir para almak ümidile çocu 
ğu kaçırmış, rehine olarak tutmuş 
neticede çocuğu öldürdtiğü gibi, ken 
disi de elektrik sandaly•smda can 
vermişti. Bu iki, dağa kaçırma va. 
kası arasındaki ayni münasebet, ne· 
ticeleri itibarile değil de, miipbeheL 
leri itibariledir. Artık çocuk külları , 
kraliçeleri, prensesleri kaçırmik va
kasını, adi şakavetten a~p, siyasi 
şakavet çerçevesinin içine sokabilL 
riz. Meseli yarın başvekiDerin, bari· 
dye vekillerinin yataklanndan kaçL 
rıldığını. tayyarelerle uzak mesafe
lere götürüldüklerini de belki ifite. , 
cetiz ..• 

Milletlerin başı sayılan bu krallar 
kaçırılırsa, milletler başı kopmuş 
gövde gibi hemen yere mi yıkılacak· 
lar? ... 

- Öyle deme, kralların halle küt: 
leleri üzerinde olan manevi nüfuzu 
Çok büyüktür. Kralının başından git
tiğini görünce; milletin maneviyatı 
sarsılır, kumandansız kalmıt bir ordu 
gibi daha kolaylıkla teslim olurlar ... 

- Yugoslavya Kralı bir çocuk. .. 
Bunun içindir ki, naibi hilldlmet ta
yin ettiler. Milleti idare eden bir ve
killer heyeti, parlimento, senato, ik· 
tısadi, içtimai birçok teşkilitlar var. 
Milleti rnlidafaa eden ordu neliktir? 
Kral gidince, motörü bosulm~ ma. 
kine ıibi bunlar zınk deyip, dura
caklar mı"." Kraliçe VilhelmiDat Mü. 
nih anlaşmasının iflisuı.dan •nra 
sulbü kurtarmak için Belçika Krali
le elele Bitlerin karşısında a mı 

re,·erans yaptılar? Ne faydası oldu? 
- Öyle amma, ne de olsa Kraldır

lar. Milletlerin başında bir taç gib 
durmalan bile milletlere kuvvet ve
rir Hele bu küçük devletlerde, di
nasin o kadar kuvvetlidir ki, Siyasi 
fırkalar ancak Krahn muvafüat: 
olursa iktidara gelirler ... Kralın aşa 
ğısında bütün milli teşkililtlar fer'i 
dir. Kral asıldır. 

Vah zavallı küçük milletler-. Ma 
azallah bir siyasi şaki gelir de, hu 
başları aşırırsa, milletler, nefes al 
nıadan can çekişecekler demek.. 
O halde krallan dağa kaçırmayı ta· 
sav,·ur eden bu teşkilatlar, bu kilçülı 
milletlerle alay etmek istiyorlar p 
liba... O kadar minnacık, o kadar 
minnacıksınız ki, korkuluk gibi bap· 
nızda bir çocuk dahi olsa, damarla
rınıza kan veren bu yüreği aprdılı 
mı. siryanlannız kopar, maneviyatı • 
nız bozulur, ordulannız kumandan. 
sız, teşkilitlannız hareketsiz kalır 
şakkadak düşer, bayılırsınız. 

Milletler hili krallanna bu ·bdaı 
baeh iseler, milli irade, milli pıur 
milli müdafaa korkuluksuz hareke 
edPrnivet:ek kadar pamuk iplifinc 
bağlı ise, Jiyasi şekavet bu iplikler 
kör bir bıçakla dahi koparır, yalnn 
bu aşmJmış başlan defil, 'bqı kop. 
muş gö' deleri de, sulh masuma re· 
hine ve ayni zamanda müstemlekE 
olarak J?etirirler. Kral asil değil, mil. 
let asıldır. Kral fer'i, o .kadar fer'i· 
dir ki. bugünkü milletler ba fer'llen' 
bağla"manm cezasını çekecekler. v( 
birer birer başlanndan taçlan çekiı 
ataC'Bklardır. 

23 NiSAN 
Çocuk Bayramı 

23 nisan Hakimiyeti Milliye bay· 
ramına ait programı tesbit etmek Ü· 
zere dün vali muavini Hallık PepeL 
nin risayetinde bir toplantı yapıl. 
mıştır. Hazırlanan programa göre, 
bu bayram münasebetile mektepler 
ve resmi daireler önümüzdeki pazar
tesi öğleden itibaren tatil yapacak
lardır. Resmi daireler çarşamba gü
nü, mektepler ise perşembe günü sa. 
babından itibaren tekrar açılacaklar_ 
dır. 

23 nisan salı günü sabahleyin, ge
rek Taksimde, gerek Beyazıtta tale
be tarafından merasinı ve birer ge_ 
çit resmi yapılacaktır. Buralardaki 
merasime civar mektepler talebeleri 
iftlrak edecektir. ~ 

Hakimler Kanunu Mecliste 
Ankara, 17 (TAN) - Hlldmler 

kanunu ile bu kanunun bazı madde
lerini tadil eden kanun ile bazı mad
deler UAvesine dair kanun llvihası 
Meclise ızelmisth-
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Almanya, lsveçe Belki 
de Gelecek Ay 

Taarruz Edecektir 

Eski KoGa li Mebu u 

Mahkemeye Veriliyor 
(Başı 1 incide) 

zevata ve askeri komutanlara gön

M ·· ttefikler Sta vanger'i 
Bombardıman Ettiler c Başı 1 ·nclde) 

- Harp sanayii, Amerika harbe 
eitmedlı:ti taktllide ôaha ~k lstHa
d~ üdebilir. 

dertn iştir. 

MclHLıpların bazılarında büyUk. ma~ı 1 tn<'iıfel Norveç dahilinde Almımları~ ~o; 
l!!flmize karşı tecavüz:::tıt bir llsnn Narvikteki vaziyete gelince Alman gfoinger kalesini işgal ettiklerı 911 

- Vergiler ~ükse1mP.kl~ knhnat, 
1933 tcrtberl eSaseıı hlr misli artmış 
olan duyunu lımlımlye aah:ı çogal1r, 
vP. memleket krecHsine bu suretle 
tahmil edilecek elan yeni kuHeUcr 
enflasyonu, yani dolatı!i İştira kl't
metinln biraz daha düşmesini ic;p 
eder. 

da kullanılmakta oldu~u söylenmek. başkumandanlığı bugünkü tebliğin. şıliVôf. 
tedir. • k··""'atl' B 1 · \ 1 · de müttefiklerin buraya a kel' çıkar_ Stokholmden Norveç Baş L•"" 

• 
1 ası. ın<"idi!ı Huy ctvarıfida yabancı bir tayvare ilk mektup polisin eline geçiyor d j 

te 
ls~·eç mllletı, ttıeml@ketİH birliği a. ile B ıçilta HfiVa defi bataryasi ·ata- ığını nihayet ilan etmiştir. dan ığının şu tebliği veriliyorı r• 
~hınd dühlıae teflip edileoek her sında c:!eF yafi @tleft ıfiüsidemed@ hır Sırra B llioğlunlın bu suretle ya- Bu telfüğe göre müttefikler Nar- Norveçin cenubu ıarkisınd.7 ~:t' 

liuikasd klr§i ffiilcfttlele elffitığe }Ui- BelçUtö it ltt!Plfilti vafölaflaılı-ı neşr@• zıp tevzi ettiği mekt•Jplardan bıri, vik'ln 60 kilometre Şimalinde Hin. veç kıtaatı kuvvetli Aıman mufre 
tırdır. d'l . b' bl' d b"td' .1 k askeri erkandan bir ~at tarafınd!ln noey adasına asker çıkarmışlar ve }erinin taarruzu Jtar§tsmda şar:ıta çe-

Dl.,,. 'h t .. ı en resmı ır te ığ e 1 ırı me - polise verilmiş, bunun u"ze.rıne ı.;m_ Narvike yaklaşamamışla dır Teblı·ı; kllmı'ye b lfn l" dır 
ı .. e~r cı et en uç gençlik teş~kü.. tedir. Şarktan gelen bu tayyare, ce. ı.~ r · ,,,. mec ur 0 uş .. r · ""'' 
u yanı sosyal demokratlar, liberaller nubu gıırbl istlltartıt!tltıdt! kiiçmlştıh filyet müdürlüğü harekete geçmiştir. de Natvik önünde vuku bultin deniz Muliareöeler Kongsvinger'in j;;, 

- Cumhuriyetçilerin 19-10 da ta_ 
hakkukunu tahmin cttik.ıcd galebeve 
.mani olur. • 

Ve muhafazakarlar bir karar sureti Zabıta, evvela kendısine verileh harbi hakkındaki şu sözler nazarı kında, Miosa gciH.ı civarında ve edı1· 
kaolıl edc~ek 11~ain1ere karşı'' en şld. R y . zarf ve ka&ıdın markasını aramış, b1.ı dikkati celbetmistir: kedal civarında devam etmekt ef. 
tieUI tedbırlerın alınmasını istelnl§- Oitl(lnya fftl liretle buftların nereucn alındığını "Narvik'in müdafaasında. faile İn. Bıltaôa Nort'eeli kayöle :tnilfr~eİI 

- nugiın iş başında bulunan de. 
mokratlar arasında yeni simalarJn 
bdırmesini, başlıca nıakatniarı işgal 
cden1erdeh hlr kısmının del?işmesınl 
mumkun kılar. Bundnn başka• '1ltoo. 
sevclt, bizi harbe sokmamııitır11 soz. 
!erinden omimüzdeki ıntlnopta fay_ 
dalanmak kabilken bunun aksi ye. 
pılmış olur, diyorlardı. 

