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~ Ankaranın YAYLA 
Makarnalarını 

Mutlaka tecrübe etmelidirler. Bütün N i SAN 
1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi ' .. :-:-.; bakkaliye mağazalarında vardır. 

Narvik Muhasara Edildi ı Başvekil dün 
üttefikler Dün Oslonun Diyarbakır' a 
imalinden Bi_r Taarruz~ Hareket Etti 

Geçtiler 1 

ikinci Narvik taarruzunda 
giliz filosuna kumanda eden 
.\ıniraI Sir Charles Forbes 

Almanlar T rondheim' e 
Yeni Kıtaat Sevkettiler 
2 Tahtelbahir Batırıldı 
Baltıktaki Alman Limanlarında Tahşidat 

Yapıhyor, Alman Gazeteleri lsveçi Norveçe 

Sempati Göstermekle itham Ediyorlar 

Regnaud, Fransanzn 
ltalga ile Anlaşmak 
Arzusunu T ekrarladz 
Almanya Çok Mühim Kararlar Arif esinde İmiş, 

italya ile Almanya Aras1ndaki Mesai Birliğinin 
Daha Mütebariz Bir Mahiyet Alacağı Söyleniyor 
Paris, 25 (Hususi) -. Baş

vekil M. Reynauô, bugün par
lfune (j.. riciye encüme

tta Fransanın 
·· nasebetleri 
•• 
"ğinden bir . r. 

fi.kir mübadelesinin başlamamış ol
masından Fransa hükumetinin mesul 
olmadığını anlatmış ve Fransanın Ak 
deniz kıyılarında yaşıyan bütün mil
letlerin meşru emellerini nazan dik. 
kate almağa hazır olduğunu ilave eL 
miştir. 

M. Reynaud, Türkiyeden bahse. 
derek onun halisane dostluğunu en 

(Sonu Sa; 6 Sü; 6) 
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Yeni Petrol 
Mıntakasında 

Tetkiklerde 
Bulunacak 

iktısat Vekili de Bu 

Seyahate İştirak Ediyor 
Memleketimizde bugüne kadar petrol araştırmalan yapılan mınta. A k 25 (TAN M h b" 
kalan gösterir harita: Bu defa petrol bulunan yer, Siirdin cenubunda. . ~ ~r:a, .u a ı-

dır ve haritada içi boş üç daire ile işaret edilmiştir. rı Bıldırıyor) - Başvekil Dr. 

1 
Refik Saydam, bu akşam 19,35 

M k ' ç k • 1 v • te kalkan hususi bir trenle J?i-e ta sas ın e 1 eceg1 yarbakır~ .har.~kc_~ etmiştir. Ik-
tısat Vekilı Husnu Çakırla Ma-

H .kk d k• ş • 1 den Tetkik ve Arama Enstitüsü a Jll a } ayıa ar Umum Müdürü Ha~i Başveki-
le refakat etmektedirler • 

nlaımaci ~.a 

Edildi, Almanyaya Tahsis Edilen Petrol 

Kontenianı Evvelki Nisbeti Muhafaza Ediyor 
Atina, 25 (A.A.) - "Atina Ajansı Bildiriyor: Atina radyosu 

tarafından dün akşam neşredilen bir tebliğde Başvekil · Metak
sasın hafif bir gripten rahatsız bulunmasını fırsat bilen esk~ po
litikacıların bu hastalığı vahim göstererek diplomatik değişik
likler olacağı, Başvekalete Politisin geleceği ve daha diğer bir 
çok musibetlerin memleke imizi beklediği hakkında şayialar 

Dr. Relik Saydam istasyonda, Bü. 
yük Millet Meclisi reisi ile vekiller, 
Riyaseticüınhur umumi katibi, Riya. 
seticümhur başyaveri, hususi kalem 
mi.ıdürü, Hariciye Umumi katibi, bir 
çok mebuslar ve yuksek memurlar 
tarafından uğurlanmıştır. 

Başvekil, Diyarbakırdan otomobil
le Beşiriye gidecek ve petrolün bu.. 
lunduğu Rnman dağında tetkikler 
yapacaktır. Mahallinden şehrimize 
gelen mütemmim haberler, bulunan 
petrolün işletmiye değer iktısadi bir 
mabiyet arzettiği kanaatini takviye 
etmiştir. Başvekil, Ramana vardı1t
tan sonra hük-ılmctin bir tebliğ neş. 
rederek efkarı umumiyeyi tenvir et
mesi muhtemeldir. 

çıkarmışlardır. Sözden ziyade icra- ı--
ata ehemmiyet veren Metaksas hüku. Şark.Ilı Erdu··n meti, 4 senedenberi mahdut bazı __ _,.,,,,"""""_____ .,._....., _ ____ _ 

mahfillerden çıkarak devam edege. E .A • y k d A k G ı• 
len bu kabil şayialara mukabele et- mırı a ın a n araya e ıyor 
mek istememekte ise de bazı müna. 
kaşa mevzuu teşkil eden şayiaların Amman, 25 ( A.A.) - Şarki Erdün hükümdarı Emir 
tekzibi icap eder. J\fotaksns hükume. Abdullahın Türkiyeyi ziyaret edeceği bildirilmektedir. 
ti her zamandan ziyade müsbrkardır. Emir Abdullahın bu ziyareti pek muhtemel olarak Mayı-
Başvckil tam sıhhattcdir. Politis hü. 
kumet teşkil etmiyecektir. Yunanis. sın ilk 15 inden sonra vuku bulacaktır. 
tan muhtelif entr~alar için se~est ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
saha olmaktan çıkmıştır. Hükumet, 
ıbeynelmilel itimada mazhardır ve 
yalan haberleri neşreden komikleri 
hakkile takdir eden Yunan milleti 
sükun içinde mesaisine devam et. 
mektedir. 

Yeni Alman - Rumen tiearet 
anlaşması imza edildi 

Bükreş, 25 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Almanya_ Romanya ekonomik mü 
nasebetlerini tanzime memur iki lıü. 
kumet murahhas heyetleri, Bükreşte 
mutad müşterek içtimalarından bi
rini akdetmişlerdir. Bu içtima dev. 
resi, heyetlerin yaptığı mesainin ne. 
ticelerini ihtiva eden bir seri anlaş.. 
malar imzası ile nihayete ermiştir. 
İki heyet, iki memleket arasındaki 
eşya mübadelesi ile tediyat meselele-

(Sonu Sa. 6 Sü: 3) 

Romanyada Siyasi 

Mahkumlar Tahlive 

Ediliyor 
Londra, 25 (Hususi) - Bükreş.. 

ten alınan bir habere göre, Kral Ka
rolun bugün neşrettiği bir beyanna. 
me üzerine yarın bütün Romany3da... 
ki siyasi mahpuslar kamilen tahliye 
edilecekler ve bu suretle memlekette 
milli vahdet tam manasile tahakkuk 
ettirilmiş olacaktır. 

Haftada iki Gün Bütün 
Yurtt~ "Balık Günü,, 
Yapılmasını istiyoruz 

Bu büyük servetin, maalesef, yarısından fazlasını 
heder ettiğimizi hatırdan çıkarmamalıyız/ 

(Yazısı Altıncı Savfamızdadır) 



z 

Petrolü Nasıl Saklıyalım? 
}

7 azan : Naci Sadullalı 

T ablat, galiba, Erzlncanda lıledlğl mu- Soğukkanlılık Rekoru 
•zzam cinayeti, ve Edlrnede y•ptığı 

aulu taıkınlığı mümkün mertebe unuttur· 
mak lsteğlle, bize petrol hediye etti. 

"Arayan mevllsını da bulur, belbını 
dal" derler. Fakat ıu mUbarek petrol, 8y· 
le bir neane ki, onu •r•yan, mevlası ile 
bellsını bir arada buluyor. Bereket ki biz, 
petrolün getlrebllece6l belllardan korkm ı · 

yacak kadar kuvvetliyiz. Elier maazallah 
bu kadar kuvvetli olmaaaydık, petrolü bul· 
duktan sonra onu, asıl kuyusundan çok 
daha gizli ve çok dah• derin yerlere .. k· 

!ardık. Zaten, petrolO bulduktan sonra giz
lemek lüzumunu. eade zayıf milletler de· 
!jll, kuvvetli mlllctler de duyuyorlar. Al· 
manlar, topraktan çıkardıkları petrolü, 
yine topra!jın altında glzllyorlarmıt- İtal· 
yanlar petrollerini, denizin dibinde saklı· 
yorlarmı1-

Sovyetler: 

"- 6tok petrollerimiz o k•dar maha
retle gfzlenmlıtlr ki, onları meydana çıkar· 
mak, topraklarımızda yeı'I• "ıetrol memba· 
farı keıfetmekten bile zordur!" diyorlar· 
dı. 

Bütün bunlardan da •nla8ılıyor ki, pet· 

G arp cephesinde 
0

havalanan bir fngl-
llz tayyaresi yere inerken, bir hava 

boşluğunda hızla alçalmıı. Bu hızlı atça· 
lıı esn•sında, tayyarede boı bulunanlardan 
birisi havada kalmıı ve paraıUtUna •çarak 
inmeye ba1lamı1- Fakat toprağa bakınca, 

hayll yüksekte bulunduliunu anlıyan İn· 

glllz tayyareclıl, vakit geçirmek için, bir 
de sigara tellendirmlf. Ve toprağa, ağzında 
ılgaraslle inmek suretile, lnglllz soğuk· 
k•nlılıfjının yeni bir marifetini gllstermlıt 

CörOIDyor ki, yirminci asırda gökyOzO· 
ne çıkmak. veya gökyüzünden inmek, pey
gamberane bir mucl:ı:e sayılmıyor. Tayya. 
reler, eskiden yalnız peygamberlere me
klln sanılan semalarda cirit oynıyorlar. Ve 
bu asrın peygamberleri de!jll, alellde ln
aıınları blle, gökyüzOnden ılg•ra içerek ini· 
yorlar. Su ı, biraz daha ilerlerse, göklere 
uçan tayyareciler, sigara ile birlikte, rakı, 
ıar;ıp, viski de içeceklerdir. O zaman, çok 
yükseklerde uçan bir tayyareden paraşüt· 
le atlıy•n ve kafayı tütaüleye tütsüleye 
aıağıya inen bir tayyareciyi düıünün. Eğer 
yarı yolda aarhoı olup d• bir buluta rast· 
farsa: 

rolD glzJemek de, bulmak kadar büyük bir 
marifettir. "- Ulan, ikide birde aşağıya inip aha· 

llyl ıslatma: Seni b8yle aya!jımın altına 
Bence, petrollerimizi maharetle gizleme· 

nln en münasip çaresini memurlardan sor· 
malıyız: Çünkü petrollerimizi de onların 

havadisleri gizledikleri yere ııaklaNk, bir 
claha maden arama mühendisleri dahi bu· 
la mazi 
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alır, ezer geçerimi Sen bulutaan, ben de 
bulutum!." diye meydan okuyacaktır! 

Eskiden, ha~alardakl bulutları topra!ja 
indirmek için yağmur duasına çıkarlar· 

m11- Şimdi artık buna da lüzum kalmadı: 

Biz -de bulut olup, gider anlaıırız! 

Yazan : Thcodore Fclstcad 

Berberin Müşterisi Gün 
Geçtikçe Çoğalıyordu 

Takibat devam etti. Ve netice. 
de yabancı zabitin küçük bir bcr. 
her dükkanına girdiğini gördüler. 

Z a b i t berberin dükkanın
da bir saat 1t a d a r kaldı. 
Sonra taksiye atlıyarak, t ekrar 
döndü. Memurlar dikkat ettiler. 
Berebrin adı K. G. Ernst idi. 

Sözü yine Stein Hauer'e bıra. 

kıyorum: 
"Londrayi ziyaretlerimin birin

de Ernst, Kru~cr adlı bir Alır .. "l
nı bana tanıttı. Onun da Londra
nm şimalinde bir berber dükkanı 
vardı. Ondan da bir müddet isti
fade ettim. Fakat o da bir muha
bere vasıtasından ibaretti. 

