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Yazan: Sadri ERTE'JJJ 

B Üyük: Millet meclisi yirmi ya
C" Şındadır. Yani haklı bir suret. 

1 U~huriyet Türkiyesi yirmi se
~ bır mazinin dekoru arasından 
~h ale bakmaktadır. Bu dekor, 
~teŞem harikadan üstün hakikat. 

1b doludur. Yirmi senenin velut 
l'<ılarını yadetmekte nice asırlar 

~~kalacaktır. 
~llıni yıl bize neler hatırlatmaz: 
:aıı, adım müdafaa edilerek kurta

bir vatan, destanlardan daha 
ili tıevi şekil alan muharebeler, ruh. 
. ?tıaddeye kadar her şeyi değişti
'h-Sosyal bünye tahavvülleri, yeşil 
kak altında birleşerek ihtilale pu.. 
le ı:ran, fakat karanlık ruhunun iz. 
~ .. l'inde bastırılan irtica, toprağı 
u~de tabiatle mücadele için yeni 
f~ arayan bir millet yirmi yılın 
a 1lıni çizer. 
~ Yirmi yıllık hayatın bizim iç 
~1ll1izden görünüşü kadar yaban. 
t~~lardan görünüşü de emniyet 
d~~dir. Ankara kalesine dost ve
~ uşı;ıan gözile baka,_nlar onun ina. 
~it hır kuvvet olduguna iman et
ti ledirler. 

Kıtalarını ihata için Büyük 
Gayret Sarf ediliyor 

Norveçin Cenubundaki 
Andalsnes Limanına 

da Asker ihraç Edildi 
Norveçt e Almanlar 80 • 100, ·Müttefikler 25 

Tayyare Kaybet tiler, Harekat Şiddetlendi 

~ a~p sonrası dünyası içinde Tür- . 
-~en.ı~ inanılır bir kuvvet halinde ı••lllllıii~ 
~ kkı edilmesi bir hakikatin hiçbir 
~agandaya mevzu olınadan her 

Londra. 22 (Hususi) - Norveç harbi hakkında müttefik
ler namına neşrolunan bugünkü tebliğde mühim muvaffakıyet
le.relen hahsolunuyor \'C u sözler sövleniyor: "Norveçin muhte
lif noktalarına miittdik kıtalar ihracı büyük zorluklara rağmen 
çok büyük bir muvaffakı~·etle yapılmıştır. Norveç kıtalarile te-t· tan tasdik edilmesinin til>ii tilt 

ıcesidir. 
İiarp sonr 51 dünv: çınde dev
~eri.n diplomasi ve politika silüet. 

o kadar çabuk değişmiş, insanlar 
~a o kadar alışmışlardır ki. ihti
"" lzca politikayı yalancılık, mua. 
~d'"'"''"' h•fzedildiği kasaları bir a· or .Jtutusu addetıni~Ierdir. --
\)ır suru aldatma cemoerı ıcınrıe 
~~trnı harcayan ins~nlar için tek 

d 1~et sahası. "en bi.iyük diploma
'1?gru söylemektir" siarını bütiin 
~" 1Yetine tatbik eden Cümhuriyet 
'l'k• " 

masa geçen müttefik kıtalar Norveç kuvvetlerine tam mi.izahe
- ••• • •••••·----· ••• •• rette bulunmaktadırlar ... M iiltefik kıtahırın ihnl<' l'ılil. ! 

dikleri verl<'ı' ı•h:lrırla. Nor. i 
• 

Bu resmi tebliğ haricinde mııhteli1 
kaynaklardan gelen bircok haberleı 
varsa da bunlara ehemmivet vermek 
~o;;ır:u değildir 

<_'i7.J:tff'r lr I!" te n 11 r r. n ınıı . Buna m uka.Oil Almanlar bır suı-ı.. 

hinı harekat. Donıhu~ - Hnmaı : esassız ve yanlı:;. haberler neşrederek 
arasındaki sahada cere:\'an edL • müttefiklerin tekziplerinden istifadE 
~·or. :\Hittefikl"rin rn son ilırat • etmek ,. ":ı 7;, .. ,•; ;ın lı>m:ı k isti varlar . 
:va11tı~lan Andalsncs liınatıı i üç cephe kuruldu 
Trondheim'ın ecnubHndadır. ı . . . . . 

,.... ____________ ,. ____ ••••••••••••••••••- Gayrı ıesmı surette anlaşıldıgına ~ •:vesi olmuştur. 
,q~Ulı içinclir ki dost veya düş.. 
~ . ınsanlar ve devletler, Türkiye
\: ifade ettiği hakikatten emindir. 

--------·---------------------- göre Norvecte muharebe. üc belli 

1 
başlı mıntakada vuku buluvô'r. 

(:'iirnhuriyet Türkiyesinin inanı
~ lır bir kuvvet olmasının se. 
~r'i hiç de metafizik şeyler de
~ · Onu, yirmi senelik tarih izah 

~~tarihin !bariz üç noktası vardır: 
- Türkiye. cografyasile, maddi 

1~nevi varlığile ibir kuvvettir. 
~ - İstikrarlı bir iç ve dış polL 
'ttr.1 \1ard1r. 
1trı - Türkiyenin idaresi, milletın 
~-~t :ttiği ~uvvetler?n elindedir. 
qrkıye, bır kuvvetır. Ordusu ile, 

~tinin tarihi karakteri ile hudut. 
~ ın bekçisidir. Tiırkiyenin cog. 
':ır'!ası da onun dünya içinde itibar 
!ıııen bir kuvvet olmasına yardım 

ektedir 
~ ~titnhuri~·et 'l'ürkiyesi, diplomasi
~ ll1iUet kuvvetinden, milletin ica
~ a kendi kuvvetile başarabileceği 
~ qtl~rrn dışında romantik ve hul
. bır faaliyet, bir nevi talih oyu. 
S;ı"-li "'"az. 

~t\ <ırp sonrası dünyasında nice dev
~ e: gördük ki, bütün necatı sade-
4~~1Plomasiden beklediler. Bu dip. 

l'i. si, reel esaslara. millet kuvvet. 
q. lle dayanmadığı için metafizik 

~~1 llıahiyet aldı . Onlar icin muahe-
Eır· 

~i tn muska olmaktan başka mahL 
'l' .Yoktu. 

~ı·~t'kiye Ciimhuriyetinin ic \'C dış 
1 r ltı\(ası böylece realite ile ba"başa
ar llunun icin muvaffaktır. Ve ha
~ ~'Ymctler ifade etmektedir. 
r eeı mahiyeti olan bu politika. i 

a~~t'Jı dahili bir siyasete clayaıı-
D <ldır. 1 

ıı,-. evletıer \'rtrdır ki. onların dahilı 
•ı;t~Se~lerini bile diplomasi mi.ina~ı'
~ v~t'ı t;ıyin eder. Tabii böyle b1r 
'"ıı(l~Y~t arzeden devletler için, hıırici 
~litasebetlere göre mütemadiyen 
l' 1ka değiştirmek zarureti vardır 
tj.llri(iyenin istikrarlı dahili siya. 

~ıt~·C. B. P. programile ve Teşkilatı 
br~tı~~e kanunile milletin ideali olan 1 
~;ı.01 1t.ılerin tahakkuku esasına da-

r. 

lh~lilletı· k··1t·· h · t' · k ·'<tlt • h u ur ususıye ını oru. 
' l'llıllcti muasır cemiyetler sev.i

(Sonu; Sa: 6; Sii~ 
...,.~· 

Al H d 1 _ Oslonun simali. Bir gemiyi torpillemek içi11 matıfoelii harekete getiriliyor 

manga, ava an ~ = ~:~:1:ei~ ve civarı, ~ 

da A bloka Edl·ı,·yor n!'~:~~;ı.~~m;!~~~~~ ::::::.~~~::: Yugoslavya ile Sovyet 
Bazı kaynaklar müttefiklerin Hamar 
ve Elverum'u istirdat ettiklerini biL B • ı • v • A d • y 
diriyorlarsa da bu haber henüz te- ır ıgı rasın a enı· Londra, 22 (Hususi).- Fransa İktısadi Harp Nazırı M. 

Monnet bugünkü beyanatında İngiltere İktısadi Harp Nazırı 
Mister Cros'la Almanyayı havadan ahlaka altına koymak için 
anlaştıklarını bildirmiştir. Hava ablokasının hedefi, deniz ablo
kası gibi, Almanyaya hava yoluyla kaçak eşya gönderilmesine 
mani olmaktır. Müttefikler, bitaraflardan bazılarının hava yo
luyla birtakım maddeler taşıdıklarından başka, döviz taşıdıkla
rını anlamışlardır. Hedef, bunlara mani olmaktır 

Hakimiyet Ve Çocuk 
Bayramı Bugün Bütiin 
Yurtta T esit Ediliyor 

"' Milli Şefimiz geçen sene Çocuk Bay1·ammda ('a11kayaya 
gelen yavrulara iltifatta bulunurken 

(Yazısı dördüncü savfamızdadır) 

eyyüt etmemiştir. Muhakkak sayılan • 
bir nokta. Almanların bu noktaları 

geride bırakarak şimale doğru nerıe. Temaslar Başlıyor yemiyecek hale gelmiş olduklarıdır. 
Müttefik kuvvetlerin Oslonun şi

malinden 60 mil mesafedeki mev-
kilere yetişerek "İki vadı" muhare. 
besine iştirak etmelerine büyük bir 
ehemmiyet veriliyor. Müttefiklerin 
bu seri hareketi ve vardımı bütn 
Norveçte büyük bir kalkınmayH se. 
bebiyet vermiştir. 

Trondheim'da Almanların vaziye. 
ti günden güne gücleşmektedir. Müt. 
tefikler. burasını demirden bir çem. 
her icine almak için uğrasıyor ve mu
vaffak oluyorlar. Müttefikler Trond
heim'a giden yollara ve demiryolu. 
na hakim olmağa çalısmaktadırlar. 
Müttefiklerin Andalsnese asker cı. 
kardıkları ve Möjöna gölünün şa~k 
sahilinde düsmanı çevirmek için şo. 
se ve demirvolu üzerinden Dombos;.ı 
\'ardıkları haberi. müttefiklerin önü. 
mi.izdPk i hedeflerinin bizzat Oslo o. 
l ::ı<•::ı!iını e·östermcktedir. 

Tronrlheim'dan yüz mil simalde o. 
lan ·'Namsos" un bombardımanlar 
vüzünden harP ı..,,,.,, rlnncH.ii?ii bildi. 
rili~ror. (Sonu Sa 6: Sü 4' 

Kon yada 

Köpek 

Kişiyi 

Kuduz Bir 

Yirmi 

lsirdı 

iki 

ı<onya. 22 !Tan !\/Iııhabirinden )-
Kuduz bir köpek bugün caddelerde 
gelene geçene saldırarJk ınuhteiif 
yaşta 22 kişiyi ısırmıştır. Bu arada 
rastgeldiği bir kaç havvanı da ısıran 
kud uz köpek ölmüştür. 22 vatanda~ 
derhal tedavi altına tl lınmışlardır I
sırılan hayvanlardan bir kısmı itlaf 
edilmiş, bir kısmı muayeneye ~evkc. 
lunmuştur. Başı boş köpeklerle kedı
lerin öldürülmesine bafilanmı~tır. 

Belgrat, Almanya ve İtalyanın lktısadi 

Boyunduruğundan Kurtulmak İstiyormuş! 
Bükreş, 22 (A.A.) - Georgieviç'in riyasetinde Moskovaya 

gitmekte olan Yugoslav iktısat heyeti Belgrattan hareket etmiş 
ve dün akşam Bükreşe gelmiştir. Heyet azasından biri Havas 
ajansının muhabirine şunları söylemiştir: 
"- Heyetimizin reısi ağlebi ihtı-

1 mal Molotof ile görüşecektir. ı\ılesaı
mi2 sırf iktısadi mahiyette 9lacak. 
tır Rusya ile Yugoslavya arzu ettik
lerı takdirde toprak ve endi.ıstrı mah
sullerinı geniş mikyasta teati edecek 
bır vaziyettedirler. Yugoshvycı uo
muz ve tutün ihraç edece:... buna 
mukabiJ bilhassa mahrukat nıadJ<'
lerı alacaktır. " 

Heyette 7 eksper ve Be!grat ecne
bı matbuat direktörü Riranir; bulun
maktadir. 

Belgrat gazeteleri. '{ ~goslav tica
ret heyetinin l\.fosko~ava gıtmesiııi 

Sovyetler Birliğı ıle Yu~oslavya ar~. 
smda sıyası münasebat inki ·nfının ilk 
nişanesi olarak telakki e"iıvorlar. 

Yugoslavya. Sovyetlerle hal('n d•p. 
l~matik münasebetler idam" c::tmiyor 
ve gazeteler şu mütalaadndır kı. bu 
Hl• temas bir müddet evvcı hazırlan. 
mı~ ve fakat !!orı .\vrup;:ı hadıseleri 
bı.;nu tesrı eylemıştir 

Belgrat siyasi :nahdfilı. Mcskcva. 
ya giden heyete tanınmtş mahyeci. 
lerden Milorad Geor~.:!viç•ir riyaset 
etmesini cok manalı bu luyorlur Ge. 
orgievic;. naibin ıtimadını haizdir ve 
onun müşaviridir. 

İktısadi müşahıtler şu mütaJaada-
(~nnn· ı;;:~ . '' ··" 

Lüks Hayat 
Yaşıyan 

Bir Eroinci 

Bu İ şten 600 .Bin Lira 

Biriktiren Sabıka l ı 

Yakayı Ele Verdi 
lki senedenberi. lstmlmluıı bİ.ltl 

b€yaz zehır kaçakçılarına eroin te' 
zi edip sattırdığı halde bır turl•ı e 
gecirilemiyen meshur acakc11aro, 
Haydar nihayet dtin yakalanmt~t 

Haydar. kendisıne •,.r ınsaaı m 
hendisi susünü vererek N ban taşın 
en lüks apartmanlarmclan hır· ol~ 

Günaydın apartmanında oturm ·ık' 
dır Kendisinin otom.:>biiı. "'oforn. o 

çısı ve müteaddit hizmetcıh•rı vı:ırci 
Butün bu debdebeyi cte eroin satıl· 

(Sonu. Sa: 6 Sü: ()ı 



z-================================================== 

ütehassısı! 
Yazan: Naci Sadulla/ı 

iz'm gnzctclC'rd n birisinde okuduğu- ı da, kaza aUatmakta ihtisas peydahlamıs 
ma g~re, dunyanın en talihsiz ada- olacak: Gördünüz mO, istanbula get.rılme

mı, ••H nk Ş !er" adında bir Amerikalı 

lmış. Cunkil birçok kauııar cetlrcn bu a
d m, üç defa tramvay altında, iki defa dıı 
otomobıl altında kalmış. 

F k t, butun bunlnrı okuduktan sonra 
ö rend m ki, o re.fikımlz tarafındıın dün
yanın en t. lıhsiz adamı sayılan Bay "Hank 
Ş.ıfer", bugun hiıltı hayutlaymış ve tam 
84 yaşındaymı~. 

B lmcm, o kadar kazadan sağ salim kur
tulan bir insan da talihsiz snyılabllır mi? 

O re!lklmlz.ln iddiası, bnno bır fıkra ha
tırlattı: 

B r gün, galiba merhum Ahmet Rasime 
so mu r: 
"- Bır adıım, sekiz kaUı bir apartıma

nın d mından sokaga düşer de hlı;bir :;ey 
olmazsa, ne ders.lnıL? 

Ahmet Rasim cevap vermls; 
"- Tesadüf dcrı.nıl 
Yıne sormuşlar: 

''- Faknt, ya ayni adam, ayni kazayı, 
1 dnci def da, burnu bıle k.ıııamııdan at
ı tl sa ne derslnız? 
Ahm~ Rsiın ayni cevabı tckrurlanus: 
"- Yine tcsaduf derimi 
Bcrlk !er ısrar etml,slcr: 

"- Peki bu htıdlse, aynen Oc defa te
kerrür ederse? Yine mi tcsııdU.f dersiniz? 

Ahmet Rasim gQlmOş: 

"- Hayır_ O uıman is tesadüOUkten 
çıkar: ÇunkO artık o kadar tecrübeden 
sonra, o ad m, o işin ustası olmuştur!" 

Bence, o .refiklmlz.ln talihsiz dediği adam 

sl lfızım gelen mutehııssısı? 

• 
Zenginin Parası 

Z enginin parası, zOğOrdün ı:encslnl 
yorar! derler ya? Bir meslekdaş do 

üşenrr!!rnl$, dünyanın en zengin odnmla-1 
rının kaı;ar pnralnrı olduğunu tcsblt et
miş. Onun vnrıtıih llstc:ve göre, meşhur Ai!R 
Hanın 800.000 000 doları. Rollv)'a Krıı· 
lının 700 000 000 dolan Hanrl Fnrd"ı.ın 
500 000 opo rlol:m, WPst:.ninster 01\lcünU ! 
400 000 000 doları, Pont Biraderlerin 
400 000 000 doları, Andre Cıırneglc'nin 
'>00.000 000 füılrın, Baroda Mlhroceslnln 
lliO 000.000 dolan. e.ı;kl Alman İmparato
ru fktnel Vllhelm'ln 1 zn oon non dolan. ve 
Lord tvPal'h'ın 200 orın onn doları varmış 

F.vvelll bi1lm mllrettlplerden rica f'de
rlm: Kendi sl'l~metleri namına, bu ra
l(amlnrın sıfırlarını eksik kovmnmıya dik
kat el$lnler- Çi1nk0 mnnznll:ıh hu hata, 
mılyonrrlerin ~özlerine çarpıır:o;n• 

"- Servetimiz ekıılk göııterildl: Ticari 
!tibıırımız ve hııyslyetlml7 hııleMıır oldu!" 
diyerrk mahkı-meye mOrncaııt ederler. 

Ben. bu mOthl• raknmlan oku:nınc&, pa
ra esasını orttırlnn k!tldımııva çnlısan ko
mllnhıtlerln ııkıllarınıı ,aştım: OnlRrın hu 
lıle n,t!ra~mıılarına ne l!h:um vıır? B!roı: 

dn'tıa ııııbrederlerse. dtıvalan kendiliğinden 
hallolarıık· CörmUyor musunuz? Milyoner
lerin "pnra .. yı ortrıdıın tamamlle kaldır
mnlı:ırına rnmnk kıılmısl 

CASUllAll . 

Tefrika N o. 3G 
Yazan : Theodore F elstend 

r Zabitle Bir GarsOn 
I 

ızının Dostlukları 
EattA bu adam btr kere onu teh. 
dit etmiş ve "İngiliz zaoıtası sizin 
burada bulunduğunuzun farkında 
d ğll!" demişti. 

Du sozler, Hlntzeyf ı şüphelendlr. 

miş, ve Bauer'dcn lntıkcm nlmak 
içın onun lçlnde blr h:s uyandır. 
mıştı. 

Baucr, ona hava kuvvetlerine ve 
rill'n terbiyeye ait kuçuk bir ris:ı. 
le) ı getirmiş ve ondan eJh stcrl'n 
daha istemişti. Halbuki bu risale. 
yi herhanr,i kitapçıdan satın alma!< 
mumki.ındiı. 

Fakat Hintze bunu d!! alarak kop 
ye etmıye başladı. İş b·r hnylı yo
l'Ucu olduğu için Hintıe kitabı cc. 
bıne koynrak gczmiye çıktı. 

Etrafa bnkına bakma ilerliyor. 
du. Sayısız lokantalar ışık ıçinde 
yuzmckte idi. Herkes i~işer u~er 
dolaşıyor veya taksilere Eıt~ıyoruu. 

B'rdenbire durdu. ('uııkü Jokan. 
tnların birfnden çıkan blr genç kıza 
dik'kat etti ve bu kız Bnucr'in kızı 
idi. Yanında bir erkek vnrdı ve i. 
kisi son derece neşeli idiler. 

Hintze, bunları takip ederek ne 
konuştuklarını anlamek istedi. Fa
kat hu çiftin yarın da bulu~acak. 
larını anlamakla kaldı. O.ıha son
ra ayrıldılar ve erkek bir arnlıayn 
atladı. 

O da bu adamı takibe devam et
ti Ve onun bir eve girdiğmı ı::uı. 
dü. 

Evin kapıcısınn yaklaşarak sor. 
du: 

- Demin giren za~. b\nhnşı Nor 
ton değil mi idi? 

- Hayır, yüzbaşı Thomas'tı. 
-Ya ... 
Hintze geriledi ve düşünmiye 

oaş!adı. Bu zabiti~, bir ga~s?n kı~ı 
ile münasebet tcsıs etmes!nın ma
nası ne olabilirdi? Bu yüzbaşı Tho. 
mas kimdı? Ve ne iş yapıyordu? 
Bu nokta her halde anlnş.ılmı~a 
değerdi ve Hintze bu uğurdn bı:r 
servet feda etmiye lrnzı:-dı. 

Fakat Hintze her ş~ydcn evvel, 
kendi vaziyetini duşündü. Acnh& 
tehlikede mi idi? Bütıin görUn~ş
lcr ona delalet ediyordu. BcrlınP 
donebildiği takdirde orana un 1~'1 
karşılanacağını zannetmiyordu. 
Çünkti kıymetli bir ~ey ~ln~adan 
yüzlerce sterlini heder etmıştı. Bu
na rağmen asıl mesele, 1ngil.~erc.~ 
den yakayı kurtarmaktL Çu!1ku 
vaziyeti hakikaten tc}'ıhkcU ıdı ve 
bir an sonra tevkif oıunmuk ihti
mali de mevcuttu. 
Düşüne di.ışüne yürfiyordu. Gide 

,..ide kendini Viktorya istasyonun
' buldu ve ısta:;yoncia asılı olan 

bir nan gözüne çarptı: 
"Pusaporıa ihtiy.ıc; yokl .. 

Bu serlevhanın oltındakl yazı. 
ya gore, ertesi gun Brlghton'dun 
Boulongne'ye bir tenezzüh yn. 
şılacaktı ve bu tenezzühe 
iştirak için pasaportn lu • 
zum yoktu Dcrhlll karar verdi ve 
bu tenezzühe iştirak ederek ln. 
giltereden ııyrılacak1ı. 