ler<'lir. tesbiie çalışmış ise de böyle bir maf. ı.:-iliz kuvvetlerine karşı kahramanca Alman ordusunun cenahına muvafj~ 
Sôsyal iş1er nezareti, yabancıların Tedb!rler Aldı ırn tlUlUHtı.mıımı~tıf. miicadcle esnasında Alman· torpido kıyetli taarrutlarda bulumnuş~ur. oıı 

tıkl bir fiezaret altına alınmasını te '.k . 
1 

. . 
1 

Bunun ü2erlhe tahkikat genişletil- muhripleri filotillası kumandanı Al- Alman tayyaresi düşürıilmüştW:· 1~ 
tnln i~lft hülfllmet tarafından Htihıı; d ' t\ı Jrrıc e> miş ve işe başlanıldığının iiqünci.ı gü. hav Komodor Ronte ölmiiştiir. Rütlin günlerôc NorYeçe patıı.şütle indıfidll-
edll~n tedb'rl" 11e. l -ık Aynı Eaman a şu da kavdediliyor nü bu mektuplartian JtU~ tanesi elde mühimmatını tiikettikten ~onra ha- Alman kıtaları imha veya esir c ı ere ilVeten, abr a ve k. lt 1 d 1 ı ı · 
lma1~thıı.nelerde d ""''h • 'l t 1 

1
• aya an ge en yo cu arın beya_ edilmiştir. Bugün bu mektuplatdnn ~ara uğrayan ve harp harici olan tor. mistit. . .,., 

t d e euıı ışçı er ara. natına nazaran Fı'ume'de h ·· ·d h · 1 · · 'k' 'ıl sıı•' ınann n8bet ıb kl ğ l' ava mu 209 tanesi zabıtanın elin~ .geçmiştıt. pı o nıu rıp crının iicte ı ısi Nar- Memleketin diğ~r muliteJü ki ...A bildlmıişltr. ~ eh~c ifil fuec ıse dataa mİHs seferber edilmiş ve Ffrles: Mektuplar, şehrin muhtelif semtle- \'İk'in miidafnımna verilmiştir." latında kaydedilecek: kıymetli bir,~, 
İsveç hükumet' h iR ôe 1 ll" tc mb, ınl ta.kasında da pasif korunma rindeki posta merkezlerind~ veya 50_ Af,'lli tebf iğde: "Narvlkte Alman yölfüJr, •. 

ı mu ar t- v c ~- ted ır erı alrnm t kl d k k t ..,.. 1 h d d k d "" Filvaki Amerikan bilcı.roftığının 
sebepleri hissi, fikri, ikt?sadi, zıra~ 
siyası, içtimai vesairevi idi. Fakat' 
Almanya.. Danimarka ile Norve~{~ 
mutlak bıtaraflıklarını hiçe sayarak 
tecavüz tehlikesini f zlanda ile Gro
cnland'a doğru tevcih edınce Ame. 
rikanın harbe fiilen müdahale etme
mek azmi sarsıldı. Bu sarsılı~tr. da, 
şuph sbı, fikri, hissi, iktısadt, mal~, tç 
timai, askeri ve sairavi sebepler ı;. 
rn:ttıak ltir.ımdır; her devletin bitaraf. 
lığın6a ve bitarafhk azminin sarsı
lı ıhda bu gibi scoopler aramak lar.ım 
oıauğu gibi •.. M uliariplere çok akın olan dev. 

lctlcr, mesı:?lti lsveg ve n:cse
la Eel~fkli, Holanaa ,.e fs,•içr~, Yu
go lavyaı Macatlstan ve Röfuanyaı 
AUnatiyatUn milttefiki ltalya, dJhkU 
muhai'lp ve oUgUnkU bllaraf SoV
yetler harp karşısı.na şimdi eskisi 
gıbl ve o ttlsbette Uitaraf ttiltiırlar~ 
lştı.tet ctmellylz ki, hu bafüretien ölt 
uılaşma ile ~ıkılacağı zeliabınn dUş. 
mU~ olanlar füıhi bufilifi artık iınkiiit
sıt t>16uğUnu attlamıya Başlamışlar• 
dıt. lsv~ç. Holan6a ve BelçUta gibi 
mem1cketler ffillHarebeye bugliiiôcn 
ynrıhfı gtrecelt imlşcesirıe hatırı fıı. 
yor1ar, dcfiilcb11ir. Röffiafiya ve Yu
goslarytthın ne ğlbi tcti'ljitler almakta 
olduklatıhı ajans hnberıerlndl!ll öğre_ 
niyoruz. Yarı resmi ı;ayılan İtalyan 
gazelt!lcrittln "Yarın hr:rl;e gireoilı:. 
rız" 1htnrını rtıfı.nıdnr hulttUtmaK kö
b'l t!e~ildir. Bu sıralarila Sovy~Uef, 
zahnf!dilir mı kl, hAriiselerin yaln1! 
seyircisidirler? Bütün dUnya hntbin 
cıddlyetine katUıııl gctirmişfü. lfa 
viıkıayi, ilk müŞahadc t:ıl:irrtk ehem. 
miyctle ldıydeiHıf!lt ğer~ktfr. 

- 'Fakat bu vaziyetin muhtemel 
!stihalcsi ne olaOiHr~ 

re alt hıu·p gen\lltırintn lsve~in iç ka_ u '· """ ış ır. • tl ka ar a i posta kutuların.'l atılmış ı a aıı , sveç u u una a ar ma- ŞiftUilt N6f"ViqU fn iliz kıtaaU tUt 
tasularırtd scyrtls~ferini merıetm1ş. I ttuulıtılllrııı VdzılJe, oldlıgundan, ilk defa bu işin miıhim den demiryolunı1 işgal etmişlerdir" .Katılmı ve buhlıır Norveç kJtfıfl 
tir. Belgrat, 1 't (A.A.) - fiesmı maha- bir şebeke tarafından yapildığı ze- deniliyor. ·ıu k trVd ~tmf11fr 

f 'Id " l d b l, Müttefı'kler. mahafı'lı'nden verı'len 1 
sa P~J a ~ 1 

• .... mJI il olanda, nıfletemlekele,.lnin ı .e oeya
1
n o, un ufoun!l göre, Alma~ ha ı nasıl olmuştur. bunun üzennc :Narveç@ mltfatyaı ve müliiııs:t.n 

hl"mtty"'sı· ... t .... .,.10.,1,.,.diin polıs t1 eşkı.Mlıle alakadar 0
1
lmak i.ı. polis, bütiın posta kutuıarı ile posta haberler ise, Narviktcn kaçan AL Ol"ttffi bit Alffülfi ta'"' fe i tit.l!! .... 

"' '" flu ' ~" 1 ,.. manUirın İS\'""e ı'ltı'ca e~erek te,·'-ü' g u .Na 
5 ~""'ııt • , zere şuna ı l'. ugoslavyada bırçok tev· merkezlerine birer memur ko"LP - '" ° K 1sv~ ıs-ttr"klai'ifül inıfl"'ne mev-:: ,ı 

ıstıyecek tÜat yapıldı1;ı hakkındaki haberler mavi zarflı mektup atanların hUvi. eöllflikleri mı:ıhivPtindedir. lffi ... '.r v:; 1 .. ·• Rlll"f t f f:S"an tc\°J.l' 8 
• Notvcfi ciahlli~del<İ nafp vaziyeti 0 uş v., Sve, ~ a a mu Londra, l 7 (Husu!3İ) - Holah(ledll j csa~sıtdlr. yetlerlni birer birer tshkike başla.. " . ellilffiiştif. 

tnüdafaa tcdbitlerl alındığı gibi, Jtu.
1 

Yügoslav makamları, bütün ya mıştır. Ayni zamanda mektupların henUz mGhlm olmaJctan klıftulmaiJığı Kral Nö~e~l~diı 
la.ndanın harbe silrüıtlentnesi taktii. ba. ncılafın i

1
kamet lezkerele,rinin tcL muhteviyatına gbre, bunların kimler içlft Öü liilsustıt kati haberler Verml. j i r(i~ 

d H 1 d k ı: :::...ııı= l ,,_·e imkan y9'"tur. Faı•at alıfitıfi m"1" - İ!ikafidifiiıvyaaalH ıfülŞBli t e ._.,, tın c o an anın Uzak Şarktaki ı IK. "-" mesı emr nl vermiştır. Bu su. tarafıhdan yazılması .hmnali oldugu K. K d u f 11af1io' 
tnüste~lekelt?rinin akıbeti düJilnü~ retle yabancıla~ın mem, !ek.ette kon- dtİşunülmüş, bu adamlar sıkı b.r ta- matlı ğöre dertılr,volu Oii' c·<'k resmen alınafi l'ili~rlet, sJCA I fij\l.d 
mektedır, 1 tröl!ıu! s~yahatıfie manı olma]{ isten. verlefindefı t a 1i r i p ölıırımh: yada ouluniln Altfüin ltuVVErl e ~ 

H 1 d h -k· kt d ' B 1 Z l ra:;sut altına alınmıştır. vn ı.ı·r ır·ıncl ı.:.e.ffilleti ~"lırı..ı edllffi:'. 18.ÔÖO 1Hşıyı ğeçtnt>diğitıi lsbat . o a.n a u tımeti vatnn hainleri. me . ~ .ır. e grat. ve agrep'te o ur. /lk ipucu " u ı Kil -"' µ 'J 

tıı de şıddetle takip ediyt>r. Roterdam ! mak ıçın, bu jchırlerde oturmaları tir. Ağlebl Ilitimal bu hfı,•alfrle Ualhh melHeôir. et~~ 
ın hk . H 1 :.~ r• bliİ 1 h Bu sırada polisin nazarı dikkatini hı·,.. ka,. Atmnn mUfr"z"'"ı·. şıt .. "d" '""ti- Dlğaf afaftatt Amerika Hazet 

