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5 KURUŞ GONLOK SiYASi ·HALK GAZETESi 

Ankaranın YAYLA 
Makarnalarını 

Mutlaka tecrübe etmelidirler. Bütün 
bakkaliye mağazalannda vardır. 

BALKANLARDA. SON VAZIYET Miittefikler, Norveçe 
Müttefikler, Emniyeti . Yeni Kuvvetler 

T . V 8 ıhraç Etmektedirler 
esıs e arışı Almanlar, lsveçe Giden Demir 

eınİn için alışıyor1 Yoluna Kesmeye Çalışıyorlar 
l.tiittefiklerden 

lluaolini Jtaı,ga kıtaatını tefti§ etllgor 
·· Yazısı ( 6) ncı sayfamızda 

mıntakası memleketlerinde sulhü ve 
emniveti muhafazaya mat~ıf :)lan si. 
ya~etile ahenktar bulunmaktadır 

Müttefikler Avrupa cenubu şarki 
(Sonu Sa: 7 Sü: ll 

Matbuat Kanununun 

iki Maddesi 

r cidil EdDiyor 
Matbuat k11nununun 30 ve 35 c:i 

maddelerini değistiren kanun layi. 
hası 1\1eclis ruznamesine alınmış. 
tır. 

Layihanın encümende aldığı son 
şekle göre bu iki maddede yapılan 
yeni ve mühim deiişikliklere ait 
tafsilitı dörtlündi sayfamızda ba. 
laeabrnız. 

1 tsvec;, Holanda, Belc;ika ve lsvic;re HükUmetleri 
Fevkalade Tedbirler Almakta Devam Ediyorlar 

Kurulacak 
---o--

MİLLİ MÜDAFAAYI 

Korumak Maksadile 

Bir Proie Hazırlandı 
Ankara. 18 (Tan Muhabirinden)

Hükümet. milli müdafaıı.yı korumak 
maksadile bir kanun projesi nazır. 
lamıştır. Yakında Büyük Millet Mec. 
lisine verilecek olan proıenin esas.. 
larını bildiriyorum: 

"Dünya vaziyetinin gôsterdiği fev. 
kala deUk karşısında mılli !:Jünye:vi 
vikaye etmek ve yurt içınde nizam 
ve intizamı bozma teşebbüslerini on. 
lemek için hazırlanan projede, ceza 
kanununda yazılı olan ve olınıyan 
suçlan işliyenler ve ipemiye teşebbüs 
edenlerin, hususi surette kurulacak · 
askeri mahkemelerde muhakeme e.. 

(Sonu Sa: 7 Sü: 2) 

Londra, 18 (Hususi) - Harbiye Nezareti, birkaç gün evvel 
neşrettiği ve N orveçe askeri kuvvetler ihrac edildiğini bildirdiği 
on kelimelik resmi tebliğden sonra bugün de 18 kelimelik bir 
tebliğ ile vaziyetin geçirdiği inkişafı izah etmiştir: 

Ayan Meclisindeki Hafi 
Celseler Sona Erdi 

Amen1'a Hariciye Ncmn Hull 'ün Beyanafl 

Japonyaya Kati ihtar Mahiyetinde Sayllıyor 

Rarü:ige Nazın Rull., nezaret müate,arı W ellea ils görilflJgtı · 
(Yazısı üçüncü savfamızdadır) 
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ırkından Sonra Spor! 
y en! bir karar Vt'rflrntş: 12 yaşından 

45 :vaıına kadar her erkek, ve 12 
yoşındnrı 30 ;yaşına kadar her kız ve ka
dın, bir spor yapmıya mecbur edllecek
m.ş. 

Yazan: Naci Sadullah 

yapmakta bulundu~ spor, "uzun yOrü
Yilı'' tar. 

Finlandanın 

Yeni Ankara 
Sefiri Geldi 

Satie Davası Dün 400 Bi 
Liralık Mal 
İhraç Ettik 

Metılcğlnde aldığı neticelere gllre, Mu
hittin Birgenin bünyesi "sırıkla yUksek 
atlama" ya milstaittlr. 

Bu kararın tatblkına başlanılmasından 
ı;onra, herkes, kendi yası ve knblllyetııe 
mütenasip bir spor seçip yapmak mecbu
riyetinde kalacak. 

Rasathane mildüMlmilı Bay Fatln!n se
ceceğl apor da her halde: "Havacılık" ola
caktır. 

Muharrem Feyzi Togaya gelince onun 
bünyesine en uygun spor "Japon usı:ıu gQ. 
res" tır. 

Finlandanın Ankara sefirliğine t-1. 
yin olunan Baıon Arno S Kofklnem, 
dün sabahki Avrupa eksprcsi!e şeh
rimize gelmiıtir. Sefir bu akşam An
karaya gidecektir. 

Suçlu Sanılanlardan Onu da Dün Müdaf aalarmı 

Yaparak Bera et Talebinde Bulundular 
Satie Şirketinin Fındıklıdaki binasını pazarlık suretile sa

tın alarak devlet hazinesini ızrar etmek suçile mahkemeye ve
rilen Yusuf Ziya Öniş ile arkadaşlarının duruşmalarına dün de
vam edildi. 

Bu mecburiyeti düşfinurkcn, gözlerimin 
önurıe tnnıdij?ım birçok vatandaşlar geldi. 
Bunlar artısında, kırk ynıını aşmış Bayan
lar ve elU yaşını aımış Baylar da vardı. 
Fakat altmışına basmıyıın erkek kırk bc
~ini ~e ellisine girmeyen kadın d;ı otuzu
nu geçmediği iı;.n bu kararı öğrenir öğ· 
renmez, onların da kendilerini $por yap
ma la mükellef sayacakları, becerebile
cekleri bir spora baslamnk istiyeceklcri 
ınuhakkaktı. 

"Clddl" ıar.etenln yedek basmuharrlrl 
Nadir Nadi biraderimizin biraz daha 1er
pillp gelişmesi !cin, "Alman jlmnnstfğl" 
yapması münasiptir. 

Afrod!t dtivasında turnayı gözilnden vu
ran Se!nlh Lütfi dostumuzun da av ıpor
lıınnda muvaffak olacağı besbelli! 

Peyami, :futbolü tercih ederse, fena bir 
"sağ müdafi" olmaz sanırım: Çilnkü hayli 
ldmanlıdır. 

·Yeni sefir, dün kendisi!e gJr!.işen 
gazetecilere şu beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Emperyalist hevesler giirlE•n 

bazı milletler dünyayı kPna boyamak 
istemişlerdir. Finlanda cahşması !';9. 

yesinde istiklalini kurtarmıştır. 

Saat 14 te başlayıp 16.30 a kadar 
devam eden dünkü celsede Tahir 
KE:vkP.bin avukatı Hamdi, Ne.şet Ka. 
sımın avukatı Daniş, Refi Bayarııı a. 
vukatı Hamit Şevket, linmdi Eminin 
avukatı Abdullah, Ma;ik Kevkebirı 

Ödülün vekilleri de lddia mokamınırı 
tıılebi veçhile mückki!leri hakkım.la 
beraet istediklerini söyl<•m;~lcr .. 

Ziya Taner ı;e Sedadm 
müdafaaları 

Dün plyasalarım12:dan dört yüz 
liralık ihracat yapılmıştır. Amerik 
ya mavi haşhaş, İtalynya külliye\ 
yumurta ve oğlak derısi, fasulY 
Fransaya külliye~li miktarda koY11 
derisi, tütiin, 'kendir, balık konsıı 
vesi. İngiltereye de ~v derileri, tift 
ve kendir gönderilmiştır. 

Gümrükten çıkarılacak eşil" 
Limanımıza gelen vapurlard• 

Kampidoğlio, Citn dö Bari, Mer 
adlı İtalyan vapurlarında Maltacf• 
yapılan kontrol neticesinde Al:ıl 
menşeli mallar bulunduğu görülıllÜ 
evrakın sahiplerfnQ verılnıemesi 
centeye tebliğ edilmişti. Bu gernll 
rin getirdikleri :malların arasında b 
lunan ecza ve kimyevi maddelerde 
gayrisinin evrakı alakadar tüccarı~• 
verilmi~tir. 

Bu kanaaU edinince, onların, hnngt spor. 
tarı seçebileceklerini kestirmeye çalııtım. 

Meselfı, LCıtfı Kırdan düsünUn: Koca bir 
şehrin ağır mt'sullyetinı sırtında maharet
le t ııydn valirnb:, "sıklet kaldırma" spo
run:ı kfıfl dcrc-c-edc ldmıınıı değil mi? 

Bircok engellerle milcadeleye cabalıyan 
Maarlf Vekllımb: Hasan AH Yilccl ''mtı
nla atlama" sporunda da muvaffak ola
maz mı? 

Hayli zamandır, fikirlerinin dizginlerini 
tccrObell bir suvari ustalığile kullanmanın 
yolunu bulan Suat Derviş, - ki, henOz o
tuzunu aşmadığını kaleminin pazusile res
men, alenen isbat etmlstl, - yaman bir 
binle! olabHir. 

Yahya Kemalin, İsmail Habibin, Ahmet 
Hamdi Tanpınatın da boksta, veya pan
kretıs usuıu gOreşte rnuvaUak olacaklarını 
kestirmek için, malı1m vukuatı hatırlamak 
~fidir. 

Necip Fazıl KısakOreğln ne yapabllece-
11 adından belli: Bittabi kürek çekecektir. 
~Ama bermı1tad akıntıya! .. ) 

Karda YilrilyUp izlerini belli ebnemeyl 
prensip sayanlıırdan olan üstadımız Mch· 
~et Asım Us, kayakçılığn çalışabilir. 

• Muhltt.ı~ Üstlind:ı(,'ln, zaten, halen de 

Kara Davut mUclUfi Nizamettln Nazif 
ağabeyimiz, "atma" sporlarında, şampiyon
luğu kimseye kacırmaz. 

EthC>m İzzete gelince, meslekte beliren 
istidatlarına bakarak kendisine tavıılye 
edebileceğim en münasip sporlar da şun
lardır: Uzun, ve yüksek atlama! ... 

Tabi~~~ Azgınlığı 

Z elzeleden sonra seylAp, seyltıptan 
sonra fırtına, fırtınadan sonra dçlu ... 

Tabiatın bu azgınlıklarına ne dersiniz? 
Yoksa, o da Naziliğe mi özeniyor? 

l\fer'a Açıldı 

G nıetelerdc ~yle bir lldn okudum: 
"- Mcr'a açıldı: Muhterem mOşte

rllerlmlıc gıdıı maddelerlmlıln ucuz oldu
{!unu miljdelerlı!" 

Bu "mcr'a" nın nerede ve nasıl bir yer 
olduğunu bilmiyorum. Fakat bunları bll
medlğim halde, gazeteler vasıtasllc bu da
veti yapanların çok nazik kimseler olduk
larını iddia edebilirim: 

Bakıı:ınız a? Gıdalarını "mer'a" dan alan 
mahlüklara bile: "Muhterem!" diye hltııp 
edlyorlar! 

Memleketimizde tabii tayat avdet 
etmiştir. Fakat bir çok yerler hara
be halindedir. Şimdi bUyük bir imar 
ve inşa faaliyeti varıiır. Viborg'dan 
hicret eden 40 bin id§lye de yer te. 
min ()lunmaktadır. Maneviyatımız 
çok yUksektlr. İcap ederse tekrar si. 
lnha sarılabiliriz." 

Sabık Mebus 
Sırrıya Ait 
Tahkikat 

avukatı Suat Ziya, .:;Rdun Galibin z- Ziya Taner ve Sedadın vekilleri mUbn
vukatı Rebli, Attf Ödülü,1 nvukatı yaanın istlmlfık suretlle yııpılmnsına za
Necati. Ziya Taner ve Sedadın avu-1 ruret olmadığını, suçta ihmal bulunmadı
katı Sadettin Ferit ile İsmail İsa mü. ğını. k:ınnat ve fikir beyan etmekten !ba
dnfaalarını yaptılar. ret olan bir vazifenin ifasında ihmal arıı-

namıyacağını, ticaret mahkemesinin "pn-
Tahir Kevkcbin müdafaası zıırlıkla alınamaz" şeklindeki kararının. bu 

Tahir Kevkebin mıldafuusında, 'l'a_ 
hfr Kevkebin devlet hazineslnı :zrnr 
Vfl bir rapor yırtarak yerJne bir bnş. 
kıısını vP sahtesini ihzar etmedi.iti, 
mevzuub.ılhis ikinci raporun sahte 
dvğll, birincinin mütemmimi ve mu. 
tekAmili olduğu söylenilmiş, mensup 
olduğu vekAlcte yanlış malUmat ver. 
mek suçunu da işlemedi~i iddin edi
lerek beraetl istenilmiştir. Avukat, 
demiştir ki: 

·•- Eğer rapor yırtılmnsı keyflyeU lA!l· 
ballllk addedUlr de şu hnrekelte vnzl!eyl 
sullstlmnl ıörülilr ve ufak da ol n bir ce
za tayin edillrse Tahir Kevkebln mevkuf 
bulunduğu mUddet ceuısı kAfl addedilerek 
bu cezanın teclllnl rica ederim." 

mnhkemc kararı üzerinde müessir olamı
yecağını sl!ylcmls ve mOekklllerlnln be· 
met edeceklerine emin bulunduAunu bil
dirmiştir. 

İsmail fsn yazılı müdafnasını mah. 
kemeye vermiş: 

11
- 28 yıllık adli hayatım, şu tava. 

nın altında başkalnnm mıidnfaa et. 
mekle geçmiştir. Bu sebeple burrda 
kendimden bahsetmek istemiyorum. 
arkartaşlarımın söylcdiklerin3 i§tirak 
ediyorum" demiştir. 

Muhakeme, diğer rnçlu sanılan!a. 
rın müdafaaları için 30 nlsan salı gU
nune bırakılmıştır. 

Bono Sahtekarlığı 

Üç vapur ile ithal edile11 mubte!~ 
malların gümrük muamelel~rlnc bat 
lanılmışbr. 

19 M AYIS 
Şenliklerine 

Hazırlık 

. AlHAI CASUllADI 
Weud--. 1~1•• 

Bazı zevata Tilrk _ Ir.gilb: _ Fran
sız ittifakı aleyhine mek~uplar gön. 
derdiği iddiaıile zabıtaca nezaret c.l
tına alınan sabık Kocaeli mebusu Sır
rı Bellioğlu hakkındaki tahkikat ve 
takibat evrakı Ankaraya gfinderHml§ 
tiı. Elyevm Emniyet müdurlUğiinde 
bulunan Sırrı Bellloğluııun muhnl:e
mesi hangi vlliyetin asker! mahke. 
mesinde yapılacağı hakkında henüz 
hiçbir malumat alınamamışt:r. E·m1k 
üzerinde yapılan tetkıkat netic-.s.n
d~n sonra snb:k mebusun muhakerr,e 
edileceği yer kararlaştırı!ac~ktır. 

Nümune Siperler 
İnşa Ediliyor 

Neşet Kasımın Vekili, sahtekarlık, 
menfaat temini ve vazıfeyi ~uHst:
mal suçlarlle mahk<?mcye vPrilen 
müekkillnin müdafa:mna başlnmll. 
dan evvel Adliye VekıUt!tinln rnüd • 
dtiumumiliğe yazdı~ı ve kinde 
"menfut tl'!mininc dair blr delil ol. 
mnmakla berabrr hadi:>et.ıel.i cürct ve 
cesaret nazarı dikkate D hnarak hos.. 
sasiyetle h:ıreket edilmE>si" şeklinde 
bir cümle de bulunun tezkereyi mcv. 
zuubahis etmiştir. 

Dfreklif meselesi 

Mübadll bonoları sahtekarlığı P.t. 
rafında tahkikat devnm etmektedir. 
Dün sulh ceza mahkemcıi karstrPe 
tevkif edilen All Fuat dördüncü "or. 
gu hAklmliRinde dinlenmiştir. HAkım 
mevkufiyetinin devamına karar V'!t'

mi tlr. 
Evvel<'P tevltit edlleıı Halit ve or. 

kadaşları a~ır ceza mahkemesine mü. 
racaat ederek. dördiincü sorgu h9k'm 
liğinin tevkif kararına itiraz etmış. 
lerdir. Mahkeme bu itirazı reddet. 
mlştir. 

19 Mayıs gençlik bayramında, ~ 
!ayet namına merasim yapılacak st:ıd 
larla programı tcsbit etmek {lı;er' 
dün vilayette bir toplantı yapııını,. 
tır. 

Öğleden evvel Beşiktaş, Tnksirn 1' 
Fener stadlarmda yapılatak nıeraJ'°' 
me liseler, nıunllim mektepleri Jıı1 
v~ erkek sanat enstitüleri iştirak edt' 
cektir. Ayrıca bütUn orta nıekteplet'' 
le ilk mekteplerin son sınıf talebel"' 

'Ti de :Jemtıerım:te-y:ıınuırmr -ın.ır ,,..,. 

Tefrika No. 32 Yazan : Theodore Felstead 

Turist lşlerile Meşgul 
Olacak Bir Mülizım 
-Doğrudan doğruya İskoçyaya 

mı gideceksiniz? 
- Hayır, evvelit Londroya gidip 

!hazırlık yapacağım. 
- Pek Ala! 
Mülazım Alferd'el ikamet tezke. 

resi verildi. O da gtimri.ık daıresL 
ne yürüdü. Skotland Yara me
murlarından biri bavullarındıı 
ne bulunduğunu görmek için i
lerledi. Bavullar tunstliğe ait tllr
lü türlü neşriyat ile dolu idi. 

Mülazim gümrük muayenesini · 
de atlattıktan sonra trene b·ndi ve 
taldp edilip edllmedigine dikkat 
etti. Fakat peşine takılan bir kim. 
:sc yoktu. 

Londrada Vest End'dc bir otele 
indi ve ilk engelleri atlattığından 
dolayı kendi kendini tebrik etti. 

Sonra ihracat ve ithalat ile meş. 
gul Schmidt muessesesine telefon 
ederek bizzat muessese sahibı ile 
görüşmek istediğini bildirdi. Her 
Schmidt bizzat gelmış, yemeği o
nunla birlikte yemiş, bütün mu
haberelerin bu müessese vasıtnsile 
yapılması kararlaştırılmıştı. 

Mülfızim Alfred'in cebinde, beş 
yüz İngiliz lirası vardı ve hepsi de 
birer liralıktı. 

Cebinde talimat taşımıyordu. 
Çünkü biıtiln talimatı hafızasına 
nnkşetmişti. 

Her Schmldt' de kcndlsilc te. 
mas için bir adres vermiş ve btitiln 
muhoberelerinl bu adrese yuzma. 
:;mı istemişti. ,,.. 

A lfred Brogmann ıurıst ı~ 
lerile meşgul olmak için 

bir yazıhane açtı. Ve bir kltlp 
te tutarak faaliyete geçti, Fakat a. 
sıl hedef, İnglliz donanmasınm ıı. 

611 mesnedini ve hareket üssilnU 
bulmaktı. Onun için Rosyth'dcn 
işe başlamak icap ediyordu. O da 

buraya gitti. .. . 
Her şeyden evvel gozilne çar. 

an nokta, buradaki haz•rlık1ardı. 
~nrp gemileri üsse girip çıkıyor ve 
kcndısi Berlinde yaptığı tetkikh r 
101ayısile safıharp gemilerini tant

.. du. Fakat kruvazo:lcri tanımak 
ltiıldü. Onun için etrafa ~ory .. 

yor ve bunları tanım1ya çalışıy~r. 
du. Sayısız destroyerfor üsse gelıp 
gidiyor ve bu hareket ve faaliyet 
Alman casusuna İngiltz donan~a
sının harekete müheyya olduğunu 
gösteriyordu. 

Casus, burada sahile yakın bir 
yerde oturuyor gemilerin hareket. 
!erini tarassut ediyor, kendisinin 
de tarassut altında bulunduguna 
dikkat etmiyordu. Onun Rosyth'de 
gördüğü bir şey, kuvvetli tahkL 
mat, ve hava dafii tertibatı idi. Al. 
man mWizlml bütün gördüklerini 
kaydediyor, mektuplar yazıyor ve 
bunları Schmidt müessesesi vası. 
tnsile gönderiyordu. 

Gündilzleri bu i~lerle meşgul o. 
lan mülazim geceleri sık:lıyor ve 
bir dost yüzü görm~k ümidile bir 
bara gidiyordu. Nihayet bir dost 
buldu. Bu dost genç v'3 güzel bir 
bar kızı idi. Kızcağız onun tebes
sümüne mukabele etmiş ve birlikte 
içmek için vuku bulan daveti ka. 
bul etmişti. Davetler tekerrür ettJ 
ve nihayet mülazim bir gün it'zı 

yemeğe çağırdı ve yemeği birlik!e 
yediler. Yemek arasında genç kız 
ıordu: 

- Edinberg ıehrlnde işiniz ne! 
- Tatilimi geçiriyorum. 
- Nasıl geçiriyorsunuz? 
- lskoçyanın ıark sahilinde 

motörbotla bir seyahat yapmak 
üzereyim. Sizin adınız ne? 

- Adım Jean Mac Loed! 
Konuımalar ve görilımeler de. 

vam ediyordu ve lkiıl ııkıfıkı doıt 
olmuşlar ve motör seyahatine bir
likte çıkmıya karar vermişlerdi. 

Millblm Alfred ile M\ı Jean blr 
gün Edinberg'den hareket ederek 
Dundee'ye gittiler ve oradan Aber. 
deen'e hareket ettiler. Daha sonra 
İnverness'i ziyaret ettiler ve ora.. 
dan Dingvall yolunu tuttular. Mlı 
Jean buraya gitmenin mlnaıını an. 
lanuyarak sordu: 

- Bu fare deliğine benziyen yer 
de itimiz ne? 

Burası İngilterenin müh:m üsle
rinden biri idi. Fakat r.1üıazim l>u. 
nu söylemiyerek sözü değiştirdi. 

IDcvamı \'ar) 

Pasif korunma için İstanbul~n 
muhtelif kazalarında yapılacak 32 nu 
mune siperi inşaatı dün ihale edil
miştir. Bu 32 siperden Fatih ve Be
yoğlu kaı;alarında dörder, diğer kaza. 
larda ikişer tnne inşa edilecektir. Si
perler halkın kolaylıkla görebileceği 
büyük meydanlarda yapılacak, her 
siper zikzaklı yedişer metr~ tulünde 
olacaktır. 