Fakat geceyi nasıl geçirecekti~ 
Sabaha kadar caddel<?rde mı tlo~a
şacaktı? 

Buna lmkAn yoktu. Onun için o. 
teline dondü. Anab•arını aldı ve 
kendisini arayan bulunmtınıasından 
memnun olarak odasına çıktı ve 
uykusuz bir gece geçirdi. 

Sabahleyin yedi buçukta aşağı 
indi. Hesabını verdi. Gozi.ı kapıdan 
ayrılmıyor ve otelden bir nn ev
vel çıkmak l~in telaş ediyordu. 
Derhal Viktorya ista~yonunn gi
derek biletini aldı ve 8.35 treniıe 
cenuba doğru hareket eltı Bır sn.. 
nt sonra Brlghton'a vaı arak gemi. 
ye atladı ve Mnnşı geçtikten sonra 
rshat bir nefes aldı. 

Yakayı kurlnr:mıştır. 

• 
Stein Haucr'in Sukutu 

'J'akriben on sene evvel A'imnn. 
yarun baş casuslarından Stein Hau. 
er'in hatıratuıı neşretmek istediğini 
haber nlarak kendisine müracaat 
ettim ve aldığım cevaptan göriıŞ
mcmizden memnun olacağını ıınla. 
dım. 

Berlinc gitmek üzere hnr~ket et. 
tim. Mevsim kış ortaları idı. l\.Ieş. 
hur Alman casusu ile Bcrlinın 
Bristoı otelinde birleşecektik. Ber. 
line varır varmaz, odama çekilerek 
baş casusun mukarrer saatte gel. 
mesini bekledim. Baş casus tam 
onda geldi. Bu sırada altmış ynş. 
lannda idi. Fakat halinde tavrın
da sizi uyanık davranmıya davet 
eden bir eda vardı. 

Birlikte iç salonların birine çe.. 
kilmemizi 1stedi: 

- Çünkü, dedl, beni Berlinde 
tanımıyan yok gibidir.Rahat rahat 
konuşmak için bir yere çekilmek.. 
ten başka çaremiz yoktur. 

- Pek iıla, dedim ve bir küçük 
salona çekildik. 

Dnha sonra burada şu karan ver 
dik: 

Ben, baş casusun Potsdam'daki 
evine gideceğim ve onun evinde 
konuşacaktık. 

(Devamı vnr) 

--

l' ukarıdaki resimler. diin nçllan 1\ ı z 1'alı•lıc l' 11,.dundn fmrmnrak i<rlt'bc•l<'rle Parti JJ1 üf ctlişi 
Tevfik Fikret Sılay n~ J'ali /,,ıilfi Kırdann ziyaretini gösteriyor. 

r 
Birlik 

Esas 

Teşkilat 

Şeklini 

Projesi 
Aldı 

Armatörler, aralarında bir blr!ik 
te~kili ıçin miızakeretcre devam t:.t
mek üzere dün de topianmışhırd.r. 
Butun hususi vapur sahıplerıniıı ı~
tirak ettiği bu toplantıda mustoo<bel 
birliğin nizamname prOJCs.ne esus 
şekti verilmiştır. 

V ııpurcular ynrın :;n:ı top1antılsrı

nı yaparak nralurında iıç kısilık bır 

heyet seçeceklerdır Bu heyet. bır

Uğ n nızamnamesını Munakaliıt Ve.. 
kiiletıne \ırzetmek ve nızamnam~ Ü

zerinde ızahat vermek ü.ı:~r~ Anka
rnya gıdecekt.r. 

·------
u ve İktıs 

Fak .. ltelerindeki 
leme · m iilanı 

Cnh·ersitcde Haziranda ha~lı. 

yarak olan eleme lıntihnnları i. 
çin Hukuk ve İktısat Fakiiltclcri. 
ne ait kura Çl'kilıniştir. Hukuk 
Fnkiiltesinin hiriııci sınıfı r.onın 

hukukundan, ikinci sınıfı ceza 
hukukundan. iİ\'İİncii sınıfı re7..a 
usulii mulınk<>mclcri dersinden, 
dördiincli sınıfı ıln dc\'lctlcr lııı. 

sıısi hukukundan elemeye tabi o. 
!araktır. 

iktıı;at Fnkiiltesi hirinci ~mıf 
talebeleri, C\'\' clt•t• mı·dcni hukuk. 
tan da clcnwyc t:'ıhi iken hu scnı• 
yulnı:t. iktısadi cogrufyu \'C Tiirk 
iktısnrlh atının lıiirn~·-.i ile umu. 

______ ____..,,._ 

rre Tesl<ififınd , 
·l<lil< Olmııaca • 

' Ankaradan Dönen Müddeiumumi Hikmet Onatı 
Adliye Sarayı inşaatının Ahvali Hazıra Dolayısile 
Şimdilik Tehir Edilmiş Bulunduğunu Söylüyor 

Cumartesi günü Ankaradan avdet eden İstanbul Müddeitl~ 
mumisi ·Hikmet Onat, dün kendisile görüşen muharririmize /\~ 
karadaki temaslarının İstanbul Adliyesinin ihtiyaçlarım arıf~ 
mekten ibaret kaldığını söyledikten sonra muhtelif mesele 

-ı hakkında demiştir ki: 
h'lt· 

11 • v 1 "- Eski mebuslardan Sırrı e-

• Armatorlcr bırlığinin bh reisi. bir 
reis vckilı. Vekaletin terısıp edece~i 

bır katibi umumısi ve bır daktılosu-f 
bulunacal:tır. Herhanc;ı b1r vapur sa-1 
hibinin hi.ıkumet nezdındf'kı i~ ni b·r. 
lik takıp ve intnç edecl'ktlr. Arma. 
torlerin hukukunu mı.i1afa.ı için kaci
roya bir de avukat siınııııır.ı Jlljllıc. 

meldir. 

l on u kında memuriyetimlzı;e hır m'.Jtl 1;ııl' 
':I le yapılmış ve bu hususa alt e1/ ·e. 

bize gönderilmiş değildir. Mem•J!1) 1 
timiz bu işe ,.esmen muttalı de " .• 
mamışıtrt. Bu <:cbeple 1:-tzce yapı.IJfl 
bir muamele yol<tıır. 

nı" ·ı .tlS!lt Lt<..örlı ... : ~....,.;~-. .-....-~~'- "--:=-~,,._·~~ 
ikinri sınıf ıalehelcri iktısat \'(' is •• 
tatlstiktcn imtihnn olacnklrırdır. ~ 

Vapur kazaları vukuur.da. kazaze
dt- tnyfalara ve allelerinl>, vazıyPti 
n tı~ai !'I , kaz ya u •rav n .., u'run 

sahibinden başka arma~orlPr birliği 
de yardım ynpacaktır. Y:ıbııııcı su!a. 
ra seyahat edecek va::mrlar için mı.:. 
saadeyl doğrudan do~ruya armator. 
ler birliği alacaktır. 

······················································· 
Bir Yumınh Profc.•sör 

Sehrimizc Geldi 
Atina Oniversıtesi huırnk fııkiil1csi 

profesorlerinden dok or l'~lı Anastas. 
~ ud s dunkiı kunvG.n ' n ll<t 

ınize gelmiş t i r . Profı•:;or iki h<tfta 
kadar şehrımizde kalacak ve kmıun. 
larımızın tatbik sistemi ile ticari mev 
Zl'nt üzerinde ilmi etudlcr yapacı.k. 
tır. 

Kız Ta e e 
Merasime 

rdu Dün 
Açı!d. 

Cümhuriyet Halk Partisinin kurduğu .. 100 yataklı Yüksek 
Tahsil Kız Talebe Yurdu, dün eski Yüce Ulkü Lisesi binasında 
merasimle açılmıştır. Merasim, saat 15,15 de Belediye bando
sunun çaldığı İstiklal marşı ile başlamıştır. 

Be 1 • 
nıyor Bono meselesinin yenı bır sfl1::

1 

yoktur. Tahkika• seyr~ tııbıisır1 
• 

Sabık Kocneli me~usu Sırrı Belli. kıp etmektedir. rıı 
, . Adliye sarayı inşası ".tl"'flll h.!lıı r 

oğ u hakkındnkı tahl:ıktıt cvr:ıkı, d 1 ·ı 1 d'l'k t 1 rl 1 11ş JI • • • o ayısı e ş m ı ı e lır ~ ı n .. 
l\lıllı Mudnfaa Vekaletın ın alaka:.lc.r . etl d " 

- m .• fi" Mnzıııı- YDZlY c ır. • .._. 1C 
• . Adli) c Lc:~ı-..ıı;.~.uJcı ou sene ·ulJ dC 

nun muhakemesine şehrlmızClek ı ,1:;. • 'kl"k 1 . m"vzuubı>htS 
· d b 1 kt 8 g.~ı ı ynpı ması • çıı· kerı mahkeme e aş nnncn ır. U- _ ild' ,~ t t şkı·ıa· tın dJha ıV' 

. . 1 '-~kl . ı. k g ır .• nevcu c .,,d· nun ıçın em r lJ'..'.. enıyor. ;::ıuuı me- lı b "l . . . b'r ta:Cını vcnı •• 
bus orduyu, hnlkı hükumet ııleyhit1e 1 biş al 1 mle 51 ıçkınt d' · 

h r er a ınma a ır. t' 
tahrıke teşebbus suçl.ınle mu aKe- t 

1 
• • h~r t1 

d · ı k stinaf mahkeme erı testsı ....,1• me e ı ece tır . "b .1 k r etw' " I k'k kodar esas ıtı nrı e ta ·arru 11 Sahte Bono Ta 1 1 atı bulunmakta ise de bu teşkilatın °11 

Sahte mtibndi! b~noları hakkınrta- müzdeki mali sene sonunl kadar jıl
ki tahkika~ın polısı , alaEkadar e~~n rulamıyacağı anlaşılmaktadır." • 
kısımları diln bı tmı~ tır. vral( mu - • .. .. .. .. . • rctl 
dciumumiliğe verilmiştir. Ru ml'H·- Emnıyct 1\lu<lurunun Zıya f 
le ile ilgili daha bir kaç l-' .rının bu- İstanbul Emniyet Müciiıru M1.1ı": 
g~n yarın tevkif edilcccgi anln~ılma.K fer Akalın, dün müddeıumuı:ni ~:ı, 
t<.ıdır. met Onatı ziyarel etmiş,. kendııur· 

Tevkif E<lil<li bir buçuk saat kadar ~oruşnıuŞ ı9' 
Bursaya gitmek lstlyen karısı Zelı. Müddeiumumi bu ziynetin fevıtıı 

ranın yilzüni.i ve burnunu keserek ka deliği olmadığını sôylemiştır. 
çan seyyar boyacı Sabri yakalanmı§ • ve adliyeye verilmiştir. M ı • 

Açılış merasiminde Vali ve Bf'lP- ,- Sabri karısının kendisinden ayn. 1 y 
diye Reisi Lütfi KırrJ3r, Parti Baş. Ha Hamamlarından lıp başkasına varmak lc;tedığlni ve 
kanı Fikret Sılay, meb:.ı~lar, profcsor bu yüzden aralarında kavga çıktığını T • 1 

ekı 

ler, gazeteci ve dovetıner hazır bu. o· K o·· A ld soy1emiş ve: ayın er 
h.:nmuştur. Parti vllfiyP-t heyeti na. ~r ISml Uft Ç! I _ Kavga esnasında ne .yaptığımı 
mına bir boyan hıtabede bu.lunmuş 1 Kasımpaşa ve Balattaki halk ha- bilmiyorum, demiştir. Sorgu hnk;.mi Hılecik varidat kontrol menııl~ 
ve bu yurdun oçılış '>ebeplcrını ızah mamları dün açılmtştır Öğleden kendisini tevkif etmiştir. S~it Çanakkale varidat kontrol .1!ı-
eylemlştir. Yurt taleb:te~inden Jale Eonra ve bugün dairel~rm tatil cılına- murluğuna, Buldan ma!mUdilı::1 e)' 
de söylediği nutukta b!ıyüklere knrşı sı dolayısile merasını yarın yapılacak Kad~n Çorapları işi zet tahsisat müdurlüğü ikinci nıu~U· 
duymakta bulundukları saygtyı aıı. tır. Bcled ye şubeleri ve kaymakam- yizliğlne, Balıkesir m:.ıhasebe. ın.~ ıll· 
latmıştır. }ar tarafından gonderilen fakir ve Mesele Oldu rı.i Tahsin Hatay muhasebe mudüf fs-

Bundnn sonra yurt gezilmiş ve da. yoksullar, bu hamaml~~~:ı parRsı.z . • . ğüne evrak müdürlüğü memuru rlıl• 
vetliler hazırlanan btifcd•? nğırlan- yıkanacaklardır. Kcndılıgındeıı mıı. Sanayi Birliği umumı katilıı Ha- mail muhasebat u. Müd. meınll il• 
mıştır. rocaat ed.enler 7,5 kuruş ücret vere- ııt Gtileyüz dun A.nkara.dan ·g· e·l.mi;, g-una, Maarif muhasebesi 2 inci~"" 

T 1 b l a,71 iltifat ed,.n ırı .. w 
a e e ere ayn J ceklerdir. çorap fabrikatörlerıle bır goruşıne mcyyizi M. Turhan muhasebııt U 

11
e, 

Lutfi Kırdar, bir muddct ıstirah&t . yapmıştır. iktısat Vekaleti kadın ~o: müdürlüğü 2 inci mılmeyyıziığ~p. 
ettikten sonra diğer davetlilerle be- Hatay Vapuru Dün de Gclmedı 1 raplarınm .iki tip ü.z~rinde.1 imatın~ 1 Antalya tahsil kontrol memuru 

10
e, 

raber yurttan ayrılmışhı.rtlır. İzin almadan Köstenceye giden Ha istemektedır. Fabrıknl:ır yal~ız ıkı dülbaki İçel tahsil şubesi şeflığtlltl' 
Okul Kitabı l\1iisabakası t şilebi tevkif echlmck üzere ev. I tipin ihtiyaca kafi gelmlyeceğını ıd. Tçel tahsil şubesi şefi Tnhır Gııııltııı• 

ilk mekteplerde okutulınaıt uzere \:~ki gün beklendiği halde dün de dia etmektedirler. Mtitehllssıslıır da tep tahsilat şefliğine, Hatay nı kC' 

açılan Okuma kitabı musab:ıkasından lımanımıza gelmemiştir. Köstencc- fabrikalarda m~vcu.t m~klnt'l~rin h~r sebe müdürü Hamdi ~~hıuma,,t 011cil 
bir netice alınamamı~tı. Maarif Ve- d k reste "yüklemış olan vapurun tı.irlü sunl ipeğı lşltyebıkccğınl fa. mutanlığı muhascbecılığıne. <> rtbııl 
kfıleti yeniden bir müsnhnka aı;.mış. e~d ~ir arıza geçirdiğı veya tevkil kat ipek ipliklerinin makinelerin nu. kor muhasebe katibi Arıf l_st.' ııği· 
tır. Müsabakada blrincıliği kazana- ~eı b ~ üzerine keresteleri lede edip maralarına uygun olmamasından ~o- levazım amirliği muhasebe k.ntı~eJil< 
cak kitap serisi üç yıl mekteplerde ba e imek Uzere Romanyoya dön. layı metanetinin kaybolduğunu soy. ne Kelkit malmüdü.rtl Fikrı jjdı' 
okutulacak ve her sene mue1lifuıe oş ge ı k dirl ··d·· l"'ğ"' Sı ek m:ı1111 

düğü zannediliyor. eme te er. malmu . ur u une, ver .. . <i'~ıne• 
2500 lira verilecektir. İkinciliği ku. rü Fahri Suruç m tmuourllle11,ıı1· zan an muharrire bir defoya mahsus St;ruç malmüdürü .\li Si ve:~~ rlıi~iı 
olmak üzere 2500, lırn, üçüncü. dôr- müdürlüğüne, tahsilat muaı.ı ~ıı.l 
düncü ve beşinci gelenlere 500 er Lirn .. . . 

0 
Gemi'~• ı.ı 

ı inci mumeyyızı sma"l . dı.Jr 
verilecektir. miıdürliiğüne, Dikıli ma.~1111.1 r,ill• 

llamdi Gebze malmüdurlü~u.f1e•, ff1il• 
hasebat umum müdürlu~ti 2 ıJ1C• ff1ll' 

Bandırma İskelesinde 
l\1ahseri Manzara 

Bandırma (TAN Muhabirinden) -
Perşembe günleri buradan kalkması 
mutat olan vapur bu halta tren\ bek
lem~den gittiğinden yolculnn alama. 
mıştır. Bunu müteakip gelen TJyyar 
vapuru da tıklım tıklım koyun, kuzu 
ve kesilmiş et yüklü olduğundan yoL 
culara bu vapurda da yer kalmamı§-: 
tır. Bu yüzden Bandırma. iSkelesı j 
mahşeri bir manz:ırn arzedıyor. 

DEKORASYON 
Vltrinlerinıizdckl Türk parçalarını Uitf en eörUnUz. 

Bcyoj::lu. tstiklal cnddcsi No. 35:1 

meyyizi ~.e~~i ~~.arü. Veka~e:~e)')'ıı
hesebe muclurluğu 2 ı:ıci mu nıı.Jtl.l 
lığine, Ankara mill' e:nl~k ~~i eıtl' 
Memduh Maliye Vekf1letı mıl nııırt> 
lak memurluğuna. Muhasebat uevrııl< 
müdürlüğü memuru Sacide ~net 
müdürlüğü memurl~ğuna.ii~:)'vitl 
temyiz komisyonu 2 ıncl m ill <>
Hasan raportörlüğe nakıl ve taY 
lunmuşlardır. 



TAN 

ru;;ı.ı:;· 

~;=== 
: Ömer Rıza DOGRUL 

~de harbin ciddileştiğini ve· 
>. ciddileşmek üzere olduğu. 

en haberler geliyor. Fakat 
ere inanmak doğru değil. 

lsveç Almanyayı Protesto 
e başbyan harp uzun süre. 

~orveç'in kurtuluşu, bütün 
"ereceği netice ile tahakkuk 
·Bunun miiteaddit sebeple-

ile i: Almanyanın Şimale te· 
t.._ Yeni bir cephe kurmak pe. 
"""llnaınasıdır. 

Etti ve Bitaraflığının 
lhlil Edilmemesini istedi 

Ya bir yıldırım harbi ile 

~~·:?n~~i:::ka;da:~p~~::r~=~ Pazar Günü İsveç Üzerinde 20 Alman Tayyaresi Uçtu 
e onun kıymetinde oıan daha (Bitaraf devletleri mühim müdafaa tedbirleri almıya 
lttaddeleri kurtarmak istedi. sevkeden ,·aziyet devam etmekte ve bu memleketler bir 

harbi gerçi Norveçte bir ne.\ t ·· h ı · h 1 k · i hl b' t" 
edi. Ve müttefiklerin askeri ecavuz am esıne sa ne o mama ~ç n ç ır gayre '. 

lesiyl · t d ~. ti Fakat esirgememektedir. Bu husuı;ta aldı~mız son haberlerı e vaz ye egış . 
Yanın Norveçi bir siklet mer· sırasiyle yazıyoruz:) 

~'lltnak isteyip istemediği he. İSVEÇ : 
"lızuh etmedi. Almanyanın 

N'orveçi, geniş bir harp sa. 
~tnaksa, müttef'kler de ona 

bir alacaklar ''e N orvece bü. 
etler göndereceklerdir". Mak 

değil de müttefikleri oyala-
lniittefikler de, Alınanyaya 

'Yni siyaseti tatbik ederek Al. 
azami derecede oyalamakla 

edeceklerdir. 
Cephesi: 

- Yüzden Garp cephesi harbin 
eıı biiyük siklet mrkezi olmıya 
~decek ve meselenin yine ora. 

beklenecektir. 
efikler Almanyanın harbi Şi

fa'Yluasına bakarak kiilli kuv. 
te J\lnıanyaya buradan yüklen. 

110etini göstermiş olsalardı o 
"aziyet değ'şir, ve Almanya 

Garp cephesine yüklenerek 
'°1ıa vardıracak kati bir mu. 
k~~ girisirlerdi. Fakat müttefik 
"llını bir karar vermeden önce, 

Stokholm, 22 (Hususi) - Isveç, casusluğa karşı ihti
yat tedbirleri almağa devam etmektedir. Neşredilen bir 
kararname ile harita satışı yasak edilmiştir. 

İsveç hükumeti Alman tayyarelerinin İsveçin bitaraf. 
lığını ihlal etmesini Almanya nezdinde protesto etmiş 
ve bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesini istemiştir. 
Bu protestoya sebepte 21 Nisanda 20 kadar Alman tay. 
yaresinin İsveç arazisi üz~rinde uçmakta oldukları gö. 
rülmüştür. 

Bir İsveç avcı tayyaresi Goteborg üzerinden 2000 

metre irtifada uçan bir Alman tayyaresini düşürmilş
tür. Tayyare alevler içinde Goteborg civarında yere 
düşmüştür. İçinde bulunan 4 kişi kurtulmuş ve tevkü 
edilmiştir. 

İki Alman tayyaresi Gotland adasında yere inmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Hava dafii bataryalarının 

ateşi karşısında bu suretle hareket etmek mecburiyetin. 
de kaldıkları zannedilmektedir. İçindekiler tayyareyi 
yaktıktan sonra kaçmışlardır. 

İsveç hükumeti, Varmland ve Dalsland'ta 25 Nisan. 

dan itibaren ecnebilerin ikamet edemiyeceğini bildir. 
miştir. Varmland doğrudan doğruya Norveç hududu ya
kininde, Dalsland ise İsveç'in Batı sahili müstahkem 
mıntakasında bulunmaktadır. 