1
,. a emesı 9 andah ikı ''Üksek mea me1.:ou ı unan ara ususi bir i ~ .., ~ o:::" •" ~ u A "' B 1111 

'J k 1 celbeden şahıslardan birisi ae Sırrı a "'""t ~ıaı~· NB llİ""l,. L., Nof'Vef;telU mımırn eıernı 8 J inurla birlikte faaliyette bulunan Al: artie~ te!ke esi verllC!celHlr. B rn b mı:> gı.: sı 1 rvcç <:l t: mun... mi=Jffitıfi'tfi iio"n~·'""'·"'i,;l Ph telgfs> 
fnan hühendisl Sturnu casusluktarı ReUter'I! gör@, ifo tetlbir, nazı prô- elJioğlu olmuş ve çünkü kendlsmin rel>e etmeJHeôir. ' u . " aıt:ıa 6 ~ ... 
be..,c: sene hapse mahkl·tm etmt•tı'r. Al· pagafüİlH!llatı ve tasU !arı tıirafihd"h oturduğu Boğazkesen caddesinde E- 0 " 11 tiki N 1kl ı · l nesfediyot1at! t.fôi! 

"' • il mek apartmanı önünde vazife a1an ınune er arvı eyer eşmış er_ f1Norvcç R:rali H!iiiKofi füiltna 1' ıd 
tnan tahtelbahirlerl tarafından tor .. son zhffiöriİarda §affedilen faal!yı:?ti bit memur. oralla dolaşırken, onun dir ve Almanların Buradan bir şey \'e]ledif. KHalltile befaöer Nof'j'§id~1, 
1lilıcnen bı'r rok Holanda yük ae-'ı'• tes. iFS.12 bıfakmalt üzere itliiHız etili · tımmalarına ı'mka· n f,almamıstır ı, "' 
r s "' "' geç vakit sokağa çıktı"'mı görmüs ve • "' 1 • lfü. unuy61'. Dfina §ôfi ~affüıı• ,. ... 
sir.in ziyaında Sturnun ve suç ortııkoı mışllf. Yalnız Bclgratta ilfametl@rl elinde de bir takım kig~ ıtlar burun. Bitaraf kaynaklardan verilerı mfi- öizzat x fidislnt g"Milfil ı!@ hatti ');tY' 
lannın dahli bulunduğu eannedih kati surete meşrut 61du~lırtu ispal e. ~ ı , , ;.. H lUmata göre müttefikler Bodo'ya da c 0 tf'§ffifP 
fnnktedı·r. delHleccıc olan yablincilar, buradd ' ' a. dı.l;umJ ıarketmıştır. F'akut .::ıirrr ocL k .h t . 1 ··ıt f·kı . . disile göfüsfüm. Hatta, fie :Kefl 1ı t~ ... K r ,.1 k . . d . k d k ' as er ı raç e mıs er w mu e ı crın c a mtiı t' 'fi Al ~Hlafii as~ · 

Belçika gazetelerinin Holandadakl labilet:eklertlirı ıo~ u, apının onun e bır aç a ı. donanmas da daha ş'maldcki Hal!l n et e ını m a N ee 6!· 
Yugoslav •ab taalnlh b h t" ka durduktan sonra, Her neaense SO- .t el .. .. a' b 1 kil :1 - lim o mıyacağıfiı sByle i. 6fV I~ muhabirlerine aöre Holandada şim8'ı- . . . c.. 

1 .. u usus u a onun e u unma anır d ı .~ ı:i li ffl ae 
"" tt bl ğ kağa çıkmaktan vazgeçerel< tekrar i- .. . · usu şımai liaröt>uiyof Ve e ~-ye kadar görülmemic bir tahaffu~ neşre ıgı te ' e nazaran, yalati ha• ' G d l Yr ti ' 1 ;.1 n•"e çı 

Y b 1 d " b ı h kk rl çeri gırmiştir. Bu vazivet lfarşısında on crı en n.uvve er carpışıycr. ınftlllz eritt ı~ftfv~. ~ ... A hali vardır. Her sahada azami bir tc- er er neşre eıı ya ancı ar 8 ııı a :ı 8ig•fl" 
k 'dd ıı· .;;..ı· ı · h v. erini değistiren memur, onun apai't. T1mcs1 müttefiklerin asker ltiracı tı~ına ve liura ıfh @]~ g@~ır ·~ 

Yakkuz mÜşahade edilmektedir. Bu !.'.0 şı e 1 to::uır er ıtti at edilecek: • u h" k f 1 I ""·""ffı 0 
t maliciuJH dairesine çıkarak perde için intihl!p ettikleri ~erlerin. orado " P ... )'O tur. ııgllız er Noıvıt:'" ri• 

cümleden olarak sahil rrtuhafaırn ba- ır. i'f ffi 'tıf"lif 6ht i ı ~,b/ ~· 
T bl'ğd d ·ı· arkasından gizlice soka~ı tarassut et- kttvvet peyda edecekleri ane kada r ı .Per Uu t:: n K a ar tia da aS.li taryaları efradı geceli gtindüzlli. tak- e ı e enı ıyor ki, sinemalar· K :m a 

viye edilmektedir. da, salon karanlık iken ve otobü ·ler. tiğini görünce Şüphesi busbiitün nfL ~tli tutttlacaıtını, gönderilen sefeci j ar ış ;ır rr.,, f f!'J\flı.. 
d h tk b'l t r d m1Ş, sabaha kadar oradan ayf1lnıa. kuvvetlerin, Almanların Oslô etrn- B~.zı ftıgillz gaı~t etftiin tah ·~ıte, 

Amstcrdamdan gelen haberlere gö e a nı ecne ı er ara ın an beran. mıştır. fında Norve;. ordusu üzerine yaptık-' neJore, Norveçtekı Altftıirl kuVi'~ 
re, siyasi müşahitlerin Holaı~da miis- nameler ~ağıtıldığı anlaşılmı tır '< 1 ~ , ~· , , , • ~ • . 

B nl d k 11 ~ı- T;wsıı--nurıltlntıtl.l? fi ı .,.d ...aa ui~.~-~- 81 tc 1 k 1 . h kk d k' .. 1 1• 1 u ar nazı propagan asının u an· uo uun. (J 
1 

il karşısın 
m e c erı a ın a ı mu a aa arı dığı usuİlerde 'ki 11·· ed' M Hrtesı· sabah mu" du"rı·yete gelen ın" cek nisbette olduğunu i)"atıyor. .öfiUlliller h teHac mil ·'-tiJY 

"'U merkezdedir: • n 1 umun ır. ez_ .r.. • ..,_ üil il Lahci tlakl N r sef!lrı:; 
:r A 'k C" h i . R \t' kur oeyannameler, valandaşlar ara .. mur geceki vaziyeti anlatınca, Sırrı BUtlin İn~ifü gazeteleri, harbih gb'n rbU 1 0 ırçaktir 
a·· m:r\ ~·-~m ~;es~ oo:e~~ ın sında a aöiyet ve endişe uyandıra- Bellioğlunun tarassut enlltllğini far- uztın silreceğlni yazıyorlar. Gatete. de ıt kayıt rosu aç ac . tJttf; 

un S?Y e. ıgı nu un ususı ır. e- caıt mahlyeHedir. kettigi cihetle sokağa çıl{maklan vaz. lere g6re E!fgeç Ve beUii ô~ çoıt va- 1 LoHBrrl, i 7 (A.A.) -- Harp göre 
hemmıyetı vardır. Bıı zevat, Hınt 1f .. . d k• kl' t , h 1 kırlda Noheç başlıca harp sahnesi 0 I sat Neziirt?Uttln öif foöİiği~e A do-
Okvanusunda bazı fütuhat emelleri una uzcı·m c ·ı mı . ıya geçtıği ve işe e emmiyet vcrllmcs D fil a R v Nô e UHil ıyA 

IJ R 17 (AA ) ll" icap edecc"i anlaşılmıştır. Ifon lın ü. lacaktıt. 1 a m r 8 rv az 'ııt~' baş gösterdiği takdirde Holandanın , oma, · · - tıkreşten Ste- ı:> Reuter Ajansı da, müttefiklerin ı la. ıslle 14 U N orveÇ, 7 i Dafifftt ıtlj 
mu·· stemleke ı·mparatorluğunun tabı=ı• fanı ajansına gelen blr telgrafa göm, zerine Renaislnln tafilsı;Ut ectlldlğ! 