Pasif korunma talim:ıtnı:ımcsine gö 
re bahçesi olan her ev sahibi de bah. 
çcsinde bu nümune siperlerıne uygun 
olmak üzere birer siper yaptıracaktır. 
Bahçesi olmıyan ınahalleler "ı:J u 
bağlı bulundukları k11ymaknmlıga 

müracaat ederek, kend!lcri tarafın_ 

dan inşa edilmek üzere lıir siper yeri 
gösterllmesinl istiycceklerdir. Bun. 
dan başka apartmanların alt katların 
da birer sığınak meydana getlrilt!cek. 
tir. 

200 Senelik Da,·a 
Iki asırdanberi muhtelif vesHclerıe 

şikayet mevzuu olan Galata rıhtımı i. 
içlr, hak iddia eden muhtelif varis. 
ı~rin muhakemesine dün de 3 üncü 
Asliye Hukuk hakimliğinde d<'v11m 
edilml&tir. 

Hakim, yaşları ileri v~ bitaraf ola
caklarına kani olduğu eski :iman rP.. 
isi Şükrü. Arapcamli eııki imamı En. 
ver, kadastro müdür ve muhendLc;i 
Nevzadl, mahallinde tetkıkat yapmak 
için ehlivukuf seçtiğini blldır:niştir. 

Avukatlar ehlivukufları kabul et. 
mlşlerdir. Tahkikat 7 mayısta trıraf. 
Jarın huzurunda ve binaıar üzerinde 
yapılacaktır. Ehlivukuf raporu 20 
mayısta mahkemede okunacaktır 

Kitap Hırsız1ığı 
Evvelki gün İnkılap kütüphanesi 

memurlarından Hatemin~n 13 kit&p 
çaldığını ve mahkemeye verildiğini 
yazmıştık. Hadise İnkılap kitaphane. ı 
sinde değil, İnkılap müzesinde ol. 
mu§tur. Muhakeme de·Jam etme!tte. 
dir. 

--o-

Kaçmamış! 
DUn Klzun Kavur lmzaıtle fU 

mektubu aldık: 
"On dört yaşındaki kızım Jalen!rı 

gOyı kaçırıldığına datr bir haber in. 
tişar etmlıtir. Bu, yaı1lı~tır. Kızım 
yanımdadır. Keyfiyetin tashihini ri. 1 
ca ederim." 

• 

Vekil, Adliye Vekaletin!n müddei
umumiliğe böyle bir ~ezkcre yaz.ıp ya 
zamıyacağını, yazsa ':>ile müddciumu_ 
minin direktifle harekd edip cderrL 
yeceğini mütalaa etmiş ve: 

- Adliye Vekôletınln bu tezkeresi mO
tale:ı şeklindedir, müddeiumumilik de bu
nu böyle telakki etmlstir, diyerek Neşet 

KRsımın birinci raporuna "bu rapor kot! 
mahiyette değildir, kıymeti hakıklyenln 

tayini için bazı cihetlerin tetkiki icap e• 
der" kaydını kurduğunu, binanın geliri
ne, inşa masrafına alt vesikaları tetkikten 
sonra ikinci raporu tanzim ettiğini ve 
sahte denilen bu ikinci raporun asıl hakl
kt \'8 kati rapor olduıtunu söylemiştir. 

Bunu müteakıp, Satie b:nasını'l ar. 
sasına 42 bin lira kıymet biçildiği 
hı:ılde, belediyenin bu ar:.a yanındaki 
rrumar Nuruçyanın arsasına 60 lira 
kıymP.t takdir ettiğine dair bir vesi. 
ka ibraz etmiş ve: 

- Neşet Kasımı mnhkOm edecek hiçbir 
delil mevcut değildir. demiştir. 

"Ne delil, ne emare var!" 
Refi Bayarın avukatı Satie hina

smın iatışından 6500 lira menfaat 
temin Ptmediklerini, hadiseye! tştırnk
te menfant te varit ulmatlığıru siiyii. 
yerek· 

- Bilmediğimiz, h'1A da öğrenemediği· 
miı bir sebeple Atıl ÖdUl ve Mnlik Kev
kep Refi Bııyıır ismini anm!tlar, at.fı cü
rüm etmişlerdir. Bunun için huzurunuzda 
bulunuyoruz, ne bir delil, ne bir em3rc 
yoktur. Zaten iddia maknmı da beraet is
tedi, biz de beraet istiyoruz, dcmistir. 

MAlik Kevkebtn vcktli, geçen cel. 
scdP idrlia makamının muekkili hak. 
kındR beraet talebi isterken lıükiı. 
metten emir almamış olduğunu ifade 
etmrık maksadile "sadece vicdanın. 
dan ilham alarak tddiıısmı serdetti
ğini'. beyan etmesine işaret etmiş, 
ayni talebe iştirak ett\gini söyleml~
tir. 

Diğer beraet talepleri 

Yakalanan Randevucu 
Diin Fatihte randevuculUK yapan 

Feridenln evi basılmı~. ve Feride 
suç üstünde yakalanm~ştır. Hakkın. 
da zabıt varakası tutulmasın diye 
hemen polise 15 lira rüşv'!t teklif e. 
d<:n kadın bir ay hapse mahkum o. 
larak tevkif edilmiştir. 

Hakh ŞikCiyet 
---0--

Muş Postasında Gazete 

Paketleri Kayboluyor 
IJluştan bir okuyucumuz 

yazıyor: 

"lJ1 uş postaları senelerden
beri Diyarbakır ve Bitlis yo
lu ile geliyordu. Bu sene da
ha erkeıı ve daha muntazam 
gelmesini temin için bu yolu 
Erzuruma çeuirdiler, evvelce 
15 güllde gelen posla şimdi 25 
günde gelebiliyor. 

Buna razı olduk. 
Fakat gazeteler postada 

kaybolduğu için birçok za
manlar gazetesiz kalıyoruz. 
12 ve 13 /Jlart tarihli gazete
lerin lıepsi birden kaybolmuş, 
o gün 1'1Uf halkı gazete oku
maktan mahrum kalmıştır. 
Posta Telgraf Umum ~lüdür· 
lüğü bu ifl en kısa zamanda 
tanzim ve ıslah etmelidir.,, 

Hamdi Emin, Sadun Galip ve Atıf ~~~ ·--
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halli tezahürata katılacaklardır. M; 
rasim ve tezahürata iştirak edec 
talebenin miktarı 15 bini butacaktJr· 
Merasim programı tesblt edilmiş, b., 
tırılmak üzere matbaaya \·crllmişdf• 
Bu programa göre talebeler stndlll!' 
taksim edllecektir. Talebenin Lı.ı ııÇ 
stada taksim işile, mekteplerin bil• 
lundukları semtler nazarı d~.kkat7. !; 
lınmak şartfle, Maarif Mudürl:.ır 
meşgul olacaktır. 

Maarif Tarihi 
Hazırlanıyor 

üniversite rektörlü~ü, maarif tl
rihı mevzuu ile meşgul olınıya kat•f 
vermiştir. Bu maksatla dUn saat l 
de Üniversite rektörlüğünde bir toı:, 
Jantı yapılmıştır. Rektörlük, IVIaa.rı 
v<> kültür tarihimiz etrafında yazıl~· 
cak eserlerin, üniversite gibi bir ;İ 
Um müessesesine mensup salahiyet 
şahıslnr tarafından kaleme alınnıast· 
na taraftardır. 

Bundan başka, bu mevzu etrafı~; 
da yapılacak tetkiklerin Tanzlınll 

b. 'def1 takaddüm eden yakın ır mazı ı. 

değil, daha uzak, hatta Anadolu 5e 
çuktlerile Anadolu beylikleri ıatn•" 
nır.daki ilim müesseselerinden bllŞ" 
!attırılması ve bu müesseselerin os; 
manlı ilim mUesseselerıne yapt11cl9{i 
tesirlerin de hesap edu.mesı kanaıı 
hakimdir. 

Copeau'nün Konferansı 
Şehrimizde bulunan Fransız ıaıı;;: 

vazıı J. Copeau, diln d~ saat 16 rıl 
Güzel Sanatlar Akademisinde yed• 
Fransız §Birlerinden bıri hakk1 ~tı
bir konferans vermiş ve şairin ııı 
telif pirlerini okumu§tur. ,_,t 

Copeau 9erefine diln akıanı 
1 
~ 

20 de Fransız tlyatrosunda bir z ~ 
fet verilmiştir. Sahne vazıı bU ıı.. 
ıam da Galatasaray lisesinde bazı 
irler in§at edecektir. 
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BUGüf'!f 
an Hainleri ! 

'ıan: Ömer Rıza DOCRUL 

Orveçin feci akıbetini hazırla. 

yan !imiller arasında en göze 
anlarından biri, vatan hainleri.. 

ıtolüdür. Nnzistler tarafından av. 
~ bir sürü vatan haini Almanla. 
İstila ve tecavüzüne hizmet et. 
~~r, istila ve tecavüzü kolaylaştır .. 
ıtr, Almanyanın harekete geçme. 
~erine bu hainler de ,·atanlarını 
. .lardır. 
aıistıerin tecavüze girl~tr girf~

'tla birçok mühim mevkileri kolay. 
r~. ele geçirmelerinin sebebi bu. 
'ı'!i/1u yüzden, Norveçin deniz kuv. 
~:ri vazifesini yapmamış, sahil 
.~alan Almanlan müşkül bir 
. Yete düşürebileceği baldo vazi. 
ll.i yapmamış, elhasıl Norveçin 
dafaa kuvvetleri, istilô ve teca. 

0~ karşı kısa da olsa muvaffakiyet. 
ır :mukavemet imkanını haiz ol. 

halde, vatan hainlerinin mUda. 
esj yiizilnden \'1H:ifesini yapma. 
il'. Bu yüzden memleket kolay. 
işgal olunmuş, Norveç işgal o. 
adan müttefiklerin yardımına 

1 olabileceği halde oncak işgalden 
. bu yardıma nail olmuş ve Nor. 
.ın kurtanlması da geni~ ölçüde 
çle~ın iştir. 

Utun Dünayaya Bir iMisal : 

N azistlerin bu kad1Ar ııeniı bir 
I>... hiyanet şebekesi örmeleri için 
·~'Ut bir zaman uğraşını ve Norveçl 
~den fethetmek için en ı:-eniş faq. 
e~e girişmiş olmalan icap eder. 
a~ıstlerin bu İ§fe muvaffak olduk. 
Z aldıklarr neticeden bellidir. 

ı~ a)uıt alınan bu netice de biitiin 
~~Ya nıiUctlerinin gözlerini dört aç. 
~lrına ve şimdide., tedbir alma. 
~ ~ sebep olmuştur. Bu :vüıdon 
>a 

11.tn hitarafların ayni akıbete ujt. 
!qltıanıak için tedbir aldıklarmı gö. 
fOrtız. 

~ f Veç hu devletlerin 'başındadır. 
~e~ ıında, Belçika ayni şekilde hare. 
'e-ı-· ediyor. Yugoslavya, ayni tedbir. 
la 1 ıılı~·or. Hepsi de momlcketi va. 
la~ hainlerinden, şüpheli yabancı. 
lı ~il temizlem_J!~fl 1ı .. 'k•P•'"'7 ı....ı. ...... 
ko~ır anda, milli e~e11eri tehlikeye 
\l hcak bir hadisenm vukuuna kar. 

!~~l\\ek için her şeyi yapıyor. 
le'k·it;,. hihı.r::ıf mcmlıalcetlcrin bu 
bit ı ellarc etler, şüphe yok ki, 
btss ltfnnıklık alametidir, ve kıssadan 
dıı.ıı. e ~lındığını göstermek bakımın. 
~ huyük bir ehemmiyeti haizdir. 

~ 
Fakat :mesele bu kadarla kal mı. 

~lr h Yor ,.c bu münasebetle diğer 
~· akikat de büsbütün tavazzuh 

'Yor, 

di~azistlerln istila planı yeni değil. 
llıt' Ve bu planın tatbikı için atılan 
llıeklldrın, memle,ketlerin içini çürüt. 
lele ' ikinci adım bir hamlede o mem. 
~St~tl~ri yıkmaktır. Bn yüzden na. 
'1tı erın faaliyetini en sıkı kontrol 
lt'k:a almak ve bu faaliyetleri katt 
bu/Ye uğratmak, bitaraf yaşıyan 
~at uı:ı nıemleketlerin en belli başlı 
lı.t. art \'aıif el eri arasında yel' alım§. 

&·· tat ll.Uiıı bitaraf memleketlerde göıe 
htfan faaliyet bu merkezdedir. na
lt}j lll'ını, hilrriyetlerini ve istikta]. 
h .ni korumak isteyenlerin yapaca. 
~de bundan ibarettir. 

A8?.1~~ka Japonyaya ihtar: 
uyu f 

Okyanusa elemenk Hindistanı 
da !eşmil Amer ·kayı Katiyen 
Edılecek 

Londra, 18 (Husust) - Sovyetler 
Birliği tarikile ve bilhassa Vladivos. 
tok yolile Almanyaya yapılan sevki. 
yat, İngilterenin ehenuniy-etle dik. 
katini çekmeğe başlamıştır. Bu mese. 
le, ablQkayı Okyanusta tamamlamak 
bakımından çok mühim addediliyor. 
Çünkü Vladlvostok yolile yapılan 
sevkiyat, })ir müddettenberl fevka. 
lade d~neceık derecede artmı~tır. 

ThiBtle denizaltısında 
52 ki§i boğuldu 

Londra, 18 (A.A.) - Amirallik 
dairesi, Thistle adındaki İngiliz tah
telbahiri mürettebatının 4 zabit ile 
48 neferden mürekke:p olduğunu ve 
hepsine telef olmu§ naıarile bakıl
makta bulunduğunu bildirmektedir 

'
1Disperser" ismindeki İngiliz tah. 

lisiye gemis İskoçya açıklarmda bat_ 
rnış ve 9 denizci ölmüştür. 

Cenevreden bildirildiğine göre, 
bu sabah Cenevrede sivil Fransız ve 
Alman esirler mü'badele edilmiştir. 
6 Fransız kadını ile 6 Fransıı çocuğu 
ve 24 Alman kadınile 6 Alman çocu.. 
ğu mübadele edilmiştir. 

İngiliz bahriye nezareti, Alman. 
ya tarafından f.sti1A edilen bütün 
memleketlerin denizcilerinin gerek 
harp, ge~k ticaret filolarına kayd ve 
kabullerini kararlaştırmıştır. 

Haber verildiğine göre, eylul bi
dayetindenberi İngiltere Kanadaya 
70 7V> il~., • .t9l ... dıh. ~uarumrnat ve 
harp levazımı sipariş etmiştir.Pek ya. 
kında yeniden 17 milyon dolarlık 
yeni siparişler yapılacaktır. Kanada, 
Birleşik Amerikaya yeniden 49 tay
ya.ı;-e sipariş verecektir. 

Cümhurreisliği Orkestrası 

İstanbula Geliyor 
Ankara, 18 (A.A.) ,_ Cümhurrels

liği flarmonik orkestrası. bu aym so. 
nunda İstanbulda konserler verecek. 
tir. Orkestra 70 kişilik bir kadro ile 
28 nisan günü Ankaradan hareket c. 
decek, 29 nisan pazartesi, 1 mayıs 
çarşamba, 3 mayıs cuma günleri ak
§a:nıı saat 21 de ve 4 mayıs cumartesi 
günü saat 18.30 da olmak üzere dört 
konser verecektir. 

Konserler Beyoğlunda Saray si .. 
neması salonunda verilecektir. 

Konserlerde tanınmış garp sanat. 
karlannm meşhur eserlerile memle. 
ketimizln yetiştirdiği genç ve güzide 
sanatklrlann ıbüyük muvaftakiyet. 
le vücude getirdiği eserler çalına. 
caktır. 

Alakasız Bırakamaz 
Londra, 18 (Hususi) - Amerika Hariciye Naım 

Hull, bugün beyanatta bulunmuş ve Felemenk Hindis. 
tanı ıneselesinde Amerika hlikümetinin düşüncesini or
taya koymuştur. llu11, Japon Hariciye Nazırının nut
kuna cevap teşkil eden bu beyanatında demistir ki: 

vesaite müracaat suretile bu adaların statükosunda 
vukua getirilecek her ne\i değişiklik, yalnız Felemenk 
Hindistanı mıntakasında değil, ayni zamanda bütün 
Büyük Okyanus mıntnkasında sulh, istikrar ve emni
yet davasını ihlal etmek demek olur.,, 

''Felemenk Hindistanında statükonun bozulması, 

birçok devletlerin mennfiini dof"rudan doğruya ihlal 

edecektil'. Felemenk Hindistanının Büyiik Okyanusta. 
ki beynelmilel münasebetlerde çok mühim bir mevkii 
vardır. 

Vaşington siyasi mahfilleri, bu beyanattan şu ma. 
nayı çıkarıyorlar: "Felemenk Ilindistanı statükosunda 
yapılacak tek taraflı her türlü tadilin önüne geçmek 
için Vaşington muahedesinde imzası bulunan de,·let
Jerle istişarede bulunulması lhımdır. Bu beyanat, mu
tedil bir lisanla kaleme alanmış ise de, Japonya ve Ho
landndaki nazik vaziyetten istifade ederek bu adalara 
vazıyed etmek istlyecek olan diğer devletlere yapılmış 
bir ihtar mahiyetindedir.,, 

"Bu adalar, takriben 5000 kilometre imtidadında 

uzanrp gitmektedir. Ve bütün dünya ticaretinde çok 
ehemmiyetli bir amildir. Bu adalarda kauçuk, kalay, 
bakır, kopra gibi iptidai maddeler istihsal olunmakta· 
dır. Ve bu istihsalatm dünya istihsalatma nazaran nis. 

Tokyodan gelen haberlere göre, Holanda Sefiri. 
Holanda Hindistanının himayesi için hükumetinin hic. 
bir devlete müracaatta bulunmadığını ve bulunmıya
cağını bildirmiştir. Japon Bnriciyesinin sözcüsü de, Ja. 
ponynnın, Felemenk Hindistanındaki vaziyeti tesbit 
etmek istediğini söylemiş ve burasını yabancı e11erde 
görmek istemiyoruz,. demiştir. 

beti büyüktür. Amerika da dahil olduğu hald._., birçok 
memleketler, bazı iptidai maddeler dolayısile bu ada. 
lara muhtaçtırlar. 

"Felemenk Hindistnnının dahili işlerine yapılacak 
her UirlU müdahale ve muslihane vasıtalardan gayri 

Berf!amada 
Bir Kısım Arazi 
Su Altınila 
İzmir, 18 (A.A.) - Yağmurların 

Bergama arazisi dahilinde sebep ol. 
duğu zararların büyük olduğu anla.. 
§tlmaktadır. Aımğıkırrklar köyü ve 
buna civar çiftlikler arazisi, Turanlı 
nahiyesine bağlı Aziziye, Ayas, Za
nos, Doğancı ve Kırıklar köylerinin 
ekilmiş ve ekilmemiş bütün arazisi 
su altında kalmış, Kadıköylindeki 

400 kadar sığırın dağ köylerine nak
line zaruret görülmüştür. Akcengal 
köyünün Ayancık mahallesinde ted
rici bir heyelan başlamış Ye bu sa
hadaki 20 evden 8 i oturulam1yacak 
bir hal aldığmdan boşaltılmıştır. 
Halit, başka yerlere yerleştirilmiştir. 
Heyelan takriben 400 metre genişli. 
ğinde ve 25 metre derinliğinde, dere. 
ye doğru devam etmektedir. Bu ha. 
validen geçen çay ve derelerin hepsi 
yataklarından dışarıya taşmışlardır. 
Ova ve tarlalar sular altındadır. Yağ
murun sebep olduğu hasar, zarar ve 
ziyanı ancak sular çekildikten sonra 
tesbit edilebilecektir. 

"'Ç'Ai.-ŞAMi.ADA1 Cezaları 
Zelzeleden 15 1 Affedilecek 

Ev Zarar Gördüj Mahkllmlar 
Ankara, .~s (TAN Muhabirin. 1 Ankara, 18 (Tnn Muhabirinden) -

den) - Dun gece Samsunda 5 ! Zelzeleden felakete uğrayanların 
saniy~ süren §iddetlice bir zelze. , kurtnrılmasmda Ievkal8de hizmetle. 
le olmuthtr. Çarşambanın Ayan. ri görülen bazı mahkômların cezala-
cık nnhiyeır;ine baih Fatsa köyün. rının affı hnkkındnkl layiha ruzna. 
de 15 ev hasara uğramıştll'. Nü. meye alınmıştır. Bu lfıyiha 241 mah. 
fusça zayiat yoktur. kum hakkındadır. Ve isimleri liste 

Bu sabah saat 4 ile 5 arasında halinde bağlıdır. Layiha esaslarına 
j İnegöJde de biri şiddetlice olmak göre, bu mahkumların mahkumiyet 
ı iizere dört zelzele olmuştur. Yoz. müddetlerinin beşte dördü ve huku-
i gatta da 8 saniye süren bir zelze. ku amme ve tazminat kabilinden olnn ! Je kaydedilmistir. para cezaları affedilecektir. Muhake. 

Dün gece sa~t 23.50 de Tokatta me masrafları ile iaşe bedelinden o. 
oldukça şiddetli ve iki darbe ha. lan borçları da terkin olunacaktır. 
linde bir zelzele olmu§tur. Bu ,., 
zelzele neticesi bir dam çökmiiş. Deniz Nakliye Tarifeleri 
tiir. Başka bir hnsar yoktur. GL 
resunda da hafif bir yer sarsıntısı 
kavdedilmistir. . ................................................ ..._ 
İngiltereden Kalay Alıyoruz 
Londra, 18 (A.A.) - Türkiyeden 

İngiltercye büyük kalay ~iparişleri 
vı..ıku bulmuştur. Şimdiye kadar Tür 
kiye, kalayı Almanya ve Amer ikaya 
sipariş ediyordu. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Avrupa har. 
binin inkişafı dolayısile deniz kum
panyaları, ş n r k a gönderilen veya 
58.rktan gelen emtianın nakliye tari
felerini yüzde 5 nisbetlnde arttırma. 
b karar vermişlerdir. Karar, otomo 
bilden kağxda kadar takriben 150 ka 
dar eşyaya tatbik edilecektir. Ka -
rar, bil' ay sonra tatbik olunacaktır. 

BekCirhk Vergisi 
Yazan: B. FELEK 

zaman zaman bir kuyruklu yıL 
dız gibi meydana çıkan bu d3.. 

va bizi hu keşmekeşli günlerde yine 
kendisile meşgul etmiye muvaffok 
oldu. 

İşitiyoruz ki; millet vekillerinden 
bir zat bekarlık vergisi hakkında bir 
kanun tek1if etmiş. Millet Meclisi 
encümenlerinde tetkik olunuyor • 
muş. 