HOLANDA: 

Amsterdam, 22 (A.A.) - Erin ismindeki müsellfilı ba. 
lıkçı gemisi buraya gelmiştir. Kaptan, Erin'in Şimal De. 
nizinde bir Alman tayyaresi tarafından mitralyöz ateşi
ne tutulduğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan demir yüklü olup Holandaya gelmek. 
te olan Holanda bandıralı 951. tonluk Bernisse vapuru 
Norveç sahili yakininde batmıştır. Hadisenin torpillen. 
me neticesi olup olmadığı henüz malum değildir. 

BELÇİKA: 
Brüksel: 22 (A.A.) - D. N. B. Ajansı bfldlrıyor: Bel. 

çika ordusunda izinlerin ilgası karan kısmen kaldırıl. 

mıştır. 

Milli Müdafaa Nezaretinin bir tebliğinde deniliyor ki: 
Bu sabah Belçikanın Cenubu Şarkisinde Neufchzateau 

üstünde 3 Fransız tayyaresile yapılan bir müsademede 
bir Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bir pilot ölmüş iki 
pilot yaralanmıştır. 

Polis, Milli Müdafaayı aiakadar eden haberler topla
mak teşebbüsünde bulunan bir Holandalıyı tevkü et. 
miştir. 

. hareketinin ölçüsünil ta.r.Pı ki 
1 
Harbı· 

0 •stediler ve ayni "'içil daırcsin- .ı--.-.::..::=;;;._ _________ _ 

ltıukabel c tiler. K S ı• 
Başındanberi 

ı cepn sind•--ç15lf mühim ha. arar aa 1 
heklemeni.n doğru olmıyaca. Jngiliz 

~u~~:~i~~phesindeld muhare. Gittikçe Daha Alman ve 
~ıl büyük harbin sonunda de. k yor ___ . __ 1'"5? .• 

t t; ..: '-' DUJ m, harbin dilğiim ~ _ 
1 olan -2A"I' .... ı--1-A-: .. .ı- .... tr .. ın Zayiatı 
. 
lr kati muharebe, Norveç gibi Ritna, 22 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
esaretine uğrayan bütiin mem bildiriyor: Roma şehrinin teessüsü 
in mukadderatını kurtara. yıldönümü münasebetile, Duçe'nin 

~lll'ı dikkatten uzak tutulmama. 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz ma-ı de intihar eden Admiral Graf Von 
kamları müttefiklerin ve Almanların Spee cep kruvazörü, torpillenen Ad. 
3 Eylul 1939 danberi kaybettikleri miral Scheer cep kruvazörü, ismi de. 
harp gemilerinin listesini tanzim et. ğiştirilen ve şüpheli ahval ve şartlar 
mişlerdir. içinde Lützow ismi verilen Deutsch-

48 Saatte 
10 Tayyare 
Düşürüld~ 

--0-

lngilterede Mühim 

Askeri Tayinler Yapıldı 
Reuter ajansının Fransada bulu~ 

nan İngiliz hava kuvvetleri ne-ıdinde. 
ki hususi muhabiri bildirıyor: 

Hafta sonunda İngiliz tayyareleri 
tarafından Fransız hatlarının ::ırkası. 

na düşürülen iki Messerschmitd 109 
tayyaresinin ankazlan dün bulunmuş 
ve bu suretle son 48 :mat zarfında Jn_ 
giliz tayyareleri tarafında:ı Fransa
da düşürülen Alman tayyaresi adedi 
ona yükselmiştir. 

• İki
0 

tayyare - muhtemel clarak 
Alman tayyaresi - Shet1an:l odaları 
üzerinde uçmuştur. 1ngiliz t:ıyyarelc 
ri ve dafi topları bu tayyareleri Lom~ 
ha atmıya imkan bulmadan uzakla<:'. 
tırmışlardır. 

/ngilterede yeni tayinler 
Londra, 22 (A.A.) - BaşvekaJe. 

tin neşredilen bir tebliğinde erkfını 
harbiye reislerinin işlerinin çoğalma_ 
şı ve muhasematın inkişafı He daha 
da çoğalacağı nazarı itibare alın_aralt 
24 saat nöbet vazifesi ifa etmek ü. 
zere reis muavinlikleri ihdas ve aşa. 
ğıdaki tayinlerin kralın tasdikine ar
zedildiği bildirilmektedir: 

Deniz erkanı harbiye reis muavini 
amiral Tom Philipps, deniz erkanı 
harbiyesi ikinci reisliğine tayin edil
miştir. 

Fransadaki birinci İngiliz kolordu
su kumandanı Sir J ohn umumi 
erkanıharbi;ye ikinci reisliğine gcti. 
rilmiştir. 

Halen hava erkanıharbiye rei~i 

muavini olan mareşal l:'e\•i<:e bu P.rka_ 
nıharbiyenin ikinci :-eisliğin~ tayin 
edilmiştir. 

Bahriye nezareti şeflerinden Sir 
Cbarleııı Crownin hava konseyi i?.alı
ğına tayin edilerek hava nezareti is. 
tihsal servisi şefliğine gctirilece~i 
zannedilmektedir • 

Sovyet • İngiliz 11 eden bir nokta, harbi şimale 
~it llrn, başka yerlere tecavüz i. 
.. Perde olarak kullanılması ih. 

r. 

İtalyan milletine hitap eden sözleri. 
ni gazeteler, "Çalışmak ve silahlan. 
mak" ibareli, iri başlıklarla neşret
mektedirler. Tevere diyor ki: 

"Tarihte, milletler, daima "ilerle. 
mek veya seride kalmak" kararına 
varmışlardır. Bugün İtalyanın karar 
vermesi lazımdır. Menabii ve kuvveti 

Bu listeye göre iki tarafın zayiatı 
şudur: 

land zırhlısı. • 
Battığı bizzat Almanlar tarafından Ticaret Müzakerelerı 

itiraf edilen Blucher kruvazörü ile 
llnyanın Danimarka ''e Norve. 
etnıcsi üzerine her memle. 

lrıUdafaa tedbirlerinin hızlan. 
llsı bu yüzdendi. Bu da, Alman 
. ii tehlikesinin belki de hafif. 
;ı~e Yardım etmiştir 
~e Bitmedi: 

akat tehlikenin hafifleşmesi, 
tehlikenin bertaraf olması 

1l'lda değildir ve onun icin her 
e.ket biitün dikkatini vcJ bütiin 
1ni nıiidafna tedbirleri üzerine 

'le 1~tır. 
~t on beş giinlük hadiselerin 

• 
1 intıba, müttefiklerin, ancak 
harp hedeflerinin müsaadesi 

de Norveçe yardım edecek. 
,. ~unun için Norveçlilerin mu. 

artmıştır. Fakat hayati sahası değiş. 
memiştir. Kapılan ya1bancı bir dev • 
letin işgalinde bulunan bir denizde 
kapalı İtalya, kudretine uygun olarak 
yayılmak imkanından mahrumdur. 
Karar saati, gitgide daıha yaklaşıyor." 

Yeni İsveç Destroyerleri 
Londra, 22 (Hususi) - İsveç hü. 

kumeti tarafından İtalyaya siparişe
d len 4 destroyer İtalyadan hareket 
etmiş ve bugün İsveçe gitmek üzere 
Kartagenaya muvasalat etmiştir. 

İNGİLİZ ZAYİATI 
Royal Oak,Courageous tayyare ge_ 

misi, çarpışarak batan Gipsy ve Du. 
chess, Narvik önünde mermi isabet 
eden Grenville Exmouth, Daring, 
Hunter, Glownorm, Gurgga ve Har. 
dy destroyerleri, bir kaza neticesin
de batan Oxley denizaltısr Seahorse, 
Undine, Starfsh ve Rawalpindi kru. 
vazörü. 

ALMAN ZAYİATI 
Renown zırhlısile muharebe neti. 

cesinde hasara uğrayan Schamhorst 
zırhlısı, Norveç kaynağından gelen 
bir habere göre Oslo koyunda batan 
Gneisenau zırhlısı, Montevideo önün. 

kanunuevvelde torpillenen ayni tip. Londra, 22 (A.A.) - Reuter 3jan. 
sının diplomatik muhabiri, İngiltere

ten diğer bir kruvazör, battığı Al. 
manlar tarafından itiraf edilen Karls nır. Sovyetlerle iktısadi müzakere1e-
ruhe kruvazörü, Bergen civarında tn_ re girm.!k hususundaki projesine da~ 
giliz tayyareleri tarafından batnlan ir başka hiçbir haber alınamadığını 
iki kruvazör, bir Norveç kaynağın. yazmaktadır. Halihazırda cereyan e
dan verilen malumat~ ~öre Osloda 

1 
den müzakereler esnasında, iki mem 

batan Emden kruvazoru, kanunuev.
1 
leket arasında ticari bir anlaşma akdi 

veldenberi batan diğeri torpillenen . . h ı· ··s ·ı olup olmadıg~ı 
'k' k .. N ile .. .. d b t ıçın a va ın mu aı 
ı ı ruvazor, arv onun e a ıl'l- • • • ~. 
lan 8 destroyer. keyfiyetinın tetkık edıldıgı anlaşılı. 

B d b k b . k Al d • yor. Bu hususta harbın tevlit ettiği un an as a ırco man enız-

altıları müttefikler tarafından tahrip 
edilmişse de listeyi tanzim eden ma. 
kamlar bu hususta hiçbir tafsilat ver
memektedirler. 

vaziyet nazanitibara alınacaktır. 
Muharrir, ilk ileri adımı atmanın 

Sovyetlere düştüğünü ilave etmekte
dir. 

lstanbuf 

Tramvaylarının 

Akıbeti 
Yazan: B. FELEK 

Söz aramızda, bu sevgili araba. 
cıklann, yani İstanbul tram

vaylarının fıkıbeti hakkında gerek 
kendilerine, gerek onu sevenlere pek 
kuvvetli bir teminat veremiyeceğim. 
Çiinkii; bilhassa İstanbul gibi yoku
şu çok, sokakları dar bir şehirde, he. 
le bütün tamir malzemesini dışardan 
getiruıiye mecbur olan ve Avrupa 
harbi yüzünden bu işte pek büyük 
zorluklara maruz kalan tramvaylL. 
rmıızın akıbeti karanlıktır. Yani açık 
görüşilrsek bütün Avrupa ve Ameri. 
ka sehirlerinde olduğu gibi bizim 
tram~aylarıınızın da günün birinde 
raylarını sökmiye ve yerine ister pet. 
rol, ister elektrikle işliyen otobüsler 
ikame etmiye mecbur olacağının 
muhakkaktır. 

Falan yerden filan yere kadar a~ı
lahğı söylenen Prost planı caddele. 
rinde ferih ve fahur gezmek zevkini 
başka zamana bırakarak ş'mdiki ha. 
limize göre laf etmeyi daha pratik 
bulduğum için sevgili İstanbulumu. 
zun bu yegane ve en büyiik nakil va. 
sıtası hakkında kısa aklıma uygun 
gelen bazı şeyleri yazmak istiyorum. 

- Bu bahsi neden açtın, a Felek! 
Diyenlere de saygılarımla anede· 

rim ki; bugiinlerde İstanbul tram. 
vaylarının yedek malzemesi ve b&ZJ 
hatlann sökiilmesi gibi bahisler tı. 
zerinde görüşüldüğünü duydum da 
ondan söze karıştım. 

Şimdi lfıtfen beni dinleyiniz! 
Tramvay denilen nakil vasıtası ar. 

tık bir medeni şehir için kolaylık ol
maktan çıkmış ve kalabalık yerlerde 
seyrüseferi işkal eden birer engel ha. 
line gelmiştir. Akşam Üzerleri veya 
bayram günleri Köprü, Galata, Voy,. 
voda, İstiklal caddelerinin arzettifi 
manzara bu sözlerimin delilidir. Hep 
bu yüzdendir ki şehrin büyük cadde.. 
lerinde tek taraflı seyrüsefer usulil
nün tatbiki zarureti hasıl olmu' ve 
bu yüzden nakil vasıtalanna, yaya. 
lnra bile rahat geçit veremiyen ara· 
lık sokaklardan yol gösterilmek zaru.. 
ti hasıl olmuştur. 

Görülüyor ki İstanbulun bu seyri. 
sefer sistemi tamamen anormaldir, 
sun'idir. Bu anormallik te ya otuzar 
metrelik yollar acılınadıkça, yahut 
tramvaylar ortadan kalkmadıkça dil. 
zelmez. Birinciye ihtimal olmadığına 
göre. ikinci şıkkı mütalaa zarureti 
vardır. 

İşittiğimize göre tramvay şirketi 
idareyi hiikumctc devrederken depo
larında kafi miklarda yedek malze
me bulundurmamıya ve bir çok ta
mire muhtaç hatları da olduğu gibi 
bırakarak idarei maslahat etmiye 
dikkat etmiş. Onun için ıebekede 
şimdi bilhassa ray bakımından vazi. 
yet pek rahat değilmiş. 

Bugiinkii şartlar içinde ray getir. 
menin ağır miişkülfıtı ve ray fiyatla· 
rının yiiksek pahası da ma16mdm. 

Bence Belediye, İstanbul tramvay. 
larmın hiç değilse şehrin en çok lşlL 
yen merkezi \ ·e kalabalık caddelerin.. 
deki servislerini elektrikli otobüse 
tahvil etmek ve oralardaki raylan da 
sökmek için geniş bir plfın hazırla
malıdır. 

Zaten bir tramvay arabası otuz 
bin liraya gel'yormuş. İdarenin mfi· 
tcharrik vasıtaları da yeni değildir. 
Bunları da yavaş yavaş yenilemek 
lilzım gelecektir. 

etı beslenecek ve takviye edi. 
~ 4Inıanların müttefiklere kar. 
ı.:nacakları üsler tesis etmele. 

~~ ~an verilmiyecek ve Alman 
~nı yıprandıracak mahiyette 

·~ l' sey yapılacaktır. 

HADİSELERİN İÇYOZU ---·--------- Biitün bunlan derpiş ederek ray 

, llt ~orvecin de istikbali, bütün 
-

11 ."ereceği neticeye bağlıdır. 

'isicümhurluk için 

~ltlerikada Seçim 

~Gc:adelesi Başladı 
~I Ork, 22 (A.A.) - Vannspring 
t ~.ahat halinde bulunan Roose. 
it ~~aseticümhur intiliıabatı mü. 
b~'llli demokrat gençlE'.r birliği-

!- toplantısında söylediği LU

~ açll'ı.ıştır. 
ı:ı ~\'elt, Cümhuriyetçi partinin 
· ettigi siyasete şiddetle hücum 
tı v, fakat Reisicümhurlu[i:ı ye. 
!l~zetligini koyup koymıya

ıt' dair hicbır telmihte bulunms-

lıt\İteaı.. ~ • 
~ıben enternasyonal vazıyet. 

'it den Reisicümhur Roosevelt, 
lt.rtı Amerika devleti hükumeti. 
ı:>a erikayı gerek Asya.da, ~erek 
~it ~ harbe girmekten vikaye 

ao ll' siyaset takip etmekle be. 
Ilı lukkanlılığını d:ı muhafaza 

80Ylemistir, 

• 

• 

• 

'Alman yanın 1 tal yayı harbe sürüklemek için ba
hane aramakla meşgul olduğu göze çarpıyor. 
Londranın siyasi muharrirlerine göre Alman
ya, /ngiltere ile /ta/,ya arasında vukubulacak bir 
hadiseyi iki memleket araında harp rıkarmak 
için bahane sayılmasını istiyecektir. .. 
Almanya böyle bir bahaneyi bulduktan sonra Yugos. 
lavyaya karşı yürüyecek ve o zaman İtalya da Akdeniz 
sahasındaki menfaatlerini korumak mecburiyetini ileri 
sürerek Yugoslavya içinde ilerlemiye teşebbüs ede
cektir. .. 
Böyle bir hiidise vukuu takdirinde bilhassa 
Fransa, müttefiklerin Norveçte yaptı/darı gibi) 
Yugoslavyaya da yardım edilmesi üzerinde ıs· 
rar edecektir. 

Jt.. 
İngiltere ile Fransa, Italyanın "gayrimuharip,, olduğu. 
nu iddia ett · ği halde, Akdeniz memleketlerinden her· 
hangisini himayeye kalkışmasına razı olmıyacaklardır. 

* ltalyan gazetelerinin1 müttefikleri mütemadi-
yen darbeler yiyen bir vaziyette göstermeleri 
lngiltere ile Fransanın gözünden kaçnıamıştu·. 
Bir rivayete göre Almanya, /ta/,yanın vaziyeti-

• 

ni tasrih etmesini istemiştir ve Du ne~ı ıyatm 

sebebi de budur: 
Harbin baılamasındanberi Almanyanın Roma. 
dakl nüfuzu IKll'sılmakta ve "Mihver,, den bah
solundukça ltalyanlar bu kelimenin artık öldü
ğünü söylemekte idiler. 
Fakat Brenner mülakatından sonra vaziyet tle
ği~miş ve anlaşılan Nazistler, Faşistlerin lıiç 
olmazsa propaganda yolUe yardımlarını temin 
etmek istemişlerdir. Çünkü /ta/,yan propagan
dasının Almanlann maneviyatını koruyacağı 
tahmin olunmaktadır. 
Jtalyan gazeteleri de bu htzmetı yapmakta ge· 
~ikmediler. ... 
İtalyanın takip edeceği hattı hareketi tetkik eden Daily 
Telegraph'ın Roma muhabiri de şu sözleri söylüyor: 
"İtalyanın harbe girmiye hazır olduğunu sanmıyorum. 

Fakat Balkanlarda alınan ihtiyati tedbirler, son derece 
mühimdir. Şayet Almanya, Balkanlara karşı birdenbire 
bir harekete geçecek olursa İtalyanın da dahili vesair 
mahiyette bir takım sebepler yüzünden Dalmaçya sa. 
hilinde derhal harekete geçmesi, hatta Macaristan ile 
İtalya arasmda irtibatı tesis edecek bir koridor temin 
etmesi muhtemeldir. 

ve tramvay arabası yerine otobtts 
veya elektrikli otobüs getirtip İsten • 
bul tramvaylarını yavaş yavaş kal. 
dırmıya bugiinden başlamak, hem ik. 
tısadi, hem de şehrin seyrüseferi ha· 
kınımdan faydalı olur. Böylece, SÖ· 
külmiiş olan rayların iyi halde olan. 
ları sökiilmemiş hatlann yedek mal
zemesi yerini tutarlar, ray olarak 
kullanılamıyacak olanlar ise bilhaua 
dünyanın bugünkii halinde raydan 
çok daha lüzumlu hizmetlere tahsis 
olunab 

0

lir. 
Paris Belediyesi şehrin tramvay. 

larını, sanırım, on senede tamamen 
kaldırmıştı. Bizim şebeke ise Parisin • 
kinden çok daha kısadır . 

Şehir icin çok ciddi bir menu olan 
bu isin ehemmiyetle mütalaa edll. 
mesini, kıymetli Valimizden, muhte. 
rem şehir meclisimizden dilemek, İs
tan bullu bir muharrir icin bilmem 
biiyiik bir cüret teskil ed~r mi? 

Halifax, Japon Murahhası 
İle Yemek Yedi 

Londra, 22 (A.A.) - Lord HalL 
faks bugün öğle yemeğini, Jaon ha. 
riciye nazaretile dısardaki Japon 
sefaretleri arasında daha sıkı bir te. 
ması tesis maksadile muhtelif mem.. 
1eketlere gönlerilmiş olan Tatsuo 
Kauai ile Japon sefaretinde yemiş. 
tir 



iki Büyük Bugün 
Bayramı n·rden 

K utluluyoruz 
Bugün, Milli Hakimiyet ve Çocuk 

Bayramıdır. Bu münasebetle mem. 
leketin her tarafında merasim yapı. 
Jacaktır. Şehrimizde bu sabah saat 
onda Divanyolundaki Çocuk Kütüp
hanesinde toplanacak olan yavnıla. 
nmız, önde çocuk bandosu olduğu 
halde, Sarayburnundaki Atatürk 
heykeline gidecekler ve hususi me
rasimle çelenk koyacaklardır. 

Öğleden sonra 
Öğleden sonra saat 15 te kütüpha. 

nenin beşinci kuruluş yıldönümü 
tesit edilecek, müteakıben Bakıme. 
vinde yeni açılan Çocuk Sıhhat Ser
gisi ziyaret olunacaktır. 

Bu arada miniminiler, şehirde o. 
tomobil ve tramvaylarla gezinti ya
pacaklar, Sarayburnu Parkında ter. 
tip edilen eğlencelere iştirak edecek. 
]erdir. Ayrıca kendilerine sinemalar
da filmler de gösterilecektir. 

Fransız Tiyatrosunda yapılacak ô
lan müsamerede Işık, Boğaziçi ve 
Ş~ Terakki Liseleri talebeleri tara. 
fından temsil verilecektir. 

Gürbüz çocuk müsabakası 
Gürbüz Çocuk Müsabakası, öğle. 

den evvel Fransız Tiyatrosunda ya. 
pılacaktır. 

Bu müsabakada yalnız anneler bu
lunacaktır. Müsabaka, üç grup ara. 
sında olacak, birinci kısma 5 aylıktan 
1 yaşına, ikinci kısma ı yaşından 3 
yaşına, üçüncü kısma da 3 yaşından 
7 yaşına kadar olan çocuklar iştirak 
edec•ktir. 

Gürbuz miniminileri mütehassıs 
doktorlardan mürekkep bir jüri he. 
yeti seçecektir. :Müsabakadan sonra 
birinci, ikinci ve üçüncü gelen yav. 
rulara muhtelif hediyeler verilecek. 
ti:. M.~sabakadan sonra anneler için 
hır musamcre de tertip edilmiştir. 

Çocuk balosu 
Saat 14 te Maksim salonlarında 

çocuk balosu başlıyacaktır. 
Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu 400 

çoc~ğa 4000 liralık eşya dağıtacak, 
Fatıh şubesi 3000 çocuğa şeker ve 
Fener nahiyesi de 68 çocuğa elbise 
tevzi edecektir. Ayrıca her kaza ve 
nahiyede çocuklar için muhtelif eğ· 
lenceler tertip edilmiştir. 