Kaçak Bir 
Mahkum Dün 
Yakalandı 

. Bir müddet evvel İzmit hapishane. 
sınden kaçan Hultisi isminde bir 
mahkum dün Eminönünde yakalan. 
mıştır. Hulusinin hesapsız bir şekil. 
de para sarfettiği nazarı dikkati ccl
betmiştir. Sulh birinci ceza hakimi 
kendisini tevkif etmiş ve İzmite gön. 
dcrilmesine karar vermiştir. 

Tevkif Edilen •Küçiik 
Hırsızlar 

Biri 13, diğeri 14 yaşında olan 
Mehmet ve İsmet adında iki çocuk, 
evvelki gece Şehremininde bir tütün. 
cü diikkanına girerek birkaç tane e. 
lektrik feneri çalmışlar, sonra da 
bunlnn satarken yakafonmışlardır. 

Dlin dördüncü sorgu hakimi, bu İ
ki küçük hırsızı tevkif etmiştir. 

15 Battaniye Çalmış 
Kastamonu otelinde oturmakta o. 

lan ve Necip isminde bir doktorun 
kansı olduğunu söyleyen Emine Ha
sibe, otelden 15 battaniye çalarak 
satmaktan suçlu olarak birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. Emi. 
ne Hasibe battaniyeleri çalmadığını, 
bunları kendisine otelcinin karısı 
verdiğini ve sattırdığını söylemiştir. 
Bu kadının şahit sıfatile celbi icln 
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

Karısının Yiiziinii 
Kesen Adam 

Kasımpaşada oturan karısı Zeh. 
ranın kendisinden ayrılarak Bursaya 
gitmek istediği için yüzUnü ve bur
nunu kesen seyyar boyacı Sab. 
ri dün ikinci sorgu haliimliğine ve. 
rilmiştir. Sabri mevkuftur. 

Otomobile Ait 
Yedek Parçalar 

B amay r 
Otomobil lastiği ve yedek parçala_ 

rr ithalatçıları piyasada mal azlığın. 
dan dolayı zorluk çektiklerini alaka. 
dar makamlara bildirmişlerdir. İtha. 
latçılar, birlik merkezine davet e
dilmiş izahat alınmıştır. 

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

Elazığ Ortamektebi inşaatı için okul sahasına müteahhitleri tarafından yığılan kereste 
malzemenin vandığını yazmıştık. Yukarıdaki resim, büyük yangını söndürmek üzere çalıŞBO 

askerleri ve halkı gösteriyor. 

Halk Hamamları Açı!dı 
Bunlar Her Gün Saat 9 dan 17 ye Kadar 

Müşteri Alacak, Fakir Halk Para Vermiyecek 
Belediyenin Kasımpaşada ve Balatta yaptırdığı halk hamam

larına ait hazırlıklar bitmiş, her iki hamam da dün Belediye Re
is Muavini Lutfi Aksoy tarafından merasimle açılmıştır. 

Kasımpaşa 

Deresinin Üstü 

M<.>rnsimde belediye ve vilayet 1 
sıhhi;ı.·e müdürleri, Fatih ve Beyoğlu 
kaymakamları, bu kazaların parti i. 
dare hc:yeti azaları ve semt halkı ha. 
zır bulunmuştur. Lutfi Aksoy bu ve. 
sile ile söylediği nutukta muasır be-
lediyeciliğin mühim vazifelerinden o· . tt .. ·· ı ·. 
birinın de hemjehrilerinin ve bilhas- r uru uvor 
sa 1aK1r halkın yıKnnma ve temızıen. . 
me ihtiyaçlannn temin etmek oldu. Vali ve Belediye Reisi LCıtfi Kır-
ğunu soylemiş, bu maksatla 939 büt- ı dar, geçenlerde Kasımpaşa semtle
çesine konulan 12 bin lira tahsisatla rkindde. ~etklk~~rde btuluednurekkcnK, halk, 
"lk 1 k Ü k" d r sahillerinde mec- en ısıne muracaa er asım-
ı o ara s u a d · . y · h" t r d k" · h lk 1. · ld ğ d h paşa eresının enışe ır ara ın a ı 
car.ı a p aJı açı ı ını, a a sonra k b. 1 .. tt"" ··ı · 
Üsküdar halkevi bandosunun tesis ~s~ınınt !r

1 
and. evve or uru mesı-

d "ld"ğ" . b .. h Ik h 1 nı rıca e mıs er ı. c ı ı ını, ugun a amam arının . • . . . w. • 

işe başladığını söylemiştir. ~elcdıye Reısı, halkın -~u .. d~eg.~nı 

Edebiyat 

için Hazırlanan 

Yeni TalimatnCIJll' 

Tatbik Ediliyor 
Edebiyat Fakilltesl icln bu .-

itibaren yeni blr imtihan tallrn~tfl,t· 
mesi tatbik edilecektir. Yeni ıııJjı!l 
name tasdik olunmuştur. Felsefe tJO" 
nın 3 üncü ve 4 üncü sUmestrlnde .e 
lunnn talebeler isterlerse eski de~. 
imtihan talimatnamesine göre ~ 
lerlne devam edeceklerdir. Yeni 
matnameye tfıbl olmak isteyenler, ~ 
tlfika imtihanına girmekten ın~ 
mıyacaklardır. 

Cografya kolunun 3 ilncll ve ~-~ 
• • --· bil 

kümlerlne tfıbl olacaktır. Bunlııt' sl· 
sene umumi cografya sertifikası iJS1 
hanına glrebileceklercllr. 

ıo-
Türk filolojisinin ayni slimcstrıer at· 

deki talebeler tamamen esld ıauııı 1,. 
name hükümlerine gfüe imtihnn ° ~e 
caklnrdır. Tarih kısmının birlııd t• 
4 imcü sömestr talebesi yeni tallfll~ 
name hükümlerine tfıbi tutuıac•).( 11• 

Bu talebeler, mezuniyet te:.lerinl oııt ,,
mi tarih sertifikası aldıktan sonr9 

çeceklerdlr. 

Vaziyette meraka değer bir şey 
görülmemişti. Ernst'in zabıta sicili 
tetkik edilmiş, ve hiçbir 'üpheli 
hali gorülmemişti. 

- - -- 1 

"Kruger1e bir gün konuşuyor. 
ken, yeğenlerinden birinin İngiliz 
donanmasında çalıştığını tesadü
fen anladım. 

İngiltere, Fransa ve İtalyadan bazı 
şarf ar dahilinde lastik ve yedek par. 
ç~lann getirtilmesi miımkün gorı.ilü
yo:. 

Eaacıiar da iı-lik Kuruyorlar 

Hamamlar Cihan Harbinde halk i. yerınde bulmuş ve dere ustunun or. 
çin yapıldığı halde şimdiye kadar bir tülme;;ine karar vermiş.~ir. Gere~ ~u 
c rlü ·stifade edilememişti Dünden dcrenın. gerekse Ortakoy deresının 
i~bnre~ çılan bu halk h;mamları. üstiinün kapatılması için yeni bütçe. 
n:n her ~rinde 19 u erkek, 19 u ka- ye 160 bin liralık tahsisat konulmuş. 

Dersler Mayısın 25 inde kesııee:, 
ve 30 undan itibaren lmtihnnıı bıı,Ş 
nacaktır. 

Fakat ona yapılan muamele de
ğişmişti. Muc,terileri mütemadiyen 
artmakta idi ve bu yeni mü~leri. 
ler, son derece dikkatli adamlardı. 
Ve traş oldukları sırada bile. 
dükkanın içinde konuşulan bir tek 
sözü kaçırmamağa ehemmiyet ve
riyorlardı. 

E rnst mü~terilerinin b:ı şe. 
kilde çoğalmasını, ucuz iş 

yapmasına hamlediyotdu. Bir gün 
bu yeni müşteriler arkadaşlığı ile. 
ri götürmek istiyerek kendilerine 
gelecek mı?ktup.ar için on•Jn ad
resinı verdiklerini söylediler ve 
Ernst, bu tekiifı de memnuniyetle 
karşıladı. 

Fakat, Ernest'i kendi muhabe_ 
releri için kullanan Alman zabiti 
bu sırada Almanyaya dönttü ve 
Ernest'e gönderilen bütün mektup. 
lar kontrol altına alındı. Bu mek
tuplar açılıyor, okunuyor, fö\oğ. 
ra!lan almıyor ve icap eden takL 
bat yapılıyordu. Bütün bu mek
tupların anlattığı nokta, İngiliz li
nıanlannda bir !;Ürü Alman casu:;u 
bulunduğu idi ve bunlar deniz 
kuvvetleri hakkında mallimat al. 
makla meşguldüler. 

Bilhassa Stein Hauer, Emest'e 
y~zdığı mektuplarda şununla bu. 
nunla teması tavsiye ediyor, ara 
sıra onun mektuplan içinde beşer 
sterlinlik kağıtlar çıkıyordu. Bü
tün bunlnr 'Er!nst'in muhabere va. 
sıtası olduğunu göstermekte idi. 

Ernest'in farkında olmadığı bir 
nokta azami şiddetle t.a~iP .. edil
mekte olması idi. Onun ıçın uç se
ne muhabere vasıtası olarak ça
lıştı ve aldığı mektuplan gönder
di Arada Stein Hauer de Lon<!ra
y~ geliyor, adamlarile görüşÜyôr 
ve bunları taltif ediyordu. • 

Ernst'in farkında olmadt''l bır 
nokto. onun tarafından yapılan bu 
işın, Avrupada her büyük devlet 
tara.Cından vaoılmakta olmasıdır. 

- Tesadüfen mi? 
- Evet, tesadüfen, bu gıbı hft. 

diseler, ekseriyetle tesadüf eseri. 
dir. 

- Olabilir. 
Kruger bu sozune, yeğenintn 

mezun olduğu günlerde dükkanı
na geldiğini ilave etti. 

Ona dedim ki: 
- O halde, ona bizi tanıştır! 
Fakat Krugcr bizi tanıştırmak 

istemedi ve: 
- Aman, dedi, çocuğun başını 

be15ya sokacak bir şey yapma! 
Kendisine teminat verdim ve son 

derece dikkatli davranacağımı söy
lcdım Kruger, istcmiye istemiye 
muvafakat etti. Kruger, bir AL 
man gazetecisi olduğumu, İngiliz 
donanması hakkında yazılar yaza
cağım• ve bana iyi matcryel temin 
eucnlere yüksek ücretler verece
ğim\ söyliyecekti. 

· Kruger'in vaziyeti nasıl idare et
tiğini bilmiyorum. Fakat yeğeninin 
btnimle görüşmiye muvafakat eL 
tığiui bildirdi ve mesele bu şekil
de benim elimden çıkmıştı. Çün
kü benim vazifem zemini hazırla
maktı. Gerisile Berlindeki şefim 
meşgul oluyordu. O da, Kruger'in 
yeğenine bir sürü sualler gönder. 
di. 

Bu bahriyeli çocuk Foxhound 
adh İngiliz zırhlısında çalışıyordu. 
Adı İraland'dı. Benim anlayışıma 
göre çocuk masumdu. Fakat onun 
Berllnden aldığı mektuplara yazdı
ğı cevapları görmedim. 

G'i'nün birinde Berlinde'!H. 
giliz gazetelerini okuyor. 

dum. Bir haber beni son derece 
rahatsız ettl 

H&ber şu satırlardan ibarettı: 
"Akdenizde bulunan İngiliz zırh. 
lılarımn birinde çalışan bir adain 
tevkif olunmuş ve sıkı nezaret aL 
tında İngiltereye gönderilmiştir. 

<Devamı var) 

E<:zıı tüccarları bir birlik kurrnıya 
teşebbüs etmişlerdir. Vekalet, ecza
cıbr birliğini daha şümullü bir şe
kilde kurmak için bazı esaslar tesbit 
etmiştir. Eczacılar bugünlerde bir 
toplantı yaıxırak bu esaslar üzerinde 
görüşeceklerdir. 

Yamanlar Dağında 

Büyük Heyelan 
İzmir, 25 (Tan Muhabirinden) -

Civarımızdaki Yamanlar dağında, 
Çarıkdere mevkiinde 10 bin metre 
murabbalık saha üzerinde heyelan 
olmuş, dere ve tepeler yerlerini de
ğiştirmiştir. Bunlardan başka Çarık. 
derede dört büyük membadan Kar
şıyakaya gelen su tesisatı bozulmuş. 
tur. Belediye fen heyeti, heyelfın sa
hasında tetkiklere başlamıştır. 
Bazı kaynakların kaybolduğu zanne
diliyor. 