Ben, • yeni tabirle • sosyolog de. 
ğilim, iktısat alimi olmadıi!ım gibi. 
Bu iki tasavvuruma karşı bir hasle.. 
tim var ki onu kimse benden kıska.. 
namaz. Hadise ve meseleleri derin 
ilim ölçüleri ile ölçemesem bile anı. 
me vicdanı adını da verebileceğitniı 
halk akli selimile muhakeme ederim. 
Bu bekarlk vergisini de öylece mü. 
talfıa edeceğim. Demek ki; sözlerim. 
de hiçbir ilmi iddia yoktur. 

Evvelcn bekarlık vergisi sözüniln 
bize anlnttığı manadan işe başlıya. 
cağım. 

Bizim bildiğimiz vergi, ya umumi 
bir hizmete mukabil verilen şeydir; 
miidnfna vergisi, yol parası, çop pa. 
rasr, fener parası gibi .. yahut edilen 
bir kardım devlete ödenen bir yüz. 
dedir. Bina \'ergisi, kaııanç vergisi 
ve emsali eibi. 
Bcknrlık ''ergisi bunlardan hangisi. 
ne benziyor diye kafamı patlattım. 

Bunu, bir nevi cezayi nıı~diden 
ba~ka şeye benzetemedim. 
Bekarlık itin hiikumet hususi bir 

hizmet tesis etmiş midir? Hayır! 
Bcknrlık bir kôr mıdır? Hayır. 
Su halde bekfnların ayrıca vergi 

vtrmiye icbar edilişlerinin hikmeti 
nedir? 

Bunu ~öyle anlryoruz: 
Bekar, memlekete çocuk yetiştir. 

meyen bir adamdır. Onu ~ocuk yap. 
mıya icbar için vergi almalı. 

Bana öyle gc1iyor ki; biz ~ocuk 
yapmak, nile kurmak, erkek evlen. 
dirmck meselelerini bundan elli alt. 
mı~ sene CYV('lki kadar basit bir me. 
sele gibi miita18a etmekteyiz. Halbu
ki İ' ö~ le değildir. Onun idn ben, 
bekarları e' lenmiye sc' k maksadile 
tnrhedilecek bir ''erginin bizi bu 
gayeye vardıracağını ummuyorum. 
Zira bir bekardan alınacak ver~i ne 
kadar biiyiik olursa olsun • süphesiz 
bunun da bir haddi olacaktır ya - ~i. 
ne o adamı bir aile :rükünli yliklen. 
miye icbar edecek k~dnr ağı; ofomı. 
yacaktır. 

Bugiin bir ııilc ocağı kurmak bir 
takım ruhi, iktısadi ve içtimai §art.. 
lar altındadır ki; bir bekarlık \'er. 
ai i. hanları ıslah ve ikmal edemez. 

Bu teklifi tetkik cdenl('r a-rasında 
hulunsavdıı11 evveıa teklif sahibin
den bizde kac C\ lenmeve mnkııhil - . 
kac tnlnk vnkası olduğunu, evlenen. 
lcrin kacı çocuk yapıp. kac yapmadı.. 
ğını ve nihftyet ebe\•eyninin oyrılma. 
sı :l'iizilnden kaç focuğun bivnye kal. 
dıi!ını sorardım. 

Bugünkii çalışma . artları i~inde 
erkeğe yakla~mıs olan kadınl·•nn ha. 
yatlarını ka7.nndıklan mllddetçe ev. 
lenmek istemiyeccklcrini hesaba kat. 
mnsak hile bir bekar erkek veya ka. 
dınm vergiden kurtulmak için rast. 
gele birini seçip onunla döl çıkara. 
cağ'ını kabul edemiyorum. 

E\•vela ~urası muhakkaktll' ki be. 
kôrlık dediğimi~ mevzu köylerde 
yoktur. Bizim niifnsun yilzde yetmiş 
beşi de kö:vliidiir. Köyliiyü dnha ~enç 

Amer.ıkanın Yen·ı • fngilizler Norverin •imalinde Narvik limanını • Al l J k d·ı k .. D . k iken baş göz ederler. Ve o mcmleke-)' ~ man ar sveçe sev ·e ı me uzere anımar a- te iiç diirt çocuk verir. 

D 
İ.§ga/, ettikten sonra lsveçteki demir madenleri- da 70,000 kişilik bir kuvvet biriktirmişlerdir Eğer biz her do~an çocuğu yosata. 

eniz Programı ne ui.tlen demiryolunu da tahrip etmişler ve bu ._ bilseydik bugünkn nurn .. umuz iki 
~ 8Uretle Almanyanın bu yoldan demir cevheri Birkaç gUndenberi Holandada nazilerin tevkil olun- mislinden fazla olurdu. Müteha~!!mı • 

.__-.e~ork, 18 (A.A.) - Bahriye ne. · · ı k lar bizde rocuk vefh•atının hu.•U 
~tı h t• t • · kA b k l d Al ması, üçüncü Ra~yh'te büyük bır memnunıyetsiz i u. ı. 
~ta. ~- arekat dairesi reisi Amiral ge ır meaıne ım an ıra ·mamış ar ır. man. yiikc;ek olduğunu sövlemcktcdirler. 

r,.. a ıı..ah i ·· · b l yandırmıştır. Hele Holanda Meclisinde bulunan üç 
~ l:~ Ynn v r ye encumenıne eş ar ıimdi Baltık denizi tarikile nakliyata ba11- Demek ki; elimizd(' cocuk var ama 
.ı eL!ll: Yen· t,. hu.. t m- t Y nazi mebusunun toplantılara kabul olunmamaları, bu 
14İ etrn· ı ır ü~a proo.amı ev. lamı§lardır. lngilizlerin lsver demir maderıle- hüyiitemiyoruz. Çoluğu çocuğu olan • 
~ ıştir. Bu programa nazaran 5 ,. memnuniyetsizliği büsbütün arttıran sebepler arasın. lara da lıissedilccek bir yardım ve 
gem~: zırhlılardan ayrıca 121 harp rine kadar uzanacaklarını zannettikleri için Al- dadır. kola~·Jık ynpamıyoruz. 
ıtuı~ısı Yapılacaktır. Inşa masrafı 3 manlar şimdilik /şve~in iıgalini tehir etmekte- Bu hadiseler, Holanday1 bir hafta içinde istila edebi- Bir çocuğ"un kövdeki hayatile şe. 

ar 336 milyon dolardır.. dirler. Jeceğini uman Führcrin ümidini çürütmektedir. birde biiyiimesi nrasmdaki farkı dü. 
~l 1' _,.. * siiniirseniz şchirlill'rin nicin ki>ytii. 
~c ıs Reisi Hava Kurumu İsveç, her dakika işgal tehıtkeslne maruz btr halde, en. 8 R ükumetin aldığı tedbirlere rağmen H olan- ler kadnr çocuk yetiştirmcdiğlni he. 
A Ücsseselerhti Ziyaret Etti dada bulunan Nn•ı· casuslarının ufak tefek nu··- men hulursunuz. cı'h1. dişe içindedir. Biltlln resmi binalar, radyo istasyonu, '-

~ ..... ·1~. a. ra, 18 (TAN) - Büyük Mlllet l Bugün bir ~o<'uk ne ile, ne masraf 
'\: 1 banka1u, silah fabrikaları, şimendifer istasyonları ge. mayişler hazır amıya muvaffak olmaları, halk- k h ııu,, .,,~~ Reisi Abdillhalik Renda, bu. ve ne eme le iiyiiyor? Dir ev nasıl 

ı . .., .ı.u k H celi . .....:andüzlü nezaret altında bulundurulmaktadır. ta a•abı"yet uyandırmaktadır k 1 ? n· k d 1 1 "e~i . r. ava Kurumu umumi mer- • li" ., • uru uyor. ır a m neye mo o u. 
l>eti~.1 zı.~aret etmiş, talebenin faali- • Holanda hükumeti bu asabiyeti yatıştırmak için ~·or? Bunları düşilnen hcsnpls bir a-
lilt ""'4~ gozden geçirmiştir. Abdülha. • lngiliz mahfillerinin kanaati11.e gôre, ftalyanlar tedbirlerini Bıkılaştırmak lüzumunu duymuş- dam eline geçen parayı hu masraflara 
~e ~\enda, kurumun rnesaisnden Almanlarla birlikte Balkanlarda harekete geç· taksim edince evlenmenin bilançosu. 
ıı"tı~tın olarak mecls relslig~i tahsi. tur. Ayni zamanda Holanda ordusu da hergün nu yapar. .. .. m.iye hazırlanmaktadır. Almanya Balkanlara ~tır11~ mayıstan itibaren 5 ayllğmı I biraz daha takviye olunmaktadır. Şu anda Ho- Şehirlerde eğer fazlaca bekara te. 

-ııa tcberrü etmiştir. iner inmez, talya da kendi emniyet mıntaka. landanın sildlı altında 100 bin askeri vardır. Bu sadiif ediliyorsa - ki hen hu fikirde 
'l1ek .. d --o-- ·ı sını lşga/, vesilesile Dalmaçya sahillerini almıya rakam, bir seferberlik vukuunda 800 veya 900 değilim • sehebi işte bu bilançonun 

au e Sevkedilen Valı er teşebbüs edecektir. ltalyada harp havası esmek- açık ,·ermesidir. 
t-. ~ bine kadar yükseltilebilir. ~~~ ara, 18 (TAN) -Denizli valisi tedir. Halk asabidir. Gazeteler Almanyanın le- Hulasa edeyim: 
1eıta~ Engür, görülen lüzum üzerine hinde lhan kullanmaktadır. ltalya Uk defa har- Memleketin icap eden kısımlarını lüzumu anın· Bekarlık vergisi, niifusn t'oğnltma 
ıı_ı ltad e. sevkedilmiştir. Çoruh vali. da su altında bırakıvermek maksadile yapılmış için bir tedbir değildir. Getireceği 
iide s rl Ücok talebine binaen teka. be girmek telılikeBini hissetmiye başlamıştır. irat bakımından da pek hafif bir va. 
ti aı evkedilıniştir. Sıvas idare heye- lf. bulunan tesisatın büyük bir servet sarf Ue yeni- ridat temin edecektir. 

ltara a~ından İsmail Hakkı Iğdır An- • Fransız gazetelerinin neşriyatına gare, müttefikler Al leştirilmest Bolandalılara emniyet vermekte ve 1 Bunun ahlftkyatınnza da belki ga. 
Seferbda~e heyeti azalığına, Konya manyaya demir yollarını kapamışlardrr. Şimdi sıra pet· buntJ mukabil Almanların taarruz niyetle1·ini rip bir tesiri olacak, bir takım beknr 
•as id erlik müdürü Faik Yılman Sr.. rol yo1lannı kapamıya gelmiştir. tahakkuk ettirmelerine mani olmaktadır. erkek ve kadınlar yalnız vergiden 
~le!~: heyeti azalığına tayin ediL --------------"":---------------------------------------------- kurtulmak için nikah olncak, fnkat 

~~ (Devamı 7 incide) 



' 
Galatasaray, Boğaziçi! 
Liseleri Şampiyon O.du 

Mısıra Gidecek Güreş Heyeti Secsildi 
Erkek mektepleri bir devreli futbol ligi nihayetlen.miş ve Kırmızı 

8eyaz kümelere dahil takımlar aşağıda gösterilen dereceleri kazanmış. 
:ardır: 

Beyaz Küme : GOL: 
Takımların isimleri: Maç S.Galipl\lağlıip Beraberl' Attığ, Yediği Puan 

1 - Galatasaray lisesi 7 5 
2-Hayriye ,, 7 5 
3 - Darüşşafaka ,, 7 4 
4-Kabataş 

" 
7 4 

5-Işık 
" 

7 3 
6 - Pertevniyal 

" 
7 2 

7 - Erkek Mual. M 7 1 
8 - İsiklal lisesi 7 o 

Kırmızı Küme : 
1 - Boğaziçi lisesi 8 7 
2 - Haydarpaşa ,, 8 6 
3-Vefa 

" 8 5 
4-İstanbul 

" 8 4 
5 - Yüce Ülkü ,, 8 3 
6-Ticaret 

" 8 2 
7 - Sanat mektebi 8 ~ 
8-Taksim lisesi 8 l 
9-Şişli T. 

" 8 1 

Yukarıdaki cetvellere göre Boğazi. 
rl lisesi Kınmızı Kümenin, Galata. 
1aray lisesi Beyaz kümenin şampiyo
nu olmuşlardır. Beyaz kümede mü. 
1avi puan alan Galatasaray ve Hay. 
riye liseleri arasında yapılan gol a· 
verajı net.icesinde Galatasaray 2, 1 
re mukabil 3, 8 le şampiyonluğu ka. 
zanmıştır. 

Mısıra gidecek güreş 
takımı seçildi 

Mısıra gidecek olan İstanbul gü. 
re§ takımı Hüseyin Erkmen, Yaşar. 
Erkan, Yusuf Yener, Ahmet Kande 
mir, Adnan Yurdaer, Mustafa Çak. 
m~. ve Mehmet Çobanla teşkil ediL 
mıştir. 

Bakırköyde Tecrübe 
Nüfus Sayımı 

aakırköy kazasındaki tecrübe nü
fus sayımının 5 mayıs pazar günü ya. 
pılmasına karar verilm;şdr. Sayıma 
ait bütün hazırlıklar ikmal edilmiş._ 
tir. Önümüzdeki sene içinde bütün 
kazalarda nüfus tahriri yapılaca
ğı için İstanbulda da hazırnklara bas_ 
luı.rnıştır. -

1 1 19 5 18 
1 1 19 9 18 
1 2 14 5 17 
2 1 9 7 16 
2 2 10 5 15 
4 1 7 u 12 
6 o 4 20 9 
7 o 4 24 7 

1 o 30 3 22 
1 1 30 6 21 
2 1 13 8 19 
3 1 14 9 17 
4 1 8 11 15 
4 2 7 18 14 
5 1 5 20 13 
5 2 7 15 12 
6 1 3 26 11 

Yarın yapılacak olan serbest gü· 
reş müsabakalarına Mısıra gidecek 
olan İstanbul takımına dahil güreş
çiler girmiyeceklerdir. 

Bu itibarla yapılacak olan müsa. 
bakalar Bölge serbest güreş birinci
liği olmayıp, Klrkpmarda yapılacak 
olan serbest güreş birinciliklerin<:> 
iştirak edecek İstanbul takımının 
seçmesi mahiyetinde olacaktır. 

Cezalandırılan sporcu 

Galata Gençler Birliği Üyelerinden 
Kadri Agay'a, iştirak ettiği bir mü
sabakadaki sui hareketinden dolayı 
Genel Direktörlükten tecziye müd. 
deti tayin edilinceye kadar müsaba 
kalara işirakten menedilmiı;tir. 

Avukatlık Kanunu 

TSdil Ediliyor 
Ankara, 18 (TAN) - Adliye Ve

kaleti avukatlık kaııununı.:n tadili 
hakkında bir proje haztrlamaıdudır. 
Buna göre, hukuk 1nezunlc:ırının iki 
sene stajdan sonra tabi olduklar~ hn. 
tihan usulü kaldırılacaktır. 

• Barsakçılar Birlik İstanbul müddeiumumisi Hikmet 
Onat buraya gelmiş, Adliye Vekaleti 

Kuracaklar ile idari temaslara bailanuşür. Cu-
Barsak tüccarları Ticaret Yek~c- ı martesiye dönecektir. 

t.lne müracaatla bir birlik kurmak iS-1 . 
tediklerini bildirmişlerdir. Veka!et, Izmir Elektrik Şirketi 
bu talebi muvafık bulmuştur. Dugün Ankara, 18 (TAN} - lzmir elek-
barsakçılar toplanarak birlik teşkili trik şirketinin satın alınması müza
için faaliyete geçeceklerdir. Barsak kerelerine mayıs ayı içinde başlana. 
ticareti tamamen durmuş gibidir. Her caktır. 
sene Alınanyaya takımı 50 kuruşa ka 
dar barsak gönderilirdi. Bu sene ihra 
cat yapılamadığından fiyatlar 22 -
27 kuruş arasında kalını~tır. Piyasa
mızda işlenmiş 500 bin takım ve =-~
lenmemiş 100 bin takım barsak sto
ku mevcuttur. 

---o-
Çöken Türbe 

ÖLÜM 

Menemen Stadı 

Menemen beıecııyesımn yaptıraca. 
ğı stadyum için açtığı plfın ınüsaha
kası neticelenmiş ve nıü!>abakayı mi
mar Seyrinin planı kazanmıştır. Stad 
yum, Kubilay abid-?sinin bulunduğu 
tepenin altındaki sahada yapılacak. 
tır. 

Resim, stadın maketini göstermek-
tedir. 

----<>----
Kadın Yüzünden Bir Cinayet 
İzmir, <TAN) - Geçen sabah 

Bornovanın Kızılay sokağında 21 
numaralı evde Giritli Mercan kızı 
45 yaşında Emet11Ilah, Bomovada 
Havuzbasında 71 numaralı evde otu
ran A1i Kokulu tarafından, brçakla 
beş yerinden vurulmak suretile öl
dürülmüştür. 

Ali 29 yaşındadır ve Emetullahın 
eski kocasıdır. Hadiseye sebep, Ali. 
nin eski karısına tekrar beraber ya 
c;amayı tekli etmesi, kadınm da bu
nu reddetmesidir. Ali, yakalanmı'\' 
ve tahkikata başlanmıştır. 

SARAY 
MELEK 
iPEK 

TAKSIM 
LALE 
ALKAZAF 
SUMER 

AKIN 

MAAMA.RA 

ALEMDAR 

Bugün 

SİNEMALAR 

Vatan Kuran Adam 
: Holivut Rr~migeçi<l 

Firavunun Kızı 
YILMAZ ALİ 

= ATLAS EKSPRES' 
: İnsan Avcısı 
c Son Gençlik 

Ayrılık Gecesi ve 
Kurşun Yağmuru 

Zabit Namzetleri VE 

Vatansız Kadın 

Serseri Kral ve 
Sahra Bekçileri 

TURA.N = Boğaz.içi Şarkısı 

Taptığım Kadın, 

ÇEMBERLITAŞ: Kanun Kuvveti ve 
Kadın ve l\'Iüzik 

MILL( 

FERAH 

Serseri Kral ve 
C Sahra Bekçileri 

Taptığım Kadın, 

Katil Benim ve 
Pasif Korunma 

Kadık8v OPERA: 

iZMİR Elhamra: 
Cebelitarık Casusu 
Sevimli Haydut 
Arizona kahramanlan, 
Cezayir kahramanları 

IMIR YE N İ 
SİNEMA: 

MUNIR NURE TTIN 
ve Arkadaşlarının Mevsimin son 

KONSERi 

HA AH /J. R A Sinemasınd 
24 Nisan Çarşamba Akşamı 

o i K KAT: Bütün yerler numaralıdır. 
Telefon numarası: 23860 

Biletler ( M A R M A R A) gi~esinde 
satılıyor. 

!Matbua! K~n.unu~~n 21lllııllııııiflı.._... 
ı Maddesı T adıl Edılıyor ~:;: :::;~7ru~;~:·· :::.!. 

Dalga Uzunluğu 
T. A. P. Sl.7 m. 9465 Kes. 

Bu Tadilat Encümenlerde Son Şeklini Aldı, 

Layiha Meclis Ruznamesine Alındı 
Ankara, 18 (Tan M;ıh2birinden)

Matbuat Kanununun :JO uncu ve 35 
iııci maddelerini .ieğiştl!'en kanan 
layihası Meclis ruznamesine alınmış. 
tır. Layihanın encümenlerde aldığı 

şekle göre, otuzuncu maddenin şu 
şekli alması teklif edilmektedir: 

"Milli hisleri inciten veya bu mak. 
sntla milli tarihi yanlış göstE'ren ya. 
zı ları neşredenler 50 li.radan 500 lira. 
ya kadar ağır para cezasile cezalandı. 
rılırlar. 

Türk ceza kanununun 186 cı mad
desi sarahati haricinde kendilerine 
mevdu vazüenin ifasından dolayı Bu. 
yük Millet Meclisi azasından İ..:ra 
Vekilleri heyetinden ve resmi heyet. 
lerle devlet memurlarından biri ve. 
y.~ bir kaçı hakkında isim ve madde 
gösterilmiyerek müphem suizannı d3 
vet edecek mahiyette mütecuvizane 
yazı ve resimlerle ! üyük 1'·1illet Mec
lisinin ve İcra Vekilleri heyetin'ılı ve 
resmi heyetlerle devlet memurları. 
nın veya bir kısmının şerci ve hay . 
siyeti ihliı.J. olunursa üç aydan altı 
aya kadar hapis ve 100 liradan eksik 
olmamak üzere ağır para cezası hük
molunur." 

35 inci madde yerine gelecek tek
liI te şöyledir: 

"A - İddianamenin, son talıkiKn
tın açılmasına müteallik karnrın, bir 
cürme ait herhangi talıkikac evrakı 
ve vesikaların duruş!llada okunmaz
dar: evvel neşri memu~dur. Ancak 
mahkemenin veya müddeiumuminin 
müsaadesile ve bütün gazetelere bir
der. icrası lazım gelen tebliğlere tev
fikan bu vesikaların neşri caizdir. 

"B - İsbatı caiz olmıyan sövme 
ve hakaret davasına aıt zabıtların ve 
buna müteallik şikayet.namelerin ay. 
nen ve hulclsatan neşri dahi ınem~u
dur. 

"C - Miindcrecatı umumi adap 
ve ahlaka dokunabilen tıbbıadli ra
porlarının da neşri ya.>akt.ı1J. 

"D - Muhakemesinın gtzll olma
sı kararlaştırılan danı zabıtlarının 
da mahkemenin müsaadesi olmadık. 
ça neşri memnudur . 

"E ;;.....:s:: c- tahkllıı:ab bnşladılcteu 

sonra ilk tahkikat esnasında tahkikat 
hakiminin muvafakatinin inzimamile 

ve hazırlık tahkikatı esna~rn:l:ı yalmz 
Ci.imhuriyet müddeiumumisinin em
rile yapılmakta olan tahkikata ve 
adli muamelelere müteallik havadis. 
lerin ve cürmü yapanlarla cürme kur 
ban olanların fotoğraflarını.1 ne~ri 
menedilebilir. Buna muhalefet ancak 
müddeiumuminin bu baptaki yazılı 
emrinin gazete veya mecmua iJare
hanesine tebliğinden itibare.ı bir suç 
olur ve yazan on liradan 100 liraya 
kc.dar hafif para cezası ile cezalandı. 
rılır. Neşri caiz eski bir ilamın c;ui .. 
niyetle ve yeni bir hükmün kezalik 
suiniyetle tekrar neşri, sövrn•J ve ha
karet iddiasile takibat yapılmasına 

ve ceza verilmesine mani değildir. 
"G - Memleketin emniyeti ile o

lakadar meseleler haıckınd.ı vapıJ
makta olan tahkikattan ve yine mem 
leket emniyeti bakımından alınan ted 
birlerden bahseden yan!arın neşri 
memnudur. Ancak bu tahkikat: yap
mıya veya bu tedbirleri almıya sa
lahiyetli makam tarafınclnn bu hu
susta müsaade verilebıli.L·. 