Dün Be~oğlu Halkevi Sosyal Yar
dım Şubesı. 104 çocuğa elbise, ayak. 
kabı. çorap vermiştir. Bu vesile ile 
yapılan toplantıya. Sosyal Yardım 
Şubesine teberruda bulunan zevat 
davet olunmuş, kendilerine izahat 
verilmiştir. Bunu çocuklar için hazır. 
lanan çay ziyafeti takip etmiştir". 

• 
Ankara, 22 (A.A.) - Çocuk Bay. 

ramı dolayısıyle Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu bütün Türk yavrularını şu su
retle kutlamnktadır: 

Türk yavruları Bayramınız kutlu 
olsun. 

Şefkat kaynağı ulusumuzun yardı. 
mı ile sizin refah ve saadetinize ça. 
hşan Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkzi Bayramınızı kutlar ve yurda 
Cavdalı uzuvlar olarak vetismenizi 
diler. 

ASKERLiK İŞLERi 

EmlnCSnO Yabancı Askerlik Şubesinden: 
1 - Devam etmekte olan ihtiyat yok

lamasının günleri aşağıda gl5sterilmlştir. 

üzere 25 Nisan 940 günü sabah saat 9 da 
&11beınizde bulunmaları tekrar illtn olu-
nur. 

• Sarıyer Askerlik Şubeaınaen: 
Evvelce tebliğ edilmiş günlerde yokla-

SPOR: 

Atletlerimiz 
Muvaffakıyet 

Kazandllar 
Kahire, 22 (A.A.) - Dün buracla 

Tiırkiye -1\lısır atletizm müsabaka~ 
larına büyük bir seyirci kütlesi o. 
nünde devam olunmu~tur. Türk at. 
!etleri yeniden büyük muvaffakıyet
ler kazanmışlardır. 

11 O metre manialı koşuda Faik bi. 
rinci gelmiştir. 

1500 metre koşuda Rıza, ayni za. 
manda ·Mısır, Türkiye ve Balkan re. 
korlannı kırarak birincllik kazan
mıştır. 

400 Metrede Goren birinci, uzun 
atlamada Muzaffer birinci, Faik Ü
çüncüdiır. 200 metrede Faik ikincilik 
kazanmıştır. Sırıkla yükse:t atlama. 
da Akın üçi.incü, disk ntmada Ararat 
yine üçüncüdür. 
Şimdiye kadar yapılan müsabaka. 

ların umumi tasnifinde Türk ekibi
nin altı birinciliği vardır. Halk, Türk 
atletlerini şiddetle alkışlamı§tır. 

Yoksul Çocuklara 
Y ard.m Faaliyeti 

ilkokullardaki Yoksul Çocuklara Yar· 
dım Cemiyetleri Blrllğlnden: 

İstanbul şehri içindeki resmi ilk okul
larda halen 74.488 talebe bulunmaktadır. 
Yapılan son araştırmalarda bu çocuklar
dan 14.526 sının yoksul ve yardıma muh
taç olduğu tesblt edilmiş ve İstanbuldnkl 
ilk okul yoksul talebesine yapılan yardım
lara bir kat daha hız verilmiştir. 

Son on bir aylık çalışma sonunda İstan
bul Hk okullarında bakılan çocukların sa
yısı 7725 den 10.869' a yilksclmlş ve her l 
kazana yoksul çocuklara yapılan elbise, ' 
kitap vesaire yardımlar geçen yıllara nıı
zaran çoğalmıştır. 

Partinin gnyc ve programı içinde yoksul j 
çocukların manen ve bedenen gelişmesi i
çin çalışan yarclım cemiyetleri birliği fa
aliyetini daha genlııletccek ve ilk oluıl 

yoksul çocuklarından hiçbirinin bakımsız 
ve yardımsız kalmamasını sağlıyacaktır. 

2 - İzdihama meydan vermemek ve 
mükelleflerin işlerinden geri kalmamaları 
için müracaatlar l.lfın edilecek günlerde 
'apılınalıdır. 

3 - Bir dofum yoklaması bitmedikçe 
diğer doğumun yoklamasına gcçilmiyecc
ğinden herkesin doğum sırasını gözetmesi 
~ır. 

mal?rı yapılın~ olan Sarıyer kazasının , ••••••••••••~-. .. 
Ycnıköy nahiyesinin köy ve mahallelerin-

den yoklamalarını yaptırmıyan ihtiyat e-ı Mu··n·ır Nurettin 
rattan 311 - 320 doğumluların 24 ila 26 1 

4 - 317 doğumluların yoklama günleri 
22 Nlııan pazartesi, 24 Nisan çarııamba, 25 
Nisan perşembe. 

318 doğumluların yoklaması 26 Nisan 
~a. 29 Nisan paı.artdi, 30 Nisan salı. 

319 doğumluların yoklaması 2 Mayıs 
perşembe, 3 Mayıs cuma, 6 Mayıs pazar
tesi. 

320 doğum].ul:ır 7 Mayıs salı, 8 çarşam
ba, 9 Mayıs perşembe, 10 Mayıs Cuma. 

5 - Yoklamaya gelcccldcrin nüfus hü
viyet cüzdanları, askerlik ettiklerine dair 
resmt veslkalan ve oturdukları mahal za
bıtasından musaddak fotografiı ikamet sc
neUerinl beraberce getirmeleri meşruttur. 

6 - Her üç doğum. için 13 Mayıs pa
zartesi gUnU yoklamaya yetisemiyenlere 
tahsis edilmiştir. 

nisan 940 ve 321 - 331 doğumluların da 27 
fiti 30 ıtisan 940 tarihlerinde &Ubeye ge
forek yoklnmal:ınnı ynpt.u:ınaları ve hnı-ic
te bulunanların bu iş için bulundukJarı 

mmtaka askerlik şubekrinc murncaat ey
lemeleri tekrar ilan olunur. 

Mlid:le?umumiliğe 

Davet 
lstanbul C. M Uddelumumlllgırıucı~ 
İstanbulda bulunduğu anla~ılan Hopa 

htıklmi Şevket Altındağın mcmurlyetlmlze 
müracaati. 

YENi NEŞRlY AT : 

\'e Arkndaşlari 

l\lev:simin SON KONSERİ 

Yarın Akşam 
Saat 9 da 
Beyazıtta r,..,._,.., I # I I .# ,..._ 

'MARMARA! 
~ .... ,._-"..l~'-1,,,, I' Sinemasında ' 
DİKKAT: Localar ~atılmıııtır, 1 

Biletler nz kalmı§hr, biitiin 
yerler numaralıdır. j 
~---T~efon: 23680 1 

TAN 

• - Bir Sürpriz!. (J 1 em ası 
lstistıaen Bugütı iJlatinelerden itibaren 

GİNGER R O GER S' in 
DAVİD NİVEN ve 

,.e dünyanın en küçük Aktörii (G AYLIK) B AB Y J O il N 
tarafından yaratılan \'C bütün ~ehir halkını gi.ildiirccck olun 

MAT M AZ E L ' in B E i 
Fransızca sözlii Komediyi Tnkdim ediyor. 

Senenin en şen \'e en eğlenceli Komiği olnn bu filmde bizzat 
G İ N G E R R O G E R S tarafından yaratılan me§hur 

Boston Dansı müsabakasını göreceksiniz. 

lfl//l ................. ""' .................. IEllll ... m 
Y A R 1 N AK Ş A l\f 

MELEK 
Sinemasında 

2 Saat Eğlence - Zevk -

Neşe ve Kahkaha 

ZDGIJ 
Mil.Y 

İhtişamlı ,.e zengin snhnclcr içerisinde geçen nefis bir film. 

Baş Rollerde: JANET GA YNOR - PAULETTE 

GODDARD DOUGLAS FAiRBANK JR. 
Ayrıca: METRO JURNAL En son dünya ''C harp havadisleri. Nu-

'-ı marah biletler bugünden aldırılabilir. Tel: 4ll868 

~ ............................... ımııı .. m!l•Jm3lmll .. .. 

Ç ~ M ~ER lbDT /AŞ Sinemasınd: 
~filli Bayram münascbetile müstesna olnruk Bugünden itibaren 

Fevkalade Cazip, eğlenceli, kuvvetli, har<!ketli 

2 BÜYÜK FİL 
1 - FERANAND GRAVEY'in en büyiik muvaffakıyeti 

Gaip 
Dramların en harikultıdesi 

2 - Siucnıa Yıldızlarının en sevimli ve en gözii yılmaz atleti 

NOAH BE R R Y 'ni 

l'\luha~·yelenin düşünmeye cesaret edcmiyeccği bir film 
DİKKA'I': Bu ikinci film Tiirkiyede ilk defa sinemamızda gösterilmekte 

.,, iLA VETEN : Renkli SİLLİ SENFONİ 

l 
12.30 Progrnm ve memleket s:ı ı 

12.35 Ajans ve metcoroloJl h bcrlc e 
Müzık. Çnlanl:ır: Ru~en Knm, vecılı~I 
det Kozan, Rcsat Erer; Okuyan! r: ~ 
yen Senar, Muznflcr İlkar, 13.30 -
Müzik: Sinema sesi (Pl.). l 

1 

18.00 Program ve memleket sanl ı 
18.05 l\füzfü: Scnloıtik muzik CP1• ~ 
Konuşma (Çiftçınin saati), ıs.55 
saat, 19.10 Memleket t aya ı, 

1 meteoroloji hnberlcri, 10.30 MLiZil'~ 
iivan ve sc.'llnilerden mürckkeP ıı ~ 
\nkara rndyosu küme ses "c s ~ 
İdare eden: Mesut Cemil; 20.15 ~t 
(Çocuk EsirgPmc Kurumu tara ?Jo; 
20.30 Müzik (Fasıl heyeti), 21 15 t,; 
Kuçiık orkcstrn, 22.15 Memleket 5 

11, 

1 
rı , ajans haberleri; ziraat, e hnın -

2
1
g5 • 

, kambiyo nukut borsası (Fiyat), 2 ~,,ti 
zik: Cazband (Pi.), 23.25 - 23.30 
program ve kapanış. 

&:nebi lstnsyonlanndıı 
Türkçe Neşriynt 

8
• rı: 

Belgrnd: Saat 19 dıı kıs:ı dalsa 4 ' el' 
Saııt 19,45 de kısa dalga 40, orts• ~ 
255; Tiran: Sant 20.15 de kısa dalil~, f 
de; Roma: Saat 21,30 da ort:ı da ~o 51 

Londra· Saat 18.55 de kıs:ı ~ l 

TEŞEKKÜR ~i, 
ıı'tı11 

Osman l\1ü U!za SEYN11 iıİ ith 
Vefatı münasebetn ailcJ11 rs ~. 
büyük kederini, mektup, tcfg ll~ 
veya çiçek göndermeJdc ,·c :ıf ~ 

1 nazc merasimine gelmekle J"'°ı 
#ı ____________________ .,. ____ ..,, laşan bilcümle :ıln·oho ..r"jıtti 

Dünyanın zevkine doyamayacağı... ne nınayaca_ğı forınu:ın ctorin rninnctıer 1 • s 
Hafta yaklaşıyor. sunar ve sağlık dileriz. ·ıc"İ i 

Merhumu~~ Şarkılariyle büHin göniilleri mcstedcn, Dnnslariyle biitiin insnnları çıl· 

dırtan - F R E D A S T A İ R E Eğlence yerlerinin Baş döndiircn 

giizelliklcri arasında yarattıi:rı en son \'C en ncş'cli .filmi 

DANSINz F 
FRED ASTAIRE 

Perşembe ak~anundon itibaren 

ve JOA FON Ai E 

L 6_ "1 C:!!! Sinemasında 

ÖLÜM 
ııJ11 s 

lsmnoul Müftüsü Bay ~1e ,rlt" '~ 
Fehminin biraderi, gazeteC1 ~"' 
daşlarımızdan Talat Miihnt ll~b'g; ~tı 
rinin dayısı Ahmet İhsan l\i~! o 

1 sabık idare müdürü Em.in isı:ı:ı ffl11" ~ 

• Emlni5nD Aakerllk Şubealnderr. 

e HALIHAZIR HADiSELERiNiN AY· 
DINLIGI ALTINDA HUKUKU DÜVELİN 
iSTiHALELERi - Hukuk ilmini yayına 
kurumu taralından neşredilmekte olan 
kon!cranslcr serisinin 56 ve 57 nci cüzleri 
çıkmıştır. 

----------------------------~ ~-. ........................ a•EAA!lllCSllll:l .... ~.~MBKIMMilll:IMiEil ......... ICIJ' 

1 

çar olduğu hastalıktan kurtııl1151 ıııv 'ıt. 
rak dün vefat etmiştir. Ccnat~dıl"l" lıtdi 
gün Kurtuluştaki evinden k8 jjfl \~ 
rak cenaze nnmazı Beyazıt c~eıı ~ 
eda edildikten sonra Mer:ıccı 

Topçu yüzbaşı Ahmet oğlu 303 doğumlu 
Faik Kelkit (321 - 15) pek kısa bır za
manda şubeye m!lraca:ıti. 

NİŞAN - Divanı Muhasebat mü- İzmire Giden Kafile 
rakıplarından Ali Görk kızı Fıtnat Trabzonda Beraet Eden 

Şeker Tüccarları 
mezarlığına defnedi~ecektir. / . t 

• Bqlktaı Askerllk Şubeainc:ı~n: 
Askerlik vaziyetlerini tesbit etmek üze

re şubeye muracaatıan evvelce ilfın edil
miş olan Jand:ırma eratının scvkedılmek 

Baha DUrder tarafından Halide Edip, ha
yatı, san'ati hakkında toplu hükümler, bü
tün romanlarının ana haUarla hulasası ve 
meilnden müntehap parçalarlıı neşredil
miştir. 

Görk ile Siyasal Bilgiler Okulunun Hukuk ve İktısat FaKti1teleri tale-
1937 - 38 mezunlarından Yedek Su- belerinden 150 kişilik bir kafile dun 
bay Hayati Kumbut'un nişanlanma- sabah İzmire hareket etmiştir. Talc
ları, Bay Ali Görk'ün Ankarada Ke. beler, bayramı İzmirde geçirecek ve 
çiörendeki köşkünde yapılmıştır. İzmirlilerin misafiri olarak leyli mek 

Yeni çifte saadetler dileriz. tcplerde yatırılacaktır. 

Trabzon, (TAN) - Şeker fiyatla
nnı sebepsiz yere yükselttikleri iddi
asile mevkufen muhakemelerine ka
rar verilen şeker tiıccarları, beraet 
etmişler, serbest bırakılmışlardır. 

Hava Kurumu Balosıt ıı . 
Türk Hava Kurumunun . 1st~~ı1 

ŞU'besi tarafındnn tertip edıle~ { 
balo, 27 Nisan Cumartesi nkŞ }<ti! 
katliyan salonlarında verilece 

-- Nereye g!tti? Tepeye iezmiye mi? 
.Kadın, sol eli ile aşağıları liman tarafmı gös. 

tcrerck 

- Oh! Hayır bayım. Şehre gitti, dedi. 
Fakat, artık kadın ruhunu tanıdığını sanan Han. 

n Pıyer, sağ.na dönerek, tepenin tcn'm yokuşunu 
tuttu. 

Gün, l.urşnni ve soğuktu. Ağaçlar ç1ı;lak ,.e y~l 
hemen hemen ıssızdı. 

Arenes ~:akınlarına vardığı zamnn, yan taraftaki 
patikada iki kışi gördü. Biri kadın, öbüm erkekti. 
Cincilla bır mantonun gümuşlü parlaklığını farkeder 
gibı olmuştu. Adımlarını sıkıştırınca, Vauyanın ince 
ve çevils viicuuü ile o kadar karakteristırt olan yürü
yüşünü gideceği yeri bilmeden yürüycn!ere m::.:ısus 
o takatsız ve 1.nygısız yürüyüşünü tanunakta gecık
ınedi. 

Yanında, koluna girmiş bir adam vardı. 
Uzun boyu, dik omuzları ve ince beli, gençliğini 

oelli ediyordu. Konuşmadan, ağır ağır yürüyor}ardı. 
Hanri Piyer kanının şiddetli bir cıalgalanma i'c 

şakakl.ıırıntı c.olduğunu hissetti. Kalbi şiddetle 

çarpıyordu. Onlsrn yaklaşıncaya kadar adıınlannı 
hızlandırdı, sonra durdu. 

Orada o]u~ııu anlamış gibi, Vanynnin yanında. 
ki erkek te du~du ve dinler gibi birden hare~etsiz 
kalıı kaldı. Fakat geriye dönmedi. K~ndilerıni takip 
edeni görmek içın dönen Vnnya oldu. 

Hanri l'iyerı farkedince, Vanya, hafüçe sarsıl. 
dı. Sonın dclıksnlıyı şaşırtnn bir ha:-eketle, parma. 
ğmı ağ~a gotürerek ona susmasını ~nbih etti. Ar
kadaşına donünce, açık ve yüksek sesle: 

-- Park bekçisi, dedi, sonra kenara .~kilerck, 
Hanri Piyerc önıerine geçmesini işaret ettı. 

Hanri Piyer tereddüt etti. Ama, meçhul adama 
ıöyl bir bakıs fırlatınca. fotr saokasnwı kenarları 

El LI 1 
1 

Yazan: Annie Vivanti No. 
altında mavi b':- çi!t,büyük gözlüğün parıldadığını 

gördü. Onun kör olduğunu anlndı. O zaman, t~k ke
lime söyltmcden Vanyanın sessiz emrine itaat ~ttt 
Yanlarından geç:erken, Vanya gülümsedi. 

Hanri Piyc>rğ hızla ikisini geçti. 
Bu adam 1'.iın olabilirdi? Vanya ona, böyle blr tc>. 

liıketin dE.rbesiııc uğramış bir dostund:ın veja bir ak. 
rabasından hiç bahsetmemişti. 

O akşam sevgilisine gitti. Kadın, solgun ve he-
yecanlı, kolları arasına atıldı. 

Delikanlı, Vanyanın yüzünü araştırarak• 
- Beni çağ.rmışsın, dedi, neden? Ne old:.ı? 
Oteki ona sokuldu ve ağzından opti.ı. 
Delikanlı oııu itti: 
- O bugünkü genç, kimdı? 
Vanya htmen cevap vermedi; o zaman aemmnıı 

sorgusunu tekrarladı. 
Kadın, o gencın adını söylemeden önce bir da. 

kika daha düş;mdü. Nihayet: 
Valter Schmidt, dedL 
- Valter &chmidt mi? Bu ad bann yabancı de. 

fil .. 
Hanri P.ve:- düsiindü. Vanvanın acık renk ııöz. 

RIE 
13 Çeviren: SINANOGLU 
lc?rmde bır endişeli bakış şimşekleniyordu. 

- Valter Schmidt .. Bu adam hakkındn iiımgımı 
şimdi hatırlayamıyorum. Bir acaip ~ukaye işittim 
ama .. 

Sonra v·ıınyayn dönerek: 
- Bir harp malulü mü? Diye sordu. 
Kadın l::a~ını salladı. Acele acele: 
-- Haytt! dedi. 
HP.men ceııkanlıyı çekti, yanına oturttu Onu bu 

mevzudan t1zaKlaştırmak için kendisine bir çok şey. 
lerden bahsetti. Bunlar arasında Gilles'in M'Jntecar
lo ekspozisyonunda gördüğü yeni bir tablosunu an
latı: 

Ranri Pıyc.:-, masum masum: 
-Gilles'ın mi, şu badanacanınJnı, diye söylendi. 
Ve sanate C.air bir münakaşaya dsldı. O söyJf'.r-

ken, Vanya. hu.yalı gözlerini ressama dikmiş olduğu 
halde büsbütün başka şeyler düşünüyor Ju. 

XVIII 
Güneşli stüdyosunda, Hanri Piyer, beli deri bir 

kemerle sıkılı ış gömleği sırtında, saçları alnma dö
külmiiş, resım yapıyordu. Fırçası ile, zifir renkte göl.. 
gclcr arasında, sert bir gövde üstündeki viize oarlak 

-~ ---- ~ııP.. 
nıadeni !'<'..rut darbeleri çırpıştırıyordu. Nıyeti bU 

loya "Güıı<::-ştt: kadın" adını vermekti. ·ıtı 
Kapının zıli çaldı; elinde paletle, açmıy.:ı g~ıle 

E~ikte iki kişi duruyorlardı. Büyük bır stirprı ctı 
Hanri Pıye.r bunıardan birini tanıdı: Bır giın °~ı.JI 
Vanyanın .ıtoluncir. gördüğü kör gençti. Şapk~stloı
geniş kenarı altında, iki koyu leke, buyuk 111avı gı;ll· 
llik~r vardı. Obürü ona yoldaşlık .:d:-n bir u~:ıaıı1' 

Hanrı hyeı, şaşırmış, biraz da muzt!lrıp sel 
ladı. 

Eştkte dımeik duran ziyaretçi: 
- Rahatsı:.. ediyor muyum'! Diye sorcıu. 
- Ne a<:mek? BilakiF' 
Kor, Almnn şivesi fü. ı.ıı~" 
-Adım Schmidt'tir; sizıc ~vuu;oıucıh ı:s.-_vvsı> 

dedi. 
- Bu1urun. girin rica ederim. c" 
Hanri Piyer. stüdyoda zıyaretçiye ıuıavuzııl~tiJlı 

mek için cliıı! uzattı; Fakat öbürü ;e~:ıld.l. Bit, tsı1" 
daima uşağının kolu üstünde tutuyordu. EmnıY" 
lik gosteren hır eda ile: 

- Burada başka kimse var mı? Diye sordll· 
Sesi biraz tıtriyordu. 