Yaralananlar 
Yenicami civarında belediyece yı. 

kılan dükfınlarda çalışan ameleler
den Halit, Osman ve Mehmet, dün 
sabah bir dükanın damındaki kire. 
mitleri toplayıp aşağı iterlerken sa. 
çak çökmüş, her üçü de yere düş. 
müşlerdir. Mehmet yaralanmıştır. * Üsküdarda şoför Ömerin idare
sindeki taş yüklü bir kamyondan 
atlıyan amele Arif muhtelif yerle
rinden ağırca yaralanmıştır. Amele, 
Nümune hastahanesine kaldırılmıştır * Şişlide oturan Şakir adında bi
ri, Beşiktaşta bir kıtasiye deposunda 
iş almıŞ, merdivenle temizlik yapar. 
ken düşerek muhtelif yerlerinden ya. 
ralanmıştır. 

dın ıçııı olmak üzere 38 er kişilik yı. tur. . 
kanma yerleri vardır. Kasımpaşada faalıyete 1 Haziran-

Hnmamlar sabahları 9 da açılacak, da başlanacaktır. 
akşnr:ı saat 17 ye kadar müşteri ka
bul e<iecektir. Fakir halk burada ta
mamıle- meccanen yıkanacaktır. Fa
kir o1mıyan ve ücret vermek isfıyen. 
ler de ancak 7,5 kuruş gibi cüzi bir 
para ile yıkanabi'Leceklerdir. 

1 peritlUer için 
Belediye bu hamamlardan başka, 

pasıf korunma bakımından, iperitli
leri temizlemek üzere Tahtakalede 
de fenni bir hamam yaptınnıya ka
rar v<.>rmiş ve bu maksatla yeni büt. 
çeye 100 bin liralık bir tahsisat koy. 
durmuştur. Bu hamama ait fenni pro
je Sıhhat Vekaletince tasdik edile
rek belediyeye gönderilmiştir. Ha
ziranda fenni hamamın inşasına baş. 
!anacaktır. Ayrıcac Kadıköy ve Üs. 
küdar semtleri içln de hamam inşa e
dilecektir. 

Mısırçarşısında İstimlak 
Mısırçarşısının alt kısmındaki el

biseci dükkanlarına ait istimlak mu
amelesi bitmiştir. Dünden itibaren 
bu dükkanların yıktırılmasına baş. 

lanmıştır. 

Müddeiumuminin 

Dünkü Tetkikleri 
Müddeiumumi Hikmet Onat ve 

başmuavini Sabri, dün öğleden son
ra th:küdara geçmişler ve yeni ya. 
pılan Üsküdar adliye binasını gez
mi~lerdir. Binanın henüz kabulü ka
tisi yapılmamıştır. Ay başından iti
baren - elyevm muhtelif yerlerde ça
lışmakta olan Üsküdar mahkemeleri 
ve adliye daireleri bu yeni binada 
ç_alışmıya başlayacaklardır. 

Kadıköydeki sulh hukuk ve sulh 
ceza mahkemeleri yine eskisi ~ibi şim 
diki dairelerinde olacaktır. 

Rektör Geliyor 
Ankaraya giden Üniversite Rck

tÖI"J Cemil Bilsel, bu akşam şehri
mize gelececktir. Rektör Ankarada 
yazılması istenen (Maarü Tarihi) ad. 
lı eser üzerinde Maarif Vekaleti ~e 
temaslar yapmıştır. 

SUAİ. CEVAP 
S - Bizde yeni yazı ile baaılmıı bir 

meteoroloji kitabı v•r mıdır? Varsa ne· 
rede ıatılır, fiyatı kaç kuruıtur?. 

C - Bizde yeni yazı Uc basılmış bir 
meteoroloji kitabı yoktur. Ahmet Tcv
fik'in yazdığı eseri kitapçılardan arayı-

• 

C - imam nıkahı, nüfus kütüğünde 
müseccel lse medeni nikAh demekUr. 
Nüfusta kaydı olmıynn herhangi bir nl
Uh, resınl bir ballılığt ifade etmekten 
uzaktır ve kanun nazarında hiçbir kıy
meU yoktur. 

• 
s _ lmahf nlklhlle evvelce evlenmtı fiSr ve Zirai Makini 

bulunan bir adam, geçlnemlyero!k zev· 
Asılsız Haber ı ceslnl bırakmak ııhecburlyetlnde kalea, pandı. Bu mekte 

menin ikinci nUı 
Dlinkü Yeni Sabah gazetesi, bir ka. niçin hemen ayrılamıyor? Yahut bu ıe· blllrlm? 

dının görülen lüzum üzerine hudut 1 kilde aktedllmlı nlklhlar, medent k•· 
harici edildiğini yazmıştı. Alakadar ı nun hükümlerine gllre neden daha uO· C - Bunun için 1s 
maknmlarnezdindc yapb~mıztah- ~-·~.m~r-~.~.~.h.~.~.'a•"•m•ı•v•or•?~~~~~~~d•ü•r•u•ı~.'.n•e•m~U•rn•~•aa.t~~~~~~~-• 
kikata göre bu haberin aslı yoktu· 

Mübadil Bonoları_. 

Kabulüne Dünde" 
itibaren Başlandı 

Mübadil bonoları üzerinde 1::;, 
lan sahtekarlığın meydana çılt ~ 
masından sonra Ziraat Bankası ı fi' 
yeyi durdurmuştu. Evvelki güıı ~ 
rilen emir üzerine banka, boıı0 tJı 
kabul etmiye başlamıştır. Diifl .. 
gün olduğu için bankaya fazla Jllilt"' 
caat vaki olmamıştır. .,, 

Bugünden itibaren bonoıarınI pi_. 
kaya ibraz edenlerin çoğalacağı~ 
laşılıyor. Bonolar derhal paraya~ 
vil olunmıyacak, sahte olup olrıtll ~ 
larınm tetkiki için evvelA ?Jıa 1J 
Veka~tine gönderilecek ve ,ııc 
Maliye Vekaletinin tasdikinden s<P 
ra parr.ya tahvil edilecektir 

Selanikten Bir Seyyab 
Kafilesi Geliyor ı• 

Mayıs ayı ba,ında, Selanik ~ 
diye Resisi de dahil olmak üzerf•rıeSi 
rimize 60 kişilik bir seyyah 1" 113e
gelecektir. Kafileyi idare edenıer dı, 
lediyeye bir mektup yazarak ~~~e
lerine ne gibi kolaylıklar göstet1~1,r 
ğini sormuşlardır. Yunanlı se"ff eÇit' 
Paskalya tatilini şehrimizde g 
mek fikrindedirler. 
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Harp 

l?veçte devam eden harp, o. 

ıaktan bakılınca, çok yavq 
ediyormuş gibi göze çarpıyor. 
nıUtehassıılar, billkls hidlıe. 

•tada umuldutandan çok fasla 
ilerlemit olduğunu söylüyor. 

t bütün ilıtiaaı ..ııiplerinin 
ettlil tek nokta, Norveç har. 

dair ıayri t'eSml membalann 
haberlere itimat etmemek iL 

Ndlğidir. Bu haberlerin çoğu 
4a1ıdır. Bu haberleri alanlar 
nler de harp mıntakl\lannden 
tadırlar. Fakat bütün bu ka
rajnıen muhakkak gibi gö. 

bir nokta, müttefiklerin Nam. 
~a askeri kuvvetler çıkara
•orveçli müdafilerle temas tesis 
olduklandır. Fakat bu ku'Y'Vet. 
Almanlara kati bir darbe in. 
k tizere olduklannı iddia et. 
doğru değildir. Çtlnkii karaya 
lan yardım kuvvetinin bu dar. 
hıdlrebUecek büyiiklükte olma. 
anlaşılıyor. Müttefikler bu kuv. 
hiiyütmeğe ve onu, darbeyi in. 
ek seviyeye ıetirmeğe çalı3ıyor. 

._anlar da müttefik kuvvetlerin 
lbahfyeti almaması için mukabil 

geçmişlerse de, İngiltere 
ıharbiyesl tarahndan neşrohı. 
tebliğe göre, bu mukabil taar. 
PtlskürtUlmilş ve müttefiklerin 
eti tahkim edilmiştir. 

1 

1' 

Avustralya ve Yeni 1 
l Zelanda Kuvvetleri 
I Kumandanlarile 
•Mareıallmlz Arasında 

Ankara, 25 (A.A.) - Türk ve Yeni 
ZelAnda kuvveUerlnln Geliboluda kar
plaşmalannın 25 inci yıldönümü mü
nasebetile, Mısırdaki Yeni Zelanda se
feri kuvvetleri kumandanı General 
B. C. Fre7burı1 da, Türk ordusuna 
tebliği ricaliyle, Türk Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a bir 
mesaj glSndermistır. 

General, bu mesajında 25 yıl lSn
ce ile bu,UnkQ vazl1et1 ve Türk ordu
.sunun mez11etlerinl izah ettikten ııon· 
ra mesajını şöyle bitirmektedir; 

"Karttlıklı doatıutumuzun lnkltaf e
decellne inanıyoruz ve bilfiil muha· 
rebeye girmemi• loap ettlil :11man, al · 
zln ordunu:1u yanımızda glSrmekten 
daha iyi bir tallh Dmlt edemeyiz. 
bu fırsatla dDtDncelerlmlz alzlnle 
beraberdir ve en iyi temennrıerlmlz 

TOrk orduauna gitmektedir." 
Genel Kurma7 Bqkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak da mukabil mesajının 
Mısırdaki Yeni ZelAnda ıeferl Jruv
veUerlne tebliğini B. C. Fr91burs'dan 
rica' etmiştir. 
Mareşalin mesajı fU cümlelerle so-

na ermektedir: 
"Bir zamanlar yakdllerlnln dDım•· 

nı olan ordul•rın lttlf•k rıbıt•lulle 

blrblrlna ballı bulunmıktan dolayı 

Amlmf bir ıürur hl11ettlklarl fU •n· 
d•, alze umlmf dD1Dncelerlml:1l, ta· 
mennllerlmlzl ve aempatllarlmlzl mu· 

'.r AN 

l ıveç Sulh llôhımlan latimtlal ediyor .. (İngiliz Karikatürü) 

jflEK 
Namuskarhğın Mihneti 

J' azan: B. FELEK 

Şimdi sırası geldi de söylilJO.. 
rum. Llf aramızda. Şa aa. 

mualu, afif, doiru ve vicdanlı olmalı 
da öyle zor ve .mihnetli ıey ki, 801' 

mayın! 
Bu slizüme karıı: 
- Pek sıkılıyorsan, sen de alın d• 

mannı yırtıver! diyor gibisiuU. 
Haksız cevap değil. Lakin aqlL 

yelim ki; dedelerden gelen bir ku 
terbiyesi, bir aile terbiyesi ve nih• 
yet bir ahlak telakkisi var. O bırak. 
mıyor. Yoksa hani rahat etmek lçİJ 
sıkılmamak, utanmamak, namUSı 
haya, ar, hicap zahmetlerinden kur
tulmak kadar kestirme yol yoktm 
Bunun emsalini cöçebe çin1ıeneler. 
den yüksek serseri denilen tık tu. 
feylilere kadar her yerde ıörüniL 
nüz. Daima memnundurlar. Bum 
mukabil afif, namuslu, dotnı adam· 
ların vaziyetleri de meydandadır. BL 
risi halinden memnun ise, on biri 
şikayetçidir. Bunlann yeıane servet. 
leri, yataklarında rahat uyumaları, 
yaıadıklan cemiyette maddi olmua 
bile manevi itibar sahibi bulunmala
ndır. Size bu yazımla, namussuzlu
ğun kasidesini yazacak değilim. Fa. 
kat cemiyetin de namussuzla her ba
şa çıkamadığı vakada namusl1l)'u u
kıştırdığını görmekle eza duymakta. 
yım. 

1 
h•bbetle gllnderlyoruz.'' 