"H - Mahkeme müzakerelerinin 
neşri memnudur. 

"İ - Bir ceza davasının başlama. 
sından son hükmün verilmesine ka
dar hakim ve mahkemenin kararları 
vz muameleleri hakkında müta ela 
serdedi lemez. 

"K- Gizli bakılmıyan b:ışanma da 
valarında ancak: 

1 - İki tarafın ve Şf\hitlerin isim
leri, sanatleri ve adreskri, 

2- Mevzuubahis olan ve karar ve. 
rihn hukuki meselelerin kısaca izahı; 

3 - Şahitlerin şahJjetıerinin ry
nen olmamak suretile kısaca mevzuu. 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
Bu madde hükümlerine muh:ılif 

hareket edenlerden 20 lirı:ıdan 200 li
raya kadar para cezası ahmr." 

Bitliste Operatör Yok 
Bitlis (TAN) - Memleket hasta 

nesinde bir operatöre şiddetle ihti. 
yaç vardır. Bu mütehassısın olmayı. 
şı yüzünden elim vakalarla karşıla· 
~ılmnktad1T Bitl'9li1 .... , 'bir _,,...., 

mütehassısını hasretle beklemekte. 
dirler. 

, TÜRK FİLİMCİLİGİNİN SON HARİKASI '] 

YILMAZALi 
Reji: FARUK KENÇ Eser : VALA NURETTiN 

B A Ş Suavi Tedü - Refik Kemal - Nevzat Okcuğil -

Rollerde: Feride Canan - Celal Çağdaş· Beatris 
İstanbul'un güzel manzaraları, kibar salonları ve Korkunç batakha. 
neleri içinde cereyan eden bu şaheser, gördüğü fevkalade rağbet üze. 

rine bir kaç gün daha 

TA K si M SİNEMASINDA 
Gösterilecektir. 22 Nisan Pazartesiden itibaren An.karada ULUS si 

nemasında gösterilecektir. 

1648 m. 182 Kes 

Cuma, 19. 4. 1940 

12.30 Program ve memleket H•t ay 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12 
Müzik: Muhtelif ~arkılar (Pl.), U.JO-l 
Müzik: Karışık hafif mOzik (Pl.). 

18.00 Program ve memleket uat 
18.05 Müzik: Karışık mQzik (Pl.), 

Müzik: Saz eserleri, 18.55 Serbest 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans •• ın 
teorolojl haberleri 19.30 Konuşma (M 
kahramanlık menkıbeleri), 19.4S M 
Çalanlar: Refik Fersan, Fahire F 
Vecihe. Okuyanlar: Müzeyyen Sena:r, M 
!ek Tokgöz, Radife Erten, 20.40 MO 
Çalanlıır: Cevdet Çıığla, Fahri ıtopus, t 
zettin Ökte. Okuyanlar: Necmi Rua 
kan, Metharet Saf{nak, Mustafa Call 
21.15 Konuşma (Bibllyonafya). 21.ltO M 
zik: KUçük orkestra (Şef: Neclp Al 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans bab 
teri; ziraat, esham - tahvllAt, kambiyo 
nukut borsası (Fiyat). 22.35 MUzlk: Ca 
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki progr 
ve kapanı~. 

__,_ 
Ecnebi lstasyonlannda 

Türkçe Neşriyat 
Belgrad: Saat lP da lasa dalga 48; Pa 
Sa:ı.t 19,45 de kısa dalga 40, orta d~ 
255; Tiran: Saat 20.15 de kısa dalga ııo. 

de; Roma: Saat 21.30 da orta dalga %5 
Londra: Saat 18,55 de kısa dalga 20, 31. 

MEVLUD 
Yüniş ve İpekiş Müdürü Bay 

lahaddin Kormaç'ın oğlu merhu 
Çetinkaya Kormaç'ın ruhuna ithaf 
dilmek üzere yarınki Cumartesi 
nü Beyoğlu Ağa Camii şerifinde ik 
di namazını müteakrp mevlidi n 
bevi okutturulacaktır. Dost ve tanı 
dıkları ile arzu edenlerin teşrifle 
rica olunur. 

Müsamere 
Maçkada küçük çocuklara mah 

dans mektebine devam eden ya 
lar, 20 nisan cumartesi günü saat 1 
da Fransız tiyatrosunda Kmlay merı 
faatine bir müsamere vereceklerdir 

~-... -
1 BORSA 

18 • 4 • 940 
C.Ondl"ll 5.24 
Nevyork 150.85 
Parı. 2.9647 
Mil!no 7.6225 
Cenevre 29.2770 
A.msterdam 79.79 
Brüksel 22.04 
Attna 0.97 
Sotya 1.82 
Madrtd 13.61 
Buda peste 27.22 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.54 
'iokohama 35.18 
StokhoJm 31.005 

ESHAM VE TARVlLA'I 
Türk borcu I peşin 

Ergani (Kuponsuz) 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum 5 
Sıvas-Erzurum 6 
Merkez Bankası pef!s 
t., Bankası nama peşin 

19.70 
19.-
19.58 
19.58 
19.58 

lU..N 
8.15 

ltasunpaşada Zincirlikuyu cadde
&inde evkafa ait Zincirli Ali Baba tür 
besi dün birdenbire çö~müştür. ~iLi
fusça zayıat yoktur. 

Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezvini 1 
Sanatlar Şubesi muallimlerinden Vasıf Sa
det, 18-4-940 tarihine rastlayan Perşem
be günü saat 12 de vefat etmiştir. Cenazesi 
bugiın saat 10.30 da Beşlktaşta Valde çeş
mesi Abacı sokağındaki 18 numaralı hane
sinden kaldınlarak Beyazıt camiinde cu
ma namazını müteakip cenaze namazı kı
lındıktan sonra Topkapı mezarlığına def
nedilecektir. Mualllm arkadaşlarile ·dost 
ve talebesinin cenaze merasimine iştirak 

eylemeleri rica olunur. (3151) 1 ~ı•••••••••••••~ ~·------~ o 
O da, yüreğinde acı ile, onu bmıktı. 
Ama V i•n) a anlamak istemedi. 

xı 
Jermen iyileşti. Eski ev baştan başa şenlik 

doldu. 
Hanri Pıyer, on gün sonra yola çıkarken, kız 

kardeşçiğini, annesine dayanmış, ayakta, pencere. 
den giı1 pembefi mendilciği ile onu uğurlarken gör
mek sevlııcini tnttı. 

-- ------

il 
1 

- Bıitün ~' yaptıklarna, dedikleri;.ıe, düşündıJk 
terine ber. muhslüim. Sen beni, benim sevilmek ıste. 
diğinı gib. sevm1yorsun. Sen hayatı benim gördüğüJ'J"' 
gibi g~rmüyorsuu. Günde bin defa beni gt:.cendlıiyor 
bana ac" venyoısun. 

Hanri Piy.::ı şaşkın şaşkın dinliyôrdu. Vanya de. 
vam etti. 

Nise varır varmaz, hiç vakit geçirmeden, evine, 
Vanyadan bir haber var ıru, yok mu anlamak için 
koştu. 

Hiçbir §ey yoktu. Bir tek kelime bıle. 
Yazan: Annie Vivanti No. 9 Çeviren: SINANOGLU 

- Oyle jken seni sevdim. Sensiz yıışayamamak 
seninle de yaııayamamak derecesine icada~· seni se\' 
dim; bir tek arzudan, kollarının arasında, Kendimi 
hiçleştirmE'iC eızuswıdan başka bir arzltm kalmıyanı 
kadar sevdim, 

Hanri .Piyer: 

Endişe ıçindc "Cimiez" ye ondan haber sormıya 
kô§t".ı. 

Yoktu. Gitmişti. 
- Gitti mi? 
Zayıı: kurnaz hizmetçı, nereye gttmtş olabilece. 

ği.11i bi.ımiyordu. Şişman ve aptal aşçı kaduı ne vakit 
döneceğini biJmiyordu. 

Uç giuı gr;>çti; üç azap ve endişe günü. Sonra 
Vanya dcndü. 

Alakasız ve isteksizdi. Dostuna, Nimes't~ hasta 
bir akrabasAr..ı görmiye gittiğini söyl~di. 

- Akraban? Nimes'te? Böyle bir şey bilmiyor-

dum. 
Hizm,.tçi, hanımının sırtından, Hsnri Piyerin o 

samana kada. .. görmediği bir cincilla .ıct.U·kiınü alırken, 
Vanya, için· çekerek: 

- SarsJ,ntı~ geceler geçirdim dedi. Çok sarsıntılı 

ıeceler. 
·-Nasıl? Niçin? Anlat bana hepsini! 
Fakat ötekı, önce Jermenin hastalığına dair bü

&On teferruatı bilmek istemekte ısrar etti. Sonra onun 
Chıımbcry'ye kadu yaptığı seyahati anlatmasını iste
di. Sonra döniis yolculuğunu. Nihayet yorgun oldu. 

ğunu sC'yl~d~ ve onu savdı. 
Promena(Je des Anglaise ooyunca yaya döner

ken, _ y:lrl ziı gece de hemen hemen bir ilkbahar ge. 
cesi gibiydi • heınri Piyer, Vanyadan, sırtındaki cin
ciUa kürkünü nereden aldığını sormanın yolunu bir 
türlü bulamadığını düşündü. Nimes'teki ~kraba ve 
bu akrabaıun l:a~talığı hakkında bile kati bir seyier 
bilmek mümkü11 olamamıştı. 

XII 
Bu kısa ~yrılıktan sonra önceki gibi mi sevişti. 

ler? Yoksa oncekinden daha fazla mı? Yahut önce. 
kinden dah:'I başka türlü mü? 

Hc.nri Piyer, bunu bazı kere kendi kendine soru
yordu. Vanya ona karşı belki daha ~efkatli, !akat da.. 
ha az arzulu id.: Ona öyle geliyordu. Muhakkak, da.. 
ha halim, daha sabırlı olmuştu. O bir zamanki sıt. 
malı baygınhk!c.rı, o deli harareti un•1f;muş gibi idi. 

Hanri Piyer, sanki bu, kendi zaferi imtş gibi, 
ad~ta sevin"?oıdu, gizli gizli kendisini t.:brik ediyor
du. Ona, aşkır, ve hayatın daha sade ve rağlam bir 
teıakkisini aşıhıyabildiği için kendind~n memnundu. 

Blı gün ona bunu söyledi; o da nüfuz edilmez ve 
uvsal bir inco: eülüsle onu dinledi. 

Hanr P!yer, böyle olmasının iyi ve ı:loğrn oidu. 
ğu bilkmümi \<eriyordu. Aşkta da muvazeneli ve ta
bii olmak lazımdır. 

Muammalı yüzünü araştırarak sordu: 
- Ne d~ünüyorsun? Neye böyle gülümsüyor

sun? 
Oteki cevap verdi: 
- Senin tapılacak derecede düşüncesiz ve ipti

dai olduğun' düşünüyorum. 
Delikanlı, gücenmiş, irkildi: 
- O:,r1e ise, neden beni sevdiğini söylüyorsun, 

anlamıyorum. 
Vanya ;çini çekti: 

- Ben ce bılmiyorum. Belki de işte ")Unun için. 
B .. lki karışık kurnaz, hilekar erkeklerden usandım. 
Belki bcnh::ı snsadığım mestliğe senin güzellik ve 
senın gençliğin yetiyor. 

Onun dalgalı saçlarına hafif parmaklarını sürte. 
rek ilave etn: 

- Hem ı:aten aşk öyle bir şeydir ki o bende var. 
Onu ilham cd<'n sen değilsin. 

Uzu~, açJ.K renk gözleri, acaip surette sakin ve 
pırıltılı, ddikanlıya dalmıştı. Devam ettı: 

- N c. daınek istediğini anlamıyorum, dedL 
Vanya alçaJı sesle bitirdi: 
- BCı,·le b.r aşktan ya ölmek lazunc!ır. Yahut 

şifa bulmak. 

XIIl 
Şimd Vanya, zaman zaman, ortadan kaybolU· 

yordu. Oncf'.lden haber vermeden, söyltmecek bır şe~ 
bırakmadan gıdiyor, bazı defa yalnız bir gün, bazı iiı 
dört gün, bazı cfa bir hafta kalıyordu. 

Biiyle zamanlarda, Hanri Piyer, endJ,eli ve öf· 
keli, münascoet~m kesmek ve intikam almatk gibi k•· 
ranlık şeyler'" kurııarak, stüdyosu ile onun evt arasınd8 

dolaşırdı. Sonra onu tekrar görür görmez, kendisiıı· 
den nefret r!ttLğ .. Li duymakla beraber, onun cazibe.t. 
ne kapılıyordu 

Ama zaten öteki, delikanlı)'! kendine bıAlatrıak 
veyı:l biıyLilemek için artık hiçbir şey yapmıy ,rdu. 
Artık o elinde idi. Onu, güzel olmıyan kadının. g~nç 
olmıyan kadının. iyi olmıyan kadının iyi olmıyan 
o kendine mahseus kuvveti ile tutuyordu. Jfep
ıinden çok ~evıni§. şimdi de sevmekten vazgeçmil • 
lan kadnun yıkılmaz kuvveti ile tutuyordu. 

(Devamı var) 
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BEDELi 

Ecnebı 

1 Sene 
6 Ay 

3 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

iıı 1 Ay 
ıııen ------'--------

oı~ erarası posta ntihudına d P11ı I 
ı....~Yan "'ileti .. rnemleketler ıçın aı>lııı~ 
~~ lir ltıuddet sırasiyle 30. 16, 9. 
~dt adır. Abone bedelı pesıııdır. 
Ct'iaes değiştirmek 25 kuruştur. 

P i~in mektuolanı 10 kuruc:Ju k 
11

ih eş ı lazımdır 
~...,_ =---

0~ Enstitüleri 
Q llııdan tam 20 gün evvel, "Sad. 

İııtj 1i Ertem" iınzasile, gazetemiz. 
ı_ Şat eden bir ba~-makalede, şu 

~ l' da vardı· ..... l3tı • 
~ 

111 
.. Yük Millet Meclisi enciim.enleri, 

. l.i.hltn bir kanunla meşgul olmak
ıı:. kanunun ınevzuu ilk bakımda, 

11 ır Jnaarif ve kültür d!vası gibi 
'de, hakikatte köy kalkınması
laızıuı teşkil etmektedir. Köy kal-
biıı esasını "mek1ep" telAkki eder
~ sacı:ce naıart bilgilerle memleketi 
h ek l!teyen ütopist addetmlye kim'1 lkkı yoktur. 

tır:• Türkiyede kırk bin köy vardır. 
1 

~in köye süratle ~ehir muallim 
'1'ınden hoca göndermek imkAnı 

~ ~u iş, bu usulle ancak blr asırda 
L..~!~abilir. Halbuki. Millet Mec

~""wuıt ettiği .kZly enstitüleri kanu-
1 e erı ucuz, en pratik yoldan gir

~,.,~ edinmisUr!" 

~1~ii-gazetelerde iwet Ankaranm 
~ ..... ~euı vardı: 
~iiYük Millet Meclisi dün toplan

\h @n!titüleri teşkili hakkındaki lA
,,_tnüataceliyeUe müzakere ve kabul 
"I'!" 

s,d . 
"-· tı :Ert . b' . b . . ~, )\ emın, • ızım u sütun. 
~il ~ vesileyle tekrarladığımız 
~~tıı. n Ye teuüınan olan _ makale. 
~ '-tl'aıınuzın başına iktıbas ettiği 
.~ .. 1~laı-, bu Ankara telgrafını ne 
~1~an ve memnuniyetle kar. 
>ıt,, . ıı isbata kafidir. 

~i, \:f Vekilimizin de söylediği 
'\ı, 

1 
bu1 edilen bu kanun liyi. 

~11~\ı~ı ~da ancak yüzde yirmisini 
''ti,~ dığimiz köy çocu1dannın bi. 
~ ... flst lıepsini Jatltüritn nuruna 
~%: :~ nıakSadile hazırlan. 
h,t ect 0Yle bir kanunun Hizumunu 

~~ıı11 en delaili tekrarlamak füro-
1~~ :.~tık duymuyoruz. Fakat artık. 
~~i 0~iinün kültürel ve dolaYlsile 

4 
~. 

11
.' 1ktısadi istikbaline bakar

l'İt! 18heten rahat bir nefes alabi. 

~l'ftı • 

~ 
~ 11.~~t"· t"tt ~l Türk müneV\'erlerile bir-
~~trı llsat Ekonomi ve Arttırma 

~~i ''hun~ da miidrik bulunduğu 
;;:-~ tıı Ugün her Türk ferdine anlat. 
"lllliy ~htıriyetinde olduğumuz yeni 
~- ~ Şudur: Türkiye, harbin dı
~~ \r als• hile, sanki harbcdiyor. 
~ I~ lıllrhedecekmiş gibi hazırlıklı 
ı_t \i~ Ya mecburdur. Muharip ve. 
~ illli~·~' bütün devletler gibi, dev. 
' •n de girmiş bulunduğu bu 
~~ ınUcadelcde, her ferde bir 
~~" "azifeler düşmektedir. Milli 
)'ll\~et, ferdi cehdlerin bir mu. 
ııı~htti ~· Harp. her memlekette, 
, .,.Ilı hl? Y&Şa)"lŞ nizamının kurul. 
~ '" entrediyor. Bunun icapları. 
~tı\,~Sabtık ve en verimli bir tanda 
e~!_debilnıek için halka rehber. 
~e . "il lazımdır!." 
~llo~ hunun içindir ki. Ulusal 
~"->ic· ~e Arttırma Kurumumuz, 
d tll- ~ çıftçi, işçi, şehirli, memUl', 
>'tı_..;_ lllb.;, bilaistisna bütün yurt. 
'11-.'ırı •Yrı ayn hitap eden yeni be. 