· Hanr. Pıyer onu temin etti: 
- KiırSl' yok, kimse yok. ır~t· 
O zaman Jrcr, uşağın kolunu tutaraK ıçcrı ~ 5w 
Hanri Piyer. delikanlıya doğru bir koıı.us 

'ı:reY.: 
- Oturun, rica ederim. dedi. _ cıoğ· 
Fakat cıbt.L ü bunun farkına varmadı: uşsga yıe~ 

ru done.re! yavaş sesle. almanca bır şe:}'leJ 50 

Ne dedıgı.c: Hanr• Piyer anlamadı. ı1 tı· 
u~. ıtıl ra.<:Jmle eğilerek selamladı ve ç t 5ot" 
lki genç arasında bir an sükCıt hakım oldU·rctc:>

ra Hanri Piyer, maroken koltuğu yeniden ıf~a 
sine doi?ru smdü. 'D~vamı var 
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NE BEDELi 

Ecnebi 

1 Sene 
6 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

Örleri de 
trol Edelim 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. .. .. 

Q İr oku~ ucu, bize gönderdiği 
....,, ıtıektupta l}U satırları ~·azıyor: 

Geçen gece, ıncma donu u, bir tilı lu 
en otobusu beklemekten u ndı <.1 
tak ye atladı . F kat. kc kı bınmez 

Bız daha yerle meden otomo
Olt gıbi fırlad . Sofot, rabayı 
&üraue sürüyordu ki, sekız on mct
bir, ba ka bir kaz atlatıyor ve heyc-

gitUkçe sar. rıyorduk: 
' .ı\rkada : O k d r acele i imiz yok' 

:Yavaş gidelim!" dedı •. Fnkat bır 
tutturmuş olan ofor, bu ricamıza 
lanıadı. Nıhayet, Fatıhe gıdccekkcn, 
~de taksiden indık "e evimize sağ 
iidebilmek için, ba ka bir rabay:ı 
ı:necburiyetınde kaldık· E er Be

an Fatihe k d r yay yum eyd !;:, 
bir otomobile binmekten daha az yo
llk: Cunku sarho oldugunu anladı
IOförün. bize bır an evvel kavusmak 
tniz evimizi bır d h hıç gosterme

ltıunıJtundu:" 
~unu, vatanda ların ela. 

llanıına alakadarların dikkat 
tını çekmemizi rica ederek biti. 
h11 okuyucunun ne kadar hakh 

h.-- ıneydanda. 
~riyetinden mü teki olmadığı. 

!JOtôr vatandaslar arasında. ma. 
f, bu okuyucumuzun rastladığı 

•-"azife halinde sarhoş bulunan. 
,.. Vardır. Halbuki, vazife halinde 

bir şoförle, cinneti muvakka. 
letirıniş bir eli silahlı arasında 
• k bir fark yoktur. Değil sarhoş. 

sinirleri bozuk kimselerin bile 
ltaiyon başında bulunmaları. va. 
lşlann hayatlanna emniyetleri. 

~•lt11n hir atlettir. itekim, bu. 
"1iaaline, bu yaz kendiınis de acı 

\ı •tırette şahit olmuştuk: Vazifele. 
\ı. 'örmek üzere Edirneye giden 
~aşlaramızı getiren soför. bir lils
~ Patlamasına sinirlenmiş. araba. 

hu hiddetle son ürati vermis \'e 
~1lretle hazırladığı kaza) la. arka. 
rtnıızın ağır yaralar almalarına, 
llllç bir ölüm tehlikesi atlatma. 

' sebep olmu hı. . 
'-tıun içindir ki. oförlerin 'azıfe 
da sarhoş olmamalarını temin 
•dile yapılan kontrol cok daha 
eştirilmelidir. Sık sık sahit ol-

l haşladığımız vakıalar, ve kaza
Son zamanlarda sıklaşması. bu 

bolun zaafına delalet etmekte. 
8albuki, hatırlatmak isteriz ki. 

bozuk olması, alabaların bo
Obnasından çok daha tehlikelidir. 

~ lan kontrolde gösterilen dik. 
IOförleri kontrolde de gösteril. 

~ , bazı otomobiller, ibarete yol
"-. '-tİYan cehennemi birer nakil va. 
.,._ olmaktan kurtulamaz! 

~Bir Hav:dis 
,.)le \ir garip havadis okuduk: 

\&..' .\)oaspaşada Selime Hatun camıı o
lıt."'daki Arnavut kaldınmları parkeye 

olunmak üzere sokillmuştu. Arad n 
'ı.:_• Zfıınan geçtiğı halde yol hllli yapıl
~"lllttır. Bu işlek yol, bugun, geçllmuz 

lıaldedir Parke ta tarı halk tarafınd n 
! :'<'ıkç , yolun y pılmıy cağı söyle-

~'at., bu handise inanamadık. Çün. 
S ~tanbulun imarı~~da.ki hi~etles.. lllkar edemiyecegımız Lutfı Kır. 
~ • bir caddeyi tamir için, halkın 
~ '-eleliği yapmasını istiye~~ği~e 
u'1 veremiyoruz. Bunun açındır 
'\iıce, bu havadisi yazanlar, hak. 
~~lr taarruzda bulunmuşl.ardır.B~r 
\ daha tekrar edelim: Bız, tenkı
~ tlddetli tenkide taraf darı~. ~akat 
~r ithamlarla, çalışan bır ıdare 
>ı"e ilin şevkinin kırılmasından da 
~ hu şehrin zarar göreceğine ka
tlı...~ tt.. kanaat de bize, münekkitle
~ 1'\akfıl olmaya du et etmek ih-
1~ duyuruyor.._ 

'1eıne Emerken Boğulan 
11 ... _ Zavallı Çocuk! 

t ~ isminde bir kadın, bundan 
~'411 ~el Haseki hutahanesinde 
~ ~ doğurmuştur. Halide evvel
~ı~ Çocuğunu emzirirken uyuya
~ Çocuk /a nefes alamamış, bo
)t lil olmiıŞtiır. Tabibiadli 'hadise
\t~Pheli gormiif, cesedin morkta 
·~ lüzum gösterm~ti1'r 

ı· A 1"' 

ltalya, Akdeniz hakimiyetini ele almak için ötedenberi deniz inşaat1na büyük 

ehemmiyet vermiş 

Bu yazı italvan 

ve son senelerde bu husustaki gayretini 

donanması hakkmda size bir fikir vermiye 

büsbütün arttırmıştır. 

yarıyacaktır. 

o o o 

Bugünkü italyan 
DO NANMAS I 

1 talya Akdenizde cme~lerm 
tahakkuk ettirere.K istedık. 

lerini elde edebilmek icin kuvvetli 
bir donanmaya ihtiy~ olduğunu 
ve Akdeniz hakimiyclinın elde bu
lundurulması H'ızım gcıdığini <'Ok 
evvelden takdir edı>rc>k deni;.: insa
atına mühim bir.yer .ıyıım!., ve 
hayli kabarık bir in :ıat progrn:ni
le donanmasını her gc en gun b:. 
raz daha arttırarak lcuvvetlenllır_ 
miştir. Bugun Akdenizde maneo/. 
ra yapan İtalyan birınd \'C :kinci 
filosunun cüzutamları her bakını_ 
dan kuvvetli ve adet itibarile de 
çoktur. Bilr 'l:;sa İtal.)'all dcnizr hı 
filosu adet itibarile düny~:c .. n 'lirin- • 
c; safta gelmektedir.Bundan baı;ka 
İtalyan donanmasında "Nelson sı. 
mfı" denilen dort :ıdet hattı harp 
gemisile de 940 temmuzunda tnk
viyc edilmiş olacaktır ki, b?J dört 
gemiden ikisi Iuılcn el marıınay<l il
tihak etmiş vaz\yettedi-. 

Bugiınkü İtalyan doı\aııması. en 
yeni ve modern silah:an laşı:an 

her boyda ve her cinste geınilcrdt'I 
mürekkeptir ki, onl m da şu şekil
de tasnif edebiliriz: 

Hattıharp gemılerı . 

Bu sınıf gemilzrdcn İtalyan 
donanmasında en son ins.ı 

edilen ve ikisi bu t~mmuzd ı vazi
feye alınacak olan "Nelson ' sınıfı 
35 bin tonluk dort hattı 'harp ge. 
misi vardır. Bunlar da Littorıo. 
Vittorio Veneto, İmpero, Romn 
hattı harp gemileridir. 

Vittorio Veneto ve Littorio is
ıtninde&i gemilerin planlan 9 4 te 
yapılmıştı. Ayni sene içinde inşa. 
sına başlanarak 939 nihayetinde 
denize indirilmiş olac·ıklaı dı. öu 
iki gemi ile birlikte 938 a~ in··ası~ 
na başlanan diğer. iki geminin de 
inşaatı tacil edilmiştir. Bunlnı 940 
temmuzunda vazifeye ba~lamış o
lacaklardır. 

Bu gemiler 30 mil süratte ol.ı. 

caklar ve 9 adet 38.1 santımetıelık 
topla ağır bataryaları ve 12 adft 
15.1 santimetrelik •opla vasat ba
taryaları donatılacaktır. Bunlardan 
rr.aada 12 adet 9 santimetrelik top
la ve 20 adet makineli tüfek ile de 
hava bataryası teçhiz edilecektir. 
Bu gemiler ayni zamanda 4 tayya. 

• 

~an: H. KORUR 

Jtalyulllarm yem mşa ettikleri 35,000 lo11luk dört zırhlıdan 
biri: "V ittorio Veneto,, denize indirilirken 

re ve 2 adet katapo!t (tayyare ll

curmıya mahsus tertılıat) taşıya. 

caklardır. Boyları 230 mctr~. ge_ 
ni~liği 31.6 metredir. Bu gemilerin 
seferi kadrosu 1600 kişidir. 15 bin 
beygir kuvvetinde turbin ile ınii. 

teharriktir. 
Bu dort gemiden maada ayni sı. 

nıftan ve halen vazife görmekte o. 
4.an 96244 mecmu ton u« :f aac 
gemisi daha vardır ki. bunlRr de 
Conte di Cavoul, C.ı.io Duillio. An
drea Doria'dır. Bu gemiier 24 oin 
tonluk, 27 mil sürattedirler. Ağır 
bataryaları 10 adet 32 saatimetrc. 
lik topla ve vasat bataryaları 12 
adet 12 santimetrelik ve :j adet 10 
santimetrelik opla teçhız edilıniş_ 
tir. 20 adet makineli tüfek ve 4 
tayyare taşırlar. Bu ~emılc~ 911 ile 
913 arasında inşa edilmişlerdir. 
1937 ve 1939 seneleri zarfında kıs
men tadil olunarak modern bir ha. 
le konulmuslardır. Bunlarda:-ı ına. 
ada 908 de i~şa edilmış 9232 tonluk 
22 mil süratte San Gi()rgio isminde 
bir gemi daha vardır ki, 4 adet 

25.4 santimetrelik. 8 ııdet l ~ S3n
timetrelik top taşır. 

Bu sınıf gemilere mukabiı ln. 
giltere donanmasında 15 adet h41tt 
harp genıisi ve Fransız donanma
sında da 7 adet hattı harp gemi.,;ı 
vardır. Son denize ındırilen 35 bin 
tonluk "Jean Bart" • da ilave e. 
dersek müttefiklerin hattı harp ge. 
milerl 28 il bıalur ve bunun yan. 
smı Ak~!iii emniyetine ayırma. 

nın maksada kafi !Jeleı.:egi kendi. 
liğinden meydana çıkar 

·aygare gemuerı : 

1 talyan donanmasında naıt-ıı 

4880 tonluk 20 tayyar·~ ta. 
sıyan bir tayyare gemisi vardır. 
Bu gemi 1923 te inşa edilmiştir. 2ı 
mil sürattedir. 4 adet 10.2 santi. 
metrelik topla 4 adet makineli tü
fek ve 2 adet katapolt (tayyare u
çurnuya mahsus tertibat) taşır ve 
buna mukabil İngiliz donanmasın
da 115.350 mecmu tonluk 100 tay-

· LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

ÇOCUK NA S 1 L BOYOR? 
Çocuk. bir bakımdan. insan min. 

yatürü demektir. görünüşte, ço
cuk olmıyanlarda bulunan şeyle. 
rin hemen hepsi çocukta bulunur. 
Çocuğun babası sakabnı ve bıyık
larını traş ettiriyorsa, görünüşte 
baba ile küçücük çocuğu arasında 
fark, ancak bir mikyas farkından 
ibaret kalır: Bu zamanlarda gaze. 
telerin sık sık sayfalarına koyduk. 
lan haritalar gibi; büyüklük \'C 

küçüklük farkı. 
Fakat bu benzeyiş yalnız görü

nüşte kahr. Vücudün işlemesi ba. 
kımından çocukla çocuk olmıyan
Iarın arasındaki fark pek büyük. 
tür. Çocuğun sağlığı da, hastalık. 
lan da çocuk olmıyanlarınkine 

benzemez: İkisinin arasındaki fark 
hareket ve sükut arasındaki fark 
kadar ehemmiyetlidir. Çocuk ol. 
mıyan süklin halinde, çocuk hare. 
ket halinde, yani durmadan büyü
yen bir vücuttur. Çocuk olmı
yanlarla çocukların arasında fark 
olmasaydı, çoculdann hepsi cüce 
sayılırdı, çünkü insanın gerçekten 
minyaürlü ancak cücelerdir. 

Çocuklarla çocuk olmıyanları a. 
yırdeden şey, büyiimek olduğuna 
göre, çocuğun sağlığı da, hastalığı 
da büyüme tanına bağhdır. Onun 
için hekimler çocuklan muayene 
ettikleri vakit, her teYden önce ço. 
cuiun yaşına ıöre, ctluesine dik
kat ederler •.. Çocuklann aailıtına 
dikkat etmek istiyen annelerin ve 
babalann da, çocatmı nasıl büyü. 
düiftnü bilerek ona göre, sağlığına 
-1.aJl.W•tıu laiilmıetmeleıl • 

kadar faydalı olduğunu tabii, tak
dir edersiniz ... 
Çocuğun en çok büyüdüğü de

vir, daha doğmadan önce, annesi
nin karnında ıeçirdiği zamandar: 
Gözle görülmez, terazi ile tartıla
maz bir hücre dokuz ay içinde ya. 
Tım metre uzunluğunda, ve a'8iı 
yukara, üç kilo atırlıiında bir ço
cuk olur .. Çocuk annesinin kar
nındayken büyümesi yolunda olup 
olmadığı anlatılmak U~re vakit 
\'akit ölçülüp. tartılması mümkün 
olsaydı, insanların sağhğına da 
daha iyi çareler bulunmuş olurdu. 
Şimdiki halde, o kadar derinlikte 
geçen hayat muamelelerini kontrol 
etmek için vasıta blmadığından, 
çocuğun yolunda büyüyüp, büyü. 
medlği ancak doğduktan sonra tet
kik edilebilir. 

Yeni doğan çocuğun üç kilo 
gelmesi vasati bir hesaptır. Bu va
sati sayının aşağısında ve yuka
rısında, tabii, pek çok farklar var
dır. Zaten yeni doğan bi• kız ço
cuğunun erkek çocuktan biraz da
ha hafU gelmesi adettir ..• 

Sonra da d o ğ d u i u zaman 
beş k i 1 o ağırlıpnda ıelen 
çocuklar da vardır. Bunun aksine 
olarak bazıları da üç kilodan pek 
hafif olarak dolarlar. Bele Udz ço.. 
culdann da hafif olduklannı her
kes bilir. 

Dokuz ay vaktinden önce dolan 
lar arasmda bir buçuk, hatta yaL 
nız bir kilo gelen çocuklar vardır. 
Onlann yaşıyabilecekleri pek şilp. 
heli kalır. 

Çocugun uç kılodan ziyadece ha. 
fif olması, annesinin yorgun oldu. 
ğuna, ıebeliğini sağlık bakımın
dan iyi şartlar içinde geçiremedi
ğine delalet eder. Öyle doğan ço. 
cuğun da saibiı pek nazik olur ... 
Kendisi lfiyette olan ve gebeliğini 
iyi şartlar içinde seçlren annenin 
doğuracağı çocuk normal atırlık. 
ta, yani üç kiloya pek yakın olarak 
gelmelidir ..• Bir rivayete ıöre, bir 
annenin kırk yaşına kadar doğura. 
catı çocuklardan sonra gelenler 
önce plenlerden daima daha atır 
olarak doğarlar. 

Çocuk dolduktan sonra, annesi. 
nln karnındayken kendisinin kar. 
nında birikmiş olan maddelerin 
çıkmasından ve hava teneffüs et. 
mesinden dolayı üç, dört gün için. 
de ağırlığından yüz elli, ikişer yüz 
ıram kaybetmesi tabiidir. tik gün. 
lerde annesinin vereceii gıda, ço
cuğun vücudünden çıkan maddele. 
rin ağırbjlnı telifi edemez. 

'Oç, dört ıiln sonra, annesi ço
cuju iyi besliyorsa, çocuk taybet. 
tiji ajırlıjı yeniden kazanmıya 
hatlar ve sekiz, on sün sonra dot
duiu Ok sündeki kadar alır olar. 
Biri anne kamiDda, öteki havalı 

düayada ~ iki tilrltl hayat ara
sında muvazene buıl olmuı lçln 
pça bu on ,un, elbette çok gö. 
ridemes... Bu bide bllinlnee, on 

ıttnHlk çocuk, hlll doiduiu gün 
kadar hafif pliyor, diye merak 
etmele de yer kalmaz. 

yare taşıyan 7 adet tayyare gemiM 
ve Fransızlarda 23146 mecmu ton. 
luk 66 tayyare taşıyan iki tayya. 
re gemisi vardır. Harp Akdcnize 
yayıldığı takdirde müttefiklerin 
ellerinde bulunan 9 tayyare gemi. 
sinden bir kısmını bu sulara gön. 
dermekte gecikmiycceklerı :nu. 
hakkaktır. 

/\. 1"Ul'UZÖl'IPI" : 

J talyan donanmasrnd:ı bu sı. 
ntf gemilerden 70 bin mcc. 

mu tonluk 7 adet ı::emı vardır kı. 
bunlar da: Pola, Gorizı., Zara. 
Fiume, Bolzano, Trcnto, Trieste ı. 
simlerıni taşırlar. Her bin onar oin 
tonluk gemilerdir. Si.iratleri ~2 _ 
38 mil arasındadır. Bu gemilerııı 
ilk dort tanesi 1931 de vazifeye 
taşlamışlardır. 8 adet 20.3 santi. 
metrelik 12 adet 10 santimetrelik 
topla 8 adet 3. 7 santimetrelik üefi 
tayyare topu ve 2 tayym~ taşırlar. 
Nısıf kutur seyirleri 25 mi• süratle 
3200 mildir. Boylan 183 metre ve 
miırettebatı 830 kişidir. 

Balzano: 1933 te donanmay=ı. iL 
tihak etmiştir. 36 - 39 mil sürat
tedir. 8 adet 20.3 santimetrelik 
topla ağır bataryası, 12 adet 10 
santimetrelik topla vasat batarya 
donatılmıştır. 8 adet 3.7 santimet
relik defi tayyare tophn vardır. 
Bundan maada 8 torpıto kovanı ve 
2 tayyaresi mevcuttur. 

Diğer ikisi de ayni evsaftudır. 

Jar ve sürat cihetind n daha ı.iS

tiındürlcr. 
İngiliz donanmasınd-ı bu sınıf 

gemilerden 145 bin mecnıu onluk 
15 adet kruvazor, ve Fransız do. 
nanmasında ise 70 bin mecmu !on. 
luk 7 adet kruvazör vardır. Mı.ittc
fiklerin kruvazör mecmuu 22 yı 

bulur ki bu da Akden\zdeki İtal. 
yan kruvazörlerile bov ölçüşebile
cek kadarını bu sulur icin tefı ik 
etmeği kolavlasthır. ~ 

Hafif krurazörler : 

l talyan donanmasında halen 
bu sınıf gemilerden 83820 

mecmu tonluk 15 adet kruvazör 
vardır. Bunlardan 3 lane,,,i 936 da 
inşa edilmiştir. 

7874 tonluk ve 38 mil sürattedir
ler. 10 adet 15.2 santımetrelik top-

1 larla ağır bataryaları. 8 adet l O 
santimetrelik toplarla vasat !>a
taryaları donatılmı'?tır. Bundan 
mada 8 adet 3.7 santimetrelııt top, U 
makineli tüfek, 53.3 santimetrelik 
6 adet torpito kovanıle 4 a:iet tay. 
yare taşırlar ve ayni zamanda 
mayın de dökebilirler. 

Diğer üç tanesi 93-1 de inşa edil
mış 36.5 mil süratinde 7283 tonluk 
gemilerdir. Bu gemileı· de 8 adet 
15.2 santimetrelik ve 6 adet 10 
santimetrelik topla a adet 3.7 san. 
timetrelik top .. 8 ma.cıneli tü:ck c 
torpito kocanı, 3 tayy3re taşırlar. 
Ayni zamanda mayin dokmek ıç:n 
kullanılırlar. 

Diger dört tanesi de ayni senede 
inşa edilmiş 6941 tonluk 37 mil sü
ratte gemilerdir. Ayni evsaft.a silah 
taşırlar. 

Diğerleri 1930 ile 1932 de inşa 
edilmiş 5 er bin tonluk 37 mil sü. 
ratte gemiler olup ayni evsafta sı
lah taşırlar. 

İtalyanların 83820 mecmu' ton. 
luk 5 adet hafiİ' kruvazörüne 
mukabil İngiliz donanmasında 
284965 mecmu tonluk 4'3 adet ha
fif kruvazör ve Fransız dqnanma
sında 71729 mecmu tonluk 11 a. 
det hafif kruvazör mevcuttur. Şu 
halde müttefik donanma ceman 57 
adet hafif kruvazore malik demek. 
tir. 

l.Jeaıroger < 1Jıaer .1 

• 
1 talyan bahriyesinde bu sı-

nıf gemilerden 97 443 mec-
mu tonluk 74 adet lıder destroyer 
vardır. Bunlardan 28 adedi 1932 :ı. 

<Devamı 7 incide) 
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m·::mm 
Milletlere Esaret 2-~ le • <.ı !J 

Mukadder midir? 
• 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1 talyanın siyasi baştnuharrirle. 
rinden Ansaldo radyoda ver· 

diği bir nutukta "Unutmayınız ki, bu 
harbin mağlupları, sefil hayatlannı 
zahmetle kazanan esirler haline ge. 
leceklerdir. Galipler, kendilerini her 
kesin efendisi telakki edecekler ve 
bütün dünyaya hükmetnıiye çalııa· 
caklardır. Unutmayınız ki, İtalyanın 
yıkılmamak için sahip olduğu garan. 
ti bir tanedir. O da silahlannın kuv
vetidir.,, Diyor . 