ııciliz askeri muharrirlerine ı Avuatralga kur7mleri 
ıöre, mtltteflklerln Andalo- 1 

Belçika Kabinesi istifa ·Etti 

Holanda ve lsviçrede de Milli 
Müdafaayı Kuvvetlendirmek 
için Mülıim Tedbirler Alındı 

Mesell: Ötedenberi birçok zayıf ve 
alil vatandaşın uzun uzadıya forma· 
lltelerle yorulmasına sebep olan ut 
maaşlan yoklamaları ve tediyeleri, 
otuz kırk bin namuskir adam içtn. 
den Uç d3rt bedbaht çıkıp, sahte mfl.. 
httr veya sahte fotocrana haksuı ma
aı almalannın neticesidir. Onlar ya. 
kalanıncaya kadar edepsizliklerini 
yapar, paralan çalarlar. Bu ve bana 
benzer hldiseler oldukça da keneli 
maaşını bile güç alan biçare UJlf. 
alil ve yetimler, o birkaç edepsiz Jfl.. 
zUnden yeni yeni bir takım koatro1 
mekanizmalarında sıkıştınlırlar. 

tivanna da kuvvetler ihraç et- Ba,kumandanlle taati 
muhtemeldir. Fakat bu kuv. edilen telgraflar 

erin ele bliytlk olmadıit söyleni. Diler taraftan Türk ve Aws-
• Bu kuvvetlerin hedefi de Gud- traı,a ordulannın Gellboluda kar-
dsdalen ve Ostenlalen'deki Nor. şılapn•lannm 7frml beşinci yıl-
kuvvetlerlle irtibat tesis ederek, d6nt1ınü mOnasebetıle Awstralya im- EzcUmle, son ıünlerde meydan• "" ~a mühimmat yetittirmektir. paratorluk JruvveUerl kumandam Ge-

4Q tarafın da demiryollannın bir. neral Blamef' ile Mareşal Çakmak ara- Amsterdam, 25 (A.A.) - Holanda · BELÇİKADA f fetheder gibi delil, fakat ~ncak, .Y81· çıkan sahte mübadil bonolan men-
malan ve katliamlarile bır tehır a. lesi yüzünden hakiki bono sahipleri-

Lonara, 25 (Husus!) - Brilksel- hnır gibi alınabilecektir. nin yeni bir takım zorluklara aln-
noktası .olan Donbaas'a en bü- sında da ayni aekllde teııraflar teati orduları başkumandanı bir emirname 1 

ehemmiyeti verdikleri anlaplı-1 edilmi:ıtir. ne§rederek ~~11.i müdaf~aya taa!luk 
• Almanlar bU1'8ya paraıiitlerle • eden ve ne,rı ıçm mezunıyet alınma. 

ı d • 1 d b Landra, 25 (A.A.) - Bir Avustraı- ıı mt§ olar ve yahut balkın kuvvet mi-
den gelen haberlere göre, maarif B. Crockaert, makalesinin sonun- dıtını da işitiyoruz. 
büt'feSlnkı müzakeresi üzerine veri- da, Belçikanın anlaşmazlık dı'1nda Bu bonolan kırmakta olan Zlrut 
len reyden itimada mazhar olmadı- kalması için her şeyin yapılması i- Bankası, sahtekarlık meydana çıkm-er p;n ermıt ene e, a U- ,.. ve Yeni Zellında kolordusunun . . · · 

.,. ..... ...ı·n lkıbeti anlaplmamııtır. Ba· 515 de Gellbol a ihracının :rıidönil- nevıyesını kıraçak ve devletın emnı. 
... & ...... _ e---, - ~-·· .. • ·~···- • ffiu nı , tK:uı':! ıı.vu:nruıya ve Yenı J"'~ıuı 11.ıo.ı C'1 't"'ı. ~u ... llljl;ltl.:: ı..uıu. 

l :.""'lilbltlff•. Fakat, bu neticenin alı-1 Zellndeıd• oJdulu ..ıw uı- Mımrda 1 nen mekaleleı'bt guetelere ~ll-
hi.ilı;uruel istifa etmistir. ~fl8k6me. c~ para verme:a olmuş. Bono sahip. 

. . .. . i'.llfjilte: tin çok kaU ve ağlam hareket etmesi lerl sıslannnılar. Şinuli bonQf11D8 
alınmadıtı pek belli defı1dir. ve l'iU.Unde bulunan Avuatraı::va ve mes1ni menetmiştir. Bu emirname, 

.._ ltutteflklerin bir de Sogne k3rfe. Yeni Zellndalı kıtaat arasında da me· 1 ayni :zamanda Holanda bitaraflığının 
dır. M. Pıyerlo hükumeti, 3,5 ay ev. lil teb .. tt' ektedir karşı para almak istlyenler, bonela. 
vel teşekkül etmişti. zumunu aruz e ırm · · rı bankaya verecek, oradan maliY8Je 

~ uker çıkarmış olmalan lhtlma- rasim yapılmı•tır. ! terki lehinde yapılan her türlü eçne-
en bahsedilmektedir. Bu hareke. • bi propagandasının neırini de yasak 

e İSVİÇREDE gönderilecek, maliye tetkik edip, 

hedefi Berıen - Oslo, demiryolu Amerika ve Müttefikler etmistir. 
Yollan üzerinde •ulunan Noneç· tnğuterede Avam Kamarasında li-

Katolik parti.sine mensup ayan L sahtedir, veya değildir, diyeeek. 
zasından Crockaert, Soir aazeteainde Bem, 25 (A.A.) - Bu akpm İs. Güç teY· Bir kere gayet açık ola-
Belçikanın malzeme ve asker bakı. vikrenin her tarafında lfık söndürme rak tesbitl lazım gelen nokta; bald. 
mından vaziyetini tahlil ederek diyor talmveri yapılacaktır. ki bonolara nazaran sahtelerdeld 
ki: Alman cemiyetlerinin Galle kan. noksan ve kusurdur. Maliyede ita 

• kuvvetlendirmektedir. Nevyork, 25 (AA.) - Nevyork berallerden Mander Chamberlain-
Oslo'nun Şimalindeki vaziyete ıe- HeraAd Tribune gazetesinin Va~lng- den Avrupanın bita~f memleketle

; buradaki Norveçlilerden bek- ton muha~irlntn bildirdiğine göre, A- rlne karşı taarruz vukuu halinde 
11 feY, mukavemete devam etmek merilı:a hukQmetl, Amerikan gemile- mütearrızın bu memleketlerin müs. 

'-Almanların tehlikeli bir t~a,-rmU· ~i?i, Vla~ivostok'a Sovyetler ~irliği temlekelerini zaptetmesine muhale-
11ıı.. •• 11irama?1aldır. Norveçlıler, bu ıçın makıne ve diler eşya naklınden fet edilip edilmiyeceğini sormuştur. 
~)'ette hır taarruza utramaına'k menedecektir. Bu suretle Amerika Chamberlain, böyle bir hal vuku
"- belki de prllerler, "e bir taraf. Birleıik devletleri, minen müttefik.. unda, müttefiklerin menfaatini mU
,_ tahribat yaparak, dlfer taraftan lerin Uzak Şarktaki harp kaçağı kon. dafoa için icap eden tedbirlerin alı· 
\ anlann muvasala hattan flzerln. trolüne yardım etmiı olacaktır. nacağı cevabını vermiştir. 

Belçikada 30 bin kilometre murab.. tonunda yaptıkları içtimalar .~on••a- bonolan tetkik edecek olan mem111'
baı arazi üzerinde sekiz milyondan manlarda sıklaı~···~· hukumet lar, tabü bunlan kerametle aymle. 
fazla insan yapmaktadır. ~hir v• y~ cemlyetlerın, ıçtlmalar ya.. decek detlldiler ya! Onlann ellerba
kuebı(,' eeı~acra pek çôk ve pek pabilmek üzere önceden müsaade de sahte ayırmıya yarıyan ••kil ve 
sıktır. Belçika, bu bakımdan bir a. almalarına ve yabancı hatiplerin, emareler ne iıe; bunlan bankalara 
raziden ziyade bir şehirdir. Topye. zabıtadan bin istihsal etmedikçe, bu tamim etmek, herkese Miylemü, 
kun harp, Belçikada bir sokak mulia. içtimalarda söz söylememele:ine ka. devletin itiban kmlmaman, ve bal· 
rebeai olacaktır. Belçika, bir arui rar venni§tir. kın zarar görmemesi balrımnaden 

ehemdir. ~ Gerila harplerine ıririıııecek mu-
.._.emetlerinl koruyabilirler. , --------------------------....... ---------------------- Hele bir, bet. yüz, beş yils ... te 

bono var, diye; bütün bonolan flpbe 
~ .. ~· Vaziyet 

----~~----~-~ J nstllz ve Franns lnrnetlerlnln 
Norveç layı1arma lhraemı te. 

~ eden iki Amil, donanma ile ba
.. kavvetlerldlr. Hava kuvvetleri, 
~etli bombardımanlar yaparak, 
~venger, Krlıtinamund ve Danl
~kadaki Alborg üslerini tahribe 
~f ve bu sırada donanma da 
~ç barekitım muvaffakıyetle ba. 
~tır. 
~~eki vaziyet, ehemmiyetli 
~nımamaktadır. Çtlnktl Almanlar 
'"a yolile buraya yardım kuvvetle. 
L ~ndennl9 olsalar da bu bnet
~ imha etmek Jalnız sün IMlelL 

~- . : 

Hava Ablokasnun 
1' atbikine Hazırlıklar 

Uzere Haz1rlıklar 
l>w, 25 (A.A.) - Mebusan mec. 
~ ordu encümeninde beyanatta bu
~sllhat nazın Dautry, §Öyle 

lu~liıthnız mütemadiyen ve mü.. 
~ bir nilbette artmaktadır. Her 

tiınaJe kal'fl koymamıza medar ola. 
:cktır. Bllhaua muharebelerde Is. 
nıat olunan bazı malzeıne imalitı 

On misline çıkmlf ve her türlü nor. 
~ taıuninleri ıeçmiıür. 

Bava ablok.uı 
lıı.ruz makamab, Almanlann ha. 
~ tarik.ile yapacakları itbalit ve ih. 
•-~•tı kontrol etmiye medar olacak 
~birlerin tetkikine devam etmekte. 
"'l'ler. 
lt llav" kontrolünün yakında şiddet. 
.. ~ır surette tatbikine geçilmesi der. 
-. 'dilmektedir. 

• 

• 
• 

- . . . 
H A D 1 S E L E R 1 N 1 Ç Y Ü Z· 0 ----------... albna almak ta reva deilldlr. 

Zaten işin diğer bir sakat tarafı 

Amerika Balkanlara bu sırada harbin 11eleceği- ~ının ıu mlllalôagı ileri ailrmelerw müaaade 
,,. kani dejiWr. Amerikan ithalat ve lhr~at milınlflir: 
Bankaıluun Amerikan pamuğu almak için Ma· "Boma, lelı taraflı •iiatMdekiıiığı zaaf aldmetl 
carÜJtana bir mll11on dol.al' ikraz etmesi bıqıu at111mak Ulı/allıntl.atl. Bu 1/#bden tek taraflı 
göaterir. Amuüan eermagedarları, latlld tela· ml.iaaadeWrlık bir Mllff ,,.,.,,.,.,, Fransızların 

Ukeslne 1IUD"IU olan gerlere para vernwzler. A- • fOlu lla bu ..stalclada4ır. 
merikan bankaları, diler Balkan memleketle- 'fa 
rüulen bazılarına da para lkrtu etmek lfln mlJ. • l'bua lhrlal19 Nam Camplncht, Fransa tarafmdu 

lafa olaaa 31,MO toal1lk Ud saffıharp zırhlısı Riche. 
mkerededirler. U.u ile .ı- But'm pek ~da vazifelerine başlıya. 