'lııı h elerile, bu rehberlik vazife. ,, ~ 
~~~t~~a çalışmaktadır. Onun 
l~ &)) 1 hu gayretin isabetini tak. 
~'""etken temenni ediyoruz ki, bu 
~da ~lltelere muhatap olan biitün 
.. ılltl) ş •r, kendilerine düştüğü ha. 
tll'te~n ~a:zifelere riayette tercddiit 
~lıti \r esınler. Çünkü Ulusal Eko. 
Ilı tt'iı e 4,ı'ttırına Kurumunun hatır. 
~li \r "~ıfelere fiilen riayet etmek, 

•ııfelerin en hayatisidi~! 

~h . • 

~ t ~11 .. taı 
~ ll]cfıJt ~n birkaç imzalı bir me'k. 
''.!tatta· Bu mektupta deniliyor ki: 

~•ilin .. l Belediyesi, Belediye dai
bı~ hon. kısnundaki iskele meyda. 
,;-ıttt, lSIUııa bir hela yapmıya başla. 
~ tel u hela, iskelenin tam karşı. 
~ içi ~ektir. Ve bu yüzden, tene:ı. 
~ 4!\ıe: l{artala yahut Yakacığa ge. 
.;.ı.Yla. '1c "•Purdan çıkar çıkmaz bir 

1 bir in •rşılatacaklar ,re her halde 
"-' llit h bha edinmiy~eklerdlr!" 

' 
11 Iİkiyeti haksd bulamadık. 

l' 4 N 

/Janimarkamn en şimali noktasr: Skagen Küçük Belt boğazı üzerindeki Troprü 

Baltık Den·z·ni Kapıyan 
Şimal memlekctlerindeıı qe. 

len haberler gün geçtikçe 
daha heyecanlı olmıya başladı. ın
gilizler Norveçin şimal sahillerin
de muhtelif noktalara asker çıka. 
rır ve Skajerak ve Kategat bogaz. 
larını mayinlerle tıkadıklarını l.il
dirirlerken Almanlar Os]oya veni. 
den kuvvetler gönderdiklerini ha. 
ber veriyorlar. Norveçteki lngiliz 
askerleri, Norveç ~t'dusu ile irti. 
batını temin ediyor, !nglliz donan
ması Narvikteki Alman gemiler:nı 
sıkıştırarak mahvediyor, İngiliz 
tayyareleri Stavanger'deki Alman 
hava üslerini bombalıyorınr. Bu a. 
rada İngiliz Amiralliği, Baltık de
nizinin de cenup d'.ısm1nda Danl. 
marka boğazlarından Memei. önle
rine kadar mayinlerle !capatıldığ1. 
nı, bu suretle bütün Almanya s;ı.. 

hillerinin abloka altına a!ınmış ol
duğunu ilan etti. Bu tebl;ğd: bu i. 
şin nasıl yapılmış olduguna dair 
hiçbir işaret bulunmuyor. Baitıiı. 

denizini Şimal denizine birle5tiren 
bir sıra boğazlardan en dı.şarda bu
lunan, Skajerak ve Kategat'ta son 
günler içinde İngiliz donanması 
Alman bahriyesine ~arşı muvaffa_ 
kıyetli bir sıra tecavi"ızlerde bulun. 
muştu . Mayin dökme işinin d:Hıa 
cenupta Baltık Denizinde de tek
rarlanmış olması, lngilız donanımı
sından bir kısmının Danim~-.:-ka bo
ğazlarından geçerek Baltrka ç1k. 
mış bulunmuş olduğuna mı işarel 
ti? Burası henüz anlaşılmadı. Bir 
aralık bu mayiı• ı •rin ta) yareler:>:: 
dökülmüş olduğu hak!nndnki riva. 
yetler duyuldu ise de bunlar da 
teyit edilmedi. 

K ategat boğazın•:ian :Jalhk de-
nizine geçebilmek için tabı. 

at üç yol hazırlamış. Bunlar şark
tan garba doğru gidilmek üzere, 
Sund, Büyük Belt \•e Küç·ük Belt 
Boğazlarıdır. Bunların içir.de ti"a
ret gemilerinin her zaman girip 
çıktıkları boğaz Sund idi. Danı. 
markanın Zealand adası ile İsveç 
arasında bulunan bu geçi: en geniş 
yerinde Kopenhag 'le Malmö ara. 
sında, 36 kilometredk Fakat bu 

genişlik en dar yerinde, Danimar
ka cihetinde Helsingor ile İsveç ci. 
hetindeki Halsingborg arasında 5 
kilometreye düşüyor. Bu itibaı· ile 
Sund boğazına "Şimalin Bosfor"u 
ismini verenler pek aldanmı'.? ol. 
muyorlar. Senede 'lO : 50.000 ge_ 
mi geçen bu boğaz çok derın de 
değildir. Derinliği ancak 20 metre, 
bazı taraflannda da 10 metredir.Bu 
cihetle su kesimi fazla olan büyük 
harp gemileri bu bo~azd~n geçe
mezler. Boğazda sığlıkla;.·, vığmtı. 
lar da çok. Kuvvetli akıntıları var: 
bunlar seyrüseferi pek güçleştirir. 

Bu güçlüklere kışın kar !ırtınala. 
rını ve yazın birden etrafı kaplayı. 
veren sisleri ilave edecek olursak 
sulh zamanında bile Sund boğazın
dan gemilerin rahatça geçemedik
lerini anlarız. İşte bu güc:!i\kler se
bebile ve bunlara katı!an askeri 
zaruretler yüzündendir ki, Alman
ya Baltık denizi ile Şimal deniz: a. 
rasmda emin ve, rahat bir yol ol. 
mak üzere Kiel kamı lını açmıştır. 
Sulh zamanındaki bu güçlüklere 
harp halinde denize dö'külecek ma
yinleri- ve sahildeki bataryalar:, 
devriye gemilerinin te§kll edecek
leri tehlikeleri de ıtatınc::ı, Sund 
boğazının ne geçilmez bir berzah 

bir yer bulmak güç değildi sanınz. 
Eğer in~t ilerlememişse, bu hatanın 
tamir olunmasını temenni ederiz: 
Çünkü aldığımız mektuptaki imzala.. 
nn bolluğundan anlıyoruz ki, bu te. 
menninin nazan itibara alınması, u. 
mum! bir memııwıiYei u~acak. 

Boğazlar 
YAZAN: 

Faik Sabrı DURAN 

Skagerrak ve Katte Gat boiiazlartm göslerfr harita: Katle 
Gafın ve Baltığın en dar noktaları haritada işaret edilmiştir. 

haline geleceği kolayı:a anlaş•lır. 
Hususile bu boğazların kapıcılığın. 
senelerce yapan sakin Dan;marka
nın yerine şimdi iş Alnıanlarır.. e. 
line geçmiş bulunuyor. Böylec.: va
ziyet Ingilizler için daha imkan. 
sız bir şekle girmiş demektir. 

Boğazların en garp~a bulunanı 

Küçük Belt hesaba k:ıtılacak bir e
hemmiyette değ:ldir: 650 met::.-c 
genişliğinde olan bu boğazın derin. 
liği pek az, üzerine de bir demir. 
yolu köprüsü kurulrnuj. bu itib:u -
la gemilerin gidip Jelmesind~ hiç
bir rolü bulunmuyor. Ilu ikisi a. 

rasmda bulunan Büyük Bclt boga. 
zına gelince bunun deı-mllği no ka-

demi bulduğuna göre büyi.ik zırh
hlar bile buradan ~e<;ebilirs·.:! de 
bunun da döküntüler, 'rnvvf'lii a. 
kıntılar, hususile e~nupta boğazın 
geçit veren yerinden çıkılıncc. Al
manların ikinci Heligolarıdları !:a-
yılan Fchmarn adasının top <1i:fŞi . 

içine düşülüverilme3i gibi malı._ 
zurlan var. Bundan başka Baltı!< 
denizinin mühim yollarındcı.1 ~ok 

uzakta, hem de Almacı lar!'l K;f!! 
deniz ve hava üssüne pek yakın. 

L O K .M AN H EK 1 M 1 N ö G O TL E R-İ 

MEN Fi iNSANLAR 
İnsanlar hakkında bu menfi ta· 

birini arada sırada duyarsınız: Fi. 
lan kişi zekidir, malumatlıdır, ça
lışkandır ama, ayni zamanda men
fi bir adamdır, onun için pek te işe 
yaramaz, yahut kendisine mühim 
bir iş verilemez. 

l\lenfiliğin bu tiirlüsü - hekim
likçe de tetkike değerse de - da
ha ziyade emniyet memurlarını a
lakadar eder. Benim burada anlat. 
mak istediğim aile içerisindeki 
menfi insanlardır. 

Bu hal çok defa çocuklukta baş
lar. Çocuk biraz büyüyüp kendi 
kendine gezmeye, sokağa çıkmıya 
kudreti olunca, kendisine ne der
sem, aksini yapar. Hava bozuk. 
evden çıkma, dersiniz o, mutlaka 
kaçar. Filin esvabı giymesini is. 
tersiniz o, mutlaka başkasını giy
meğe çalışır. Ye, dersiniz; yemez. 
Yeme, dersiniz, oburluk gösterir. 
Onu dövseniz bile kar etmez .. 

Böylelerine inatçı çocuk derler. 
Biraz okumuş, yazmış, demek ki, 
ukali olmut anneler n babalar 

fnatcıbv m. iradesinin 

kuvvetli olmasına atfederek ıçle. 
rinden biraz da memnun olurlar. 
Halbuki inatçılık - çocuklukta 
da - çok defa zekanın henüz açı
lamadığına alamettir. İnatçı çocu
ğu dövmekten, yahut alkışlamak. 
tan ziyade zekasının neden açıla. 
madığını tetkik ettirmek, tedavi 
ettirmek daha iyi olur ... Kendi ha
line bırakılırsa, büyüyünce: he. 
kimlikteki manasile tam menfi biT 
insan olur. 

Çocukluktan sonra menfilik 
büsbütün budalalık alametidir. 
Kimisi inadına yemek yemez, gün. 
lerce aç durur. Çık, gez, derler; i· 
nadına odasında kapanır. Söyle, 
konuş, derler; günlerce somurtur, 
kalır •.. Gene inadına tabii ihtiyaç. 
larını tutanlar bile vardır: Gece 
kalk, oraya git, dedikleri için ya. 
tağına eder. 

Sonra bir gün, birdenbire aksi
ne döner. Kuzu gibi olur. Ne der. 
seniz harfi harfine yapar. Eğlen. 
mek için, tek ayağı üstünde dur
masını söyleseniz, düşünceye ka
dar övlece durur. Bu da taaccüp 

Bu müşküllere rağmen IngL 
lizler bu boğazlan bir kaç 

defa zorladılar. 1807 de meşhur in. 
giliz Amirali Nelson, Danimarka 
donanmasını Kopenhag'da bastır. 
mak için Sund'un ~hlikelı geçit
lerinde filosunu ileriye sevkeder. 
ken tereddüt gösteren kılavuzları. 
nı: "Haydi bakalım, çocuklar cesa. 
ret ve maharetinizi gösterecek gün 
geldi. Vatan sizi bugün için yetiş
tirdi. İngiliz gemilerıni karaya 
vurmaktan ve başınt~ı satırın aL 
tına gelmekten muh:ıfaza etmek is. 
tiyorsanız gözünüzü dört açınız" 
sözlerile hem korkutuyot', hem ce. 
saretlendiriyordu. 1354 te Kırı'll 

muharebeleri günlertnde başka bir 
İngiliz Amirali Napier'de filosunu 
Baltık denizine geçitıniye muvaf
fak olmuştur. 47 gemiden :nürek. 
kep olan bu filoya Amıral Parse. 
val kumandasında 18 Fransız ge. 
misi de iştirak etmişti. Bu filo A
land adalarında Boma1·sund kalesi
ni zaptetmiş. sonra kış bastıruıcıt 
geri çekilmişti. 1855 de İn~iliz ve 
Fransız gemileri bu ! areketlPrı 
tekrar ederE'k bütün yaz Baltık 

denizini toplarının ateşi altında 
bulundurmuşlardı. 1870 de Alman 
ordusunun tazyikini :ızaitma.1< fik
rile 1'"ransızlar BR1tık Deni:ı:ine bir 
donanma göndermiye hazırlanmış
lardı . Bu donanma Kiel kıyılarına 
asker çıkararak Almanları arkaöarı 
vurmıya calışacaktı. Fakat .\lm:ın. 
ların tazyikine doyan-imıyan t<'rım
sız ordusu cabuk bo;;n!mu<> ve hu 
planın tatbikine vakit kalmarian 
i.içüncü Napoleon Serlaıı'd~ Al
manlara ehir düşmü~tii. 

J ngilizler Birinci Cihan Hcır. 

binde de Suud b:ığazında•1 
içeri sokuldular. Birl<aç İngiliz t~ıh. 
telbahiri büyük teh likeıerle karşı. 
laşmalarına rağmen Baltık denizi. 
ne geçebildiler. Hu,,usile denizin 
gerek boğaz1arda, gerek bütim Bal. 
tıkta ekseriyetle pek az derin ol
ması denizaltı gemileriniıı rahatt;n 
manevra etmelerine mani oluyor. 
du. Brest Litovsk muahedesile Al. 
manlarla harbe nihayt>t verinciye 
kadar Ruslar İngilizh:d 1 müttelih
leri bulundukları ıçin bu İngiliz 
denizaltıları Rus limanlarında ba
rınabilmişler ve Baltık denizinde 
İsveçten Almanyaya demir gotürer, 
gemileri torpilliyerek Almanları 

(Devaını 7 ncideı 

edilecek bir şey değildir. Çiinkii 
fazla inatçılıkla, fazla u~·sallık ay
ni yoldan gelirler. İkisi de aptallık 
alametidir. Zekanın tam muvaze· 
ne halinde bulunduğunun alameti 
kendisine söylenilen sözleri, ken
disinden istenilen işleri tartarak, 
makul olanları yapmak, makul ol
mıyanları reddetmektir. 

Menfilik çocuklukta bulunma· 
y1p ta, gençlikte başlarsa; genç 
bunama hasta1ığının mühim bir 
delili olur. Hele (azla inatcıhkla, 
(azla uysallık tevali ederse.:. Bir 
müddet inadına her şeyi aksine 
yaptıktan sonra birdenbire her sö. 
ze itaat eden gençlere dikkat ot. 
mek lazımdır. Genç bunama has
talıfı şimdi tedavi edilmektedir. 
Ondan hüsbütiln kurtularak ev, 
bark. çoluk, çocuk sahibi olanlar 
vardır. 

Fakat bazılarında menfilik, er. 
ken bunama hastalığına değil de, 
devamlı budalalık hastalığına ala
met olur. Bu hastalığa tutulanlar 
da arada sırada uysallık gösterir
lerse, ömürleri daha ziyade inat. 
çıhkla geçer. Her doğru işin tama
mı tamamına aksini yapmıya ~a

lışı~lar. 

Frengi çekmiş olanlarda inatçı. 
lık, menfilik, umumi felç hastalı. 
ğtmn basladı2'ını haber verir. Bu 

Hadiseleri Birbirine 
Bağlarsak! 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

ir kari, mektubunda soruyor: 
O ··Siz bu harbin, Balkanlara 

t 
• geleceğini söyleyip duruyorsunuz. ! Fakat lıadiseler harbin Balkanlardan 
ı uzakla!?tığını gösteriyor, neden bu 
; kadar bcdbinsiniz?,, 

Bu harbin, iktısadi ve siyasi zaru· 
rctlel'İ itibarile bütün dünyaya şfımil 
olduguna, her milletin sırası gelince; 
bu beynelmilel münasebetlerle ö
rülmüş zincirden birer birer kopa
coklarına inanıyorum. Hadiseleri, 
bilhassa bu son günlerdeki hadiseleri 
birbirine bağhyarak bu neticeye va
rıyorum. 

Brenner'de Hitlerle Mussolini gö. 
rüştüler. Bu mülakatta, Balkanların 
mukadderatı kararlaştırıldı. Şimdi 
italyadaki ağız değişikliği bunun ifa
desidir. 

Almanya Balkanları iktısaden hl
kimiyeti altına geçirmek için, Bal. 
kanlarda senelerdenberi lazım olan 
tedbirleri almıştır. Bundan sonra 
Roosevelte ve Londraya beş maddeli 
bir sulh teklif etmiştir. Fransız Baş. 
vekili bu sulh teklifine fU cevabı 
verdi: 

"Balkan devletlerinin iktısadl k
tiklaline tecavüz için Almanya her 
tedbiri almıştır. Düşmanın Balkan. 
lardaki iktısadi membalara dayana .. 
ı:-ak kuvvetlenmesine, Balkan millet
lerini teşkilatlandırmasma, kendi re.. 
jiminin emri altına almasına müsaa
de edersek, hürriyetin, ayni zaman
da Fransanın mahvı demektir. Al. 
manya muvaffak olmak için harp a. 
çacak, her sahada harp açacaktır.,, 

İngiliz gazeteleri Alman iktısadt 
siyasetinin, Balkanlarda muvaffakı
yetini, yalnız kendisine harp zama • 
nında lazım olan malzemeyi vermesi 
itibarile değil, harbin neticeleri iti. 
barile İngiltereyi tehdit eden en bU. 
yük tehlike olduğunu yazdılar. 

Her üç devlet için de Balkanlarm 
ne kadar mühim olduğu aşikar bir 
şey. İtalya, Bal.kanlar muvazenesin
de büyük rol oynadığı için, bu dev· 
letin hangi tarafa temayül edecelf 
de mühimdir. Fakat son günlerin hA. 
diseleri, Kont Teleki ile Kont Ciano. 
nun Paristeki konUllllalanndan aon
ra De!Jrettkleri bu komünike de, dik
katle takip edilecek hadiselerden bi. 
ridir: 

"Almanya ile İtalya, İtalya De 
Macaristan arasmda olduğu gibi, bu 
memleketlerle Yugoslavya arasında
ki ahenk te berdevamdır. Macar Te 
İt&lyan hükumetleri, Tuna ve Bal
kanlarda muvazeneyi muhafaza için 
müşterek hareket etmeğe karar ver. 
mişlerdir .,, 

Brenner milli.katından sonra ba gö· 
rüşmelerin, bu beyanatın hususi bir 
manası vardır. İtalya, Almanyamn 
arzusu İİ7.erine, bazı Balkan devlet
leri üzerinde nüfuzunu kullanmış. 
Macaristanm Romanyadan istediği 

arazi meselesi şimdilik ikinci plana 
bırakılmıştır. 

Bugün Balkanlarda petrol kuyola. 
rı, hububat_ ambarları, sevkülcey'." 
vaziyeti itibarile en mühim mevkii 
işgal eden Romanyadır. Romanya ay· 
ni zamanda İngiltere, Fransa, Al
manya, İta!!'& ile ticari müzakereler. 
anlaşmalar ;\'aprnıştır. Bu da Roman. 
yanın muhtelif istikametlerde yürii· 
düğünü, Romanyada muhtelif men
faatlerin çnrn§tığını, kati surette va
ziyetini tayi11 etmediğini gösterir. Fa. 
kat Romanya ticareti itibarile Alman 
yaya bağlıdır. Gazetelerin yazdıkla. 
rına göre. Romanyanın ithalat ve 
ihracat ticaretinde Almanyan1n his
sesi, 1938 de yüzde 49.4 iken, bu 
miktar 1939 da 56.2 ye çıkmıştır. Son 
giinlerde bunun arttığı da meydanda. 
dır. 

İngilterenin tatbik ettiği iktısadi 
abloka, Balkanlarda tesirini nasıl 
gösterebilir? Bu sebepledir ki, Lon. 
dra ve Parisin salahiyettar adamlan 
iktısadi tedbirler iflas ederse, Yakın 
Şarkta General Veygand ve Wave1 
idaresindeki kuvvetlerin, siyasi taz
yik yapmak üzere faaliyete geçecek
lerini söylemişlerdir. 

Bütün hu hadiseleri birbirine bağ. 
hyarak, harbin Balkanlara geleceği
ne, hatta çok uzak bir istikbalden 

1 

daha evvel geleceğine inamyorum ... 
Kanaat bu ya .•.. 

sefer menfilik hayırlı bir alimet 
sayılabilir; çünkü umumi felç has
talığı da tedavi edilir. 

Kimisinde menfilik başka ttirlü 
akıl hastalıklarından birinin ali. 
meti olur. Bunu ayırdedecek tabit 
mütehassıs akıl hekimidir. 

M.enfilik yaşlılıkta başlarsa, hiç 
şüphe etmeyiniz, bunaklığa all
met olur. O zaman menfi olan fn. 
sanı tedavi ettirmekten ziyade, 
kendisini aile içinde nezaret altın. 
da bulundurmavı dftsünmelidir 
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l.Ba'ı 1 :!lclae) 
fllrf füuV&Cfaki}"ebbifilHe rağmen, 
ln~ıH re v Frnfümnifi lüı\'\'l!tli ol
du una, nıhnliAr billuiidüfüHa ve Röma, 18 {Hususi) - Gior
;;~ilö:.mı ~· riH@ getİriİlğiıı@ liialiilır. hale el'İtalia gazetesi l:mgün 

1 'UrlH3: nİn de gayesi ,uaur: Bol. Lofit:lraCla çıkafi ve ;yarı resmi 
kafilarl Ainlon ,.e ftalyaii lahnkım. mahiyette sayilah Eveniııg 
m~n6en fttaae 6r11 k. Stafitlafi:l gazetesifie ~eVap \•er-

olduğu halde, saat 15.30 raddelerlJı~ 
kendi eserleri olan Yüksek Zirt~ 
Enstitiilerini teşrif buyurmuşl~r i· 
r~ktör Sürc~·ya Geca ile umumi :,. 
tıp Kerim Omcr Çağlar tarafın 
karşılanmışlardır. 

aen geçirmeyi tavsiye elnıeıüeatr. l\JJlli Şef doğruca köylü el saıı•1 

Tekzip eflllerı lmberlfü· ları enstitüsü ile ziraat sanatları e~ 
Neşredilen bir teöliğde ~eniden titilsünün dericilik şubesinin J1\n,, 

Clört sınlfın siliih altına çağmldığırıa kısımlarına girmişler ve orada d~ 
dair olan haberler lekzıp edilmekle. bir alfıka ile takip buyurduktan ":J. 
dir. Bu haber, evvelce çürüğe çıka. lü ~l ~anayii ile dericiliğimiz ,.~ d ..,. 
nhnış olan bazt sınıfların, ;yeniden lerımız hakkında rektör snrefr 
~apılah mua~eneleri nE!HcesinBe hiz. Genca, profesör Gerngros, Dr. '.l'~ 
nıetc elverişli oldu1Harmın anlaşıl. fik Eşberk ''e Dr. Cahit Öncü ta 'r 

Tlifidy flifi, nıUtt fiJdefln erli meld (lif• 
tfü• ti fil ~·an ~·an !'Uru~;ec il O· e . 
1 n kuvv@Ui bir brdusil vifilır, tm. Evt!nlng Stanaard gazettısi ~unları 
l~fHtJ~Fifı Darnanlaraa açacakları ye. ıva.~ffiı tır: . .. , . 

- O halüe mesele tanttettiğimtfen I tet11. Sonra ım~::ıa fı 1 fı ., . 
j h ühl E d utı a e e olr liuvv a a m m. ınre ıyorum· Baha ti hıristiyan lfü il~v •ı@ H fak --
butiltt tutsılfttı soy le! tek kıliçla K vffi~ ı: lel. :c.:ı·i ~- M@. 

MU't~.inth: ... 1 . f .0 . ttK ı; ıı:uı. ·ı·asavvur 
1 ea nız e endımız Eğer Şirk h .. 

- Vaziy~tırt t!Hemmlyetlnı oııml. tahkem bi İc· 0 m~s-
yorum. Yaltiiz Bildiğiın bir Şey Vdr sultan N r d~~v ıe sığınmamış ve 
s .. gerek Ebu Cafer, gerek Amorifıth füBakfırl ~;e ı.n tek•s.r zahmet ve 
kumaHtlattl $irK.oh ohltısuntln önüh. kral ı ~-~ .~cat ederek Kudüs 
de bozulmu~1ar ve !<açmı~Jardır. Şir. tetil~n~ ~~ kuneBtaarruz etmek '!U. 

nı abloka sh·a etinin muvaffak olma- . İtalya, İngıltere hu.nlmetı nez
oıi için Balk~nlar düşmafıın ne hücu- oınde di~lomat!k bir teşebbüste bu. 
mu, ne de niifuzu altında kaybolma. lunmak uzcredır. Tcşebbusün esas
mahdırlar. Bugün Almanlar, diğer sa- ları şunl~r olac~ktır: 
halnrda tccn,·Uzlerinin ınunffak ol. l - ltalya, Ingiltcrenin iktısacli 
ina!iı ttetice 1 olarak Balkanlarda abloliayı Şarki Akaenize ,.e Dal. 
lniic !5irairfor. O~·uhu kazanacak olan kanlara teşmil etmesine aleyhtar. 
kartlür, ıflUHefiklerin elliideair, fa. Hır. 

ması keyfiyetinden galaHır. frndan verilen izahatı dinlemişterd• · 
B 1• • k • t k ·1· a·ı R · · .. h k k"' 1 natt•· ar nın as erı mın a.-a ı an e ı _ eısıcum ur gere oy e sa rı 

diği de ayni tebliğde tekzip edilmek. rı ve gerekse dericilik mevzul• 
tedir. hakkınaa kıvmetll direktifler ver• 

Almanya - İtalya arasında mek fü:ere alakadarları bilahare re._ 
koh tierllyoı:. aç 1 arı ( elbis) mlinasafa. 

- ö halde Şaver'in telkiftile k sıındafl çtkllmeğe mecbur elfuefuiş 
d u. o sayaı lmaaaa gelen s · ~lı 

üs kralından muavenet istemc'dıği_ s lı h r unye ora -
miz dogru olmadı. Yine Sultan Nu. u~ n a ı ne olacaktı? . kat o~·unu i~·i o~·namak şartile. Ka. 2 - f ngiltcrcnin Balkanlarda 

rnda, denizde \'c havada müttefikler yeni ~ir ticaret hamlesine giriş. 
dalın miisait vaziyettedirler. Balkan- me i ltolyanın menfaatlerine uy. 
fara ~·npahilecekleri yardım itibarile gıın değildir. 

rettin ile yürümek doğ" .d. unu ne sultan Nureddın unutu. 
- Koleniz için her i~·-ı ~ h t f°r•. ~e Be Şirkoh. Şav~r kendi men-

d ş k.. . J:,ı e a n. aatı ıelfi sultan Nuretfctlı1 gibi kuv 
i;;~ ;~~~i~~v i:~~ı .m:ıkhd.ıfaz.l. e~mck velli bir hUkültıdah Abbcı.sil~fih Jfü: 

b h ı aK a Ptınıştı. O. cağlna htffilşlır 
i§c. iktısad<'h ~ok ihtiiil8iirler. Yal- G16rnale Cl'İtalia gazetesi buna karşı 
nn: ekonomik l!ahadli alınacak varım diyor ki: 

nl u? . ~i areketi bi.ıtun Isliım devlet. - NUfeddinİfi Fahffitlcrdett ziya 
erını ı\'ıısır aleyhine kaıd d • 

• ır ı. de Abbasilere temayUlUttU Yalh z 
- ~~a~danks.onb:a n,e 3-·apabiliriz? buna i!:inal ehnettrnll. Başlfa esoa

1
p 

. - em 1 ır ricre Amori ile, ta var. 
~·~~~ha mukav~met etmek isterlik. - Blliyorufü efen31tnlz, Si.•rtnil'k 