6 
f ll lrfi 1~ .... ,. tnğ 

~r 1 NorvccteRi harekatına dair şimdilik ve sı svec o aK uıı.:':'rt:: f6• 
hiimisinin Amerika olacagı mtitalh. f ugos avva, Bulgaristafi ve Macaıls- bf:lli eftilmcden, takip edilmesine ka- tafsilatlı haberler beklenmemesini lifiHinlafınciii Bulunan f.ıo tıcnret. 
sındadırlar. ıan Ti.ina üz tinde foyrisdııir ı.:irıi tar verilerek metnurlara icap eden 

':I halka tavsiye etmektedir. ~uru alılfofiulffiilştur_. _, .;;# Holanda mahafili Roosevelein son lıal için Romanya tarafından yanılan talimat verilmiştir. ~ 
nutkunun Amerika' işlerın~ gittikçe teklife r:ıüsalt c@va~ ver~nlşH!rdi~. Aradün birkaç gün geçtikten, ta. I 
daha ziyade alaka l!Östermektc oldu. j lk. tedbır ha.rj:ı gemısl halıhe çevrı. rassut ve takip edilmedigine emin 1 G 1 L 1 Z LE R B 1 R ltalyadafl V Cl•lyetİl1 l'I 
ğunu isbat etmekte bulunduğunu yaz lebılecek vazıyette ~u!unan vapurl~- olduktan sonra, yine bir gece sokağcı , 
ıhaktn ve bundan dolayı memnuniyet rın He~lröeH gi:!çfriesıfiı. mt!hetffie!Hlr. cıkari Sırrı Bt!llioğlu. ağır ağır yürü D nizaltı Kaybettiler Tasrihi isteniyor 
izhar etmektedirler. İklficlsıı V pı.lrlöfın müi'lfüeliatı tiu:ı yerek Beyoğhh1a çıkmışı oradaki 

Böy1e blt sualin cevaBıHı verebil
mek, lntiznr halifideİd f16litlkalnrın 
ya1nız harbin ciddiyetine Jdarlmış t>L 
malarını llilmekle degtl, tenllkenin 
kendilerine nereden ve ne suretle ~f!
lcbileccgirtl de tayine, ve hatla., bti 
tehlikeden korunıha iradelerile mad
di ımkanlannı olçmiye mütevakltıf
tır. 

Allgemcen Hendelsb\a<l gnzctes\, sust bli mlii'alUlöeye tiı.fü tütulacak~ posla ltuttlletındafi birine elindeki 
noosevelt'in 1937 de Şikagoda 11.'\l- tır. mavi bir zarfı atarken, suç üstünde 
manyanm karanlinaya tafö tutubıa- Uçlrneusrı, nelirltt iki kıyısında fis- yaltalanmlşhr. 

.Londra1 17 (Hususi) - Amirallik 
ıoM tonluk Thistle defiizaıtısıhıh 
batbgını bildirmektedir. Bti !itit U~ 
harbin başındanberi lngllterehifi Jtay 
betliği denizaltılar öeşe varmıştır. 
f ngillerenin harblfi bti~ıtHHı 57 tlenL 
tallısı vardı. 

(Başı ı ıncıMJ 
•. ı~-t1 

~apmış oldugu uzun bir ınulBi ,8-c 

Lnkin, bu suretle, kıiı kırk ynr
nuya çnhşmıyarak umumu ve umu
mun sempatisıni dikkate alıp kabul 
ctmcliyiıı.: ki, tehlike birdir, nereden 
:ve nasıl gclccegi de şimdiye kadar 
görülmüş olan m1sallerie tebarüz et. 
miştir. Tehlikeden kornnm:ı iradesi 
ile maddi imkanlar bahsine gelince: 
mütecavizin hücumuna ilk önce on. 
dan korkanlar maruz kalırlar. Harp. 
ten ürkmemek ve onu önlemek kara. 
rındıi bulunduğunu karnr ve fiilleri. 
la göstettnek icap eder. 

HCıdisıılerin yiırüyü.~üne bakılınc:: 
hıhmin edilir ki. harp karşısında mil
letler bugün bu merh1leye erişmis-
krdir. "Yeter artık!" say1ıasını bü
yükler gibi kilı;liklerclen 6e işıter..e. 
ğ;miz günler pek uzak olamamak lit
tıza eder. 

- Tecavüzü itiyat f'dcmler o z:ı. 
:man he yspat:akiardır? 

sı lfızıthdit'' demiş olduğuftU liatıi'- keti Wslsat yapllmasuilİfi l<tıllaruhi- Slrn Bellioğlu, kendisini müdürL 
latmalHıı ve Amerik CüttıliUtrelsi- bilecek taş, çiıttenio, c.lfiamlt gibi yete da et den memurlara evvela 
nin iktidar mevkiine t?ldiği zaman- tnaBBelerin tialtİi yllsalt eclilt!et!lttlr. itaat ctfnilt i§tettıeqti • fakat sonra 
danberi ayni siyasi hattı ta':<lp etmiş 1'ört futHi devleti bu tecllUflcflt!. bunun boş oltiuğunu götünce; onları 
olduğuna ehemmiy<?tle iş41rct etmek. her va~lyel karşısında ıtoruhmalarluı takip etmek mecburi~etirıde kalmışı. 
tedir. dalla ıyt tefhtti M~bılct:t!1.lefdlf. tırı 

,. ı K~ndisi ilk glınl~tde sorulan sual · Amerikadaki kanaat Avam ıtamarasınaa işçı meouslar. 
dan biri, Alrnanyaıiın Tt•fta ilzel'İfFl~ !ere hep menfi cevap vermiş, her şe. 

Resmi Amerika ınabaCili de ayni 
bahisle me§gul olmaktadır. Amerika
da zannedildiğine göre, lio!anda har. 
be sUrüklenirse Japonya Uzak Şlirk
taki Frftnslz _ İngiliz kuv\felleritte 
:Karşt koymıya ltolay kolay ce§atet e
denUyecektir. 

Vaşingtf>nun resmi mahafilinde be
yan olunduğuna göre, Amerikanın i
şe müdahalesi için hiçbir sebep ~<'k
tur. Çünkü hayati menfaatlerı teh
llkeye girecek olan lngıHere ve Fran 
sadır ve icap eden tedbırleri aimak 
ta onlara aittir. 

Maamafih, Japbnya, Holanda Hin. 
distanına Ratşı bir harekette bulu. 
nursa Amerikada bu, -ıumi.Hli şimdi. 
den kcstirilem1yecck akstl1ame1ıer 
rapabitlr ve Japonyanın ÜiaR ~arl<
taki emperyalist emellerine lCarşı 
rtıevcut huşuneti takviye eder. 

• 

seyr1scferi tanzim etmı>IC emelin6e yi inkar etmek istemiştir. Bunun ü~ 
• zerine ıabıta, kendisinin evinde bir olauguna aalr dola~an en3işe veı icl 

rivayetler hakkında Chamöerloihdcn arama ~·apmı~ ve bu arama netlce
izahat is\emi§tlr. Başvekil namınli sinde bu mektupları yazdığı yazı 
söz alan Butler, bu hususta hiçbir makinesile henüz postaya verilm~

miş olan birkaç mektup ve bir mik .. 
beyanatta bulunulamıyacağı cevaöı. tar mavi zarf ve kağıt elde cdilmiş
nı vcnfıiştlr. 

Balka11 Ekonomik Koliscyl tirBu vesaik kendisine gösterildikten 
Bükr<! , 17 (A.A.) - Balkan nn• sonra. tekrar sorguya çekildiği sıra_ 

tan tının ekonomik koı'illeyi, cnihtıüı.. da Sırrı Bellioğlu şöyle ifade ver. 
deki dy i~inBe Belgrattd tc;planacök- mişlir: 
tırı Kôrlsejy ffiüzakerelcrın~ iştirak e- - Bu, benim kendi içtihadımdır 
decek olı:ıh Rdrfianyn hP.yeti dört anii Ben 1\irk - İngiHz _ Fransız anlaş.: 
tatlt memleketi arurntla !f'tidat mnd. masrna muhalifim. 
de mUbttdeleslnin fa'~ltı aştırılrmt!'ı Su-n Bellioğlu kimdir? 
imkfıttlatı ilıa~rlnue çe!ışmaktddırı Mütarekenin kara günlerinde Fın_ 
Bültrtlştc!1 Ballrnn ımtantı ar.ası mem .. dıl<lıaa toplanan m~busan mecllsln
lele@tle arld:ındrılti ticaret mübtıdeleı de fzınH ffiebusu olaralt bulunafi Sır .. 
lerinin umumiyet itibarile ~ok nıetn. rı Di'!lliôğlu, 16 maft işgali üterin 
nunlyet verlt!i bir mahiyette bulun- Arladôluyö kaçan mebuslar arasın
duğu1 hyrıcd tebarüz ettirHmelHl'um dadır. KencHsı ~3 nisan 1920 de illi 

Almanların elinde esir bulunan Ve 
dün akşam Alman radyosu tarafıH. 
dan isimleri söylenen İngiliz deniz 
efradı, "Gloworm,1 torpito muhri!Ji· 
tıe oit bulunmaktadır. 
İngUtercde Alman ü~era Kampln

daki esirler bir isyan çıkahfüye te-
ebliUs etllklerihdell, tedölfler alın 

mışlır. 

sinin de eski mensuplarından olan 
Sırrı Bellioğlu, aslen Kı\:>rısıt olup: 
1876 doğumiu olalığurıa g6re, şlmdi 
G4 yaşındadır. ~VIUlkiYe mektebinden 
mezun olduktan sonra. hiilffımet me. 
muriyeline giren ve mul1lellf vaztfc 
)erde bulunan Sırrı Bellioğlunıın en 
son tnemuriyeti de Adapazarı muta 
sarrıflığı idi. 