3f. eaklaıuu, apl Ml)'iddlkt8 'H kuvvette olan Cleman· 
ltaı:raa matbuatında mlttefilder alerJılnde1d neplyat eeaa De Oneoae'nan latutmın da çok ilerlemit oldu-
durmuıtur. Bu suretle, bu nqri1atuı bir blöften ibaret iunu anlattı. Bilhaua ı,11 ıon iki zırbbnın, programda 
olduiu ulaplınlftlr. · muayyn olan vdlttea oa ay eyvel ikmal edilecekleri * bildiriliyor. 
Franaa BQfNldll "'. ll.sgna111l illan m.liai 'luı· Bu Fransız saffdaarp semlleri, lta17a tarafından inşa 
rklge eneümeni.nde geni harbin baflamaaıntlan olunan 1affıharp semllerlnln tam deaci sayılmaktadır. 
6nce r7e sonra tla, Fran.ız hllkümetlnln /talga .Y. 
ih artıtla'ki muelelerl luılletmek arzu.unu /tal- • ltalgan matbuatı, aon oünlertle ltalganın Ak-

da, bu ıibi kıymetli evrakın, takli
di kolay bir şekilde bazırlanmuıcbr. 
Ben, bu bonolan ıtirmedlm ama, iter 
halde bizde basalan diler emsaline 
bakarak, taklidi kolay bir py oWa. 
ğuna hükmediyorum. 

Son gthnUş paralannuzın da ne 
kmdar basit olduklannı rörilyoruz. 
Bayle 99yler ne kadar basit modelde 
oluna, memleket içinde ·..e dıtında 
onlan taklit edecekler o kadu çol'a
lır. Onlara bu sahtekarlıiı hemen 
hemen gayri mümkün kılacak veal
ka ve sikkeler basmak lazımdır. Bly. 
le olmazsa; bir taraftan halk muta-
7.amr olur. Diğer taraftan devletin 
c;ikke mahiyetindeki veslkalan tftp. 
heli gözle görülmeie haşlar. Ba da 
rahat bir şev defildir. Ve bttttin bun. 
lann sonunda da dediğim ribl, aa
muskar ve afif olanlar, iki edepsiz 
ıuçlo yürinden türlü sduatılara 4a
rar oluTlar. 

11a lıiücümetine bildl.rmif olduğu halde cevap tlenlzde ma1ıp .. olmaktan lıurtlllmalc Wed.iiini 
alamadığını aö11lemlf "e bu ıuretle Fran.a hü- uuı11orlar. Bln11or Galltla üe 6u me11zu üzerin· Scapa Flow'a 
~tini.n kendi hesabına hüsnüniyet gö8ter- a gadılı bir 1llllltaletle /nglltere ile Franaa-
dlltnl, fakat ie1t taraflı hll3nllnlgetin bir netl· nın arlık ~ gibi Akdenlzl mllhalaza edeme- Almanlar yeni Bir 
ee11e varmıga "41i gelmediğini izah etmlıtlr. diklerini anlatıyor rJe bu tddlaaını ıu eebeplere Hücum Y a-6ıılar 

··-. Wlnat ettirlgor: rr • • 
~ haftalarda, Frıuuu laiikiuneti bu gol- ltal11an ta1111are/Nl Cebelltankı bombardıman Londra, 25 (Hususi) - Müteacl. 
da te,ebbüalntü 6ulUllllltllllak 11llzllnden tenlıi· edebilir dit düşman tayyareleri, dün ak~ 
de uğramakta ltlL Bu lllilMkldtlerin lıetlefi, • LLı geç vakit Spaca Flow üzerine bir 

Malta ln,,auı.r ~ .. lagmetini itaM'bet- bücu:n teşebbüsünde bulunmuşlar. 
Franaanın Latin M1nfirell olan ltalga ile aragr miftir. dır. Bir tarlaya iki bomba düştülü 
'düzeUmektL Franaız etilin ıunıunigeai ltal11a On /ki Atla, Mıaır, Kı&m N Flliatine karf' görülmüş ve bir düşman tayyareal, 
u. doelluk tut.ine taraf tardır. Ve Franaı• AB· geUr. hiçbir muvaffakıyet elde etmeden, 

I -• 1 bir aokalı makinalı tüfek atep De 
lttbnetl de, matbuatın ta.5gagı reneük nefri- Rodoa, labıulerlllMM 1'16 mll meaalededi.r, taramıftır. Hiçbir basar vukua ,.ı.. 
11affa bulunnuımalan ~ln lıer,egi gap1111flır. llal.ga, Arnaınıtluğrı ifgal etli.il içiıa Adrlyatl· mcmiş. hiçbir kimse ölmemiftir. Dil§ 

B··---'- L--L- _, ... ---L- i le ,., __ &..ı.. L- Jlln -Jıı _,,,_u Otnud B' ... JI dd~"'-&.Ui man, hava dafi bataryalarmm pd. .._ ___ llHIUIHl ___ ue_r'uue_r_• ... lltl.B __ ı _mURUT __ r_r_rwcn __ ~_..,.. ___________ ,, __ .. _.n_lllMllH _____ o __ ""_'uını __ ae __ "8e'_u __ r_. -.: detli ateıl ve 1nailiz avcı ta~ 

ri tarafından eerl uiiskürtdlmüstür. 
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Belediyenin Müşterek 
26. 4. 940 

Hafif S Ve Fevkalade 
Bütçeleri Hazır 

Bugün 
Bu sene 1'ürkiyede yapılan en buyük 2 Filmi Birden 

im 

1 

orları Yapma~ 
in arını Verecek 
küller Kurulmalı 

Belediye daimi encümeni, 1940 
m'1li yılı müşterek ve fevkalade tek. 
lif biıtçesi Ha belediyeye bağlı mües
seselerin bütçelerini dün şehir mec
lisine vermiştir. 

l-YIL1"AZ 

~L -I. 2-TAŞ 
PARÇASI 

Yazan: Zeki Rıza SPOREL 
Bundan evvelki yazılarımda insanların da spor yapmak ihtıyaç· 

memleket sporunun kurtulma Itırını düşünmek ve onlara bu im. 
yoluna girmesi için, alınması lazım kanlan vermenin bugünkü teşkiliı
gelen tedbirler arasında, sporun bir tın vazifeleri meyanına girdiğini 
ders olarak mekteplere sokulmasını, görmek, bize btiyük bir zevk \·ere
halkevlerinin kurduğu saha ve salon. cektir. 
ların iyi organize edilmesi icap etti- • 
ğini ve semt sahalarma ihtiyaç oldu. Bu lıaffa iki yerde Milli 
ğunu kaydetmiştim. f(üme maçları yapılacak 

Bugünkü yazımı spor sahasından B h ft İ 
uzaklaşmış, fakat spor yapmak zev. k"" u a a stanbul ve İzmirde milli 
kini tatmış ve faydasını takdir etmiş ume maçlarına devam edilecektir. 
sporseverlere tahsis ediyorum. Biz· An.karanın Gençlerbirliği ile Muha
de bir genç futbol, atleti'Zlll, boks, fızı İstanb.ulda Galatasaray ve Fe· 
güreş vesaire gibi her türlti sporu ner?ahçe ıle karşılaşırken, Vefa ile 
yapar. Bu sporlar ağır ve genç adam Beşıktaş ta İzmirde Altay ve Altınor. 
sporları olduğu için, muayyen bir du ile oynıyacaktır. 

İki şehı"rde 1 k ·· b k yaştan sonra terketmek mecburiyeti 
1 

yapı aca musn a a-
hasıl olur. Spora alışmış bir vücudün ;r, ayn~ zamanda .~e~anş .mah.iyet~n
birdenbire sporu bırakması, aksi te.. e oldugunda~, buyuk bır alaka ıle 
sir yapar. Nitekim uzun seneler spor bckl~n.m~tedır. . . .. 
yapıp, birdenbire terkedenlerin vü. Mılh k~me . talımntnamcs~ne .. gore: 
cutlannın süratle deforme oldu~ yapılan fiksturde cumartesı gunlerı 
göbekli ve acaibüşşekil bir hal !~ İstanbulda yapıl~cak milli küme 
dıklan görülmektedir. maçlarının Taksım stadında yapıl. 

İnsanlar büyüd""k 1 ması icap etmekte ise de, milli küme 
"a hayat :nrııa du ğç"e vekytaş andık. organizasyon komitesi içtimaında 
:r ' r- rı e ışme e beden B "k V f h 
den ziyade kafaların İslcd"~· b" d • eşı taş ve e a mura haslarının 

g. ekt d" 1 B:lh ıgı ır ~v- Taksim stadında hasılat ·yapmanın 
~e ı~ e ır er. . ı assa bazı ış. imkansızlığını ileri sürerek Şeref sa 
. e~, ya ız yoru~u hır kafa hizmetine hasında yapılmasını teklif ' etmeleri 
l5tınat ederler kı, ~unların az zaman. ve aksi takdirde ileride melhuz zi~ 
d~ ~ok yorg~n bır hale geldikleri yanlan kabul edemiyeccklerini bil· 
gorulmektc~ır. ~u yorgunlukları iza- dirmeleri üzerine komite, cumartesi 
le, anc~ ~ucudu harekete getirmek- maçlarının stad hissesi karşılığı Ge
le kabıldı1r. Bunun için de, artık latasaraya verilmek üzere Şeref sta· 
gen,. spor arı f l" · d k 

:r aa ıyetın en çı an dında yapılmasına karar venn1ştir 
sporcular,. atılm_ış oldukları içtim~i Bu suretle Fenerbahçe • Cknçlerbir~ 
hayat sevıye~erıne ve yaşlarına go- liği, Muhafız . Galatasaray maçları 
re, ~ah~ haf!f sporlar yapmak m~c- Şeref stadında, Fenerbahçe • Muha. 
burıyetındedırlc:r.. B?na da imka.n fız, Galatasaray - Gençlerbirliği 
ver~k hem ıçtımııı, hem sportıf maçları da pazar günü Fenerbahçe 
mahıyette teşekküllere ihtiyaç var. stadında oynanacaktır. 
dır. Beşiktaş, Vefa takımları bu sabah 

Yelken, yüzme, kürek, tenis, avcı- Bandırma yolile İzmire hareket ede.. 
lık, ata binmek, otomobil kullanmak, ceklerdir. 
golf gibi hafif sporları yapabilecek e 
im.kanlan verecek olan teşeküller Ankara, 25 (A.A.) - Haber aldı· 
kurmak lazımdır. ğımıza göre, milli kiline haricinde 

Vilayet işleri adi bütçe tahsisatı 
3_.564.~69 lira, fevkalade bütçe tah. 
sısatı.~ıse 1.134.610 liradır. Müşterek 
ve dıger masraflara iştirak hissesi 
olmak üzere vilayet varidatından ay. 
rılan 860.329 lira ile vilayet masraf 
muhassesatı yekunu 5.559.408 lirayı 
bulmuştur. Belediye işleri adi mas. 
raf bütce muhassesatı 4.315.782 Ura, 
fevkalade bütçe muhassesatı 
1.595.650 liradır. 

Kabataş ve Cilıa11girde 
yavılacak islimlô.k kararı 

Belediyeye ait bazı işleri hallet. 
mek üzere Ankaraya giden belediye 
muhasebecisi Muhtar şehrimize don. 
müştı.ir. Muhascb~ci, Ankarada Ka. 
bataş iskelesi civarı ile Cihangir ta. 
raflarında yapılacak istimlaklere ait 
menafii umumiye kararını istihsal et. 
miştir. Bl! arada belediyeler banka. 
sından alınacak 5 milyon liralık is. 
tikrazdan 2.540.000 lirasının tehiri 
etrafında banka ile temasta bulun. 
muştur. Banka, belediyenin bu tek. 
lifini kabul etmemiş, ancak bir mil. 
yon liranın 1941 senesine terkedile. 
bileceğini bildirmiştir. Vaziyet icap 
ederse Dahiliye Vekaletine arzedilc
cekt ir. 

Muhaset>eci, Ankarada iken, bele. 
diye ile Maliye Vekaleti arasındaki 
alacak vereceklere ait takas IayihasL 
le de meşgul olmuştur. Bu layihanın 
al:lk:ıdar dairelerce.• hazırlanarak 
Başvekalete verilpiği anlaşılmıştır. 
Bu layihaya nazaran belediye Maliye 
Vckiıletine 400 bin liralık bir para 
verecektir. Maamafih layihanın m?c
liste müzakeresi sıralarında, beledi
yenin bu paradan muaf tutulması i. 
çin İstanbul mebusları tarafından 
temennilerde bulunulacaktır. 