d ~ ~ ~nr: fme o yolda devam e. ve Şiilik mcscleslnih ae bunda pek 
cccgız. a~ .a çare ~ok. büyük liir rol oynadığı tntHiakkak-
- ~~orının ~uvvetleri ne oidu? tır. Her şeye çhfe buluhduğ~ giöi 51_ 

- . n ar da rıcat ettiler. yasetle bUha da bir çare bulunur. 

Ş Azıd, yumuşak sakalını karıştırdı. du. Buradaki Sühhilnr uzun miii:J 
avcr· - ' • 

· detteni:lert tazyik ve her şeyden mnh 
-. Bununla beraber Şirkoh şayet 1 run1 e6iliyorlardı. Onlara fücfununi. 

n~hrı ge~E!rse pek fena bir vaziyete yeti celbc!decek suretle musaadat 
duset!ektır .. 1 ·ı· a· B k ~ · gosLerı ır ı. azı udıları, müücr-

- N~e~_? ri.Sleri Sühhileraen ifitih:ı;ı eôerdik. 
-: Gun~u k~vvetıerımız yenıoen Ezher'e Sünni talebenin kabulühc 

tensık edılmişhr. Ebu Cafer tekrar müsaade olunUrdu. 
tac.rruza geçecek ve ŞirkohUfı brclU. - Mtitetnen! Bunlar geçmi~e ait 
s~nu thıanız berekatile mahVedcc-e.. fikirlerdir. Ben bugıinlhı vatiyete 
ğız. . güre aliniicrlk bir tetiöirden bahsedi. 
. ~alıfehin yüzünde hafif bir ümit. yorum. 

s~zlı~ dalgalandı. Açıktan açığa ve. - Bir tane var efendimiz'. Fak:ıt 
zıre ıtiraz etmedi, hafif lilr: daha zamanı gelmemiştir. 

- İnşalhih! fle gı:!çiştirôi. Sorula. Azid, Mütemenln ne demek iste. 
c~~ pek çok sualler blduğuııu o da ôfğini pek güzel anlamıstı. 
bılıydrdu. Fbkat kalblmı Fatııni ha. Şaver'i fedn etmek i~ap ediyor. 
lıfelerinln söhuncusu olmnk korkusu dti. J<'akal nnsıl? 
sclmlştı. 1kisi de ayni şeyi dü~ündUkle!"i 

_vezlröen ayrıldı.Klan sonra ncr halde, birbirlerine söylemeaiJer. Mı.i
gün eglendiğl lt6şklere gitmetii: aoğ. lemin, huzurdan çiktı, ölünceye luı. 
n:,ca h~reme gitti. Haclım ataların. dar aile muhabbetini tafmamıya 
dun blnnt: malikfim, bu adamın ruhunda insan. 

- Bana MU'temen•ı çağırın! üedi. lığa ve insanlara karşı hiçbir ŞeyJe 
Baş hadım ağası, gayet ıeki ve telafi edllemiyen bır gayz ve kin 

tedbirler, Balkanlaraa illplomaoı·I har. "Evening Standard gazetesinin bG. 
hini de kaybetmemize ~ebep olabilir ... tün bu neşriyatı uydurmadır ve ha-

* yal mahsulUClür. Belki de alevlere 
ı ngiliz mecmuasının bu iza:1a. petrol ~ökmek m~hiyPtındedir. Ita;. 

tından anlıyoruz ki, İngiltere 3 a, .tngıltere .. nezdınde hıçbiT diplo. 
Bnlkanlaraa iki cepheden taarruza matık teşebbuste bulunma1

{ niyetin. 
geçecektir: Biri iktısaden Balkanları de değildir ve buna lüzum da yoktur. 
Almanynnın esaretihdc11 lturtarlnak İbılynnın Akdeniz ve Ballcanlarda a. 
diğeri siyıtseten Balkcın!aıı müttf~ lakası mali'ımdur ve bunu yeniden i. 
flklere bağlamak. zan etmeyi icap ettirecek bir h!ldlse 

Bu taarruzda kullanacaki:irı ikl si. vuku bulmnffiıŞlır. Onun için esasrn 
leh vardır: Biri Balkan memleketleri kafi derecede kararmış olan siyasi U

mahstillerini peşin oara ile alnrak fukları öüsbülün J.taraı tmıya uğra~
ikfısaden bu hlcmleketleri Alman"a. mak manasızdır." 
ya mal ihracına mecbur olrnaxtan I 11ylliz gazetesi ltalyayı 
kur~ar~aktır. telıdlt ediyormuş 
• Şımtiıye kadar mUttefikle:- bu ~;. Giornalc d'ltalia daha sonra un-
lahı kulJanmıya ehemmıyct verme- ı ·ı · i:I . ş · ı ti' arı ı avc e ıyor: 
mış er ır. ..1· ıı· · · · 

11 lb k. ·· r· 1 • ng ız gaı:ctcsı. llnn·ayı Şarkı 
ıa u ı mutte ık er tçhı ıktısadcn Okd · ı k" 1 ·1· F T" k • • Nll7.CıC' ı n~ı 17.. • ramıı:r:. ur 

Balkan devletlerını ka2anm2k hiç tc k ti ·ı t hd. 't t k · t · ·· de· 'ld. tl\'\'C t•rı e c ı <-' me ıs ~rmıs 
guç gı ır. l!ihl bir \"nzivct almaktadır. Fakat 

. Bal~a~ların i~tıs~~i bü.nyesi, Tür. İtal~·a Ralkıı.nlara hi<'hir teca,·üz 
k1yenın ıktısadı .. b~nyesıne benzer. emeli hcsJeınemekt<.'dlr. Almanya 
İhracntımızın muhım kısmı ham trırnfından da RalkanJara karsı hir 
madde değildir. Türidye, Yunanis. te<'aviiz sadır olml\<:t beklenmez. o 
tan. Bulgaristan ve kısmt•:-ı Yugoslav. hnlde hu çeşit dedikodulara sebep 
yanın en mül\im ihrac.ı\ı lüttindür. ne?" 

İngilizler AmerikalılarJa birlikte bü- e 
tür. bu mıntakanın tiitün'erini salın Giorhale d 'İtalia gaz~tcsi, Akdeniz 
alnbilii'ler. Bunun için lııgilterenin meselesine tahsis ettiği yeni bir ma. 
kendi tütünlerine yüzde 20 n·sbetin. kalede diyor ki: 
de Türkiye ve Balkan lütünü karış. "Cebelitarıkın işgalindt>n burrüne 
t~~m~sı kafidir. Buna zaten karar ve. keder İngiltere Akdeni.r.de İtaı;aya 
r~ım~ş ~e bu k~rarın tatbıkitıe de gc-ı karşı daima munhas1ran kc ndi iınpa. 
!ılmıştır. Bu ~~ mem~ekeiln tli!!er ratorluk menfaatlerine hadim en !'ağ. 
ıhraç rhaddelerı ıse fngıhcre ve Fraı1. lam bir kudret ve hegcmohy..ı tenıi
so için mühim bir fedakarlığı icap r.t. nini istihdaf eden bir hatir hareket 
miyccck derecede ehcmmi;yetsizdir. ve siyaset takip etmişhr. Gerçi In-
Romanyanın petrol ve liububatını, gillere, {Rönesans) esnasmda İf<tl

Yugoslavyanın maden, hububat \'C yanlara yardımda bulunmuştur. Fa. 
hayvanları~•. da müttefikler kolaylık. kat bu rni.ızaheret İngiliz sıyasetinin 
la kapatabıhrlcr. müthiş Fransız kudr<?tine karşı bir 

En mühiin mesele Balkanların şihı. tezahürü idi. 

Halen Almanya ile İtalya arasın. törlük odasın'1a kabul bu\•urmlı~lif" 
da askeri heyetler mübadele edildiği dır. • 
resmen bildirilmektedir. Bu heyet. Saat 17.45 e itnaar Ensmnae \-· 
ler ask~ri mütehassıslarla ordunun hefl'' lan ı;ayın Rei iciimhurumuz, e 
muhtelif şubelerine mensup teknis. e sf 
yenleroen müteşekkildir. Bu heyet. miyet atıf buyurdukları bu t11 ~fi 
lerden birkac. ı Romaya muvasalat eL lar lıakkinao yUks~k iliişüııcel.~ffl 

- ı.öylemişler ve lfizıin gelen e.ıiiJJ"• 
miş bulunuyor. Bu ziyaretler iki or-
dunun tesriki mesaisini temine ma. \rerri'Hşlerdir. · 
tuf olan J 936 tarihli anlaşma çerçe. .IUilli Şefimbin Enstitüyü leşrirl: 
vesine dahildir. ani oİmuşlur. l\lüİarakat buyurd 111 

Londra, lR (A.A.) _Bu aksam A- ları zaman. talim heyeti ve taleben~ 
vam Kamarasında İtalyanın Londra candan alkı!j ve teznhürJeri el'j~ 
sefiri Bastianini şerefine verilen bir cınlııtmı tır. Kız talebelerden ., 
ziyafette "İtalya Kral ve İmpnrato. Enı;titii ailesi namına kendilerine bl 
ru" nun sıhhatine kadeh kaldırıl. lhıket takdim etmiştir. 
mıştır. Hususi mahiyette olan bu ak. ~lillt Şef, Enstitüae gördilkleif~ 
sam ziyafetinde Sir Kinrrsler Wood, def! miitcha sis ol<lukliirınr heyad .~; 
Butler ve diğer bazı hükumet azası ınek :sur<.'tile kıymetli illifat1ılt9 

da hazır bulunmuşlardır. huhtnmu lardır. 

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

Müt efik er, Norveç'e 
Yeni Asker Çıkarıyor 

(Başı 1 incide) Faris, 18 (A.A.) - Havasın e~ 
sinden sonra, burasını tekrar bom. ettiği malümata göre, Alınan siY 
bnrdıman etmiş, ve bir Alman nakli- mahafili şu kanaattedir ki, Avrtl~ 
ye gemisine bir bomba isabet ettir. nın şimalindeki harp fer'idir.Eğer ~ 
ôikten başka iki Alman tahtelbahiri. mal harbi Nol'V'eçe inhisar ederse 1t ' 
ni de muvaffakıyetle bombalamıştır. 1914 harbinde Gelibolu seferine 'Z 
Naklivc gemisi batmıştır. bih ~llebllii'. Eğer ihtilaf 1sveçt 

Almanların bir Heinkel ile bir sirayet ederse yeni bir 5elanik cif' 
Dorfin tayyaresi diişürülmii~. bir ka~ hesi vücude gelmiş gibi olur. 
ftyyar ı d litlp olunmuş uf'. 'flkat, Alfnanya ile mtittefikteı' f'. 

Stavanger'e yapılan dünkü tnyva- rnsındaki harbin kati netice verecdi 
re taarruzu dokuzuncu taarruzdu. Bu 1 harp sahası, Şiinali Avrupa 01ıttı1" 
taarruz sırasında iki Alman avcı tay. I ~aktır. 
yaresinin düşürülmüş ve yerde öulu- ISVEÇTE : 
n~n .bir kaç__ tayyarenin de tahrip l>- Londra, 18 (Husust) _ ısveÇ JI~ 
dılmış oldugu anlaşılıyor. klımcti, tedafüi tedbirler alınıya tte· 

• vaıh ediyor. d 
Dlin bir Alman tayynrcsinin :ıtt!ğı 1 Salahiyettar k 1 bi rıı 

bomba ile hasara uğrayan İngiliz kru-ı yo ·st 1 mta afm dar, ecn:şred\, 
.. ·· b ·· ·· .. d . :. ı·· ı asyon arı ara ın an no:: 

va~oru ugun ussune onmuşıur. len ve devletin menafiine ırtuhalif lı" 
Ingiliz tayyarelerinin dün bir .~1- reketlerde bulunduklarından dolıJ11 

man zır~lıs~na bir bomba atarak i- bir takım İsveçli zabitanın tevkif ,. 
sabet .e~tırdıkleri anla)ıhy~r·.. . . dilıhiş olduğunu iddia eden haberl'"' 

İn~ılız ta~y~rclcrln::ien uçu üslefı. ri kati surette tekzip etmektl!dir. 
ne donmemıştır. İsveç hükumeti yabancıların 1'' 

Chamberlrıin'in 'beyarıatı trolünU teşdit etrnişfü. Yabancıl_, 
Mister Chamberlain, öugü;ı Av:ım ezcümle limanları ziyaret ve bir ~ 

Knmarasıhdaki beyanatmda şu sbz- liirelen diğer bir şehre otomobille •r• 
leri söylemiştir: yaliat edemiyeceklerdir. 

"Fransız askeri :na\rnmah. mUtte. İSVİCREDE : 
fikler iarafından yapılan Slavnnğer tsvıÇrede emniyet tedbirleri ıtıu'· 
ve Trond.heim bombardımanlarınıh maktadır. ı 
ehemmiyetini teb~rüz ct,tirnıek~~ .~c Bernde fesini dairelerle posta: pd; 
Sta.vahger bo~~a~dı.~m.nın ~uyuk yo, istihbarat ve bankalar gibi atrı*~r 
nc-tıceler verdığını suylemektedırler. hizmeti binalarına ınufıaftz askerl 

sofi zatnanltttda halifefün u. vardı. Yalnız kaldığı zaman tnbiatin 
z~rinde f'evkalatie nüfuz saliibl oltrfüş bu haksız tokatını yememi' olsa, ge_ 
b~!' a~~fnBı. mı- .siyhsl kadar uzağı niş omuzları, uzun boyu, K.uvvetli 
gordüğil cihetle Adıi ile Şaveriıı ıniı. ada1elcrilc ne mükemmel blr efüeli 
cadelesine karışmamış, tamamen bi. olal:iileceğini düşünüyor, tüysüz ve 
taraf ve gölgede kalmış ve bu suretle yıarluşak çehresinde yaşın tesirile ib. 
A.~il.in idamından sonra sarayda ınev. tiyar bir kadın cildi gibi, husule ge. 
kıını muhafaza etmişti. İki hasımdan leıı çizgileri tetkik ediydrdu. 
birisinin mağlup olacağını, digcrinin Hnynlta vazifesi efendisinin tli5ile. 
de her halde mucadeiedPn zahirrn rlni mu haf aza etmekten ibaretti. Bu 
kuvvetli, fakat hakiki surette zavıf düşünceler zihnini işgal ettiği za. 
olarak çıkacağını biliyordu. o ia:u"'an man; afılamadtğı, tanımadığı, ana. 
iki vezirin biribirine zıd emellerine dan doğma bir körün renk hakkın. 
hizmet etmektense birıc;i ile uğraş- dcıki cehli kadar biga11e oldugu bu 
ma~ı dah~ :rı;ünasip ~orüyordu. Şa. hissin, her şeyin fevkinde olması lô
verın vazıyetı anlaşılıncaya kadar zım geltliğine hükmi:!tllyordu. 
Mü'temen vazifesinden başkt> bir Mülemen cahil değildi. Ezlierae 
şeyler meşgul olmadı. ŞaVerin evvela tahsil etmiş, birçok iUlmlerln meı!lls. 
Sultan Nureddini Mısır işlerine ka. lerirl.c devam ederek, Şarkın hayat 
rı~brmnk istemesi, sonra bir İslam hakkındaki felsef elerlni tetkik eyle. 
hükumetini çiğniyerek Kudüs kralı mişti. Bu ilmi tetkikler onda büyült 
Amori ile ittüak etmesi, faaliyete bir merak uyıtrtdırdı;;ı için (yaranı. 
geçmek zamanı geldiğini kerıdisine lış sırtı) ile usraşa; hikmet salilbl 
ihtar etti. Yavaş yavn~ (Azid) i ika- şeyhlere uzun müddcl öevam eJcrı?k 
za başladı. Zayıf halüe kiminle gö. oulara mürit olmak suretile bu sırrı 
rüşürse onun telkinlerine kapılacak öğrenmek istemişti. Fakat kendisini 
k&.dar şaşırmış bir vniyette olduğu irşad edecek şeyh (Mütefnen) in su. 
için ehemmiyetli görduğu ahvnl kar- allerine baştan savma cevaplar ve. 

diye kadar Almanyadan ithal cttiklc. Versaydan sonra fngiltere ve Fran. 
ri harp ve sanayi malzemesinin miit. sa, İtal~anın Akdcnizde ittisamı b:ıs. 
l~fikler tarafından teminidir. Siın. tırdılar. Bu İtalyanın sessızce çcm
diye kadar bütün harp sanayiini ve berlenmesi siyaseti İtalyan _ Habeş 
diğer sanayi ihtiyaçlarını Almanya. harbinde ortaya çıktı ve rn:rn da tA
dan aldıg1 malzemeye göre har ve zelencrek İtalyayı Akdenizd':! olmasa 
tanzim ~dl!n Balkahlılıın bu bakım: bile Avrupanın umumi çcrçevcsı için 
dan tatmih etınek belki bira~ zamana d~ kuvvetler muvazenesinı tekrar 
mütevakkıf olacaktır. ırattat Rendi tesis edebilecek anlaşmalarla bu va
sanayilni yeni ihtiyaçlara cevap ve. zl;yeti ktırşılamıya mecbur bırakan 
recek fıurctte organize etmekt!! olan yt?ni ahval ve şerait ihdas etti. İngil
mütteflkler içifi bu mı.işkUl, yenil- tere bir Akdeniz devleti o!mamasına 
mesi imkansız bir güçlük değildır. rağmen kendisi için sade~e impara-

Alman lülatıtının işgali. ~ltınöa bu. ikame edilmiştir. . ~ 
lunan her lilmıhtla 15fJO ıla BOO? ~l- Federal konsey neşrettiği bır te 
ma~ ask~rı var~ır: Tröndheım ae liğde diyor ki: u 

.şısında fikrini sormak istemişti. Mu'- riyor ve: 
tcmen huzura girdi. Azid: (De\•amı var) 

- Olan işlere ne dersin? dedi. 
- Cenabıhak Emiruhnüminine n. 

.zun ömürler ihsan ~flesin. 
- Her şeyden o kadar ümidi kes-

t . k CBa ı. 1 lncİ6aı ın mi i, sualime yalnız bir dua ile 
ıec.vap veriyorsun? iŞtfrak edefek gizli celse müzakere. 

Miı'temen eğildi, yeri öptü ve el- lerin~? enemmlyet ~e asaleti h,altkın. 

Reynaud Kabinesi 

Yalnız mesele şudur: Hadiselerin tbrluğu ile vasıtaı;ız hir yol olmak gi. 
beklemiye tahammülü var mıdır? AJ. bi meşru bir kıy!11eti olan bu denize 
manya, İngilizlerin bu organizasyonu hakim olmak iddiasındadır. 
tamamlamasına lfükan v~ zaman D•- İtalya gibi büyük Akdeniz millet-
rakacak mıdır? Ierlnin ihtiyncı ile fngilterenin bu * denizi kapadığı ve munhasırau kel'

Diplomasi taarruzunu fi r•ıuvaf. 
fak oıaallmesi içlfi de, lneillz 

mecmuasının dediği p,ibı, Balkaıı dev. 
!etlerini müttefiklerin kuvvetine ve 
derhal ~ardımlarına yetişebilece~ine 
inandırmak lazımdır. 

di imparatorluk menfaatlerifie hiz
met için bu aenizc hakı?n oıaugu 
müstahkem mevkiler sistemi arasın
da tezaa mevcuttur. 

lt1 ü ttcfiklerin gazetelerine 
ceı-ap 

vazıyet böyle değıldır 'e oraya Al. 1 1 eye bi l ald ltlul 
nıanlar, hava tı:ırikile takviy~ Jütale. h~l~v ç\fü.ı 1 r efan;u~ikv W 

0 
edllt' 

rı göndermişlerdir. cı.ek e u c.r::ımö ... s llkerh lrk aayn ~iar. ;. 
. . c • ve so:: o::r er a a ra v. ifil; 

Osloya halen denız tnrıkile rle Al. fişler klise çanları vesaire ile bıld 
man kıtaatı gelrnekteclir. Zlrcı riiayin lecektir. 
tarlaları, seyrüscfefl h~hlikell ~l~ Fetleral konseyin ve ordu ku!'': 
hale ıtoymakla beraber öunn maııı aanhğının fuukavertıel azmirll şul'lt 
teşkil elmcmektedir. Gece karanlıRtn ye tlüşliren lier türlü haberler dilf 
da.: t~.hte~.bahirlerden sakınm<lk ta mah pl-dpaganaasmın bir trtüdalillıeo 
mıımkundur. si olarak telAkkl edilecektir. r 

İngiliz bahriyelisi, bunn ragmen, Tebliğde İ!ıvlçtenln sonuna ıcadll 
pek çok Alınan rıaltliye geh1isini tah. Vl' her vas~ta ile bir taarruza ıtartı 
rlp etfuiye muvaffak olmuşlur." kendisini müdafaa edeceği teyit r-

Torpillenen Alman gemilet·i ailrtıelHedlr. 
lcrini kavuşturarak: da liuıtOmetin ıaıtdır . ve ?a)_ranlıli 

- Her şeyin başı Emirülmimininin hislerini ifade eylefi:nş, liilkuffietıh 
sıhhat ve afiyeti ile kamkfır olması. , yapılah teklif ve teJklnlerdeh isltfa
dır. Hayatta her şey teiufi edilebilir! de ederek senato komisyohlarlle .s~k~ 

- Şirkoh ile tekrar münasebet teşriki mesaisine aevahi eaeceğını 
tesis etmek mümkün olamaz mı? bilalrmiştif. 

- Bunu zannetmiyorum efendi. Bütün senatörler, Başvekili ayağa 
miz. Çunkü Şirkohu ne ile ele ala. kalkarak alkışiumişlataır. 
biııriz?. Ok yaydan çıkmıştır. Ese. 
duddin para ile satın alınmaz. Efon. 
disi sultan Nureddinln çizdiği plan. 
dan bir parmak bile dışarı çıkmıya
cak kadar vazifesini bilir. Sultan 
Nureddin ise Abbasilerle mulabık 
kdmış, Falımi htlfı.İetini ortadan 

Müttefiklerin Çclfoslovakyaya vE 
Pblonyaya yardım eaemcıneleri t\I. 
manyahın bir güHde Danınıarliayı ıc:. 
gal edivermesi, Balkan öevletlerlft. 
der. baıılarının yardım sahasından u. 
zökta bulunmaları, tlalkan fiükUmet. 
l@rindcn bazılarinı terMdUdı: ve en. 
dişeye düşürmüş olabilir. Romanya 
ve Yugoslavyanın Alman~·a ve hsı. 
yaya ){arşı müffikün oltluğu ıtaaar 
sempatilt görünffiiye Çalı~ınalarının 
sırrını da liurada aramak lAııtrtdır. 

Diğer tarahah Popolo d'İtalia Cin, 
İtalyan matbuatının mütteflklt>ce 
Karşı hasmane sayılacak bir tavır ta. 
kınmasındaıi şiküyet ~den Ingiliz ve 
Fransız gazelelefine cevno veriyor 

Bu gazele, Halyan gazeleleriıı n 
müttefiRlere alt haöerlerl de neşret. 
tiklerini anlatlıktafi c;bnra haberle te
mayül arasındaki fa.rJ;:li işaret et. 
n ekte V@ İngiliz, Fransız gaıeteleri. 
ne, Habeş harbi esfUısınaa Halyaya 
ltarşı yapılan neşriyatı btr aana güz-

Bugün alınan haocrlerc göre Ami
ral Scheer adlı Alman kruvazürühi.in 
torpillentliği teeyilt ediyor, fakat kutl 
netice henüz anlaşılmamıştır. Diğer 

taraftım Şarnhorst'un tıa son derece 
zcdel~nmiş bir halde oldu~u ve g-e. 
minin karaya dturarak kıç tarafınıh 
suytı batmış olduğu lHldirlliyor. 

HOLANDAOA: ııill 
Amsterdam, 18 (A.A.) - pa ttl• 

ihtiynl ve effiHiyet tedbirleri ~arıttı· 
rılmış, ateşli silahların kohtrolll ser· 
Uışrhış ve !afütn; slHUi il~poları ~ıs.r 
dana çılUirınak üzere araşhi"JTl bir 
yapmıştır. Yabancılar daha sıJCl ıısrı 
kontrole tabi tutulmaktadır. ya~ice· 
bazi araştırmalarda müsbet 11~ 

5
18t 

ler alınmış, bazı şüpheli şa ı Vi· 
memlekel haricine çıkarılmıştır. çol< 
ze ve ı>asaport muamelesinde dit. 
müt~yakkız liareket edilmekte 

koldırmıya azmetmiştir. 
- Bu meselede ~averin büyük ha. 

ta eyledi ,ine knilim. 
- Onn şüphe yoktur efendim. 

Memleket uzun müddet iki vezirin 
mücadelesılc zayıfladı. Şaver, loni 
z rık'i ma lup edemiyeceğinden kor 
karak sultan Nureddinden imdat js • 

• 

iRTiHAL Onun için milUefilUetirı Balkiin. 
En eski atmatörleraen PaşahaJıÇc. lnrda ffiuvaffaıt olmaları sefl, kati Ve 

li Cemal İnal vefat etmiştir. Cenaıe- şi6detli hareket etmelerJfie l5ağlıdır. 
si bugün Beyoğlunaa imam ı«>kağtn. Almanyanın Balkanları elinden ka
daki 20 numaralı hanesinden Hal Çıhnaffiak için elifıden geleni yapa. 
11,30 da kaldırılarak namaii TeŞvl. cağını unutmamak lazımdır. Dtı.ha 
kiye camisinde kılııtaıktan sonra saat Şimdiden Alffianyl Sal.Kanlan Nazi 
ikide Be iktaş lskcJesifiilen hareket- ajanlarlte doldurmiya başlamıştır. 
edecek Şirket Ynpurile PaşabahÇcl'l! MüttefUiier Alffiaiiların bu sinsi ta. 
giitiirüier •it aile mezaHfğııttt ilelncili- arruzlarını Uuruurmak, Balkan hü. 
leccktir. l\lc\•lA rahm t eyleslti. l<tımetletirli ilyaselen ve iktisaden 

kendilf!rifie bafHa rık l lH artık va-

kit kaybetmemelidirler. 
Balkan inlllet ve levlet.leri kalben 

müttefiklerle beraberdirler. Al'llnn 
istilasından kurtulmak için müttefik. 
lerin uzatacağı yardım eline sıms1kı 
sarılmıya Amatledirler. Fska: onhırm 
bu vaziyetlerinden istifade edebilmek 
için yahm ve geç tedbirler kafi de. 
ğildir. Mi.lttefiklerden beklediğimiz 
liamleı seri, kati ve şei:lit olmalıdır. 

Stokholmden verilen malumata gö_ 
re İngilizler Namsonsaya asker çı. 
kartnışlar ve bu da Norveçte derin 
bir memnuniyet uvanBırmı<:br. 

Almanlara göre vaziyet 
D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Oslofiun doğu - cenubunda İsveç 

hududuna kadar olan mesafe şimdi 
tamamen Alman kıtaatmın işgali al. 
Undadır. Norveç ordusunda bu mın
taknda dövilşen 50 zabit ve 1000 ne. 
fer esir edilmistir. Dağıtılan kuvvet
li müfrezeler f sve<\ hududunu geç. 
mis ve enlcrne edilmi~lcrair 

BELÇİKADA : . gs· 
Bri.iksel, 18 (A.A.) - Le Soır erfl• 

eetesine göre, şüpheli olan ve ın diİ" 
leket dahilinde ikametleri a.rzu e~ie~ 
meyen, ayni zamanda kendı ın ttAt1 
ketlcrine gönderilmelerine :rri t>ff 
mevcut olmıyan ecnebiler iç nıtlcıılt 
kıımp ihdas edileceğinin rnuha 
AIA11&11 nııhPr v~rilmr!kfpfflr 



Balkanlarda Son Yaziyet 

Müttefikler, Emniyeti 
Tesis Ve Barışı 

Temin için Çalışıyor 
~l (Başı 1 int'ide) 
llıa et1erı arasında mütekabil anfa~
~ l'Uhunun artması arzusundarur
~~~~ memleketlerden hiçbirisinin 
l'ty 11 _~eya tamamiyeti mütte.fikler 
1eı1: nıuttefik orduları tarafından 
~ ıt. edileceği korkusuna düşmesi 