Sırrı llelllofllu malıketnege 
ııcriliyor 

neşrcdiforsa da umumlyctle lfıı ~ti 
gazeteleri Alntarl teıdni tutı:rı~f' 
Narvikin işgalini ~hemtnıyetslr: 6 8' 

hifl1Hü1 mUlteflklcrlfi sem de,?l~~ıı' 
Hırlerlfil ve Baltilta tnayirı dok Ul\J 
tini öl6f olfıfil.lt gôsterffielite6if. ~ıı\11 
fada çıkan gazernler !Çinci@ tiU te. 
höreketı Uiltlp eltniyt!n t@ıt gsı:01ı 
Vlitik:nmn ğaıetesl 61att Öbsef\IBtııilıi 
ftomana'dır. Alfnaf1lar, im gaıet d§~ 
nıüllefikler Jehirldekl neijrİyatiflftıİi 
rahatsızlık hissetmekte ve ontlfl ci.I• 
fan halkının asıl hissiyatına tcr"W 
inan fi7ılnıasındafi ehdişe eııııe 
Birı şu 

Lofülf'a ttiöhnflllhtfi ıdınııtıtl fil8 
trleflte!d~clir: MUtlcfiK dön ttrii8dni\
Şlmalc1e katafıdığı aeftiz z~;rl.fJ-lC1 
ya deniz muvazenesinin muttc us•' 
lehindeki vaziyetine büsbüt~n Tı}f.ıet 
it bir mahiyet ve fuiŞtlrı l\Hitt~ tlidlf' 
Alttltrnizd@ ltıifl 8@rec@tle ıtüY\161)8ş1(8 
lcr. Ve ôefilz kuvvetlerin8en ıtıı~·
her maksaclı temine kfıfi asker1 

\'etlere sahiptirler. 

• ı~ 

M:~selenirl {!ellp gellp c1ügtımlt?~t11-
ği nokta, vaktfi. burnclaclır. Ancak, l:lil 
dugilmil çötmck vn:dfesl de t1cv işti. 
haları cebir ve wra lstlhnt eden pö. 
Iıtikalarile tlüfiya lşlcrlttı bu h.:ıle ~e.1 
tirmiş olanlara 8li~mE.'kleC!ir. Bti dü
ğümü çözmek lçiı'i BUyUk lskerlderl 
taklide fe1tenecelt öİUPlats:ı karşıta- Amerikanın Avrupa harbıne Karşı 
rında bitııraflıK mistlğirtln nereye vaziyetine gelince; blr Japon gazete. 
götiırdugünü artılt Ôğf'CIUiil~ olfl.Hİdfi sine göre, Amerika infirat siyasetini 
bulacaklardır. takibe devam eaecekı fa'kat AmeriRa 
c=====--==========::=::==:==== efklm umumiyesl, müttefiklerle yen 

Rnntah1Jtt ile müzakt!l'#!ler deftt Attkatada loplanan ölrincl Bil 
Bir ayaan fazladir devaffı l'deft vük Millet MeclisiHe de İzmit mcbu

Alman • ftumen lktı§aai md:z.aıt~te. ~u leraK 1 tirdi< «ıtrftlŞ, ve "Bllyük 
;\1ill@t M ı!llsi HüROrnı!ti,, estia~ındıı 

lerl bu haftn sonUfüla ~if pfotokol lffi bit aralık iKtısat vekilliğine seqllltil 
:!asile neticeleneceğe benziyor. AL ve t!pey }jff ı tniln bu vatlfetle ltı:tL 
ıhatılann kanaatinc:e, geçen 6 ay !Çin. mış, bilahare M@clist@ teşekkUI ei:il!t1 

Sırrı Bellioğlu hakkındaki tahkl. 
kat tekemmül ettiği cihetle, kenôL 
si bugün veya yarın Ankaraya gon· 
dcfJlecek ve muhakemesi Ankaraaa 
askeri ceza mahRemesinde göri.ıle
cektir. 

/Jaltillye Vekilinin sözleri 

Brüksel, ı 7 (A.A.) - Rotrı~>;:e:"ti 
tiği soyl~tıen Alman eskerı ııısıı~ 
hakkında, saHihiycttar AIJ1"18 " dıtlil~1 
li11eri çok ktum davranmaltt~ ııbW 

Belga aJansınm Berlin rn~ 1 
rJtiY 

ne göre, bu mahfiller meık r 0ığıll1 
fett~ lilçölr fevkaladelik olı119 

~öylemckteairlerı 

, Her nev11 

Maklna Kayıtları 
imal eden bir fngillrı Mile cseı!lı 
Fabrikalarla münasebeti bulunan 

terC!lh ctlllmck ilzere Türkiyede 

Bir Ac nta Arıyor. 

yana bulunmak lüzumuna inandığı 
zaman Amerika da harbe girecektir. 

Belçikada yeni tedbirler 
Brüks 1, 17 (A.A.) =- İ!el~IMil lltl• 

kumeti tarattnaan m~ml€!-'K@t ıçlfl6@ 
ittihat o1unan @mrllyet tedlilfleriHİ 
thtlJilt etınek Üı re 6emli'V6lllif'ıttl 
muhataııı ı~tft bit talnfti lhtlyatl I' 

Mufassal tC'kllficrln şu adrese gi5nde- sililH alhtti çlığrilmı§tıl'. 
rılmc 1 Box Noı 56; T. B. BROWNE'S Belçika hükumeti şüphelil~te V 
AoVERı'ISING ôFf!lcE; 'l&a Queen ~abrtHCilfıra blr ltftfnn vücude eetir_ 
Vlctorlıı Street. LON6ÖN ~. C. 4 P 

~-m:=:miim..aiaııiiiaiiiiiil-lliİll miştir. 

de Romanya, Aimönyhya ancak ~!10 
Uin ton petrol vermiştr. :Halouıu, mU. "isin i gruf>ıı a dahil olmuş, ontlan 
ltave\e mucibince '780 btn ton vermE!- sonra tekrar mebus olamadığı iÇltı 
si lAzım gelirdi. ticaretle iştigal etmiş. Fakat dördi.in 

cü BüyUk Milltt Meclisine tekrnr 
Diğer taraftan Frnn!;ıZ - Rumen Koeaelinfieh "ıfüistaktl fuebus, 1 olaı 

tlcarM anlaşfnasi Btikreşte irrzalan. rak iHihak eyleffiiş: iaknt ylilnlıı; ô 
ftıışhrı Bu anlaşrna, bilhassa Fransız devrede te rii vazifede kalmış. vP 
htikürfletlnin akdctmit olduğu buğ. beşinci d vreye yeniden müı;taltıl 
day Vt! k feste mubayaa trıukevele1e. mebus olarak ta girmemiş ve yeni. 
rinin süratlc tfıtblk cflilfiıesinı ternih den ticaret liayatına atılltn~tır. 
eyliyccektir. Mül.ı?a "İttihat ve Terakki,, parti-

Bu mesele hakkınaa bir miÜiatrL 
ınizin vaki suallerıne karşı .ôaklliyt 
Vekili ~aik Öztrak aemlŞHt ki: 

"- Hadisede ııuçlu yalnıE Sırrı 
Bellloğludur. Askeri ceza mahl<eme· 
sine verileceğini zannediyorum.1, 

Emniyet umum müdürü AH Rız2 
Çevik te demiştir ki: 
"- Böyle bir hadise mevcuttur 

1statıbul vnhıfncıi hu HAdiı:ıe ile h1Eis 
guldür., ' 

===================~~ ............ _.. ~ 

SalahadclinieyY"~' 6;, ıı 
ıtııll" ı; 

Vibılarttnıı:tn lttuğli Y rttıı11 1 ,. 
hu telriklıml .ı liue;ilH k 0 1:r ğlfrı' 
Oltuyucııiarıffilzıii lHd p1öı 
eekl; flni lhrllitiı:. ~ 
..-....·-~,0,00· 

' 
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Bir Adam iki 
~işi Öldürdü 
~ 17 <TAN) - Sökede Setım 

hır adam iki k" · • "ld-bır , ışıyı o ur. 
:'% kadını da ağır surette ya.. 

:· V aknnm sebebi, bir aşk 
Ue ır. Sellin, Sökenin Kemer 
~ ~rgavlı köyü arasındaki 
h ~ıne çadır kurmuş olan 
llik~ıreti delikanlılanndandır. 

, ~d ahı ile evli !bulunduğu Ar
ı • ~bir kansı vardır. Kadın 
~ v aşiretindendir. 
~Arzuyu geçenlerde pek fnz. 

, ..ış, Arzu da kaçmış ve anası 
~ t Çadınnn iltica etml~lr. 

e, 1\ıanavlı aşiretinden olup, 
~l.lnde oturan Aliye kendile.. 
~ ayesine alması ricasında bu· 

'lln "-li• .. bu himayeyi kabul ct
ıo: uzerine Hatice de çadır

ayıp Çam köyüne gitmeğe 

8et~iştir. Fakat tam hareket 
~ elıın önlerine çıkıp, bu gö· 
~.\rı0lınak istem.iş, Ali de Hati.. 

. ~y~ himaycsin aldığını SÖY-
ın . elıın buna rağmen, gitme
~saade etmeyncc; aralarında 
A. rnı.ş ve Selim tabanca ile 

"'§ f Yı, sonra da Haticeyi i.>1-
;et açmakta olan Arzuyu da 

aıt te Yaralamıştır. Arzu, tc_ 
~~a alınmış, Selim yakalan-
r, tın tarafından tevkif edil. 

l .___-----~o~~~~~ 

~9Unkü Cemiyette 

AHLAK 
b <Bası 5 incide) 
f1 lllftsa, şimdiye kadar tetkı"k 

it ettiğimiz ilk cemiyetten bu 
~e ndar olan ahlak tekamfılü.. 
~in kanunlarının ne metafizis. 

itid.·ne stoic'lerin ne idealist
~ ıa ettikleri gibi ebedi ve 
krt 01ınndığmı, zaman ve içti. 

:ıl! "lara göre, cemiyet bünye_ 
~ı/ değişmelerine göre de. 