Fe\'kalade Müsamere 
Çocuk Esirgeme Kurumu Alemdar na

hiyesi, hasılatı, anası babası i e gittiği için 
sefil kalan veya onlann çalışmasına engel 
olan yavruları bnrındımı:ı.k için açılması 

mukarrer Çocuk Bakımevl menfnatine 30 
Nisan 1940 Salı aksamı saat 9 da Çember· 
ıııa, sıncmaeında bir n u:> • '·" · ı.cnı,ır .. ~ 
mlştir. Bizde bir sporcu, spor sahasından kalan Ankaranm Demirspor ve An. 

uzaklaştıktan sonra jdarccilik saha- karagücü ile İstanbulun Kurtuluş, 
sına atılmakta, bir hareket ve hiçbir Beyoğlu5por ve Şişli futbol takımla. 
spor yapmamaktadır. rı arasında İstanbul ve Ankarada 

Halbuki spor, yalnız gençlere mah. karşılaşmak üzere müsabakalar ter· 
sus bir mevzu değildir. Ve bunun tip olunmuştur. 
~~~sı "?izd~, bir türlü anlaşılmadı- Kara Ali-Tekirdağlı 
gı ıç.ındır kı, spor yap~ndıın. ve tat· müsabakası Pazara yapılıyor 
bik edenden çok spor ıdarecısi mey. 

yetini Genel Direktorlük İstanbul 
Futbol Ajanlığına vermiştir. Ajanlık 
gidecek takımı Galatasaray • Fener
bahçe futbolcülerinden olmak üzere 
şu şekilde tesbit etmiştir: 

dana çıkmış ve bu mevzu üzerinde Avru~aı;ıın meşhur güreşçilerin. 
konuşan çoğalm~tır. Hatta bugiın de~ Şerı ıle kaz: lıışacak .pehliv~nı 
maalesef bu imkiınsızlıklardandır ki, ta~ın e~~ce~ ola~ Kara Alı · Tekır. 
koca teşkilatta yer almış bulunan d~:;TlıakH~seyınt dmudsabakaslı, pakzar gBü. 
idarecilerin hemen hemen yüzde dok. nu_ sun s a ın a yapı ac~ tır. u 
sanının hiçbir hareket yapmadıkları n:usabakadan evve~ de ~~anıs?lı Ha. 
açıkça görülmektedir. l~ - H~b.eş Kası~ ıle, Gonenlı Ha"?-

Sporumuzun yüks 1 . e yayıl- dı - Vıllı Marn la • 18 yaşında bır 
ması için çalışan bu ei~:~;daki ze- genç olan Fethi de, yapılan daveti 
vatın bile hiçbir spor yapmaması, kabul ederek ~~ldiği t~dirde Dinar. 
kendilerinin dah" h Mehmetle gureşecektır 

ı, sporun ne kadar 1111 "d k .: 
faydalı olduğunu tnkdir etmediklc- " sıra gı ece • gureş ı·e 
rine bir delildir. fut bol takımı seçildi 

1:aln!2 gençleri değil, spor çağını 3 mayısta Mısıra hareket edecek o· 
geçırmış ve ağır spor yapamıyacak lan futbol takımının tesbiti salıihi. 

Hanri Piyer derin bir teessürle sarsılarak mı. 
rıldandı: 

- Söyleyin, sizin için ne yapabilirim'; 
Şimdi oburu ger~ektcn ağuyordu; limitsiz hıç. 

~nklarl~ sarsılarak bJr çocuk gibi ağlıyordu. Hanri 
PJyer eğıldı ve onun omuzlarını kolu ile sardı: 

- Soyleyin, söyleyin bana; ne yapabilirim? 
Obı.irü yalvardı: · 

Fenerbahçeden: Cihat, Büyük Fik. 
ret, Esat, Melih, Reşat. Küçük Ffk
ret, Ömer, Ali Rıza, Basri. 

Galatasaraydan: Osman, Adnan. 
Faruk, En erJ Boduri, Salim. 

Kafileye, futbol ajanı Hasan Ka
mil riyaset edecektir. 

• • 
İstanbul güreş takımı manitör Sal. 

min başkanlığında bugün saat birde 
Romanya vapurile İskend~iyeye ha
reket edecektir. 

56 kiloda Küçük Hüseyin, 61 de 
dünya şampiyonu Yaşar, 66 da Yu
suf Arslan, 72 de Kandemir, 79 da 
Adnan, 87 de Büyük Mustafa, ağır. 

da Çoban gitmektedir. 

Modem Türk Polisinin iştirakile tertip ve temsil 
edilen zabıta ve cinayet Romanı Güldüren ve ağlatan bir aile faciası 

Eser: V .A .... tü. Eser: REŞAT NURi GÜNTEK1:N 

Riyaseticümhur 
Orkestrası Geliyor 
Dört konser vermek üzere şehrimi

ze gelecek o!an Riyaseticümhur Fi. 
lfırmonik orkestrası yarın Ankaradan 
hareket edecek, pazar sabahı burada 
bulunc.caktır. Orkestra mensupları 
Haydarpaşa garında şehir namına 
karşılanacaklardır. 

İlk konser ayın 29 uncu pazartesi 
gecesi ve diğerlc-·d de 1, 3, 4 mayıs 
geceleri Saray sinemasında verile. 
ccktiı. Program şudur: 
29·4·940 saat 21 de Şef: Erneıt Praetorfus 

Beethoven: 3 üncu Leonore uverturil, 
Beethovcn: 5 inci piyano konçertosu, mi 
bemol majör, Solist: Ferdi Statzer. 

DiNLENME 
Brahms; 1 inci senfoni, do minör, Wag

ner: Tnnnhlıuser uvertürü. 
1-5· 940 aaat 21 de Şef: H. Ferit Al nar 
Beethoven: 5 inci senfoni, do minör, 

Wagner: Trlstıın ve İsolde'den prelild ve 
n&k ölilmü. Solo şan: Semiha Berksoy. 

DiNLENME 
Puceini: Butterfl.y operasından arya (an

neciğim seni), Purcinl: Tosca operıısından 
Tosca'nın duası, ltnlyanca; Puccini; But
terfly operasından arya (Ben dalgın göz
lerle); ~sar Franck: Senfonf,,re minör. 
3-5-940 saat 21 de Sef: Ernest Praetorluı 

A. Adnan Saygın: Divertimento, Uki Ce
mal Erkln: Bayram; Tschaikovsky: Ceviz 
.kıran sulti; Hnsan Ferit Alnar: Prelüd ve 
iki dans; Necil Klı7.1m Akscs: Çiftetelli. 

DİNLENME 
Dvorak: 5 inci senfoni, mi minör; J. Stra

uss: Viyana ormanından masallar. • 
4-5-940 eaat 18,30 da Şef: H. Ferit Alnar 

Verdi: Talihin kudreti operıısı uvertiiril: 
Cemal Reşit: Knı:ııgliz; Gounod: Fnust ope
rasından bale müziği. 

DİNLENME 
Tschalkovsky: 4 üncil senfoni, fa minör. 

Eir· Kayıp Çocuk 
Arunıyor 

Oğlum 3 yaşında İrfan Ayla. ge
çen perşembe günü saat 11 denberi 
kayıptır. Gören ve bilenin adresime 
mahimat vermesini insaniyet namına 
rica ederim. 

Samatyada Ilacı Ilamza mnhnllc· 
sinde Çırakcıbo~tan sokağında 17 nu 
marada Salih Ayla. ------

MEVLÜDÜ NEBEVi 
Dr. Pr. Hüseyin Zade Ali Turanın 

ruhuna ithaf edilmek üzere 28 Nisan 
1940 pazar günü saat 2 de Üsküdar· 
Doğancılar Camii şerifinde mevludu 
nebevi okunacağından dost ve tanı
dıklan ile arzu edenlerin buyurma
ları rica olunur. 

DarU,şafaka Mezunları Cemiyetinden: 
28-4-940 Pazar gilnil Darilşşafakanın 

67 cl yıldönilmüdür. Merasim saat 10 da 
baljlar, 17 de biter. Bütün Dariı~nfnk:ılı-

ÖLÜM HA ERLERi 

ÖLÜM 
Mühendis Akil Ergüven'in kain 

pederi Selanik eşrafından Bay İshak 
Tevfik'in kısa bir hastalığı müteakıp 
Ankarnda vefat ettiği teessürle ha
ber alınmıştır. 

Bay İshak Te~fik uzun müddet Se.. 
lanikte ve bilahare İstanbulda avu
kntlık yapmış, dürüst ve mümtaz ha· 
yatile büyük bir muhabbet kazan. 
mıştır. 

Adliye hayatımızın pek ziyade hür. 
met kazanmış olan bu kıymetli sima. 
sının ani öliımü kendisini tanıyan. 
larca hakiki bir teessür uyandırmış. 
tır. Merhuma Tanrıdan rahmet diler 
ve kederli ailesine taziyetlerimizi 
sunarız. 

Ö L Ü l\f 
Hariciye Nezareti Evrak Müdürü 

Merhum Cemal'in kerimesi, Sefika 
Urgan'ın ablası, İnhisarlar İdaresi 
memurlarından Şahabın kızkardeşi. 
Umumi mağazalar Türk Anonim 
Şirketi memurlarından Nihnd'ın ve 
Devlet Denizyolları İşletmesi müfet 
tişlerinden Vednd'ın valdesi Necmi. 
ye uzun zamandanberi müptela ol
duğu hastalıktan kurtulamıyarak ve· 
fat etmiştir. Cenazesi Bugünkü Cu
ma günü saat 11 .5 da Kadıköy, Ba. 
hariye caddesi (İleri) sokak 3 No. Iu 
Apartımandan kaldırılarak namazı 
Osmanağa Camiinde kılındıktan son
ra Karacaahmetteki aile kabristanı. 
na defnedile{'ektir. 

ÖLÜM 
Çarhçı Eşref Akar'ın oğlu, Beledi. 

ye Merkez Hal Kafmmallanndan 
Tü.cc.aı: ..K11rnisvonrıı SP.r~f'ou:- ,. , __ _ 
muptcıa oıaugu nastalıKtan kurtula· 
mıyarnk genç yaşında hayata gözle. 
rini yummuştur. 

Cennzesi Bugünkü Cuma günü sa. 
at 11.30 da Gureba hastanesinden 
kaldırılacak ve Fatih Camii Şerifin
de namazı kılındıktan sonra Şehit
likteki makberesine defnedilecektir. 
Cenabı Haktan rahmet diler ve ke
derdide ailesine beyanı taziyet eyle· 
riz. 

Ö L Ü l\I 
Cumhuriyet gazetesinin Ankara 

muhabiri Mckki Saidin hemşiresi 
Muazzez, pek genç yaşında Tanrının 
rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 
dün Cerrahpaşa hastanesinden kaldı. 
rılarak Valide camiinde namazı kı
lındıktan sonra Merkezefendideki a. 
ile makberesine defnedilmiştir. Mer. 
humeye Tanrıdan rahmet diler, ke. 
derdide ailesine taziyetlerimizi su-

RAovO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyosu Ankarn psd 
Türkiye Radyodifüz~on posta 

Dalga Uzunluğu .. 
0 
~ 

r A. P. 81.7 m 9465 Kes. " 
1• '"" " 048 m !R? Krc 

Cuma, 26. 4. 1940 

12.30 Program ve memleket s:ıat ", 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 1

4 Miızik: Muhtelif şarkılar (Pl.) , 13.30·1 

Müzik; Karışık müzik (Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat s1 

18.05 Müzik: Kanşık muzik (Pl.), ıs 
Muzik: Türküler ve oyun havaları, 1 

l\femleket saat ayarı, ajans ve metc0f01 

hnberleri, 19.30 Konuşma (Çocuk ı;sl 
me Kurumu tarafından), 19.45 ?>i 
Çnlnnlar: Cc\"det Çağla, İzzettin Öktc, ~'1 
ri Kopuz; Okuyanlar: Mustafa Çağla!", 
lek To?<göz, Safiye Tokay; 20.40 r.ıu; 
Hnlk tilrkilleri ve oyun havalan, sarı 
cep ve Sadi Yaver Ataman; 20.50 1'1 fi> 
Çalanlnr: Vecihe, Kemal N. Seyhun. 
bire Fersan, Refik Fersan; OkUYaııl 
Me.fharet Snğna.k, Necmi Rıza .A}lıs!Cf 
21.15 Konuşma (Bibliyografya), 21.30 r. 
zik: Ertuğrul Sosyal tarafından a1'ord !fi 