İlt hiçbir sebep yoktur. (Alkışlar) 
~ tıs_adi sahada, müzakeı·eler, İn. 
bar hukCımetinin siyaseti nazarı iti. 
bu a alınarak yapılmıştır. Bu siyaset 
'1-a~eı:ııeketlerle olan münasebatın, 
dıı- akı ticari mübadele!eri kabil ol. 
~i.u kadar devamlı şekild~ artttr
~te:nin edecek şekilde inkişaf et. 

esı merkezindedir.,, 
Barış temin edilecek 

Otr.\"'anı Kamarasında Mebus Hen. 
~t~o~ İngilterenin Balkan memle. 
~rıne yapılacak her türlü tehdidi 
~iyetle nazarı dikkate alıp al
lıe;ı ~ağını sorması üzerine, Cham. 
, aın şu cevabı vermiştir: 

~t 'nu . bölgelerde barışı muhafaza 
tlıınıyeti tesis etmek istiyoruz.,. 
n .~ugünün meseleleri 

~ıı Ugun Balkan merkezlerinden ge. 
~r'haberler bilhassa şu üç mevzu ü. 

lnde toplanmaktadır: 
~·l - Sovyet Birliği ile anlaşmak 
ın teşebbüsler, 
~ - Miidafaa tedbirleri, 

11 - Tunanın müdafaası ve bu 
}.hır iizerindc alınan tedbirler. 

U.goslavya - Sovyet Rusya 
anlaşmasına doğru 

1 • Dün de bildirdiğimiz gibi, 
da S • Yugoslavya hükfuneti, yakın. 
~ 0~et ~irliğine bir ticaret mua. 
8i:iıı. esını muzakere edecek bir heyet 
~derecekti. Yugoslav heyeti takrl. 
bu 0n azadan mürekkep olacak ve 
~'k.~afta sonunda Moskc\'aya gide
Dfo lr: lieyete eski Maliye Nazırı 

\'l'dJevitsh riyaset edecektir. 
litı, U.goslavya, en ziyade Rus antra. 
h.i 'Petrol, pamuk ve madenleri it-

't ~ek arzusundadır. 
Det ~resmi mahafil, Yugoslavyanın 
beıı Isa~ -mahafilinin harp ve abloka 
~~esınde bazı iptidai maddelerin 
tJt '"'<\lldiyeti dolayısii.? Sovyet Rusya 
b~~eniden iktısadi münasebetlerde 
ııı. Utı.nıak teşebbüsüne kıyam etmek 
~et:huriyetinde kalmış olduğuna işa-

~ttnektedir. 

ile ödemesi teşkil etmektedir. 
Romanyanın tayyare ve tank aa. 

fil toplarına büyük ilıtiyacı vrdır. 
Bunun içindir ki, nakil vasıtalarının 
müsaadesi nisbetinde . Almanyaya 
petrol vermekte devam edecektir. 

* Romanyanm Sovyetler Birliğinden 
15 maddeyi ihtiva eden bir nota aldı. 
ğı ihakkındaki şayialar salahiyettar 
kaynaktan kati surette yalanlanmış.. 
tır. 

Tunada alınan tedbirler 

3 • Tunada seyrisefain emniyeti 
• için Belgratta toplanan Tuna 

beynelmilel daimi !komisyonu şu ka.. 
rarları vermiştir: 

"l - Harp gemisi haline ifrağ o. 
lunabilecek gemiler, Tunada seyir e. 
demiyeceklerdir. 

"2 - Tunada seyir edecek bütün 
gemilerin miirettebatı, bütün liman
larda hüviyet kontrolüne tabi tutu. 
lacaklarchr. 

#'3 - Her türlU silah, mühimmat, 
infilak maddeleri ve umumiyetle 
tahrip işlerinde kullanılabilecek bü. 
tün maddeler, Tunaya sahil devlet. 
lerin hususi müsaadesi olmaksızın 
udemir kapı" yı geçemiyecektir. 

"4 - Bugünkü gümrük nizamlan, 
çok daha şiddetli bir gümrük nizamı 
ile değiştirilecektir." 

Rumen kabinesi bu tedbirleri tas
vip etmiştir. Londra matbuatı da bu 
!kararlan memnuniyetle karşılamış
tır. Roma da bu kararlan müsait bir 
tarzda telakki etmistir. 

M açek'in yeni beyanatı 
Sofya, 18 (A.A.) -D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslav Başvekil muavini Maçek 

ilkbahar panayırı münasebetile Bel
grattaki Bulgar matbuatı mümessil. 
lerini kabul ederek Balkanların hali 
hazır vaziyeti hakkında şu sözleri 
söylemiştir: 

"Balkanlarda sulhün tem.ini için 
evvelA Yugoslavyanın Bulgaristanla 
anlaşması lazımdır. İlk iş Bulgarlar, 
Yugoslavlar -..ve alelfunum Balkan 
milletleri arasında, bu milletlerin 
kendi gayretlerile, mevcut noktai na
zar ihtilaflarının beraraf edilmesi ve 
aralarındaki münasebetlerin Balkan 
milletlerine ait işlere üçüncü hiçbir 
mazereti bulunrnıyacak şekilde tan
zimidir. Bu milletlerin ittihadı bü. 

Bekarlık Yergisi 
(Başı 3 üncüde) 

ayn ayn yaşıyacaklardır. 
İşi ayırmak lazımdır. 
Bence evlenmeleri arttırmak baş

ka ıııey; nüfusu arttırmak başka şey. 
dir. 

Birincisi, ikincisini temin etmez. 
Çünkü bizde çok çocuk doğuyor. 
Köylerde bereketi tenasül var. Fakat 
yaşayan çocukların nisbcti diğer 

memleket1crc nazaran azdır. Başka 
çocukların doğması bu nisbeti düzel. 
temez. 
Şu halde nüfusu çoğaltma işinde 

ilk sarılacağımız şey, çocuk vefiya. 
tını azaltmaktır. 

1 

Evlenmeleri arttırmaya gelince; 
bunun i~in erkek veya kadının neden 
evlenmediğini tetkik etmek ve ona 
engel olan manileri ortadan kaldır. 
mak gerektir. 

Evvela bekarlar evlilik hayatının 
iktısadi akıbetlerinden ürker. 
Şu halde hayatı ucuzlatırsak bir 

kısım bekarları evlenmeye sevket. 
miş oluruz. 

İkincisi, esler evlendikten sonra 
birbirile geçinememekten korkarl~r. 
Buna da talak şartlarını kolaylaştır. 
makla mukabele edebiliriz. 

Üçüncüsü biraz nazik bahistir. Er. 
kek ve kadına tenasüli ihtiyaçlarını 
evlilikten başka yollarla temin etti. 
ren kolaylıkları azaltmak. 

tştet bekarlık vergisi babında soy. 
liyebileceğim halkça düşünceler bun. 
lardır. 

Daha derinini alimler bilirler; o 
bizim işimiz değil!. 

Koordinasyon Heyetinin 
Yeni Bir Karan 

Ankara, 18 (TAN) - Koordinas. 
yon heyetinin 22 numaralı kararı neş 
redilmiştir. Bu karar gerek memle
ketin umumi ihtiyaçları ve gerek 
milli müdafaa bakmunrlan büyük bir 
ehemmiyet gösteren p~trol ve mü~
taklarının vaz'ı ve itharı için lüzum. 
lu görülen ve halen muattal bir ha 1de 
bulunan İstanbul limanına bağlı 9 
adet gaz dubasının muayenelerınin 
icrasından sonra işe yarayacakların 
milli müdafaa tarafından mübayaa 
edilmesine dairdir. 

Bir İngiliz Alimi Öldü 
Londra, 18 (A.A.) - Büyük İngi. 

liz tarih bilgini Fisher, bir kamyon 
çarpması neticesinde hastaneye kal
dırılmış, orada vefat etmiştir. Müte
veffa 75 yaşında idi. 

---o--

Belediye Kooperatifi 
Müdürü İstifa Etti 

Belediye kooperatifi müdUdiiğüne 
tayin edilen Ahmet Şükrü koopera. 
tilin son zamanlarda aldıih vaziyet 
üzerine istifa etmiştir. 

~81'Yasi mahafil, bu teşebbüsün iki 
~:eket arasında diplomasi müna
~ tle:rinin yeni baştan tesisine doğ. 
~t attlnuş bir adım olduğuna gizle. 

tün dünyanın hesaba katmak mecbu. Mahkum Oldu 
riyetinde bulunacağı bir kuvvet teş- Çalıştığı fabrikanın ölü patronu-

Türk Milletine 
Bir Beyanname 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku. 
rumundan: 

Yurttaşlar, 

İçine harp ateşi düşmüş bir dün
yada yaşıyoruz. 

Bugünkü dünyada milletler arası, 
sulh muvazenesi kısmen d·~ ols:ı bo
zulunca, bundan yalnız harp eden 
milletler değil, bütün insanlık mli
teessir oluyor. Bu yüzden harp dı. 
şnıda yaşıyan milletler de bir nevi 
sulh - harp ekonomi.si güdüyorlar. 
Biz de ayağımızı dünyanın bu gidi. 
şine uydurmıya mecburuz. 

Hükfımetimiz, alınması lazun ge. 
len her tedbiri zamanında alıyor. 

Halkımızın da zamant."l bu znru
retlerini anlayarak hütumetle el ve 
iş birliği yapacağına inanıyoruz. 

1929 senesinde bors:ılatda paraını
zm kıymeti düşerken, Milli Şefimiz 
İsmet İnönünün açmış oldukları bü
yük iktısat savaşına karşı bir yandan 
milletimizin gösterdiği olgun anlayış, 
bir yandan da hükfunetimizj;ı takip 
etmiş olduğu akıllı kalkınma siy ase
ti sayesinde bu buhranlı günlere öa. 
ha kuvvetli ve hazırlıklı olarak çık. 
mış bulunuyoruz. 
Düşünün bir kere, ihtiyacımızın 

yüzde 60 şmı karşılıyan pamuklu fab 
rikalarımız ihtiyacımızın yüzde 33 ü~ 
nü kapayan yünlü fabrikalarımız, ih
tiyacımızın yüzde 95 ini örten ~eker 
fabrikalarımız, ihtiyacımızın yüzde 
100 ünü kapayan çimento fabrikala. 
runız, ihtiyacımızın yüzde 50 sine 
cevap veren kağıt fabrikalarımız kl
saca milli sanayi ded~ğ!miZ büyiUt 
varlık elimizde olmas:ıydı ve bütün 
bunların yarattıkları kıymetleri d1-
şardan satın almak mecburiyetinde 
k<Jsaydık, halimiz nice olurdu? 

Her zamankinden fazla toprak sü
rünüz. 

Her zamankinden fazla ekiniz. 
Büyük ve şanlı bir toprak savaşı 

sizi bekliyor. 
Daha çok mal ve daha iyi cins m::ıl 

yetiştiriniz. 
Hayvan servetinizi iyi koruyunuz. 
Her çiftçinin piyasaya çıkaracağı 

her fazla kıymet, hem kendisi, hem 
de milletimiz için yeni bir kuvvet 
kaynağı olacaktır. 

Sanayiciler, çiftçiler, işçiler; 
Gerek devlet, gerekse hususi te. 

şebbüs elinde işliyen fabrikalarımız, 
en kıymetli istihkamlar1mızdır. Onun 
için makineleri iyi !t~lla.nınız. 

Bugün dışardan makine satm al
mak güçleşmiştir. 

Her kırılan makine milli müdafaa 
kuvvetimizden eksilen bir parçadır. 
Ekmeğini makineden çıkaran h.e>r 

vatandaşa hıtap ediyoruz: 
Her makine, askerin elindeki tü

fek, top, tayyare kadar kıymetlidir. 
Yurttaşlar, 

Malzeme ısrafından kaçınmak ta 
milli müdafaa ekonomisinin baş pa
rolasıdır. 

Baltık Denizin( 
Kapayan Boğazlar 

(Bası 5 incide) 
büyük bir endişeye düşürmüşlerdi. 
Hatta o zaman Alm:ın bahriye·Sl 
bir İngiliz tahtelbahirini batırma. 
mn bir Rus zırhlısının batırılma. 
smdan daha ehemmiyetli olduğun~ 
donanmaya yaptığı bir tebliğde 

bildirmişti. Fakat bu uza.lt devir -
lerde ne mayin biliniyordu, ne de 
torpiL Birinci Cihan Harbinde ise 
tahtelbahirlere karşı müthiş bir sL 
lah olan dip bombaları henüz keş. 
fedilmemişti. Baltık Denizindeki 
denizaltı teşebbüslerinde hizmet 
görmüş ve Çanakkale boğazınL'l al. 
tından da bir kaç defa tahtclbahir1 
ile Marmara denizine geçmis olan 
Villiam Guy Garr isminde bir İn. 
giliz bahriye zabiti, bu teşebbils. 
ler üzerine yazdığı bir eserde: "E
ğer o devirlerde bu dip bombaları 
keşfedilmiş olsaydı Çanakkaleyi 
zorlıyan denizaltılarımızm ancak 
cnda biri, Baltığa geçenlerin de 
ancak dörtte biri bu teş~!)büslerin. 
de muvaffak olabilirlerdi" diyor. 

İngiliz donanmasınm, Almanya. 
nınkine nisbetle kat kut kuvvetlı 
olmasına rağmen Baltık boğazları. 

olmasına ve deniz :nuharebelerinde 
daima gösterdiği teknik kabiliyeti
nindaha üstün bulunmasına rağmen 
Baltık boğazlarını zorlamıyn kalkış 

mamasının esasını işte bu vaziyet
lerde, mazideki teşebbüslerden a. 
lınan derslerde aramalıdır. Diğer 

cihetten Kategat ve Sgajerak bo
ğazlarında yapılan ".ieniz hareket
lerinin de çok ehemmiyetli olduğu. 
nu hatırlamak icap eder. Çünkü bu 
boğazlar da Sund kadar tehlikeli
dir. Bir haritaya bakıldığı vakit 
geniş deniz kolları gibi gör:llea bu 
boğazlar hakikatte en dar geçitler 
kadar mahdut sahalarında gemi
lerin dolaşmasına imkan verirler. 
Buna şiddetli akıntılart, çok kuv. 
vetli fırtınaları ve düşman tarafın. 
dan dökülecek mayin leri ve her 
saniye sular altından periskopunu 
uzatıverecek düşman denizaltıları. 

nı ilave edecek olursak bu sularda 
büyük muvaffakıyetler elde eden 
İngiliz donanmasının denizlere ha
kimiyetini daha iyi ta~dir edecek 
bir miyar bulmuş oluruz. 

---,o---

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 Idrar yollan hastalıklan miltehas-J 
sısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 

tramvay durağı Lekler apartımanı ----Tel : 4392 

Satılık· Gazino 

Yenikapı sahilinde tam mobilyah 
büyük bir gazino satılıktır. Görmek 
ve satın almak istiyenler, Yenikapı· 
da Mermerciler caddesinde Kanaat 
odun, kömür deposunda Avni Nuri 
biraderlere müracaat. 

Maltepede Esrarlı Bir Cinayet 1 

Kartal 18 (Tan Muhabirinden) - 
Maltepe istasyonunun makasçısı 30 
yaşlannda ttsıcildarlı İsmail oğlu 
Vasfi Duranlann, bugün istasyonun 
altındaki kuyuda cesedi bulunmuştur 

Kuyunun üstü kapalı ve knpa~ın 
üstünde çalı süpürgeleri bulunmak
taydı. Hadiseye vazıyed eden Karta 1 

hakimi Naci ile hükı1met tabibi Al; 
Rıza, Vasfinin bir cinayete kurban 
gittiğine kanaat getirmişlerdir. 