1 1~ltı, ahlakın ne tabiatın ne de 
f~ıh!;abiinin kanunlarına tabi 
~ ~e l, cemiyetlerin kanu!'lla. 
~ \>i~~tlanna göre inkişaf et. 
~~~ek morale ancak, bütün 
~er~ ıçtimai olarak yüksek ve 
~ eııe kanunlar temin eden cc. 
~l'ut.rue nıeydana gelebileceğini 

~tıRtr,.,__ 
~el,~ mm. ahlaki -tetkik e

~ • ~~-lJcıo dayanır ve şu neti.. 
~ ~: Sebep ve neticeler.in 
~tet~a gayri nhlfıki olması , 
~ ahlaki veya gayri ahlaki 
~~ t ~~dar mühim değildir. İç
k ~ı;~_!Unül, cemiyetlerin beka 
l' ı~ın en büyük zarureti
;~~ rn~ bütün marifet şubeleri, 
~'it a. ~asebetleri, terakki ve 
~lar lllilleri, zıddiyetler ve çar. 
~;~ • Yeni şekillere istihaleler, 
t-'lliat1 ar hepsi bu zaruretin i

~ l'e~· Bunlar ahlfıki mi, değil 
g~Y ~Ül bunu hesap etme

~ ı.ıl'~ı Yapar. Bu seyre kcn
~~ Uran cemiyetler beka ve 
~ eder, eski şekillere, eski 
~~·.eski kanunlara bağlanıp 
~ •lYenler yıkılıp giderler .. 

. lllcdeniycUcr bunun misıı-

~ 
'll" ~: Ba mevzuu işçi bir 
~lttjİtonunun gayri ahlaki ha· 
~ '~n ilden şikayet mnksadile 
~ıı e te:~ğı bir mektubun netice
~ ·~t ik zaruretini duydum. 
~ b(i u.~' resmi maknmlnr ara

~ lıa~ bir alaka uyandırdığı 
~d nrnsında da alaka ile 
~t " 

1
• Aldığım birçok mck. 

•- ler e etrafımızdaki bircok ha-'t , ,. J 

~hb- 11~ ~ibniyet farkları bizde 
~<ctj3. lak buhranı olduğunu 
ti-~ ~\"trd~. Bu mevzuu cinsi ah. 
ı:~li. Jesınden tetkik etmedim. 

'-ltı 4 -'i nıu s.~ ahlak ta umumi nhlak 
~ 'hıakı lltıu bir parçasıdır. Uınu
~- ~ n geçirdiği tekiimiil ve 
lıJ ~Si anlaşılırsa, cinsi ahlakın 
~llı.ıı ol bııhran geçirdiği anla. 
"'itil. ııchllr. Bizdeki ablak buhra-

~illtacptcrini de gelecek ve 
lcnıde izaha çalışacağun. 
lta~ 
~~Postalan Başlaclı 

1 ıı~d bozulduğu yüzünden bir 
~ Cllbe · ~ole rı Yapılamıyan tnyy~ 
~baş~ nakliyatma dünden ıU.

<:tl!e.re sa nııştır. Ankaraya giden 
~ ~ıı.~ a.ıo da iki yolcu ile, !z.. 
~e 8 

15 
tayYare de yalnız posta 

,ı a~ tc hareket etmişlerdir. 
~ ta~ dü? s~bah hareket eden 
~a <lresı dun !zmire uğra~ 
~ oıt)ıllf~a.t bire doğru Yeşilkoye 

<'\tıltıı,i. r. Adanadan kalkan tay
~ uğradıktan sonra ak

t §ehrlınize gelmiştir. 

lzmitte izdiham 

Davasına Bakıldı 
amit, 17 (Tan MUhabirinden) -

Dolmabahçede vuku bulan :zdiham 
hadisesi etrafındaki muhakemeye bu 
gün (dün) devam edildi. Eski polis 
müdürü Salih Kılıç ile muavini Kiı.m.. 
muran ve vekillerinin hazır bulun
duğu bu celsede iddia mnknmı şahit
lerden bazılarının ifadelerinde tena.. 
kuz olduğuna 1şaret etmiş ve şahit. 
lerin tekrar dinlenmesine, ayni za. 
manda vnka mahallinde bir deneme 
yapılmasına lüzum gördüğünü söyle
miştir. Salih Kılıç müddeiumuınin!n 
bu isteğine itiraz ederek 50 bin kişiyi 
Dolmabahçe sarayı kapısına toplama.. 
nın imkansızlığını ileri sürmüştür. 

Neticede mahkeme şahitlcrde>n 

L.tıtfi, Hacı Nami, Sabri, Tnhsin, Re. 
cai ve Lahika Manya::sm tekrar din
lenmelerine ve kapının kapatılması 
emrini veren 16 ıncı alay kumanda. 
nının kim olduğunun sorulmasına, 
İstanbul İkinci Ağırceıa mahkemesin 
ce tayin olunacak üç kişiden mürek
kep ehlivukufun hadise mahallinde 
tetkikat yapmnlanna !rnrnr vererek 
muhakemeyi 15 mayısa bırakmıştır. 

Yedi iğneli 

Hezarifen! 
(Başı 3 üncüde) 

Judır. Diğer taraftan Non·eçtc de 
bir cephe kurulnrak kendilerinin iki 
tarafta hnrbetmiyc mecbur kalmala. 
rmn im kfın vermişlerdir. Üstelik do. 
nanmalannı malfıl ve sakat hale gc. 
tirmislcr ''e Almnnyaya senede 10 
mily:n ton demir cevheri veren is. 
vcç madenlerinin de artık Almanya. 
ya gönderilnıesiııi tehlikeye sokmuş. 
lftrdlT. 

Dahası var. in-eçliler ve Finler de 
Norveçe yapılan bu taarruz yüzün. 
den Almanlara düşman oldukları 
gibi Amerika cfkan umumiyesi de 
artık Almanlann adını ağızlanna 
alnuyacnk kndar öfkelenmiş ve A. 
merikanın harbe girmesi ihtimalleri 
açıktan açığa görüşülmeye ha lnmış. 
tır. 

Biitün bunlan gördükten sonra, 
hissiYata tabi olarak avamfcrihane 
hareketleri takdir etmeyi bugiiniin 
muhakeme icnplı:ırına uygun bulmu. 
yorum. Hadiseler ve hareketler ne
ticelerile iHcülüyorlar. Bizim pek yn. 
kın harp t~rihimizdc l\lilli Harekat, 
Tr luı. p bel ri. Haı · '. 
yenin dasitanı gibi bu Norveç hare. 
ketinden yüz defa daha parlak kah. 
ramnnlık menkıbeleri vardır. Alman. 
lann ni hehiz derecede kendilerin. 
den kiiciik milletlere karşı yaptıkta. 
n bask~nlnra imrenmiye ihtiyacımız 
yok. Bu hareketlerin, dünyada yap. 
tığı tesir, koskoca bir adamın iiç ya. 
~nda bir çocuğu döverken seyirciler 
üzerinde yaptığı tesirin ayni ve müt. 
tefiklerin Norveçe yardımlan da bir 
ba kasının bu day k yiyen çocuğu, 
koskoca mütecaviz herifin elinden 
kurtann mın tıpkısıdır. 

Bunun nesine ağzımızın suyu ak. 
sın; gözlerimiz faltaşı gibi a~ılsın? 

Herifin biri padi aba müracaat e. 
derek kendisinin pek mahareUI bir 
adam olduğunu söylemiş ,.e huzurda 
hünerlerini göstenniye izin istemiş. 

Padişah, hu marifetli adamı kabul 
etmi . Herif cebinden çıkardığı yedi 
tane dikiş iğnesinden altısını birbiri 
ardına masanın üzerine saplamış ve 
yedincisini de uzaktan atınca altı iğ. 
nenin gözlindcn geçirmeye mu\·af. 
fak olmuş. Padişah pek mahzuz ol. 
mu . Herife yüz altın ihsan etmiş ve 
kıçına da yüz sopa vurulmasını em. 
reylemiş. Para~, alıp dayağı yedik. 
ten sonra beriki huzura tekrar çık. 
mı~, padişaha te~ekkür etmiş, fakat: 

- Sultanım! ihsanına minnetta. 
nm. Lakin dayak neden? diye sor. 
muş. 

- Hünerini böyle faydasız yerlere 
sarfettiğindcn! cevabını almış. 

Almanlann vaziyeti bu adamın 
aynidir. Eğer günün birinde dayak 
yerlerse. bu hünerlerini değil fayda. 
sız, hntti dünyayı rahatsız edecek 
derecede :rorarh cihetlere hasretme. 
lerl neticesi olacaktır. 

lto11 ~~ la~ Vilayeti Daimi Encümeninden : 
~~ Ura rnuhnmmrn bedclll tıbbt AlAt 15 san milddeae acılt ekı!lltm.eye c:ı-.... . 
a ~lnıe 22 - 4 - 940 Pazartesi gQnil sat IS de Konya 'VDA:vet dalmt en
~ .\lı:ı 11I>llacaktır. 

ı.t114~k AIAt lis~ ne ~si her giln çalı~a saatlerinde f stanbul 
~bllJ.~ Utfuıdc, Konyada daimi mcllmen kalemi ile lıastnnc BnştabiplJffn

'2542) 

TAN 
BEYOC.LUNDA 

SA İ 
Salonunda 

~ 

Cezair Y il ızı .. ·'t/t:. SALONU 

F TMA FiFE 
Cuma akşamından itibaren yalnız 15 gün için angn
j e edilmiştir. Cuma akşamı sabaha kadar büyük 
bir gala tertip edileceğinden, eğlenceler ve sürpriz
ler. Tel : 43776. 

Bayan M U A L L A 
ve ARKADAŞLARI 

l\lezci baleti - Lndani Macar kadın orkestrasilc 
ve 38 artist sahnede 

Traş bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

Kocaeli Nafıa l\Iüdürlüğünden: 

K pah Zarf İIAnı 
1unıt - Çuhane yolunun o+ooo - 9+000 kilometreleri arasındaki C23361) lira 

(50) kuruş k~ bedelli şose tamirntı csnsiyesi 2-4-940 tarihinden itibaren 20 gün 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i§e ııit mukavele projesi, keşif ve evrakı saire Nofia mOdilrlllğünde görfile
blllr. 

Muvakkat teminat (1752) lira (50) kurustur. 
İsteklilerin ihale tarlhlndcn bir haft<ı evvel mfiracaatla Nafia mildürlüğllnden al

mı~ old\Jkları vesikayıı istinaden bir fen memuru kullanılacağına dair vcslka, yeni 
yıln ait ticaret odnsı vcsiknsı ve teklif mektuplnn ile birlikte 22-4-940 pazartesi 
günü sant 14 de kadar İzmit Nafia miidilrlüğünde miıtcşekkil ihale k omisyonuna 