soloları, 21.45 Müzik: Kilçiık orkesl

1 
22.15 Memleket snat ayarı, ajans hııbe! 
ri; ziraat, esham - tahvilAt, kambiyo • ı: 
kut borsası (Fiyat), 22.35 Milzik: cııı~ 
(Pl.), 23.25 - 23.30 Ynnki progrnm ,.e 
panış. 

Ecnebi Radyolarında Türkçe 
Neşriyat 

Tllrklyc 
Şehir aaatllc TOlümevç 

Nis 19.45 250 metre 
Roma. 20.56 245.5 " 
Roma 20.56 31.15 " 
Londrn 18.55 19.62 " 

31.32 
(!Cl!a' Arnavutluk 19.20 38.22 .. 

Yugoslavya 20.30 49.18 .. cıtl!') 
? 

1\1 Ü J D E ! 
Şık tayyörler ve mevsimlik roblal"· a:; 

yoğlu Galatasaray lisesi karşısında~;
No. meşhur DA Vİ D mağauısında b 
caksınız. ,,,,,,,,,.,.,,, 

YENi NEŞRIY AT : 

e zoLA - Bilyilk Fransız rornsne~ 
Emile Zola'nın yüzilncO doğum yıldön~. 
Fransada büyük merasimle kuUan~ I' 
Hüsamettin Bozok'un çıkardığı bu kitDP e . ~ 
Zola'nın hayalı, sanat anlayışı, esertcrı efİ 
:ıimdiye kadar türkçeye çevrilen eseri 
hakkında malumat verllmlştlr. ı 

• DENiZ MECMUASI - Nisan sat' 
çıkmıştır. 

HALKEVLERIN DE: 

ların gelmeleri rica olunur. ı narız. 

Kadıköy Halkevlnden: 26 Nisan 940 ~~ 
ma 20.30 da Evimiz salonunda Bay t1 

Doçent Şevket Salih Sosyal tarafıtl~i! 
(Çocuklarda terbiye hataları) mevzulU 
konferans verilecektir. Herkes gelebiıi!· 

# 

il 
1 

kırır ve: 
- Cknçlik ne hay;ran olunacak şey! derdi: 
Sonra sesini alçaltarak: 
- Oylc iken, onu sende mahvetmek istiyorurrı1 
Dediğini hnlR unutmuyorum. 
Ve öyle deli bir hareketle kollarıma atılıyordı.J 

ki, ben bu .atılışta, hemen hemen bir kin bulunduğı.ı
mı anlardım. 

Karşımda daima endişeli bir hali vardı. Ben göz
lerimi ona çevirdiğim zaman, çok defa: 

- Bakma bana, bakma! Ah b~i görmemenı ıs-

- Söyliyemem, konuşamam; ama burada kalı: 
mz! Benimle kalınız: Beni bınıkmayınız! Burada, 
karanlıkta hatıralarımla, müthiş hatıralarımla yal
nız olmaktan korkuyorum .• 

Yazan: Annie Vivanti No. 16 tiyorum, diye haykırırdı. 
Sonra yavaşça ilfıve ederdi: Çeviren: SINANOGLU 

Hanri Piyer de, bütün gece, fiessizlikte, yalnız_ 
lıkta, karanlıkta onunla kaldı. 

Şafaktan önceki ssıaUer1e, canlılığın daha aşağı 
olduğu, hayatın korkusu ve başka bir ruha tırmanıp 
sarılmak ihtiyacı daha derin bulunduğu saatlerde, 
Hanri Piyer, arkadaşının elini sıkı sıkıya tutarak, o 
elemli, ihtiraslı hayatını anlattı. 

Bitirince: 
- Halbuki ben, bilmiyorum, dedi, bilmiyorum, 

neden seviyorum! Hatta sevip sevmediğimi de biL 
miyorum. Yalnız biliyorum ki, çekiyorwn, çekiyo
rum. 

O zaman öbürü ba§lndı: 
- Dinle beni! Ben, körüm, fakat senin gözlerini 

açacağım. 

xx 
Foskayı (Size kendini Vanya ctıye mı çağırtıyor?), 

Onu dört yıl önce Par1ste tanıdım. O zaman ben go. 
riıyorcium. Onu, mektep arkadaşım Andre Martens 
adlı bir gencin ölüm coşeği başında buldum. Bu M~
tens'ten bahsedildii?ini belki duvmussunuzdur. Bır 

konseri esnasında dramatik bir surette kendini ze. 
hirliyen viyolonist ... Hatırlıyor musunuz? Bütün ga
zeteler ondan bahsetmi~.!erdi. 

Neden o dehşet verici akıbeti seçmişti, bilmiyo
rum. Onun ihtizarında .F'oskanın neden bulunduğunu 
da bilmiyorum. O bunu bana asla söylemedi. Şunu 
biliyorum ki, onu ilk defa bu ölmek üzere olan ar. 
kadaşımın başı ucundu gördüğiım zaman, hoşu:na 
gitmemişti; onu hemen hemen çirkin, manasız ihmal 
edilebilir bulmuştum. 

Andre, son nefesir.i verdıği nkşam onun başında 
bir çok arkadnşlarln beraberdik. Foska, bir aralık bir 
feryat kopardı, ve b<tygın bir halde ayaklarımın di
bine düştu. Benle bir arkadaşım onu evine götürdük. 
Ertesi gün.Ji,.~ı;.n, sıhhatini öğrenmek üzere evine 
gittim. 

Ihtimal ben de, or.un gözünde, hiç, manasu; ve 
ihmal edilebilir bir varlıktım. Muhakkak, iz bırakı:ı. 
cak hiçbir hususiyetim yoktu. 

Ne çok parlaktım, ne çok güzel, ne de çok zengin. 
dim. Bir çokları gibi idim, herkes gibi idim. Genç.~ 
tim, başka hiçbir §ey değil ..• Temayüz etmeden hu-
kuk tahsil cdivordum: orta derece müzik vaoıvor. 

dum; çırKın mısralar yazıyordum. Hulfısa herhangi 
bir delikanlı idim. 

Nasıl oldu da o kadın benisezdi, benimle kap
rislendi, bilmiyorum. Yalnız biliyorum ki, kendimi 
onun tarafından ansızın yakalanmış, büyülenmiş bul
dum. O beni kendine çekti; meşum büyülerle beni 
sar~ı. Dudaklarıma en halis riyaların, en seçme şir. 
retliğin şnrabını akıttı. 

Bense, isynn etmek istediğim halde, onu sevme. 
diğim halde, hatta ondan ikrah ettiğim halde, onun 
esiri, onun bir şeyi oldum. 

Bütün onu tanıdığım zaman zarfında, ne bir gün 
ne bir saat, ne de hır an mesut olmadım. Aşkı bir 
jşkence idi. Yırtıcılığı. kıskançlığı, marazi olan ıhti
rası, etimi ve ruhumu sarıyordu. O müthiş bir sev. 
gili fdi. Her şeyden !azla, benim gençliğim karşısın.. 
da kendinin düşüşü, kendinin ihtiyarlayışı bir sabit 
fikir, bir musallat endişe halinde idi. 

Benim gençliğim, onun için bircinayetti. Bana 
karşı ola."l ihtirasmı!"J tek kaynağı gençliğim oldu~ 
halde, ona karşı kin duyar, ondan korkardı. 

Alnımı okşayarak: 

- Ne kadar 2encsin. ne karlar e!C'nc-!;in' niv" n1,. 

- Gözlerınin gormemesini istiyorum. 
Ben dehşet karşısında: 
- Nasıl oluyor da böyle bir gaddarlık akbııll 

geliyor? Derdim. O: _ 
- Çünkü seni kaybetmek istemiyorum; çün,1c:U 

seni ebedi olarak kendime bağlamak istiyorum; ç~
kü gözlerinin ışığı yalnız ben olmak istiyorum, deıd1• 

Bu zalim, bu canavarca fikir, onda bir kabll5• 

bir mani haline geldi. Biribirimizle hemen daima ~a.. 
ranlıkta blluşuyorduk. Eğer gündüz gidersem pJn
curları kapalı tutar, perdt:leri indirirdi. Geceleri ıfk· 
lar kırmızı olsun isterdi, yahut onları söndürürdü. 

Ben bundan muztarip oluyordum. Bütün o ı.ta
ranlık beni sıkıyordu. O. haykırıyordu: 

- Ben de, ben de muztaribim. Seni görmek,~ 
na bakmak isterim. Gözlerimle güzelliğini iç.m~ IS• 

terim .. Ama sen benım porsümüş hazin yüzümü ıör
memelisin. 

Bazı defa, okşayıcı şekilde bana yalvarırdı: 
-Gözlerini knpalı tut, odaya ışık gelsin, bırl\ğa-. 

yım, derdi. 
Ben de, uysal, gözlerimi kapatırdım. 

fnovıun• u.D,-l 
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1 Ay 
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1500 
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Kr. .. .. .. 
~eUerarası posta ittihadına dahil 
illı.ıyan memleketler lçin abone 
~el~ müddet sırasiyle 30, 16, 9, 

liradır. Abone bedeli peşindir. 
!res değıştirmek 25 kuruştur. 
~ap için mektuplara 1 o kuruşluk 
ıı iliıvesi laz.ımdır. 

~lık G .. ·· •1 unu 
ıt~~Pllmahdır 
"" İki gün evvel, bu ı-ütunda, haf. 
.~ tada iki defa balık günü yap. 
·~~;ız lüzumunu anlatmaya çalış. 
2:,a·tk. Bu lüzumu isbat maksadile 
4·"".'ltığımız tahk~katın, bizi teyit e. 

lleticelerini, bugünkü nüshamız. 
:,~,bu nıevzua müteallik maIUmatı 
g.5 )ı Yazıda bulabilirsiniz. 
ı t Yazıdaki rakamlardan da anlaşıl. 
ge .tadır ki, balık mahsulümüz, 
:~hsaı vasıtalarımızın ipt:dailiğine 
3~.en • her yıl biraz daha artmak
!~. Ve ihraç olunan balıklar çok 

1._~a gitmekte, bunun sebepleri a. 
F~;'itıda ise, memleketimizde bahk 

3 
~hlakinin azlığı da rol oynamakta. 

~&1naenaleyh, alınması lazım gelen 
W'ıbirle~ şunlardır: 
ee ı.. - Istihsal vesaitini modernize 
' ·qek:. 

W ~ - Konserve balıkları yapmak. 
~~ 1 - Balık istihlakini arttırmak. 

Ilı: ilci tedb'.rin tahakkuk etmesi, 
8
' ~den.beri boşuboşuna tekrarladığı

,~ tenıennilerdir. 
&iz bugün, derhal tatbik oluruna. 
l çok kolay, • hatta sadece basit 
~ hüsnüniyete mütevakkıf • buldu. 

Uz içindir ki. bilhassa üçüncü 
hir üzerinde durmayı tercih edi. 

) . 
) &alık istihlakini arttırmak maksa. 

:ı) e alınabilecek tedb:rlcrin en kola.. 
haftada iki defa balak günü yap. 

l llı~dan ibarettir. 
)~l>ünyanın her yerinde \'e en tabii 

anlarda bile alınan bu kabil basit 
1Sadi tedbirleri almıya biz:m de 

• laınamız için, elimizde çok müsait 
ıB saha vardır: 
- \re biz, üzerinde ehemmiyet ve 

'-d.iyetle durulmasını beklediğimiz 
l{lifiınizin tahakkukundan, her ba
llıdan müstefit olacağımız kt., aatin 
·l'i:ı:. Bunun irindir ki, bugün, bu 

<l l 

~ı ~ V:ı:ua karşı Jaka:rt davranılmama. 
. ı bir defa daha istiyoruz: :il kadar açık bir hakikati kavra. 
c ona göre hareket etmekte daha 
· ~ müterr.ddit davranmamalıyız:_. 

1 ~elzele Mıntakasının 
~aporu Hazırlanıyor 
trzincan zelzele mıntakasına giden 
~log ve üniversite profesörlerinden 
İltekkep tetkik heyeti, raporunu 
~r etmek üzeredir. Zelzele hattı. 
~ geçtiği istikameti tesbit ve mın-
anın jeolojik vaziyeti etüd edil-

1Hir. Rapor, Başvekalete bağlı Zel
·~ komisyonuna verilecektir. 