İtalyanlar unuttular mı, unutma. 
dılar mı bilmem amma, biz esarete 
düşmemek için yaptığımız İstiklal 
Harbini unutmadık. Harp sonu dost, 
düşman bütün emperyalist kuvvet. 
lere karşı, Anadolunun göbeğinde 
)''apılan kavganın bir tek hedefi var· 
dı: Esir olmamak. Esarete karşı bü
tün milletlerin ruhunda uyanan is
yanı, tarihin bütün seyri içinde bu 
galiple mağlUbun. ezenle ezilenin 
kavgasını bir tek cümle ile ifade et. 
mek icap ederse buna, "Esaretten 
kurtulu mücadelesi., ismini verebi. 
liriz. 

Bir buçuk asırdır. ülkeleri Iokm: 
lokma doğrıyan. milletleri esir kaf' 
leleri halinde galiplerin menfaat çar. 
kına bağlayıp. gözleri bağlı hayvan 
gibi döndüren, on dört milyarlık 
dünya nüfusunun on bir milyarını 
esir halinde yaşatan galiplerin. esa. 
ret iştihası daha doymadı mı? Bu on 
bir milyar esirin miktan on üç mil
yara çıkacak, bir milyar mı bunları 
nüfuz ve hakimiyeti altına alacak 
tır? ... Bu harbin ıayesl bu mudur? 
Bu harbin sonunda siyasi başmu

'1arririn dediği gibi harbin nıağhlpla. 
n sefil hayatlannı zahmetle kazanan 
esirler, galipleri herkesin efendisi mi 
olacaklardır? Galip milletlerin bir 
buçuk asırdanberi devam eden bu 
arzusunu, ve dünyanın bugünkü tek 
lini ebedi ve dejişmez bir gaye, ve 
netice telikki edenek bu hüldim 
doğrudur. Fakat şunu da unutmama. 
h ki, bu bir buçuk asrın tarihinde 
galiplerin hüimiyet kavgalarına. 
paylaşma mücadelelerine muvazi o 
)arak yürüyen bir de esaretten kur
tuluş mücadeleleri vardır. 

Bütün dünya milletlerinia içtimai 
mebnlzmunu delfttiren derebeyJilı 
mücadelelerini, Amerikanın -.et 
harplerini, bütün müstemlekelerlr. 
kurtuluş kavgalarını, Fransız İhtlü. 
lini, Osmlİllb İmparatorluğunu yıka11 
Balkan devletlerinin mücadelelerini 
Çarlık Rusyasının yıkılqım, son bi. 
zim İstiklal kaygamızı hep bu tarihin 
ve bu mücadelelerin içine sokabiliriz. 

Bugünkü harbin gayesi budur, bi· 
liyoruz. Büyük Cermen İmparator. 
luğu, Büyük Roma İmparatorlutu 
kurulacak, mevcut imparatorluklar. 
dan hangisi galip çıkarsa dünyanın 

efendisi. mağlup çıkarsa "sefil haya. 
tını sriiçlilkle kazanan esirler,. olacak 
tar. Fakat esaret ebedi bir katepri. 
milletlere esaret değişmez bir netic•· 
ve (fatalite) mukad41erat mıdır? 

Hayır Mösyö Ansaldo. Bugün poli. 
tikacıların hazırlathiı ve yürütttiiii 
harbin gayesi bu olabilir. Fakat mil. 
letlerin. bilhassa esarete dtlşen ve 
düşecek olan milletlerin gayesi bam. 
başka olacaktır. Bu bir buçuk anrhk 
esareti tnsfiye için milletler koaaş· 
mı)'·a b~şladıjı gün, politika 'btlttln 
şanı ve sevketiyle. taeı ve tathtı ne, 
topu tüfeği ile, politikacılann bapna 
inecektir. 

Bütün dtinya milletlerini bagtbı 
hudut boylanna indiren, ba esarete 
düşmemek iştiyakıdır. Bu iftlyalnn 

ı 
içinde nefsi müdafaa insiyakı, nail-

4 

li vahdeti koruma insiyakı, hürriyet 

1 

insiyakı, istildll insiyakı, kUrtulaş 

insiyakı vardır. Bu insiyakı, esarete 
isyan eden bir ıuur halinde gönUiiG
nüz gün, ne galibin efendiliil, ne 
mağltibun imzaladıtı sulh ba tuav. 
vur ettiğiniz neticeyi vermiyeeelr:tir. 
Çünkü esaret milletler için ezelden 
yazılmış bir mukadderat dejildlr. Bu 
mukadderatı bozmak içindir ki, lth 
harpten bir harbe, bir isyandan, ltir 
ihtilale. bir çarpqmadan ötekisine 
geçiyoruz. imparator, efendi, lıildm, 
"milleti, mail6be,, ''milleti hWme,, 
yaradıbpıı ve tekimilltln deilfmez 
kanunlar halinde beşeriyete hecliyı 

ettiii normalar deiihllr. F.aarete is
yan, ferdin ve milletin rahmula elte
dlyen sönmlyeeek bir •teftir- a
§lmdiye kadar hiç bir harp lllultlre· 
mediii ıibi bu harp te lindttremıye. 
cektir. Biz İstiklal Harbinde yllpdı. 
ğımız bu isyanı hiç unutnaatlık, ga. 
lipler veya mağHiplaz da bma11 anut. 
mamalıdırı.. 

, 
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Türkiye : Yegane 
laıandan Kuvvet 

TAN 

lngilizler T rondheim'i 1 

Tazyik Ediyorlar 

Lüks Hayat 
• 

Y aşıyan Eroine• 
(Başı 1 ıncıde) 

lığına medyun olup baş~a bir işi 
ffia-;1 1 inrM"l hizattan daha mühim olan arazide ka tur 

Tarihi Tefrika: No. 35 Yazan: ULUNAY 

·rkoh'un Bütün ümidi 

(BaŞl 1 incide) 
ycsine çıkarmak, Hiik bir devlet kur. 
mak, millı hayata rehber etmek, haL 
kın haklarını ve ikılabın kazandığı 
kıymetleri muhafaza etmek ve yeni 
iµkıliıplan benımsemek, muasır ce. 
miyeti kurmak için devletin iktısa. 
di sah dakı devletçi ye hakkı muha. 
faza etmek diye hulasa edebileceği. 
miz bu prensipler, Turkivenin imar 
ve insa fnaliyctini kendi~e rehber 
edindiğini göstermektedir. Türkiye. 
İstikliıl Harbi'ne başladığı giindenbe. 
ri, bu prensiplerin t:ılıakkuku için 
çalışmıştır. 

Aftonbladet gazetesinin verdiği bir fi seyyaliyete malik olamazlar. Kal- Haıdar kaçakçılığı ~!mdiye ~a 
habere göre, ilk İngiliz müfrezeleri dı ki, müttefiklerin Norvcçte kullan- hic kimsenin nazarı jikkatifü cel 
Trondheim'ın elli kilometre cenubun. dıkları silahlar Almanlarınki kadar meden yapmıya muvaffak oldUO 
da demiryolunun stratejik telôki ve hatta ondan daha ziyade tnC'dcrn gıbi muhitinde de herkes orıu b 

.!) 

Türk Süvarisinde ldi 
Şahabeddin."hırsla L3~mdnn tJlga. -dfni sevd 1rmek çarelerini temin et. 

srnı fırlnttı. Üzengiler uzerınde uya. mek oldu. Bunun için maiyetınde bll
ga kalkarak eğerinin üstünde yuk. lunan değerli adamlanndan istifac?e 
seldi. Eğrı kılıcının işaretı ile kıta. etmesini biliyordu. Evveliı ma;yeLin. 
sının bozgunluğunu derhal tamir et- de bulunan doktorlardan sıhhi bir teş 
mek için geri çevirdikten sonra bü. kllfıt yaptı. Şehrin muhtelif yerlerm. 
tun gur\lltuleri bastıracak kuvvetli de boş evleri. yaralıları tımar ede. 
ve uzun bir nida ile: cek ufak dispanserler halıııc kQydu; 

- Ya Allah! diye ba~ırdı. nbbetçi cerrahlar tayin edildi. Ayrı. 
Şlrkohun buttin ümidi Turk siiva. ca Şeyh Sedld gibi dahabi gibi bü. 

ril<:"rinde idı. Yanında duran Sala- yi.ık tabiblerden tıp ı.ahsil eden dok. 
haddmc: tarlara ahaliden de hasta olarııarı 

- Bu sefer de yaramazlarsa çok ucretsiz tedavi etmelerıni emretti. 
zayiat vereceğiz! diyordu Fukara için imaretler açtı. Bir ta. 

İkınci çarp·şmada haçlıların mu. raftan şehri müdafaa ederken diğer 
l·nvcmet hattı kavilendi. Duvıı~i.ı mc taraftnn da her tarafı dolaşarak aha. 
rcldı nazn~larla takip eden Saliıhad- j linin istirahati ile yakından alfıkadc.r 
d n )an gozle amcasına baktı. Şir. ı görünüyordu. 
kohun mıgferinin_ altından gozl~ri a-ı 1skenderiyelileri tamamen k,,ı·di 
teş saçıyor, dışlerı çatır çatır otuyor. tarafına cclbetmek içııı Salahaddın 
d~ .. ~Ia~lı_1arın mudafaıı hattı bır yay 1 bilhassa maiyetindeki ümeradan 
kırışı gıbı sallanmıya bıışlamıştı. To1. Şeyh Ziaeddin 1sadan istiiad.! ediyor. 
dan kalkan sis tabakasının üzerinde du. 
egri kılıç ar. gokyüziındcn dokulcn 
yeni ay parçaları gibi par!adıhr. 

Birden süvarilerın cephesi daral. 
dı, uznndı çelik bir mahmuı gibi a. 
çılan ~ed:kten içeriye doldı. 

S urlye ordusu muhasara hattı. 
nı yardıktan sonra hem sev

kulceyş itibarile musait hem de 
nıumbıt bir arazi buluncıva kadar i
lerledi ve derhal müda.!ıı; tertibatını 
alarak yerleşti. 

Sal.ıhaddın beş yGz k'şillk bir ku\'. 
vctle İskcnderlyede kaldıf:ı için Şir. 

Şirkohun imamlığını yapan hu a
damın alımliği kadar talakı..tı vardı. 
Muhatabını okna kuvveti kendisinde 
pek fazla olan lsanın, Salahaddine 
büyUk bir mcrbutiy'it ve muhabbe
ti vardı. Daha ilk görüşünde Saliıhnd 
dindeki meziyetleri anlarmş ve asr,n 
en büyük adamı oldu~um.ı pek giızel 
~eşfetmişti. 

Şirkoh muhasara hattını yarıp Çlk. 
tığı zaman Salahaddin, İ,;ayı berabe
rinde alıkoymak isteyince İsa buna 
memnuniyetle muvafak:ıt eylcmi~ıi. 

koh daima muhasara ordusunu teh. s alfıhaddin ahaliyi kendine cel. 
clıt edecek bir noktada bu!unmağı ve betmek için insani düşüııcı::. 
İskenderiyeden uzaklnşm.ımoğı lcr. terle çalışırken Isa da büyük hita. 
cıh ediyordu. belerle halkın hamiyetıni tahrik e-

Çıkış hareketinde Mıı.trltları,ı ho~- dıyordu. Asker elbisesi siyerek başı. 
lılnra zamanında yardım edememe. na ulema sarığı saran bu cüretkar 
leri yen"den (Ebu Cafer) ılc Kudüs ve cesur hatibin vaazları, nutukları, 
Konetabl'i arasında nıunakaşalara daima camiye buyuk hır knlnbalık 
sebep olmuştu. Vukuattan gunü gi.ı. topluyordu. İsa nutukların~ dini lJir 
ni.ıne haberdar edilen Şaver, Ebu Ca. mukaddeme ile girerek s·yasi, içtı
ferc; ne pahasına olursa olsun haçlı. mai mevzulardan salahiyetli bir lis~n 
1.-ra mumaşat etmnsi:ıi t-avsiye ecli. ile bahsediyordu. Bu askeri ve bil. 
yordu. Muhasara kuvvetleri, Şirko- hassa siyasi nutukların mevzuur.u 
hun hattı yararak dışarı çıktıklarını Sahi.haddin tesbit ederdi. İsanın son 
ve bilhassa Salahaddinin şehirde kal. hitabelerinden biri, bılha.ssa halk u. 
rlıgını öğrendikleri zaman Çılk tellı.ş zerinde büyük bir tesir yapmıştı. 
cttıler. Anlayamadıklau bu pliının Minbere bir elinde kılıç ve bir e. 
kendileri hııl•ktndn fena bir netıce imde kuran ile çıkan ve bu suret!e 
vereceğini zannediyorlardı. Müttefık iki sıfatı birden şahsımla cemeden 
ler için yeni b"r hezı:net teşkil eden bu adam o gun Halife Ömerdcn bah
çıkış hareketinden sonra '\iazlyeti mi.ı. sctm şti. 
zakcre için Kudüs baron!ım ile Mısır Fatımi halifeleri CafE-ri mezhebi 
<?mirleri toplandıklnn zamnn ıki ta. ile amil oldukları için Öıneri sev. 
raf biriblrlerine acı sozler söylediler.! mezler ve ona her mı.inasebetle taan 
Bilhassa Dö Montan, Ebu Caferc fena ederlerdi. Şii olan hallt ta bılme
halde çıkıştı. den bu cereyana kapıbrak bu cahi. 

- Biz orada süvarinin hücumu i- ısne kinleri Ebubekir sibi en inr~ 
le uğraşırken siz Şir:{ohu eğer ar!:a- bir siyasiye Ömer gibi en yüksek bir 
dan çcvirmış olsaydım,, iki kuvvet dahiye sebbetmiye kadnr vardırınış
ortasındn kalnca.klardı. Bunu yap. lardı Şeyh 1sanın nutk~na halife 0-
madmız. Neden? dıye bağırdt. merin adaletinden bahsederek bıışia. 

Ebu Cafer: ması Sünni halk üzerınde büyük b 1r 
- Arada biz kalacaktık. Çünkü tesir uyandırdı. Fatımi idaresi alt1 n

Şirkoh bulun kuvvetılc bekliyordu. da hiçbir hukuka malik olmıyan 
Z~ten mnksatları da bu idı. Sunnller, Ebubekirin, Ömcrın is:nini 

Sır do Turcn, daha :!eriye gıtti. E.. i~tt kleri zaman nutku göz yaşlarilc 
bu Ca(ere: dinlediler. 

- Siz memleketinizi i3til!ıdan ka:: Dıkkate şayan olan hıtobe şu me 
tarmnk için çalışmıyorsur.uz. Mak. alde idi: 
adınız mevkiinizl muhııfa'a P.tmek- "Bir mülkün temeli adalettir. ls-
tır Bu vazıyet karşısında kumanrla lfım temelini adnletle kurdu ve bu. 
meselesini b.rleştirm.:kten başka ~a- nun içindir ki, bu teme!o.? dayannn 
re gormüyorum. devletler yıkılmadılar. Din ve dev. 

Ebu Cafer, Şaverin tavsiyesine bo. lctın adalet temelini perçinleştiren 
yt;n eğerek rıza gösterdi. Yalnız ki- Ömer, butün hukümetind~ adaleti 
nın kumandan olacağı takarrur et- tntbik edememek mcsuliyet\ iıe t't
memı~ti. Do Turcn: rcdi. Adil olduğunda ~:ımscnın şup. 

_ Boyle olunca Mmrlıları~ bize hesı yoktu. Buna rağmr.n m nbere 
tübi olmaları lnzım selır. Kararını çıktığı zaman halife, "adaletten ay. 

vcrdı. 
Ebu Cafer yine sesini çıkarmarlı. 

Ynlnız rnunakaşanın neticesini Mı. 
sırlı emirler ôğrendikleri zaman or -
dudı:ı büyük bir hoşnutsuzluk uyandı. 
İleri gelen zabitler: 

- Ne? dıyorlardı. Bir bu eks1k_tl: 
Kendi memleketimizin kuvvetlcrını 
ecncbılcre mi bırakacağız? 

Evvela bir mırıltı halınd~ yükse
len şikayetler ynvaş yavaş isycn mı.. 
hiyetini alıyordu. 

rılırsam benı irşat edınız!" der ve 
kendısine bir- arablnin kı~ıcını çeke
rek "Sen adaletten ayrılırsan ı-eni . . ,,, .. 
bununla doğru yola getıı ırıı. sozu. 

B u prensib;n hayatiyeti. mim 
misak hudutları içinde sulhün 

devamı ile mümkündür Bunun için. 
Ti.ırkiye Cümhuriyeti İstikliıl Har
binden sonra istiklal ile sulhü bir 
tutmuştur. Bütün diplomasi müna. 
sebellcri Türkiyenin inkişafı esasına 
dayanır. 

Muahedeler sarihtir. Anlasmalar 
milletin tasvibine mazhar olduktan 
sonra merlyctc girer. 

Turkiyede bu prensipleri tathlk 
eden Büyi.ik Millet Meclisidir. Mil
let Meclisi, yirmi senedir şasmayan 
bir sebat ile an'anesine sadık kalmış. 
tır. 

Büyük Millet Mccli!;l, milletin 
yüzde yüz tasvibini ifade eden en 
büyük devlet orvanı oldu~ gibi, o. 
nun !cinden seçilen icra kuvveti de 
milletin yüzde yuz itimadını haiz 
bulunmaktadır. 

Etrafımızda bir sürü htıdisefor ce. 
reyan ediyor. Fakat biz. yirmi sene. 
ltk polltiknnın istikrarı fc;indeyiz 
Milli Şef lnönii'ni.ın etrafında· tek 
kalb. tek kale halinde toplı.:yuz Kuv. 
vetll olan, istikrarlı bir politikaya sa. 
hip olan. ve milletin yüzde yüz iti. 
madını lf ade eden bir devlet. elbette 
dostlarca da. düşmanlarca da inanılır 
bir kuvvettir. 

Yugos!av 
Sovyet 
Temas!'arı 

<Dası 1 incide\ 
dır ki, her iki taraf ta kiınunu:-;anıcie 
Bulgaristan ile Sovyetler Birli~. ara. 
sırıda aktolunan anla m ihı b r n 

hışma yapılması arzusundadır. 

Yugoslavya ile Bulgarı~tan c:;~v

yetlcr Birliğine yakınhı"ınak 1 a, Al. 
manya 1talvanın lktısıdi bo\ ıınct ıru. 
ğundan kurtulmak teiil!bbusunde bu. 
lunduğa benziyor. 

Bi.ıkreş, 22 (A A.l - Universul ga. 
zctesı yeni çıkan ve f'cırısın Parıs -
Soir gazetesinı taklit cd~n bır gaı:e. 
tı>n in Fransa aleyh ind0kı neşrı)' atını 

şiddetle tcnkıt etmektedır. 

Universul, bu usulı.i tatbik edenle. 
riıı ııwksatlarına tamamıle nykırı bır 
netice ile karşılaşacak~arını y::ızır.aJ{. 
t~dır ' Rumen milleti, hi.ıkümeti tcırn 
fmdan takip edılen lıituraflık siya. 
setine riayet edilmesını arıu etıneıt 
tedir Mılli birliği tahakkuk ettiren. 
lere karşı Rumen mill~tinin mınnet. 
tarlık hislerini zayıflatac ıklarını zan 
nedenler aldanıyorlar. Alm:ınyarıın 
Bukreş miimessili Fadrlcıns, Univcr. 
su l'i.ın bu neşriyatını protesto etmış. 
Lir. 

o 
Rumen parlamento :ıznsınc1aıı mı1. 

rckkeo mühım bir h~yet aycından es
ki BaŞvekil Argentolano' un riynseti 
altında Milanoya hareket etmıştır. 

Alman ajansının bir tekzibi 
Roma, 22 CA A .) - D. N. B. Ajan. 

n bıldir"yor: Fransız hi\kümetınin, 

Yugoslavyaya karşı bır tnarruzd 1 bu 
lunulduğu takdirde İtalyayı harbe 
gırmiş telakkı edeceğini Italyan hü. 
kümctıne bildırdiği hakkındaki ha
berler resmi membadan tcl:z p ed:l. 
mektedır 

• 
Fransız gazeteleri, Balkan mil

letl~rı ıle genış şekilde meşgul o!u
yorlar. Justice gazetesinin diploma. 
tik muharriri diyor lü: 

"Bcrlınde tamah hırsını kabartan 
Tuna ovalarının bütun zengınliklcri. 
nl Moskova ve Roma rônesansına 

göstermek için her şey ynpılı"l'lakta. 
dır Roma ve Moskova bu iğfalata 

kapılacaklar mıd:r? Stalin ve f\Ius. 
solininln karşılıklı ltlmatsızlık\arı !. 

noktası olan Storene ~armış bulun. ve mükemmeldır. mete şayan bır adam olarak 
maktadırlar. ltf'lgan matbuallllti göre mıştır. 

Yol Storenden Trondheim'a git. Roma, 22 tA.A.) - Fransız kıta- Baydarın bu defa yııkııyı ele 
mekte ve bu şehirden batı cenupta atının Norveçte bulunması, fc.~ist mesı şu suretle olmu.,.tur 
Dombos'a uzanarak orada Gudbran. matbuatın lskandına ıya meseleleri Sabıkalı eroın satıcı~nrındnn ?.li 
dcdal hattına mülaki olmaktadır. Bu hııkkındakı aliıka.sını :ırtt rmış•ır Bu nıanı Hnsanla nrkada'iı R.:ccp bır 
hat Osloyu H;ımar iizerinden Roms. gazeteler. İngilızlerle Fransız'arın gund'enberi zabıtaca takıp edılıtı 
dal koyuna bağlamaktadır. ve Norveçlilerm elde etmek tasa\'vu. J tedir. 1'.,akat polıs, bu defa bun 

Almanhır. hava volile takvive km·. rundu oldukları hedef_:er hakkında yakalamaktan zı)~ade eroı.:t~ri n 1,ıı \'etleri gondermeğe devam ediyorlar. bil takım farazıyeler ılerı surmckte- oen aldıklarını ogrenınek ıçın °~ııt' 
sa da bütün bu takviyelerin bir kıy. dirler. sıkı bir tarassut altında bulun 
met üade etmiyeceğı anlaşılıyor. Hakim olan kanaat, mi.ittcfiklerirı makta idi. 