Ceset morga gönderilmiş, tahkikat 1 
derinleştirilmeğe başlanmıştır. · 

~
~~ektedirler. · 

u:ı neşrolunan resm1 bir tebliğe 
itl'e iki taraf arasında bir ticaret ve 
k~ ~iy-e anlaşması a.kdolun~aktır. 
~'l:italtereler Moskovada yapılacak-

kil edecektir. Sırplarla Hırvatlar ara. nun karısı Zekiyeye bir çok aşk me!t
sındald anlaşma Balkanlara düşen tuplar:ı gönderen amele Aşık Ömer, 
bu vazüenin bir k:ı.smmı teşkil et. tehdit suçundan 6 ıncı asliye ceza 
mektedir.,. hakimliğine verilmişti. Ömerin rnu- Her türlü malzemeyi ve ham mad. •••••• .deyi hesapla ve ancak lüzumu olduğu 

Sayın Pangaltı Hallı.~a Müjde: 
Bükreş, 18 (A.A.) - Havas Ajan· hakemesi dün neticelenmiştir. Sus.;1u 

smdan: Milli çiftçi :lırkasuun eski 5 ay hapse mahkum edilmiştir. 
lideri Mihalache dün Kral tarafından -<>---
kabul edilıniştir. Kral, kendisini Ik tı... • Ha Hamamları Açılıyor 

E
rvi~er t aft Bükreşte tınan Krallık Meclisi azalığına tayin et. 
lr hab ar an n a i.. miştir. Bu suretle Miıhalache, milli Belediyenin hazırladığı halk ha. 

[ .'tıonıere gö~~vy~~ler hük:n~ teceddüt cephesine girmiş demektir. mamları pazartesi günü öğleden son. 
t"Clil anya ume ı arasın ra merasimle açılacaklardır. 

~ 
en lbir anlaşma mucibince hudu. 

~her iki tarafında bulunan sovyet ;Askeri Mahkemeler Susam1~yatlan :Arttı o .u:ınen kıtalan, me2lklır huduttan 
!1l'Ornetre geriye çekileceklerdir. K 1 İhracına müsaade edilen ~usamlara 
.c\011ıanyanın yeni kararları uru uyor zahire ihracat heyeti tarafından tes-

2 ( 1 in fd ) bit edilen 19 ve 20 kuruş fiyatlar ye. 
• Balkanlarda alman müdafaa Başı c e 

dil teri teklif dilın k d . ni bir kararla artırılmıştı. Romanyn. 
'- ~ •. tedbı'rlerın· e gelince, Bükr" eş. me e e te ır. ı-etl b ı c 1 ya gönderilecek sarı susamların kılo. 

kadar kullanmak, hiçbir şeyin heba 
olmasına meydan vermemek, kıymeL 
leri iyi ve yerinde sarf etmek ııer va.~ 
tandaşın daima göz önünd~ tutmıya 
mecbur olduğu en mu!taddes vazi
felerdir. 
Boşuna yanan her ampul, lüzumun 

dan fazla sıcak bir oda, israf olunan 
her kağıt, çöp tenekesine atılan ek
mek parçası, esneyerek gec;irilen her 
dakika v.s. milli servetimizden çalın
mış kıymetlerdir. 

------0--

İzmirde Durdurulan Bir Takip 

~ 
ıldirildig~ın· e go··re, du'"n Tatares. - asus uk suçunu irtikap eden. 

1 su 25 ve siyah susamların kilosu 23 
tın riyaseti altında toplanan kabi. er. kuruşa çıkarılmıştır. Eu suretle kilo Izrnit, (TAN) - lzmitin muteber 

~Otü ecnebilerin ve bitaraflıkla telif d.
1
2 -h Ableyhimizde krısteıı tasni e. başına beş kuruş bir yükseklik olmuş bir ticaret firması olan (Kasap Ra

~ 11:nez propagandalarının kontro. 1 en a erleri öğrenmiye ve dinle- tur. Bu karar Romanyanın hububat dık Efe) ve ortağının deposunda 100 
i.th Çln ~ttihaz olunan tedbirleri tas. miye teşebbüs edenler, · sandık şeker bulunduğuna dair lıir r ~ M f ihracı memnuiyeti üzerine 1ttihaz o. 

'rı-eyıern;•tir. 3 - emleket müda aasına ait ve şayia çıktı. Bir kısım İstanbul gaze. 
"\ --'41 • d lunmuştur. 

~in ab~e keza, Tuna üzerinde sana· askerı esrar an olmak mahiyetinde telerine de akseden bu haber, uydur· 
Hı.f Cıger Tuna memleketlerile bili- bulunan, fakat hakikate asla tevafuk Ç kI d ma ve kasdı mahsusla çıkarılmıştır. 

Pangaltıda Tan Sineması üzeJ"inde 

LALE LOKANTA ve BiRAHANESi 
Birkaç gün kapalı kaldıktan sonra 20 nisan cumartesi gününden 

itibaren yeniden tanzim ve tefriş edilerek, yeni bir idare altında açı. 
lacaktır. Temiz ve bol mezeli içkilerimiz nefistir. Fiyatlarda tenzilat 
yapılmıştır. Müşterilerimizin her türlü esbabı istirahatleri temin edil. 
miştir. Bir tecrübe iddiamızı ispata kafidir. Ayrıca mandolin saz he· 
yeti vardır. Düğün, sünnet ve nişan merasimi için salonumuz müsait. 

tir. Kira ile verilir. 
~ ............................. _ı .......... ~ • 

·- Devlet De in iryollari ve Limanları · fş.,etriıe~u: .. idaresi. Harilar·ı . . . 
Muhaııun~n bedeli 19000 lira olan 25 adet p Utzomctre 30-5-940 Perşembe günü 

saat 15.30 da kapalı zarf usuIU ile Ankarnda İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 1425 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et

tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sant 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri ldzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada M nlzeme Dairesinden, Haydarpa~adıı Tesel-
lüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2898) 

•"'41 t · h b ı · d k ocu ar Arasın a ~ .. ~- em_ ini hususundaki tedbirleri etmıyen a er er tasnı e· ere yayan. Sadık Efenin akrabalarından olan 
,. «t 1 İzmit, 18 (TAN) - Gebze kazası. A k " L • ı T 1 b Al 
la~~~~~y~~~~~larında ve karasu. ar~usust surette kolordu merkezle.. nın Tavşancil nahiyesine bağlı Şem- ~~~~tl~:~· ;:1;,~~:ı:::i:~":°n;: z:ı~ 5 eri 15e ere Q e e iniyor 
b~jda ittihaz edilecek. istisnai ted. rinde kurulacak olan askeri mahkc. settin köyünde 11 yaşında bir erkek deposunda 20 sandık kadar şeker 1 - Kuleli, Maıtepe, Bursa askeri llselertnln ber üç sınıfına da önümüzdeki 
~ere ait layihalar hazırlanmıştır. melere verileceklerdir. çocuk, elindeki av çiftesi ile oynar- vardır. Bu şeker de ciheti askeriyeye bazlran içind!: başlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
eır tedbirlere muhalefet edenlere a. Bu mahkemelerin kararlan kati ken 15 yaşında bir kız çocuğunu öl- verilmek içindir. Bir ihbar üzerine, 2 - Alınacak talebelerin llz Türk ırkından olması kendisinin ve ailesinin ltlltO 

Cezaı il kt' olacak ve temyizi kabil olmıyacaktır dürmüştür. Kardeşinin öldüğünü gö- hadiseye müddeiumumilik el koymuc hal ve ~hret sahibi olmaması, s-Jıht muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç-
'h.. . ar ver ece ır. · 16 d S bah tt" d t -s me sınavında da kazanması ııarıtır. 

l -<vtuc:rırnlcrın· muhakemesi Kalas ren yaşın a a a ın e ees. ve neticede takibat yapılacak bir 
1Ja}ı ' ' süre kapılarak tabanca ile küçük ka. 3 - Bir sene tahsili terkedenler yaşmı bilyütmüş ve lrllçfiltmüş obnlar kendi 
~c1tt% askeri mahkemesinde görüle., HALKEVLERlNDE : - tili öldürmüştür. cihet görülemediğinden, müsadere e. okullarının sınıf geçme sınavıııda ipka veya bütünlemeye kalanlar yaşları boyları 

h ' G b · · umi dilen şekerlerin kendisine tslim.ine ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun olmayanlar a.c;ker! okullara alınmazlar. q,oın e ze müddeıum ligıw• tahkikat 
~:- ~ anya hükumeti, neşrettiği bir KadıklSy Hatkevlnden: 19 Nisan 940 Cu- karar verilmiştir. 4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tnhsillerine aevam et-
,~~ ı yapmaktadır. lGıı b arrıe ile, 1 mayıstan evvel bil- ma 20.30 da evimiz salonunda Bayan Uet mekle beraber 10 Nisandap itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
"1ıı1n hU~day ihtiyatlarının ve stokla. Oruvzulz tarbafıir nkdan (Türkrlly

1
e klştlrletmeleri) YENi NEŞRIY AT 

1 
Bozöyükte Bir Anıt Yapılıyor diğer kaydükabul ~artıarile milracaat yollarını öğrenmeleri ve buna g11re de kay• 

~ lt l Ukumete bildirilmesini mecbu- me u onferans ve ece • Bozüyük, (TAN) - Vaziesi uğrun- dUkabul kfığıtlanru en geç 30 Mayıs 040 a kadar tamamlamış olmaları lfızımdır. 
A ı nııştır. · e da şehit düşen jandarma Vezlı- on- 5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduklan okullardan aske-
qln-ta "k ld KadıklSy Halkevlnden: (Sıklet atma 680 e TÜRK TÜTÜNLERiNiN EN fVl KO· rt llselerce celbedllecek ve hUtünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça• 

~tiği b"n• 1 tısatçısı Clodius'ün e e gr.) son mnkA1atıı müsabaka 21 Nisan Pa- RUNMA USULLERi - İnhisarlar Tütün başının kasabaya beş kilometre me. ğı.rılacaktır. 
~allın ırıcik muvaffakıyetin Roınan. zar saat 10 da Fener stadında yapılacak- Enstitüsü neşriyatından olan bu serinin safede şehit olduğu yere bir anrt Askeri lise n v-e ın sınıflara glrmeğe muvat!ak olanların 940 yılı kampları lle-
l"oı \' Almanyaya vermiş olduğu pet. tır. Kadıköyünde rökor 55 metre 81 san- 12 ncl numarası çıkmıştır. yapılacaktır. Malzemesi jandarma ride askeri okullara, yapılacaktır. 
~ala e ~ububat bedelinden bakiye timdir. Sporculannuzın 9.30 da stadda ha- e BURDUR HALKEVI DERGiSi - 13 komutanı Enver Bayer tarafından 6 - Askeri orta okullarla Mus!kt sanat ve karagedikll erbaş haz.ırlnma orta .,_ 

tı lki milyar leyi silah tevdiatı zır bulunmalan. ve 14 ülıcn sayılan intişar etml~tlr. hazırlan.maktadır. kullarının kaydükabul ııartlan ve zamanlan ayrıca nan edilecektir. (2521) 

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

Tuzu INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK· 
JEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. , MAZON MEYVA 

Midevidir Müf erril1 ve MiDE ve BARSAKLARI temizler alıstırmaz ve Yormaz. MAZON isim ve HOROS marbıınıa Ciikkat. • 
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Bir Komprime Haya 

2 
ue]!s hiı:L 

1Jemeıı 

• 

Bir tecrübeden sonra neticeye 

Petrol Lim~ted Şti.ı 
Telefon Santralı 

m•-~umnrası 22762 dir. --· 

İstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

Umumi Heyet 

Kalkınma Komisyonundan : 
Komisyonumuz; hisserlarlann hu. 

kuki vaziyetlerini yeniden tesbit ede. 
rck hisse cüzdanlarını verecektir. Bu 
maksatla, 30 Nisan 940 akşamına ve 
her gün saat 19 a kadar iki fo!o;Jraf
larile Kooperatif merkezine hissedar_ 
ları davet eder. 

Gelmiycnler ve taşrada olup ta 

mektupla müracaat etmiyenler hak. 

kında esas mukavele hükümlerinin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

BAŞ Ve Bütün 
o·ş Aardarınızr 
EZLE Derhal 

~omatizma Keser 
evraır lüzumunda 

günde 3 ka· 

Kırık ı şe alınabilir 

ı1a1~tıtlerıncten ~aı{1ru1. u.er yerae puııu Kutuları isteyiniz. 

.RUl\1A'1'1Z1~1A, BAŞ, uı::;, ~1.Nlli agrıtarı ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGil\TJ..IKLARI 
Derman kaşelerile derhal geçer, İcabında 

En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 
Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bokımından tatmin edici mahiyeti 

yüksek evsafı haizdir. 

Sahlık l\fotör ve Dinamo .,-----~ .. -=----.... --------~ 
ve İngiliz mamulatından altı beygir Kucru··yu·· YASTIK YATAK YORGANLARI 

~:ıv:~t!~~:;:z::ö~~:eh:;:~k :o~~ 1 ' J ı r . 

İlk bahar Şapka Modelleri 
Memleketimizde kadın şapkacılığı· 

nı bir güzel sanat haline getiren Ba· 
yan İFY bu kere Paristen getirdiği 
ilkbahar modellerini salonunda teş· 
bire başlamıştır. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi 
ber yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜST 
M. l\T(]Rf ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

i lı.. ıcmınııt bcnclık 
bir ıcnellk kirası 

'1,20 
l0,80 

8,30 
'1,20 
2,25 

75 

3,60 

1,ss 
1,35 
3,75 
3,60 

1,80 

13,!50 

17,25 

06,00 
144,00 

84,00 
96,00 
30,00 

10,00 

48,00 

18,00 
18,00 
50,00 
48,00 

24,00 

Kanıg{lmrillde Kilise soknğınd:ı kfıln 8/6 N.lu dükkfın. 
Karagilmnikte Lökünc!ller sokı::ğında kfıln 26 N.lu Mtsih
paşa medresesi. 
Karagiımriıkte Ki lise sokağında 78 N.lu Bostan 

" " " 8/4 N.lu Dilkktın. 
" Keçeci Karnbaş sokağında 45,50 metre mu-

rabbaı sahalı yol artığı. 

Karagümrükte Fevzipaşa caddesinde 52,20 metre murabbaı 
sahalı yol artığL 
Ciballde UskUbl mahallesinin Karanlık mescit sokağında 
14 NJu Muhittin Kocevi medresesi. 
Cibalide Odun is kelesl sokağındaki yazıhane yeri. 
Ciballdc Odun iskelesi civarında yazıhane yeri. 
Cibalide Fener caddesindeki 2 N.lu kulei zemin mahalli. 
Fatihte Mağnlsalı Mehmetpaşa mahallesinin Gemcllcr so
kağında 12/ 26 N.lu dilltkiın. 
Fatihte Aşıkpasa mahallesinin Tekke soktığında l N.lu Kü
çQkmimar Sinan medresC'si arsası. 

180,00 Fatihte Çarşamb:ı Dcrvl;ıali mahallesinin Kurdağn sokağın
da 1 N.lu De!tc.rdnr İbrnhim Ef. medresesi. 

230,00 Fatihte HocahayrelUn mahallesinin Slipurgcci sokağında 8 
N.lu Efdnlzade m cdrC'Sesi. 

130,00 Fatihte Kadıç('ŞlTl esi mahallesinin Yenlhnmam S. 41 N.lu 
Damad Mehmet Efendi Medresesi. 

Yıllık 'kıra muhanunenıerı ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı gayrimen
kuller 1 iUı 3 sene mllddeUe kiraya verilmek üzere ayrı, ayrı açık arttırmaya ko· 
nulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muame U'ıt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
İhale 25-4·940 perşembe günQ saat 14 de Daimi Enciımende yapılacaktır. Taliple· 
rln ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen sa:ıtte Daimi 
Encümende bulunmalan. (2827) 
Keılf bedeli ilk teminat • 

5665,10 424,88 Maçktıda Bronz sokağında yaptırılacak Parke kaldırım 
inşaatı. 

2000,42 150,03 Haseki has•ahanesl mutfak ve çamaşırlık binasının da
hlll tesisatı 

Ke~f bcdenerl ile ilk teminat mikdarla r: yukarda yazılı lskr oyn oyn oçık ek
liltrneye konulmuştur. Mukavele, eksntm e, bayındırlık işleri genci, husuı;t ve fennt 
ıartnamelerl, proje keşif hulAsaslle buna mil 'eferri diğer evrak (kaldırım inşaatı
na alt olanı 29 kuru:ı ve dlğerJ 5 kuruş mu kabl.inde) Fen işleri müdilrlüğtinden ve
r llecekUr. İhale 4,6-940 Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encumende yapılacak
tır. Taliplerin ilk tcnı..ınat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gun evvel fen l:ıleri 
mildilrlQğQne müracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 040 yılına ait Ticaret Odroıı 
Vesikalarile ihale gQnQ muayyen saatte Da lmt En<." imende bulunmaları. (3155) 

............................. l 

MEMUR ALINACAKT 
TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM Fı:ABRiKALA 1 

ANO N İM ŞİRKETİ~DEN: 
Muhasebe servisimizdeki münhaller için müsao~aka ile memur a. 

lmacaktır. Tayin edilecek olanlara 3659 sayılı bar< em kanunu mu· 
cibince ücret verilecektir. Talip olanların en geç 2ııl nisan 940 akşa. 
mına kadar şirketin İstanb.ulda .Perşembepazarındakji· ~erkezinde Mu. 
habere Servisine aşağıdakı vesıkalan tevdi etmele?-i rıca olunur. 

ı - En az lise veya orta mektep şahadetnam / .si. 
2 - Askerlik terhis vesikası, 
3 - Hüsnühal kağıdı, 
4 - Hal tercümesi ve nüfus kağıdı ile 3 f 0.toğraf, 
5 - Hal tercümesini tevsik edece~ııservıs ve tasdiknameler. 

AZAMi üCREt 120 LiRADIR. . 
T icaret Mektebi mezunları ile · 1isan bilenler tercih edilecektir. Ka

b ul edilenler Paşabahçedeki Fa~ rikamız servisinde çalışacaklardır. 
Şirket• kazananları kat'i tayind~n evvel 3 ay deneme hakkkını mı-:ha. 
faza eder. 

c 
frl 

rün çevirdiği yine İngiliz malı bir Dünyada En İyi İstirahat Vasıtasıdır. 
dinamo ve bu dinamoya ait elektrik Kuş tüyil yastık, yatak, yorganlarını kullananlar bunu her zaman takdir edc?r-
tevzi tablosu ve kablolan satılıktır. ler. «b llrııyn alacağınız bir kus tüyü yastık bunu ispata kafidir. Fiatlarda 

1 

tC'nzilfıt yapılmıştır. Kuş tüyil kumaşlarının her çeşitleri vardır. Fabrika ve sa-
İstiyenlerin (TAN) da Bay "Felek,, tış ycrl: Cakmakcılarda S:ınd:ılycciler sokak Kuş Tüyo Fabrikası. 
e müracaatları. 

Adres: Beyoğlu, İstiklal caddesi, 
Karlman mağazası karşısında, Ban
ka Han No. 7, Telefon : 41925. 

DC~3Ei:-=ı~ •• .-J ..... _. .................... ,, 

e ık an 

LA 1 
Senclcrdmberl memleketimizin yilksek rağbetini muhafaza eden kıymetli 

murwnnlyemlz B::ıyan HAMİYET'in en son okuduğu pHiklnn muhterem halkl
mız'.I tavsi~·e edC'rlz. 
Ayrıca Bayan SEYYAN, BİRSEN, ZEHRA BİLİR, NEVZAD SUAK, SÜHEYLA 
BEDRİYE ve Diyarbakırlı CELAL'in p!Aklan inU;ıar etmiştir. 

YÜCESES : AX 2227 
Ddi gönül (All:ıhın Cenneti filminden) Beste SadC'ttln Kaynak 
Brnim yarim gelişinden bellidir. Beste Sadettin Kaynak 

B i 

Hele hele bana bir yan bak. Beste Dramalı 1"1aa:ın 
CC'fnsı çok vefası yok. Bcatc: Dramılı Hasan 

y y A N: 
Dud2klann ne ince. Müzik: Zeki Duyııuıu 
Git artık seni istemem. Müzik Dramalı Hıısan 

R s E N: 
Gurbet Tango. Müzik: Fehmi Eoe 
Ay:ıe Tango. l\Yüzik: Fehmi Eoe 2 22 

ZEHRA B İL i R : 
x 2231 Hop hot> nanay. Halk tllrküsü 

Yeri dilbC'r yeri t6remiyesin. Halk türküsü 

EV ZA T SU A K: 
2230 . 

Ne hal oldu bana. Beste: Dramalı Hasan 
Bir baskasının scvdiltini. Rast neva gazel 

SÜHEY L A B E DR İ YE: 
AX 2225 Tokatlı kız. Beste: Kemani Sallh 

İsterim bir ltıhzacık. Rast gazel 

·v ARBAKIR LI C ELAL: 
AX 2 24 Deli gönill melCıl olup ııflamn. Halk türküsü 

Bu dere buz baflamıs. Halk türkOsil 

~ ..................... -.... -.... -.. . 
., • ··~ .A. • .... : ••• ~--· 

Bobrcklcrdcn idrar torbasına kadnr yollnrdnki hnstnlıklnrın mikroblarını 1 
kiil,ündcn temizlemek için llELMOBLÖ k11llnnınn 

. 
.1:5CJorcklcrıo çalı~ınak kudretmı arttırır. Kaaın. erkek ıdrar .tr.rıuıcıarın. 
eski ve yeni belsoğuklutunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrarı· 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

ldrnrda kumların, mas~nede taşların teşekkülüne mani olur. 
DlKKAT: HELl\IOBLO idrarınıZl temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

,, __ '? :. . . . • \ . . . . . , 4, • • .. • ) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İstnnbul Küçllk sıhhat memurlar mektebinde yapılacak olan 9978 lira 4 kurut 
keşif bedelli tadllat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20-4-940 cumartesi günü saat 11 de Cağaloğlunda Sıhhat ve lçUmal 
Mtı"'' ' r~ ~urıuım binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. :Muvakkat temi-
nat 740 liradır. 

lstcKLı ı •• tname, mukavelename, proje, keşlt ve buna bağlı diğer evrakı her 
giln komisyonda gorebilirler. 

İstekliler 1040 yılı Ticaret Odası vesiknsile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 
ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte bir 
tanhhiltte en nz 5000 liralık iş yaptığıııa dair dairelerinden alınış oldukları vesi· 
kalara istinaden eksiltme tarihinden 8 giln evvel İstanbul Vilfıyetlnden nlmıs ol• 
dukları müteahhlUlk vesikalarlle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gel· 
mcleri. (2.688) 

BALSAiJll N Kremleri 

BALSAMIN Güzellik eksiri 

BALSA1Jl/N Rimelleri 

BALSAJJl lN Pudraları 

BALSAM iN Rujları 

FARD BALSAMIN 

En Kullandıklara ve Rütüo DüoyaGt 
Tanınmış Sıhhi Güzellik l\tüstahzarlendu. 

Sahibi ve Neşriyn't Mlidürii Holil l..l'ttfO DÖRDÜNCC', Gueteclllk '" 
Neşriyat T. 1... Ş Bns1ldıj:r yer: T A N l\fa fhaası 