~•t.:Mo.J.~' .ı. •• dır. (2697) -

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İnşaat kont.rol işlerinde çalışmak iızcre şantiyelerde tecrübe görmüş " 6" yüksek 

Mühendis ile 3 Mühendis veya fen memuru 9 Surevcyyans nhnacaktır. 
Taliplerin aşağıda yazılı evraklnrile memurin ~ubcsinc acele müracantları 
l - Diploma ve musaddak sureti 
2 - Bonservis " " 
3 - Askerlik vesiknları " 
4 - Nüfus kağıdı n 

Belediye Sular İdaresinden a 
1 - Tcrkostnki fnbriknmız için (Ereğli) hnvzasından Karabunmn on bin ton kö

mür tasmacakt.ır. 
2 - KömürlC'r Knrnburunda idarenin vagonları üzerinde teslim edilecektir. Bu 

işi deruhte etmek isteyenlcrin 24-4-940 Çarş::ımba günil saat (15) e kadar 
tekliflerini kapalı utrfla Taksimde Sıraservılcrdcki idare merkezinde mü
dürlüğe vermeleri. 

3 - Taliplerin sonrndnn % 15 e iblfıi! edilmek üzere idare veznesine teklif ede-
cekler! bedelin % 7,5 u nlcbetlndc teminat yatırmaları Hlumdır. (3072) 

HE~ AYIN YEDiSİNDE 

MiLLi 
PiYANGO 

• 

Büyük ikramiye 80 ,000 Liradır 

'l 

SATIŞ ILANI 
lstmıliul Dördüncü İcra l\lemuriuğundan : 

Mehmet Rıfat Antep tarafından Valaf Paralar İdare.sinden 26281 ikraz No.slle 
borç alınan paraya muknbfl 161280 hissede 153576 hissesi birincJ derecede ipotek 
gösterllmiıı olup borcun &ıenmemcsinden dolayı işbu ipotekli hissenin satılmasım 
karar verilen ve tamamına ehlivukuf tnra fından (3680) 1irn kıymet takdir edllml; 
olan kayden YcmJşde Ahıçelebl mahallesinin Limoncular sokağında eski 58 yenJ 
43, 43/1 kapı, 447 ada ve 9 parsel No.lı bir tarafı 8 ve bir tarafı 10 parsel NoJı 
mı:ıhaUcr ve iki tarafı yol ne çevrili astan de odaları olan kAgir dükkdnın evsaf ve 
mcsahası aşağıda yazılıdır: 

Gayrimenkul, Hasır iskelesi sokağında 43 ve Llmonculnr sokağında 14, 14 No.lı 
üstünde odaları olan kagir dükktındır. Dukklının her iki sokağa cephesi vardır. Ze
mlnl clnl döşclldir. L!moncular caddesJnd eki 14 NoJı demir kapıdan girilip blrind 
kaUı cıkıın taş merdiven üzerinde ve dakkfuun üstüne isabet eden kısımda alçak 
tavanlı bir oda mevcuttur. (Halen dllkkftn da satılan benzin ve gazın muhafazası 
için depo olarak yapılmıştır.) 

Birinci kat: 14 No.lı demir kapıdan girilerek taş merdivenle çıkılır bir sahanlık üze 
rinde bir odadır. Snhanlığm önQnde Limon iskelesi sokağına bakan etrafı demir 
parmaklıklı bir balkon ve odada Hasır iskelesine baltan kcznllk etrntı demir par .. 
maklıklı ikinci bir balkon vardır. 

ikinci kat: Yine ta:ı merdivenle çıkılır bir sahanlık üzerinde bir oda ve bir he
ICıdır. 

Taraaa katı: İkinci kattan ahşap merdivenle çıkılır etrafı açık üstfi çinko ile ör
tülU tarnsdnn ibarettir. 

Umumf evsafı: Bina ticnrC't merkezi 0 1an Yemlş iskele?Sl ve clvannın en işlek 
yerindedir. Yeni tamir edilmiş ve iyi bir haldedir. Elektrik ve terkos tesisatı 
mevcuttur. 

M eaahaaı: 14 metre mW'abbrudır • 
Yukanda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrlmenkuliln 161280 hissede 153576 

hissC'Sl açık arttırmaya konm~tur. 
1 - İ5bu gayrimenkulün nrttırma şartnamesi 23 - 4 - 940 tarihinden itibaren 

939/2552 No. ile İstanbul I>OrdQneü İcra Dairesinin muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için açıktır. llCmda yazılı olanlardan fnzln malOmat almak iste
yenler i11bu şartnameye ve 939/2552 dosYn No.silc memurlyeUmlzc müracaat et
melidir. 

2 - Arttınnayn i§tirnk için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nlsbetlnde pey vey:ı 
mllll bir bankanın temııuıt mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a lfıkadarlnnn ve irtifak hakkı sahlplerl
nin gııyrimenkul üzerindeki haklannı, hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını işbu il!tn tarihinden tub:ıren yirmi gün içinde evrakı milsbitelcrlle birlikte 
mcmuriyetimlze bildirmeleri ienbC'der. Aksi halde hakları tapu iscilli lle sabıt ol
mııdıkçn sabş bedelnlıı paylıışmnsındnn hnrlç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya tşUrak edenler arttırma ııartnameslnl okumuş 
ve lüzumlu malOnuıt alrntV ve bunları tamnmen kabul etmiş ad ve iUbar olunurlar. 

5 - Gnyrimenlrul 23 - 5 - .940 tarihin de Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kndar İstanbul Dördllncü İcra McmurluğUndn üç defa b:ığırıldıktan sonra en çok 
arttırann ihale edilir. Ancak arttırma bedcll muhammen kıymetin % 75 şlnl bul
maz ·ıteya satı& isteyenin nlacağına rüçhanı olan difer alacaklılar bulunup da bedel 
bunlann bu gayrimenkul ile temin ednmiıı nlacaklannın me<:muundan fazlaya 
çıkıruw;:ı en çok nrttınının taahhüdü baki kalınnk üzere arttırma 15 gün daha 
tC'nldit edilerek 7 - 6 - 940 tarihinde Cumn günü saat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alac:ı.klılann bu gayrimenkul ile temin edilmlıı ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok nrttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satıs talebi düıer. 

6 - Gnyrimcnkul kendisine ihale olu nan kimse derhal veya vcrilcn mühlet 
Jçlnde parayı vermezse ihale kararı fcsholunnrak kendisinden evvel en y(lksck 
tcklitte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedelle almağa raz.ı olursa ona, raz.ı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra
na ihale edilir. İki ihale anısındaki tnrk ve geçen günler için ~ 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar aynen bükme hnC'et kalmaksıı.ın mcmuriyetimizce 
nlıcıdan tnhsll olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırm."l bedeli haricinde olarak ynlnu: tapu ferağ harcını ylrtı:if ee-
nelis vakıf tn\'lz bedelini ve ihnle karnr pullnrmı vermeye mecburdur. Müteraldm 
vergiler, tcn\'irat ve tanzifat ve del5lliye resminden mütevellit Belediye rüsumu 
ve mnterakiın vakıf ica.resi nhcıyn ait almayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukanda gö terilen tar ihte İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu 
odasında işbu i.Uın ve gösten1cn arttırma şartnamesi daircsuıde saWacağı UAn 
olunur. (3090) 

Kiralık Soij va 
De oları 

1 - f darcmhe alt soğuk hava depoları kiraya verilecektir. 
lI - Fazla tatsllAt almak ve şeraiti öğrenmek lsteycnlerlh Knb::ıtasta levazım 'ft 

mübaJraat &Ubcsi mnd!lriycUnc müraca.nUnrı ilfuı olunur, (3029) 

* * I - İdaremizin Ahırkapı bnkım evinde mevcut olup 5898 kilo ıskarta kanavi-
~c mOteahhlU nam ve hesabına pazarlıkla sablacaktır. 

I1 - Muhammen bedeli 1658.81 lira, muvakkat tl'lllinatı 249 liradıı. 
III - Pazarlık 29 - IV - 940 pazartcslgünü saat 16 da KabatasUı. levazım Ye 

mübnyaat §Ubcsindek.I alım satışı komisyonunda yapılncaktır. 
IV - Nfununcler Ahırkapı Bakım evinde görülebilir. 
V - isteklilerin pazarlık icin tayin olunan gün ve santte % 15 nisbetindeki te-

minat paraladle birlikte mezkur komisyona müracaatları. (2973) 

Muhammen bedeli 24500 ylrm,I dört bin beş yüz lira olan elli bir kalem muhte
lif çelik 3-6-040 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulti ile Ankarada İdare 
binasında .sabn alınacaktır. 

• Bu lşc glrmdt isteyenlerin (1837,50) bin sekiz yüz otuz yedi lirn elli kuruşluk 
muvakkat teminat ile knnunun tayin ettiği vcsiknlnrı ve teklillcrinl ayni gün sa