. • her şeyden evvel mustel:i.lıel hcırl'ki'ıt Nihayet dün akşam bunların Gil~ 
Narvıkte vaziyet -~akkındn'ki ha. için sağlam ussulhar~ke!er \'Ücude aydın apartmanında HaydnrJll daı.re 

herler. son derece muphem olmakla 1 getirmek maksadile frtırıdheim'i de sine girdikleri görülmüş ve ar1t•1" 
ber~her.miittdiklcrin burada da iler.1 geçırmiye teşebbus edcceklerı şeklin. rmdan ani olarak apartmana gıre: 
led•klerı ve Almanların burada fena dedir. memurlar, inşaat mühe:ıdısı denı\e. 
vaziyette oldukları anlaşılıyor. Al- Popolo d'!talia'nın Norvccteki mu- adamın meşhur sabıkalılnrdan t{&) 
mnrıların Narvlke havadan yaptıkla. habiri İngilterenin ~ayhedilecek vok • ld ,, 1 şlardlr d d d .. ·ru • at1J o u6 unu an amı 
n yar ""1 a c:on ".rnee cu7ı r. ti olmadığını beyan etmekteclız: .. E. Derhal müdüriyete gotürülen ,,ıı.-

1/m a lıarekalı artlı ğer 15 gün geçecek olursa 1n-rılızle t - h d" Ii d b··ı · uçıarıJll .. . . . . . ."' : e mu en ıs ay ar, u un & • i' 
Şlmdive kadar vuku bulan hare. rın teşebbu~ler~nı ı··p bır netıceye ı. itiraf etmiştir. Bu arnda kendısiJI 

kfıtta bilhnssa havn kuvvetleri ha. sal etmelerıne ımkan kalmıyacaktır. söylediğine göre, eroınden kaundll' ~ 
kim olmu tur. İngiliz tayyareleri, ils. İngilizler Almanların 'frondheım - paralardan artan 600 bin lirası şlfll' 
lerindeıı nisheten uzak oldukları hal. Oslo ve Oslo - Bcrgcn demiryolla- di bir banknda mahfuz bulunınal>tJ' 
de siirekli faal;yette bulunmuşlar. r.nı ele geçirmelerind<'n evvel un- dır 
dır. fngfliz tavynrelerl dün gece Da. rekete geçmeleri icap eder. rd ...., 

i k · ıı d k A Jb h Haydar, bu işten kafi mikta a ~-~ ~~r nnın şımn .. n " i r ory ava •Ayni gazete ilave ediyor: uıı.,... 
ussunc tekrar hucum etmişler ve bu ''Müttefiklerin teşcbhiıslcrinde mu r.ı kazandığından artık eroin sa eıflt• 
mevkii mühim hasarlara uğratmış. I vaffak olabilmeleri ıçin şimııl mın- tnn vazgeçtiğini iddia eylcmekt ,di- o 
lnrdır. takasına en azı 40 bin asker se\·ket- Kaçakçı yarın adliyeye teslltn -

Bu yüzden Almnnhır, hnva müda. , meleri ve bu kıtaata büyük bir top- lccektir. 
faası tedbirleri ~lm.ıya lüzun; gör ı· çu kuvveti ile tayyar~lnrle ınüzaha. • , d' 
muşlcr ve gecelerı bır klmsenın yola rette bulunmnları lazımdır Bu ha. Ayrıca Balatta oturan Recebın di- ~ 
cıkman;ıası için tedbir almı lardı; rekata deniz cephesin-;ie havadan ve evini bir esrar tekkesi haline getir.,. 
Arlboy u bombardıman eden fngilız denizden yapılacak taarruzlar da in- ği haber alınmıştır. Dün mezkiıt:., 
ta ·yarelcrinden biri ü süne dönme. zımam edebilir." de yapılan aramada bir kaç es~ 
mistlr. d ..-

Diğer taraftan Stavanger'i bombnr nargilesi ile külliyetli miktar a art" " rs Gu··mu·· can,.,. ve rur bulunmuştur. Recebin suç dımnn eden 1nı:riliz tayyareleri karni. 1 a • ~ ~ ,,,, 
-len dbnmüslcrdir. ğı olduğu anlaşılan dort çocuk Jl1' 

fngil z tayyareleri Kristian Sand'. Çan:ur:d :1 Zelze:e nesi Nazmiye de ııyni evde yaka! 

ta tayyar(' karargfıhında 50 kadar ... ır.ıTştaıhr.kikata devam edilmektedir· 
t\lman tayvaresi bulunduğunu gör. Buraya gelen malumata göre üÜ-
•nüsler, bir f n~liz tavvarC"si oıınla müşhanc, Kars ve Çanltırıda yeniden ..A 

-ın 15 i iizerine 10 homh" atmurtır. zelzele olmuştur. Bu arada pnuır ge. Siirttc l\lahkfım Olan 
Almnrılarm. Norvrrteki tayy:ıre cesi sant 21 de Gümiışhanecle nmhte. l\Hitecaviz!cr 

·~;ırarl!fıhlnrrPa ynpılan ta::ırrıı7.lar liı fasılalarla iiç hafif ve dı.in saoah ı· 
vüzünden mühim 1a,·inta u"radıkla saat 2.30 da' dn 5 saniye devam erlt>n Siirt, (TAN) - Ali ve Kadri 

1
\. 

rı anlac:ılıyor Asgari hlr hesaha göl'f' şıddetli zelzele olmuştur Bu zelzele mında iki şahıs, şehir gazinosu g•tt 
'\ lmanl;ır Norvec harbi sırasındn neticesi Camlıca mahı:ıll<'3InO" bir l v sonlarından 13 yaşındaki Beht;~ş 
80 - 100 arasında tayyare kaybet. tamamı•n ı;okmüstiir F.v esyaları ta. yolda tecavüz etmek isterlerken ~ 
mi .. Jerd r. • mamcn enkaz .altın<lıı k'"' mı s:ı da knlnnmışlardır. Yapılan mutı11fee 1~1 lnp.ıl 7 t>rırı ife virnıi hru; kadar ta~ derhal y~tışiierPk ·uıtar•lmıştll'. <;onunda Ali üç sene, Kadri de ·ııı 
'':ırp kavhf'tflklf'ri anlRcıılıvor. 72 f'l' h(lrap o!du buçuk sene hapıs cezasına nııı}ılctl· 

Pnrnsiıtle n·~mbnc vnkininf' indin. Evvelki gün snat 1 J te I<nrs mPr- olmuştur. __.-'j 
'"rf'k esir ed len Alrıan miifrrzesi kez kazasının d'ğer n:ıhiye:;ı ktıy\p. : ••••••········---:··~··-;-······- • 
·>oo kicidf'n rrı"irkk,.nti Bunların ii- rır.den Turkmenşen köyiindc \'Ukua 1; KARI l\tRKTURU / 
ıer:nde c:ok alrır teC'hizatlnrdan baş ~elen yer sarsıntısında bu kfıyiin 85 ·····················--······-·············· ... 
1
rn hir de tC'1 siı po<-tası v:ırdı. l''\'İnclcn 72 si oturulamıynca1.; der ce- Sıhhiye Vekaletinin 

Hasa miitC'lııtssıcl!)rı Norveç İİ7P. de harap olmuş felak.,tzeddcr ba"-
,.iııde vRpılncak hakiki hava h1rp!e. k" kovlere •"karılmhtlr. Gündiiz ol 
· · h · b l d • · l'" ... v " .. • Nazarı Dikkatine rının enuz aş am ... ıgını soy uyor. rnası dolayısile ınsanca bir zayiat Cll-

lar. mamıştır. Hükumetı;e lazım gelen 
Fakat İngiliz tıwyar\•leri gece u. tedbirler alınmıştır. 

çuşlarını muvaffrkıyetlc ynparak • 
!aha şımdıden Almanlara üstün ol· Bugün sabaha karşt saat dörtte 
luklarını göstermişlerdir. b" ı ı 

Ç<.ınkırıda orta şiddPt~e ır ze ze e Alman pilotları ise gece uçuşları 
yapmaktan tehaşi edıyorlar. Ve bu olmuştur. Hasar yoktur. ---o---da beklenen büyük hava harbinin 1 
müttefikler lehınde net.ce vereceği. Gaz \'e Benzin Fiyat arı 
ııl gösteriyor. İçin Bir Tavzih 
Amerikanın Stok'holm ekiliğl ata. Ankara, 22 (A.A.) - 21 Nisan 940 

şemiliteri mı.tavini olup Dombas'ta tnrihınden itibaren merıyet mevkiı. 
bulunan yuzbaşı Losley bu şehrin nC' kona'Tı yem benzin, gazynğı ve 
dünku bombardımanı esnasında öl. motorin fıyatlarına aıt tebliğde bazı 
muştur. Losley Norvcçtc ölen ılk A. tah:rir yanlışlıkları gör[ildtiğünrlen, 
merikalıdır. nşağıda yazılı olduğu veçhil.:? bunla. 

Norveç Sefiri11i11 sözleri rı tasrih ediyoruz: 
Norveı;in Londra Elçisi Colban bu ı - Dökme motörin fiyat1arı lr: 1:-ı 

:ıkşam radyoda soylcd.ğl bir nutukta kilo başına gosterilen Z!lm 0,U7 ku
Norveç topraklarında Almanlara kar ruş olmavıp 0.27 kuruştıır. 
şı şiddetli bir harekete girişmiş olan 2 _ ı;tanbul ve tzmfr şehirleri ı.. 
mıittefiklerın Norveçteki icraatları. çin litre olarak gösterilen di.ıkmc gaz 
ııın seri ve tesirli olacağına kani bu. fiyatı kilo olacaktır. 
lunduğunu kaydeyledikten sonra: 
"Şımdi geçC'n her giin, her saatin 

kıymeti vardır,. demiştir. 

Elçi tchliks dakıkusında Norveçe 
ıhanet ed~nlerden bahsetmiş hainle. 
rin bir yi'kün tuttu{tuna inanılmnmn. 
sını, bunların yolunu şnsırmış bir kaç 
1dşi olduğunu kaydeyledikten sonra 
ö1l"r ni sövle bitirmiştir: 

"Gelen haberler ı;oıt cesaret veri
ci mahiyettedır. Kuvvı;:tleorimlzin mu. 
vc..ffnkryetler kaydettiğıni öğreniyo. 
ruz Mücadele çetin olacak ve be1kl 
nğır fedakarlıklnra katl:.ınmak mcc. 
burıyetinde kalacağız. Fakat geri 
donmlyecegiz. Znferı kuzanacağımızn 
ve memleketimiz için bır refah devri 
açacnğımıza emın bulunuyorum.'' 

• Askeri münekkitlPr 4tırnsını kay. 

Kozan Tavuklarında 
Tifüs Hastalığı 

Kozan ITANı - Koznn tavukla. 
rında tavuk tifüsü hastalığı baş gos 
tcrmiş ve bugüne kadar da hen~z 
miktarı tesbit edılemiyen tavuk ol. 
müşti.ır. 

İhraç maddelerimizin basında ~e 
len tavuklarımızın bu hastalıktan 
kurtulması i~ln icap eden Acil ted • 
birlere tevessül edilmiştir. 

Sultanhisarcln Portakalcılık 
Ve Zeytincilik 

CT AN) - Sultanhisarcf. Aydın. 
portnkalcılık seneden seneye inki•pf 
ı>diyor. Kasabada otuz bin ağaç var 
dır. 

Adapuarındı Doktor KAmll yuıfO~dl
"Çocuğumun ı;ôzlcrıne hafif kan geıııı' 

Göz mutehatsısı bır doktor arkadaş fJI' 
gösterdim. Beyoğlundakl bir ecuıne ııı 'I 
tahzaratından "Konzoktln" isminde~ 
lllıç yazdı. Eczaneden elli iki kuruşa al ~ 
Tarl!cslnl okudum. On gram mnımukll, 
içinde on santigram tutya çinkosu v~ 
miktar noomaln kanştırılnuş blr m ~ 
den ibaret olduğunu anladım. Merak et~ 
Eczacı arkadaşlarıma bu llfıcın bug{l.; 
piyasa üzerine resUlmal fiyn'tını sor~ 
Neticede llfıç bedelini ikl, ambn1A3 aı;; 
tını sekiz ki ceman on kuruş haddi A fi/' 
fiyat takdir ettiler. Arzu edersem ayni 

11
,

tıbl şlşeslle beraber beş kuruşa verel>., 
ceklerlni söylediler. Mezkô.r llfıcın itil ff 
sunun üzerinde Sıhhiye Vekfıletlnln 4 .. 11, 
ve kezalik 19 - 9 - 935 tarihli ruhsat ~ 
marasıle fıyatı maktuası olan elli Ud ııd 
ruş yazılı olduğundan itiraz etmeğe ~ 
dilim varmadı. Naz.arı dlkkaU cclbed 

• 
Fatura Vermiyormuş! 

.,.d~ 
3953 numaralı otomobll Şof5rD r 

Tunca yazıyor: sifi 
"- Beyoğlunda, Taksimde bir b~1,ı 

cıııtış deposundan 6 şişe ben.ıın aldım ıır' 

kuruş ödedım Fııknt mil<'sscse, bana fııt fi)' 
vermekten lmtına etti Israr etUm.: ••t• ~ 

1 tlJ" 
ra verclım fakat beş kuruş pul paras ,ıc. 
aittir" d<'dller. Faturaya pul yapışur~ı<ll' 
müessesenin vazifesi değıl midir? .41,. 
dorlorın nazarı dikkatini cclbederlln• 

• 
Cev~"p.!_arm~ı~ : 

e Bayan Handan Hepbnsara: 
ıcııl 

"Mektubunuzu aldık MUtcesslr 0 
"'' 

dr"· Hlz.ım tetkikat yııpabılmenıız. tein 8 ıııc' 
.., lb •erin molOm olması lfl1ım gelırdı. ı-• 11 rı• 

11rktubunuıda ne o müessesenin ı.srrıl. 
ele sizin adr<'sinlz vardır." ol 

!<•"·" e Bı1kırköyde Venlm111hııllede 
ı;re' ~okaQındı 16 numarada l•mall l,cı ;10r· Ebu Cafer, Şavere, habe:- haber Us. 

tiınc gönderiyor, talimat bekliyordu. 

Bütün bu hadiselerde~ :'aluhad. 
din muntazam tcşkılatı ı.aye. 

sinde gunu gunune haber ~lıyor~u. 
Muhasara kuvvetlerinin boyle gun
lerce kararsızlıklar içinde çırp~nma
sından istıfade ederek gece g_~nd~z 
salışıyor, buyuk bir !ao.lıyct gostcrı. 

nu şükranla telfı.kki ederdi Kuduste 
kliseleritıde namaz kıhnmasını teklif 
eden rahiplere: "Namazm her yerde 
kılınması caizdir. Fakat benim bu
rada namaz kılmaklığım ilerde ba~ 
knlarma siZln hukukun•JZ~ tehlikeye 
di.ışiirecek bir ihticaç teş!dl eder,, ~e
mışti. Bugün Mısırın bu . hale .. d_~ş. 
mesi memleketin, menfııatın1 duşun
miyen adamlar elinde esir olnıasın
dttr. ileri geliyor. Mmrı ihtilalde~, fe. 
na idareden kurtarmak ıstıyen bır Is. 
lam ordusunu, diğer bır İslam ordıı
su haçlılardan istimdat ederek .mah
vetmek istiyor. Onların hepsıne l
man ile galebe edeceğiz, çiinkü hak 
blzimledir." Ziaeddin yinP. Salfıhad. 
dinin telkini ile verdıği bu nutukta 
hıristiyanları da okşamak lhzumunu 
hsscdivordu. (Dev&mı vnrı 

kisini de seyirci kalmıyu scvketnıi
yecek gibi gorünüyor." 

dr•dıyorlar: Almanlar Norveç:ilere 
karşı miıthiş tcfevv'.lk!aıı vardı . Zı. 
ra malzemeleri çok moderrı idi. Do
mobasda dcmiryolunu berhava etını. 
ye çalışırken esir edilen Alman as
kerlerinin her biri adeta seyyar ter
sane gibi idı. Üzerinde bu kadar ağır 
sılfıh ve teçhizat taşıyan askerler AL 
maııy.ada \'e l;>ütün nakliye vasıtala . 
rı emirlerine amade olan geni!; yol
lHrda iş görebilirlerse de N orveçte 
oldu~u _gibi manevra süı ati feı di tec-

Bu sene de ayrıca iic bin fidan di 
kilmiştir Yenı sene rekoltesi 7 mil 
xon portakaldır. 

Sultanhisarda avrıca zeytincilığt• 
de ehemmiyet verilıyor. 

"- Ekmrk nıırhının ilgası düşOrıtlli S. 
riu Fnkat bundan sarfı nazar edildi. g4C 
kfıy<'tlntzde haklısını?.. Esasen 24 • S • ,ı' 
t.tırlhll nUshamızda, •'GünOn Me•11"''cı· 
oı;Utununda bu harekcUn do4ru olnl1>'11 

yordu. . 
SaHibaddinin ilk" işi ahallyc ken-

• 
Roma, 22 (A.A.) - Bu sene Tu. 

nusta İtal:ran jimnastik şenlıkleri ytı. 
pılmıyacaktır. Fransız rskeri makam 
ları kargaşalık çıkmı:lsına ·nimi ol. 

mak için bu tczahiıretn mani olm1.1ş. 
!ardır 

Or HAFl7 CEMAl 
Pazardan maada saat 04 30 dnr 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı 

karava Oivanvolu Nrı. 104 

Ilı yazılmışUr." 
t•''' e Pertevnlyal llıeal altınoı eınıf 

belerlnden 885 Kenan' •: ıJ' 

"Oıızetcmı:r.ın hıkfıyelcrl. tnuayyen rııf "' 
ısa. 1 

herrirlere yazdırılıyor. Arzunuzı.ın 

maalesef lnıkAn voktur." 



..... ___ .... .___. ....... ...._ ... -.... ····-···--··-· .. ----·-------·········i 
tayın Yeni Vi Ciyet Bütçesi ! j Bugü 

Don 

•• u 
n 

·talyan 
ası 

a, (TAN Muha1ib"ndcn) - Valinin reisliği altında son t'Oplantıs1nıy'a 
• ı:la lan vil yet umumi meclı i 910 butçcsini 392.042 lirası ndt ve 123.898 li· 

k liıde olmak üzere 515.940 lirn olarak tesbıt ve kabul eylcmıştır. 
tçc ine nau.ran 44.856 lira fazlalık gostcrcn 940 biltçesının 77.570 lirası 

ll'ıcclı ve hu u i muhn ebeye, 132. 790 llrns~ yol ve köprü i;ılcrine, 207 .188 
, arıf fslerıne, 23.260 lır ı zıra t, \ eterincr ve sanat Jı,;lcrine, 24.930 Urnsı 

\'e h yır i lerınc ve 50.196 lir sı d::ı muhtelif ve müşterek i:ılcre tahsis 
tur. 

dam 
.. 
u 

a ayda Yol 

lnşaa ı 
'1'hakır, (TAN Muhabirin. Hatay, (Hususi Muhabirimiz-
'- Eğil kazası köylerinden den) - Önümüzdeki aylar içinde in-
de feci ibir cinayet olmuştur. şasma !başlanacak olan yollar şunlar. 

. adında bir köylü karısını bı. dır: l) 21 kilometrelik İskenderun-
0ldurerek bir kuyuya atmış. Payas şosesi. Bu yolun muntazam 
u, on bir gün kadar kuyuda bir şose haline getirilmesi için Nafıa 
~· .. Nihayet köye giden bir Vekaleti 80 ibin lira göndermiştir. 
0Yün dışında ve yolun kena. 2) 20 kilometrelik Aktcpc - Hassa 
~~lunan kuyunun etrafında ve 5 kilometrelik Hassa - Islahiye 

rt görerek şuphelenmiş, on. yolları. 3) Stiveydiye yolu. 
llra kuyuyu tetkik ederek ölü- Bu inşaattan başka mevcut yJlln-

l'trı.u tur. Köye gider gitmez rm mütemadi tamiri için 50 bin lira 
b?tuhtara nnlatmış muhtar da gönderilmiştir. 
ır kaç gundenberi Hasanın 10 uncu İzmir Fuarına Hatayın 

1?. gorulmcmesinden şüpheli daha zengin şekilde iştiraki için ha. 
~ ıçın hadiseyi hükumete ha. zırlıklara başlanmıştır. 
erın· . 
~ 
1 

ıştır. Antakya Halkevi tarafından teşkil 
~ 1 an tahl..-ik neticesi öli.ınün edilen 23 Temmuz Spor Klübü Ni
tn karısı Zeynep olduğu anla. uunnamesi vilnyete verilmiş ve klüp 

'. '-'c 'Hasa~ derhal t~vkü edil- resmen faaliyete geçmiştir. 
Ereganı - Osmanıye mah. 

dilde Hasanm Zeynebi iki bı.. 
~besiyle öldürerek kuyuya 
1.Cthakkuk etmiştir. Hasan hak. 
. Verilecek hükum yakında 
1~or. 

-0-----0 

l{uyu a oğu u 
~<l?l, TAN) - Arslanpaşa ma. 
1 .Sfıkinlerinden Halil Serçe a

u...: Şahsın altı yaşlarındaki oğlu 
'Qdin, su kenarında oynarken 
}sılsa düsmtiş oldugu derin bir 
~ bogulmak suretile ölmüştür. 
Çıkarılmış ve defnedilmiştir. 
'.'----

l. IS BANKASI 
19 4 O Küçük 

~elti Hesaplar 
l%tAMİYE PLANI 
a 'ııeı 2000 liralık = 2000.-lirP 
e " looo " ::: 3000.- ,, 

t~ " 500 ,. = 3000.- " 

ttı .. 250 .. = 3000.- " 

,3 " ıoo .. = 4000.- ,. 

q~ .. 50 " = 3750.- .. 