nt 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri l~dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıcme dairesinden, Hnydarpasada Te· 
sellüm ve Sevk Şc!liğindcn da{:ıtılacaktır. (3057) 

ilk Tahmin 
teminat l>edıll 

• 
300,00 4000,00 Ccrrahpaşa hnstahanesl için alınacak bir adet Lofomobn sis-

teminde Buhar kazanı. 
199,87 2665,00 Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak fırınlı ve dolaph kok 

kömürü ile işler ocak. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı Buhcır ka:ı:nnı ile kok 

kömürü ocağı ayrı, ayrı ve açık eksiltme surctile satın alınacaktır. Şartnameler 

Znbıt ve Muamelfıt MüdOrlüğü kaleminde görillecektir. İhale 3-5-940 cuma günü 
saat 14 de D:ılnlt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası vcsikalnrile ihale gunü muayyen saatte 
Damıt Encümende bulunmalnrL (3114) 

İstanbul Defterdarlığı :Muamele ve İstihlak 

Vergileri l\ierkez Tahsil Şefliği 

i LAN 
Eyllp &.M.rlye Caadeslnde Hamiyet Kontrplük Fnbrlkasınaa Muamele verg!s? 

borcundan dolayı haciz edilen 1 adet "A. Roller Berlin" markalı yesfl boyalı bQ
yük ve yeni ve sayet kullanı~lı torna mak!ncsl 24-4-940 tarihine mOsadif Pazar
tesi günü saat 11 de mczkllr Fabrikada açık arttırmn ile satışı yapılacağından talip 
olanların mezkör gün ve saatte mahallinde buluwıcnk olan Şube icra mcmunını 
mUr:ıcaaUarı nan olunur. (!002) 
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ile SABAH öGLE . AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız . 

nefis lezzetlı ve 
Ve gayet antıseptık bir diş mo 
cunu kullonorok 20 yoşınızdok\ 
Jişlerınızı muhafaza edinız, 

DE TOL 
'Dişlere porıok bir beyazlık ve 
a~za hoş bır tazelik verır, de· 
zenfekte eder. 

,, ' ' 

.. ıe:vc•lO" .......... 

DENTOL Dlı •aCllıfll, &:eıan•1•rcıo, r-arttım• ~-~~ pCt\"O\r 
rtl•rde .. bGyQll moOa.ıo-'ardo MUıhr. ~ • •v• '°"' Ü 

Talep nıkuvndo parcnu ofarak aOtnu.ıııelnı }ili ,!::'_!.."!..~ .,_. 8 
cıönderttır. Posta •utvııo 131!> ~ -· ·-
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İstannul Belediyesi 
MP.murlar Kooperatifi 

Umumi Heyet 

Kallönma Komisyonundan : 
Komisyonumuz; hissedarların hu

kuki vaziyetlerini yeniden tesbit ede. 
l'ek hisse cüzdanlarını verecektir. Bu 
maksatla, 30 Nisan 940 akşamına ve 
her gün saat 19 a kadar iki fotoğraf. 
larilc Kooperatif merkezine hissedar. 
lan davet eder. 

Gelmiyenler ve taşrada olup ta 
mektupla müracaat etmiyenler hak. 
kında esas mukavele hükümlerinin 
tatbik olunacağı iüuı olunur. 

------
,~ ..................................... , 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A~ğıdaki işler müsait teklifte bulunacak isteklilere ihale edilecektir. 
1 - İzmitten İstanbula deniz yolile şeker nakli 
2 - Samsunda vapurlara şeker tahmili 
3 - İstanbuldan fabrikalarımıza gönderilecek muhtelif ticaret eş· 

yası nakli 
4 - Sirkeci, Derince, İzmir ve Samsun limanlarına gelecek olan 

maden komürlerinin tahliyesi. 
Bu işlere talip olanlar şartnameleri Taş han üçüncü kattaki Bü. 
romuzdan alabilirler. 

Şeker nakline ve tahmiline ait teklifler; 2 mayıs 1940 perşembe 
günü, muhtelif eşya nakliyatile kömür tahliyesine ait teklüler de 6 
mayıs 1940 pazartesi günü snat 11 e kadar Büromuza verilmelidir. 

' • 1 

RADYO 
INGiL ·.z lfğRRAti!IJ RADYOLARl'nı11 

Diğerlerinden ayıralı ba§tıca hassalar : 

1 - Sesi en tabii 
2 - Kuvveti iki misli 
3 - İstasyon almak kabiliyeti pek fazlo 
4 İstasyonları karıştırmaz 
5 Cereyan sarfiyatı en az 
6 Lamba ve ahize arızası pek nadir. 

Bu hakikatlan sahiplerinden sorunuz. 

lfERRANfJ]j LiMiTED 
Umumi Türkiye J1 ümessiUiği : . 

Galata, Voyvoda Caddesi N~. 38 
'.Anadolu Vilayetleri için ·Acent:elik verilir. 

.. • · • "'t • •• '" ·: ... 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP. ROMATiZMA 

Gözleri yakmaz, su ile çık- ı 
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMlN 
cevheri sayesinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
lacivert, kumral, yeşil, renk
lerinin bakıştaki füsunkar 
cazibesi şayanı hayrettir. 

Nevralii, Kırıklı 
ve bütün aijrdCI 
nızı derhal keS 

İcabında günde 3 kıafe 
alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınıı· 

Her yerde ımllu kutulat1 

ısrarla isteyiniz. .. _ .... _ .. 
TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 

f 3 NİSAN 1940 VAZiYETİ 

AKTiF. Lira PAS t F 

ALT. SAFİ. KLG. 
BANKNOT 
UFAKLIK 

71.721.231 100.881.649,66 
13.339.723.50 

1.840.865,10 

İhtiyat Ak~i: 
lltt<>C.238,35 Adt ve ıev.lulfıde 

Husust 

4.217 .134,25 10.~11.ıtv 
6.000.000,00 

Dahildeki l\luhabirlcr: 

Türk lirası 193.643,75 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 5.822,123 8.189.281,67 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 84.105,10 
Diğer dövizler Ye borçlu kllring 
bakiyeleri 30.477.100,53 

Hazine Tahı•illeri: 

Opnıhte edilen evTalcı nakdiye 158.748.563,00 
karşılığı 

Kanunun tJ - 8 inci maddeleri
ne tevfikan hı:Wne tarafından 
vAkl tedlyat 18.20fl.39R,OO 

Senedat Cdzdanı 

TfCAR! SENEDAT 239.337.944,85 

Eshnm ve TahvilAt Cü7.dan1 
(Deruhte edilen evrakı nak 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
TnhvilAt CIUbar! kıymetle) 48.149.604,36 

B - Serbest esham ve truıvllM 8.395.970,R6 

Avanslar: 
7.821.000,00 

2.781.24 

193.643,75 
Tednvüldcki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci mnddell!l'ine 
tevfikan hazine tarafından v~I 
tediyat 

Deruhte edilen evrakı nnkdiye 
38.750.487 ,30 bakiyesi 

Karşılığı tamamen altın olarak 
flt'ıveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili i..lfıveten teda 
vnzed. 

MEVDUAT; 
140.542.1G5,00 Türk Lirası 

239.327 .944,85 

56.545.575,22 

Altın s. Kla. 56.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil :'l~v:tzler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlng 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Hazineye kısa vMelf aır::ıns 

Altın ve Döviz üzerine 
TahvilAt üzerine 7.848.773,40 15.672.554,64 

Hissedarlar: 
Muhtelü: 

4.500.000,00 
21.552.385,64 

158.748.563,00 

18.206.398,00 

140.542.165,00 

17 .000.000,00 
155.000.000,00 

58.197.960,76 
78.124.167.90 

3.766,13 

37 .383.857,38 

Yckiln 633.156.994,75 Yekun 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 

312.s•' 
ıP 

haddi % 4, altm üzerine avans % 3 _/ 

Kadıköy . Vaktflar Direk.törlüğü ' ilanları 
Muhammen Muvakkat Semti Mahalleıl Soka{iı No. Cinsi 

bedeli • teminatı 

Lira Krı. Lira Krş. 

1976 ' 00 148 20 Kadıkoy Osman ağn Dellal zade 43 Ahşap ev dil 
1292 ııo 96 94 " Cafer nğn Mühürdar 28 Knrgir dükkb ve 0 

129 12 9 68 Üsküdar Arak.iyeci Cn!cr Hns Odalar 1 Ahşap bahçeli e'ff 
1 

247 48 . ıs 56 " icadıye Maruf 27 " " " hçeıl eg-1 
3222 16 241 66 Kınnlı ada Azizıyc Akasya 11 Yarım ktırgir ve b~ 24·4· 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satılmak üzere m ür.:ıycdeye çıkarılmıştır. 1hll1cl;678) 
Çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin müdürlüğe mUrncantıan. ( 

---HALiL SEZER--.. 
Karyola ve :Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni mobleler fabrikanın sa
. lonlarında teşhir edilmekte olup evvelce olduğu gibi hiç bir yerde 
satış yeri yoktur. Sirkeci Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7. 

Tel: 21632 