.. 25 .. = 5250.- .. , ~,, 
"•a11:eler: 1 şubat, 1 
"~rl cıı, 1 lkıncltcşrln 

I!. "•oııır. 

mayıs. 

tarih· 

Balıkesirde Konferanslar 
Balıkesir, (TAN) - Savaştepe nu

hiyesinde bir köy enstitüsü açılacak
tır. Nisan sonunda tedrisata başlana. 
caktır. 

a 
gönderdiği doçent Sabri Esat "mu
hit ve terbiye,, , Bedii Ziya "terbi. 
yenin içtimai rolü,, ve Dr. Sadi Ir. 
mak ta "ihtiyarlan gençleştirmek ka
bil olacak mı?,, mevzulu konferans
larını vermişlerdir. Konferanslar a. 
laka ile takip edilmiştir. 

1 
<Bası 5 incide> 

1 le 1938 senesi arasında inşa edil. 
mişlerdir. Siiratleri ::ıg mildir Bu 
gemiler 1200 ton ile 1600 ton ara. 
sında mütehavvildir. Diğer on iki 
adedi 1928 ile 1938 seneleri ara
sında inşa edilmiş olup 1628 ton. 
luktur ve süratleri 38 milöir. Bu:ı. 
]ardan ilk on ikisi 12 snntimetrelil~ 
topla, 3.7 santimetrelik tayyaıe 
defi topu taşırlar. Bundan maada 
6 torpito ile fazla olarak 50 ına. 
yin de alabilirler. 

Diğerleri 920 ile 937 yılları ara. 
' sında inşa edilmiştir. 25 • 35 mil 

sürattedirler. 12 santimetrelik top 
ve torpido taşırlar. Bu gemiler ma
yin dokmek hususunda da kullanı
lır. 

İngilizlerin elinde bu sınıftan 
199.894 mecmu tonluk 15P :-det ge. 
mi vardır. Fransız donanmasında 
ise 32 nc!et lider destroyer mev
cuttur ki, müttefik dunanrnanın e
lindeki destroyer mevcudu 191 par. 
çayı bulur. 

Torpidobot: 

1 talynn bahriyesinde 38185 
mecmu tonluk 59 adet tor. 

pitobot mevcuttur. Bunlar 500 ile 
650 şer tonluk 31 ile 34 mil sürat. 
tedirler. 10 santimetrelik top ıle 
3.7 santimetrelik de.fi tayyare top. 
ları taşırlar. Bunlardan maada tor. 
pito, ve bir kısmı d,1 mayin taşır
lar. Bu gemilerin ıçinde 1916 da 
inşa edilmiş t.Qrpitohotlar da mev. 
cuttur. Fakat bunlar en son tek
niğe göre tadil edilmişlerdir. 

İtalyanların bu sınıf gemilerlne 
mukabil Fransız donanmasında 
7320 mecmu tonluk 12 adet tor
pitobot vardır. İngiliz donanmasm. 
da ise bu sınıf kiiçük tekneler 
yoktur. 

Denizaltı gemileri : 

1 talya bahrl plllnlarını ya. 
parken ve deniz inşaatına 

girişirken denizaltı gemileri için 
çok geniş bir yer ayırın1ş ve bu sı
nıf gemilere fazla bir ehemmiyet 
vermiştir. Ç ü n k ii Akdeniz. 
deki stratejik noktalan bu silahla 
tutacak ve en büyük ~meli olan Sii • 
veyşi elde etmek ve Akdcnizin p.ar
bında bulunan kuvvetlerin buraya 

ıma ko masına mani olmak L 
çin, Sicilya ile Afrika orasını ka. 
patacak, Pantelleria adalnrmı üs 
gibi kullanarak bu geçıtleri bir 

kontrol altına almak istıyccekı:ı. 
Akdenizin şarkını garbından ryır. 
mak surctilc şarkta istediği gibi 
hareket etmek yolunu arayacaktır. 
İtalya bu projesini tahakkuk ve 
tatbik edebilmek için denizaltı fi_ 
losuna çok ehemmiyet vermiştir. 
Adeden ve hem de personel bakı
mından bu sahada ~ok çalı!jm.ıştır. 
Bugün İtalya donanmasında 78088 
mecmu tonluk 118 adet denizaltı 
gemisi mevcuttur. Bu gemiler en 
modern silahlarla donatılmışlardır. 
3 /2 si mayin dökecek şekilde inşn 
edilmişlerdir. Bu ıJCmiler 10 san
timetrelik topla teçhtz edil:nişler
dir. Ayrıca makineli tüfekleri mev 
cuttur. 8 adet torpito taşırlar. Sü
ratleri su üstünde vasati 17 ve su 
alında dokuz mildir. Su üstündeki 
nısıf kutur seyirleri bir kısmının 
8500, bir kısmının 9000 mildır. 

Su altında nısıf kutur seyirleri 

vasati 100 mildir. 
İtalyanların bu kalabalık deniz.. 

altı filosuna mukabil İngilizler e
linde 60 ve Fransızların elinde ise 
70 adet denizaltı gemisi mevcut
tur. 

1 talyan bahriyesinde bu ka
la balık yekunlu deniz kuv

vetlerinden başka, bir çok avcı 
botları, bir çok mayin dökiicli ve 
tarayıcı gemiler, denizaltı avcı ge. 
mileri ve bir çok ta muavin ve 
yardımcı ge~iler mevcuttur. Ve L 
talya, bahri programını tamamla
mak için hummalı bir faaliyetle 
çalışmaktadır. Tanınmış İtulyan 
gazetecisi Ansaldo'nun dediği gi. 

. bi, İtalyanın harbe girmesi bir 
saat meselesi ile Akdenizde ko
pacak bir harp her halde çok çetin 
olacaktJr. 

ÇOCUK 
Bilmecem izde 

Kazananlar 
1 Nisan 940 tarihli ÇOCUK sayfamızdaki 

bilmeceyi hallcdenlerden hediye knzanan
lrır: 

DOrMA KURSUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Bakırköy Cevizlik Yalı soknk No. 36 Fil· 
ııun Calı, f st. 5 inci okul l 18 Sabahattin, 
Alemdar 44 üncü okul 453 Erdoğan Kenan. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 

Taksim lıscsl sınıf l·A talebesinden 603 
No.lı İsmail Hakkı Erden, Üsküdar Doğan
cılar Abacı sokak No. 8 Mukadder Toker, 
Davutpaso ortaokulu sınıf 1-B de Mustafa 
Bayrı. 

ALBÜM KAZANANLAR 

52 ncl okul talebesinden 331 Aydın, Cn
ğaloğlu ortaokulu sınıf III-A, No. 58 Ad
nan Göker, G. Antep Pazarcık kazası tnh
rir.ıt kaleminde Ahmet Abacı. 

RESiM MODELi KAZANANLAR 
Denizli AR!rcezn az.asının oltlu Sedat 

Tilzilncr, Eskişehir D. D. Y. ntblye müdür 
muavini Bay Sal!hin oğlu Ruhi, Gebze E:ı
rc!bey ilkokulu talebesinden 389 Ayhan 
Tükel. 

SULU BOYA KAZANANLAR 

Bulvadin kaymakamının kızı Ayten Öz
lü, Konya erkek lisesi 57 No.lı Hayati Çnl!- j 
lnyan, İstanbul 15 inci ilkokul talebesinden 
Altan Baykal. 

KALEM BOVASI KAZANANLAR 

Alpullu ~eker !nbrikası Ömer Naci U
b'Urcl kızı Ferhan Uğurel, Beyoğlu Çatma 
mescit Cami sokak No. 21 SUleyman, Bul
vadin Akçeşrne ilkokulu 4 - B sınıfında 
120 No.lı Osman Ökçe. 

KART KAZANANLAR 

Bcşiktas 19 uncu ilkokulunda 466 No.lı 

Feriha Özyılmaz, İhs:ınlye Emin pn5:ı so
kak 29 No.da Nermin, Bilyilkad::ı ilk okulu 
No. 36 Hayati Kocal, Çerkesköy kesekdğıt
çı ŞUkrtı J<:si. 

PERGEL KAZANANLAR 

Lfılcli Mcsihpnş:ı mahallesi Azlmkfır so
kak 35 No.dn Snblhn, Beşiktaş Hnsfınn 36 
No.da Ayhnn Doğnn, İstanbul 58 inci ilk 
okııl talebesinden 54 No.lı Fikret Onaran, 

1 
Beykoz ilk okul lU-A talebesinden Nuret
tin Öz. 

... 
BORSA 

22 • 4 - 940 1 
5.24 

'\49.30 
2.9647 
7.5675 

vr 29.35 o 
Amstcrdam 79 2393 

Brüksel 22.11 
Atlna 0.07 
Sof ya 1.8075 
Madrid 13.61 
Budapeşte 27.0525 
Bllkreş 625 
Bclgrad 3.5175 
Yokohamr. 35.0975 
Stokholm 31.0975 

ESHAM VE TAHViLAT 1 
Sıvas-Erzurum 2 19.59 . 
Türk Bira fabrikaları 6.30 .., ~ 

°J; O'JJa 
SAÇ SABUNU 

Saçhuınızı muhafaza ıÇın harlklllad 
tesfrlnl ilk kullanı,ta c6recekslnlr. 

: 30 Kuruıtur • 

Renksiz ve 
cansız saça 
elveda 

Çi(. vı; L(;K(;LE;Ql rz~L~ f;.D"t;~~ 
:ri;NiNiZI; DAiMi BiO .Tı:\QC\VET Vi;QiQ~ 
VAZO ·VE; TOP S~KiLLE;Qi ~A~DIP-. 

Gayrimenk 1 Sa ış i "'nı 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Haldmliğinden: 

Terekesine mahkememizce el konulup tasfiyesine knrar verilen 61{1 Mıgır
dıç Frenkyan uhdesinde olup, alacaklı İttihadı Milli Si orta Şırketl namına ı ve 
2 !nci derecede ve difer alacaklı bankalar grupu namına d:ı Ziraat Bankasına 
3 ilncU derecede ipotek gösterilmls bulunan, Tophanede Kılıçnll Pa~a mahallesi 
eski Çöplük yeni Karamustafapaı,;a sokağında (yolcu salonu kal"$ısinda) eski 

14 - 16 ycnJ 227 numaralı Kfırgir "Frank" hanllc yanında kdln 227/1, 225 ve 223 
numaralı depolar nçılt arttırma suretile 30-5-1940 tarihine mdsadlf Perıiembe gü
nü saat 10 da satılacaktır. 

Arttırma bedeli % 75 1 bulmndığı takdirde iklncl arttırması 15-6-1940 tari
hine müsadif Cumartesi g{lnO saat 10 da icra kılınacaktır. 

Dclltıliye resmi, lhole pulu, yirmls cnel!k vakıf tll\'iz. bedeli, tapu ferağ har
cı alıcıya alt olup, satış gününe kadar vcrgıler terekeye aittir. 

GayrJ mcnkulun tamamının kıyrneU: 02,850 liradır. Artbrmaya girebilmek 
için % 74 nisbetinde pey akçesini yatınntık ve ihale takdirinde bedcll mtızayede 

ve rüsum bir hafta zarfında mahkeme veznesine tedcycs1 ltızımdır. Kada"."tro mas
rafı da alıcıya aittir. MezkOr gayrimenkullerin arttırma ~atnnmesl T. Dosya 37/68 
numnrn ile herkesin görebilmesi için açıktır. İJ!ı.ndo. yazılı olanlardan fnzla mn
lOmat almak isteyenler mnh.keme ·kalemine müracaat etmelidirler. 

TAFSiLAT! - 227 numaralı "Frank" hanı olup kfırgirdfr. Clft kanallı demir 
kapıdan girilince zemini mermer dösell bir taşlıjn ve buradan çift kanatlı bir ca-
mekfından zemini renkli çini döseli ikinci bir taslığn girilir. Bu taslıktan mo:z;ayik 
ve demir parmaklıklı ve küpe teli merdivenle katlara çıkılır. Merdiven altında 
crunekl'ınla aynlınış bir kahve ocağı vardır. Elektrik ve su te !satı mevcuttur. 

BİRiNCi KAT: Bir koridor üzerinde 1 illi 7 No.lu odaları hClvl, bir de came
kanla nyrılmıs helllsı vardır. 

İKiNCi KAT: Bir korJdor üzerinde 8 ilt'ı 14 No.lu odalan havi olup f1d be
Hlsı vardır. 

0ÇÜNC0 KAT: Bir koridor üzerinde 15 ntı 22 NoJu odalan hAvi olup came
kanla ayrılmış bir hclAsı vardır. 

DÖRDÜNCÜ KAT: Bir koridor '(lzerlnde 23 na 30 No.lu odalıı.n olup came
kfınlıı aynlmıs bir heHlsı vardır. 

BEŞiNCİ KAT: Bir koridor ilzcrlndc 31 mı. 38 Nolu odnlan ht'ıvl olup came
kAnln ayrılmış blr helfısı vardır. 

AL TiNCi KAT; 30 ilA 40 No.lu odalan M\i çatı katıdır. Burada da bir he-
15. vardır. 

Hanın mesaha! sathlyesl müşterek methal ne blrlilttc 236 metre murabbaıdır. 
Hanın altındaki dükkfın Fillps radyo telye i olarak lnıll.lnılmaktndır. Hanın 
kıymeti: 45.100 liradır. 

227/1 numaralı Depo tamamen kftrgir: İçinde, ahşap bir merdivenle çıkılır ve 
ahsnp dösernclf salon halinde bir katı vardır. '.Mesnhai sathiycsl methalle bera
ber 169 metre murabbaıdır. Kıymeti: 11770 lir dır. 

225 numaralı depo tamamen ki1rgir, mesaha! snthiycsi methalle beraber 198 
metre murabbaıdır. Kıymeti: 14040 liradır. 

223 numaralı depo, keza kdrgir olup demir fabrikası olnrak kullanılmakta ve 
mesnhai sathlyesl methalle beraber 225 metre murnbbaıdır. Kıymeti: 20040 liradır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer nl4kadarl rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını, husu ile !aız ve masrafa dair olan lddialanru 
evrakı müsbltclerllc 20 gün içinde mahkemeye bildirmeler! icap eder. Aksi hal-

de haklan topu slclllile sabit olmadıkça satış bedelinin paylnşmll!llldan hariç ka
lacaklardır. Bundan baska mezkılr gayri menkuller kendisine ihale olunan abcı 
tarafından derhal veya yedi giln içinde satıs bedellle delli11iye rcsml, ihale pul
ları, yinnl sencllk vakıf taviz bedeli tutan ve kadastro masrafı mahkeme vezne-
sine yatırılması şarttır. (Gnyrl menkul bilmUzayede ipotekli alacaklı tarafından 

alındığı takdirde masraf ve vergiler çıktıkt n sonra takdir edilen % 5 tasfiye 
memuru ücreti ve binde yanın tasfiye harcı ve satış gilnüne kadar vergiler lle 
nvans sureUle verilen vergi ve vakıf icnrefori ve gayri. menkulUn satısı için ya
pılan mahkeme masrnflan, delltıliye resmi ipotekli alacaklı tarafından yedi gün 

zarfında mahkeme veznesine yatırılmak sarttır.) Yatırılmadığı takdirde icra ve 
iflfıs kanununun 131, 132, 133 üncü maddeleri ahkamı latblk olunacaktır, 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri, görmek isteyenlerin han kapıcısına müracaat 
eylemeleri lU\n olunur. (26348) 

ihtira ilanı _, 1 
"Mitralyözler için Pervene şaftına ' 

mer'but idare tertibatı" hakkında a
lınını& olan 29-12-931 g{lnlil ve 130!l 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere lıhere devruternğ 
veya icar edileceğinden talip olanla
rın Gnlatada, İktisad hnnındn, Ro
bcrt Fcrri'ye milracaailan ilün olu-
nur. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın 
saatlerın yeni modelleri gelmiştir. 
Emsalı gibi 15 sene teminatlıdır. 

1 Taşradan sipariş etmek istiyenlerc 
kataloğ gönderilir. 

yda 3 Lira Taksitle 
~--•••••••••-'' İstanbulda Sirkecide Liman Hanı 

iSTANBUL iKlNCİ İFLAS ME- sırasında Yelkenci Hanında No. 8 

PETROL NiZAM 
saçlarınıza parlaklık ve güzel
lik verir, cazibenizi arttırır. 

!\IURLUGUNDAN: 
Mahmut Paşada Çorapçı Hanında, r 1 ŞENSES 

16 No. da Manifaturacı Mordo Be- ı • J [drar yollan hastalıkları mntehns-
naroyanın iflasının kaldırılmasına sısı Beyoğlu Yıldız sineması karıw 
22/4/940 tarihinde İstanbul Asliye ırrımvnv durağı Lcklcr apartımarıı 
Mahkemesi 4 üncü Ticaret Dairesin-114lı••••Te\ : 4.392 
ce karar verildiği ilan olunur. 
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. ı- Yavrunuz, Saadetinizdir •.. --. 

<?nun gürb~z ~·c sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi sine. 
~de yeti tırdıği snf ve normal 2ıdn ile mümkündür. Her anne tabiatın 
ınsanlara hah ettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri bırnkma· 
malıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müatahzaratmda bu hasa tamamen mevcuttur. 

Beşikta ÇAPAMARKA Tarihi tc isi 1915 .............. .-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265 

ZU.Ai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
İKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasal'l'Uf besapıann<1a e~ 
u 50 1.Uası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilo d~ağıdak 

' • • 
40 

tno 
120 
ıeo 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

plana göre ikramiye dağıtılacııktır. 

\.000 Liralık f,000 Ura 
500 • 2.000 .. 
250 

, 1,000 • .. 
\00 

r 4,000 • .. 
-1 • 5.000 .. 
40 tt 4.800 .. 
20 " 3.200 • .. 

DiKKAT: He..c;aplanndakt paralar bir sene tçinde 50 Uradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlastvle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyliıl, 1 Bırincikanun, ı 1\lart ve l lJa.zıraıı 
tarihlerinde (ekilecektir. 

8ahibi ve Neşriyat Müdtil"ü Ralil LUtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik vo 
Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N Matbaası 

8ant<i, 
o 

Santonıni havi oıan bu bisküvi 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde 

küçüklerde sebep olacağı tehlikeler gözönüne alınarak 
Solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faidelidir. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar 
her Eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

Sıhhat Vf'kaletinin mii!'aadesi11i lıninJIT. Rcc:cte ile satılır. 

S bah, öğle ve akşam 

1 

ller uemektell sonra mutlaka günde 3 clefcı di~ 
niçin temizlemek ltlzımdır. 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dislcr~n. 

bademcik, kızamık, enfloenza 

ive hatta zatürrieyc yol açtık-

ları, iltihnb yapan diş ctlerile kök 
lerinde mide humması, apandiııit 

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap. 
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
ğız ve sağlam dişler umumi vücut 
sağlığının en birinci şartı olmuştur 

Binaenaleyh dişlerinizi her gun -lfı 

akal 3 defa- (Radyolin) diş macunile 
fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede. 

-------·~ bilirsiniz. Bu suretle mikropları im l ""111a• ---Tü R K I YE 
KIZILAY CEMİYETİ 

UMUI\Iİ :MERKEZİNDEN: 
Zelzele mıntakalannda kereste ve İnşaat işlerinde muvakkaten istih. 

dam edilmek üzere ayda İki Yüz Lira ücretle 

AL T 1 F E N 1\1 EM URU AL 1 N A C A K T 1 R . 
Taliplerin tahsil derecelerini gösterir vesika suretlerini, tercümeihal 

varakalarını ve bir de çalışmış iseler çalıştıkları yerlerin adreslerini bir 
istida ile ~ Mayıs 940 tarihine kadar Umumi Merkezimize gondermc
leri ilim olunur. ' , 

1--------------------------------------------------~ 1 

ADEMİ İKTİDAR 
"• BELGEVeEKLiGiNE -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunu~ 

lPoata kutusu 1255) Galata, lat.anbul 

I 

iNGILiZ 

ha ederek dişlerinizi korumuş olur· 
sun uz. 

Bütiin tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

tlostancıdn Çntnlçc me dereli sokağında yapılııc k duvar, k nal rner 
saire inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Kesif bedeli 3550 lıra 86 ku 
teminatı 266 lıra 76 kunı ur. Kc if ve ş:ırtname zabıt \ e muamel t m 
kaleminde gorulccektır. İhale 8-5-940 Ç rsamba gunu s t 14 de Daı 
rncııde yapıl c ktır. T lıplerın ılk teminat rn kbuz veya mcatupl rı, i 
gun evvel .fen i,lcri rnildurlil unc rnurnc atla alııcakl rı I nnı ehliyet \ 

lına ait Ticaret Oda ı ve ıkalarilc ıhnle gunil muayyen sn tte Daimı E 
bulunmnlan. 

~ADVO 
iNGiLIZ lffRRAt!!UI RADYOLAR 

Diğerlerillden ayıran başııca lıassalar : 
l - Sesi en tabii 
2 - Kuvveti iki misli 
3 - İstasyon almak kabiliyeti pek fazla 
4 - İstasyonları kanştırmaz 
5 - Cereyan sarfiyatı en az 
6 - Lamba ve ahize arızası pek nadir. 

Bu hakikatları kullananlardan sorunuz. 

(fERRAtijj)] LiMiTED 
Umumi Türkiye !Jlüme silliği: 

• ~. STEFANiDİS ve S. SİGALAS ŞiRKETI 

Galata, Voyvoda Caddesi No. 38 Tel: 49302 
Anadolu Vilayetleri için Acentelik verilir. 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, 
TEMBELLIGINDE. MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNiYETLE 

BARSAK 
KULLANILABILI 

Müferrih ve Midevidir 
1\IİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve vonnaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