~elzele mıntakalarında yapılacak 
iaat hakkında fikir verebilmek i
Aınerika, Japonya ve Yunanista
ıelzele mıntakalarındaki binala.. 

1~ planı gözden geçirilmektedir. Ev 
~lar~ kati şeklini aldıktan sonra 
\ aJ. Karol namına yapılacak (Ru-

l\ - Oba) nı~ inşasına başlana
~tır. İngiltere hükumeti de bir kaç 
·~ yaptırmak arzusunu sefiri vası... 
~ıle Kızılay umum müdürlüğüne 
•ll.ı· '4ltmi3tir. 

Belgrattan 7 O Kişilik 
Koro Heyeti Geliyor 

t lielgrat konservatuvarı profesörle. 
~relen Bayşansky idare~indeki 70 ki
~ 1~ amatör koro heyetı, bazı konser. 
~ Vermek üzere Balkan turnesine 
) tı'ııştır. Bu heyet azaları Yugoslav. 
~tııll Münakalat Vekaletinde çal~ 
'\\ tı. binlerce memur arasından seçı... 
tek yetiştirilmiştir. 

~ l h1:ayısta şehrimize gelecek olan 
~~eyet, ertesi akşam Beyoğlu hn~
~ ı sosyal yardım şubesi menfaatı-
~ hil' konser verecektir. 

Şeker Taahhütleri İçin 
Yeni Bir Karar 

~ ~nkara, 25 (Tan Muhabirinden)
~ 0tıtancı olmıyan, fakat muhtelif 
~~..,,~~t dairelerine karşı şeker taah
~e dune girişmiş olan tacicrlerin, şe.. 
lıı ~ fiyatlarının arttırıldığı 4.3.940 
~ıı~1hinden sonraki teslimat için fi
lıı 1ara zam talebinde bulunmıya hak 
~ olnıadığı Maliye Veka.Ietince a-

datlara tanıimen bildirilmiştir. 

TAN 

Muharrir 1 bu yazıda 

ehemmiyetini tebarüz 

HolanC:anın müstemlekesi olan Felemenk Hindistanınıl\ 

vaziyeti hakkında malumat veriyor: ettiriyor ve coğrafi 

o o o 

Felemenk aponyanın 

Hindistali'iiida Neden 
Almanya ile hudut sahibi 

olan küçük bitaraf hüku
metlerin son hadiseler üzerine his. 
set tikler ı endişeler gün geçtL~çe 
artıyor. Hatta Holandanın bir gün 
Danimarka gibi ortadan kaldırıh_ 
vermesi ihtimali dünyanın ta öbür 
ucunda bile şiddetli akisler uyan
dırru. Bu memleketin müşkül bir 
vaziyetE' düştüğü takdirde on bin. 
lerce kilometre uzaktaki zengin 
Asya müstemlekesinin muhafaza 
ve müdafaasını başka bir devlet. 
ten istiyaceği hakkında ortaya bir 
takım rivayetler çıktı. Bu müstem... 
lekeye ötedenberi göz koymuş o. 
kn Japonlar yaygarayı bastırdı
lar. Bunun üzerine Amerika Birle. 
şik Devletleri de sesini yükselL 
mekten geri kalmadı. Nutuklar, 
protestolar, tekzipler biribirini ta. 
kip etti. Nihayet Holanda: "Ben 
müstemlekelerim için kimseden 
yardım istemedim, icabında biz o. 
rada de. hak ve menfaatlerimizi 
kendi başımıza müdafaa edeceğiz" 
diyerek meseleyi kapattı. FeJe. 
menk Hindistanı denilen müstem. 
leke Asyanm cenubu şarkisinde 
başh başına bir alemdir. 1 milyon 
904 bin kilometre kare mesahayı 

bulan bu müstemlekede ekseriyeti 
Müsliıman olmak üzere 66 bu';uk 
milyon insan yaşıyor ve bu koca 
ülke. 34 bin kilometre kareden iba. 
ret hır mesahası ve sekiz bu..çuk 
milyon kadar nüfusu bulunan Ho
landarııc. idaresi altında bulun..ı. 

yor. 

E, u müstemlekenin büyüklü. 
ğü hakkında bir fikir edi. 

nebilmek için şu mukayeseyi yap. 
mak kafidir: 2000 kadar adadan 
mi.ırekkep olan Felemenk Hindis. 
tanı, mesahası itibarile ancak AL 
manyayı, Fransa ve İngiltereyi, İs. 
panya ve Portekizi bir araya getir
mek surctile elde edeceğiniz saha 
ile karşılaştırabilirsiniz. Holand:ı. 

da!ı 56 defa büyük olan bu müs.. 
temleke nüfusunun üçte ikisi Java 
adasındadır. Burada kilometre ka. 
reye ortalama düşen nüfus kesa
feti 316 yı bulur ve bu bakımdan, 
dünyanın en kalabalık memleketi 
sayılan Japon adalarını bile geri
de bırakır. Felemenk Hindistanı.. 
nın ehemmiyeti büyüklüğünden ve 
kalabalığınrlan iba.-ei oisaydı ihti. 
mal bu kadar göze batmazdı, şunun 
bunun hasedine -sebep olmazdL 
Bunlara ilave olarak memleketin 
servetini de hesaba katmalı. Bu
gi..ın bütün dünya kınakına istihsa.. 
linin ylizde 95 ini orası veriyor. 
Mıistemleke memleketlerinde elde 
etliler. kalayın yüzde 16,8 i, çayın 
yüzoe 119, 7 si, pirincin yüzde 6,5 i, 
kaur;uğun yüzde 38 i, Hindistın Cl"

vizınden çıkarılan kopranın yüzde 
30,5 i ve palm yağının yüzde 22 si 
1''elcmenk Hma.ıstanından gefa·.Bu 
mahsuller Japonya gibi, Almanya 
gibi ham maddelere şiddetle muh
taç olan devletlerin ağzını sulandı.. 
racak kıymetli maddelerdir, fakat 
daha mühimmi var: Bu müstem. 
leKe dünya petrol istihsalinde be
şinci olarak gelir ve senede 7 miL 
yon 262 bin ton petrol alınır. 

Banun başlıca müşterisi de .Ta. 
ponyadır. Bütün bu maddelere;bu 
adaların orta zamanlardanberi şöh. 
retini temin eden baharatıru, şeke
rini ve kahvesini, demirini ve aL 
tmını da katacak olursak küçücük 
Holandanın nasıl olup fa dünyanın 
en zengin devletlerinden biri hali
ne gelmiş olduğunu daha kolay 
talın.in edebiliriz. 

H olandalrlar bu adalara 1596 
·da geldiler. İlk gelenler de. 

ğersiz bir kaç boncuk mukabilinde 
elrie ettikleri baharatı Avrupaya 
taşıyarak milyoner oldular. Bunun 
üzerine bu adalara doğru bir akın. 
dır başladı. İngilizlerin Hindistan 
için yaptıklan gibi Holandalılar da 
Şarki Hint kumpanyası dedikleri 
bir şirket kurmuşlardı. Bu kum.. 
panya gemiler teçhiz ediyor, para 
ile asker tutuyor, ada halkını ha. 
raca kesiyor, bu tecavüze karşı ko. 
yan yerlileri hile ve oyunlarla pU
sulara düşürerek kılıçtan geçirti. 

Gözü Var? 
YAZAN: 

Faik Sabri DURAN 

Cavalı Sultan ile Felemenkli Vali biribfrlerile çok sevişen ve iyi 
geçiııen iki kardeş gibi kolkola dolaşıyorlar .. 

yordu. Bu yağma asırlarca sürmüş. 
ne yerlilerin rahat ve huzuru dü. 
şünülmüş, ne memleketin tabii ser. 
vetlerinden usulü dairesinde istifa_ 
de çareleri aranmıştı. Bu işlere an
cak müstemlekenin idaresi hüku
mete geçtikten sonra bakıldı ve bir 
asırdanberidir ki, memleketin zen. 
ginliklerinden radikal semereler a
lınmrya başladı. Holandalılar, bu 
milyonlarca insanı senelerce esir 
gibi kullandıktan sonra 19 uncu as
rın ortalarına doğru daha liberal 
sistemlere geçtiler. Yerlilerin adet 
ve ananelerine ilişmemek, topra-

ğ"ın tasarrufu u!'Ju1lerfnf tiozrna_ 

mak ve dahili işlerde halka kendi 
ker.dini idare etmek hakkını tanı
mak gibi bir takım tedbirlerle 
mevkilerini sağlamlamıya çalıştı

hır. 1918 de açılan ve Volksraad 
ismini taşıyan millet meclisindeki 
yerU aza nisbetini 1925 de arttır. 
dılar. Holanda üniversitelerinde 
tahsil gören yerli gençliğinin ya_ 
rattığı milli hareketler seneden se
neye artmakla beraber Holandalı. 
lar müstemlekelerinde İngilizlerin 
Hiııdistanda karşılaştıkları müşkül.. 
lcre tesadüf etmediler. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

BüLOG y · A Ş L A R ı · N D A 
Çocuk on yaşına gelince; büluğ 

zamanı başlamış demek olduğun
dan, kız çocukla erkek çocuk ara
sında büyüme farkı meydana çı
kar. Vakıa bülôğ alametlerinin i
yice belirmesi kızlarda da, erke -
lerde de on yaşından sonradır. Fa
kat o alametler daha belirmeden, 
bülllğdan önce denilen devrede de 
büyüme cihetinden alametler gö
rülür. 

Bundan başka, kadın olsun, er
kek olsun her insanda öteki cins
ten bir parça kaldığı öğrenildiğin
denberi, erkek çocuklarında er
keklik bülôğu meydana çıkmadan 
önce öteki cinsten kalan, az veya 
çokça, pa~anın bülôğu tesirleri 
olduğu da anlaşılmaktadır. 

Her halde on yaşından sonra Jö.z 
çocukların - bülUğ zamanı tesiri. 
le - birdenbire büyümesi daha 
erken başlar, fakat erkek çocukla
rın birdenbire büyümeye başla
malarından sonralş;i dereceden da
ha hafif olur. 

Neticede kız çoculdann on ya
şından sonra her yıl büyümeleri 
şu nisbetlerdedir: On bir yaşından 
on beş yaşına kadar senede 3, 4 ki
lo. Sonra yirmi yaşına kadar sene. 
de 1, 2 kilo. Vasati ağırlık, on ya
şında 29, 30, on beş yaşında 43, 44, 
yirmi yaşında 50, 51 kilo. 

Erkek çocukların büyümesi nis. 
betleri: On bir yaşında bir senede 
2 kilo, on iki yaşından on alb ya
şına kadar senede 5, 6 kilo, on ye. 
di yaşından on dokuz yaşına kadar 
senede 3, 4 kilo, yirmi yaşında 1 
kilo. Vasati ağırlık on bir yaşın
da 27, 28 kilo, on altı yaşında 51, 
52, on dokuz yaşında 61, 62, yir. 
mi yaşında da 63 kilo ... 

Demek oluyor ki, erkek çocuk
ların en çok büyüdükleri devir, on 
üçle on altı yaş arasındadır. Erkek 
çocuk o yaşa gelince; kızların a
ğırlığına yetişirler ve onları ge. 
çerler. Bu öç sene içinde ağırlık. 
ları her yıl 5, 6 kilo artar, ondan 
sonra da her yıl gene göze çarpa
cak kadar, senede 3, 4 kilo daha 
ağır olurlar. 
Kız çocuklar daha önce büyü. 

meğe başladıklarından, on dört ya
şına kadar ayni yaştaki erkek ço. 
cuklardan daha ağır olurlar. On 
dört yaşında bir erkek çocuk vasa
ti olarak 40 kilo 200 gram ağırlı. 
ğında olursa, ayni yaştaki kız ço. 
cuk 40 kilo 800 gelir. 

Fakat on beş yaşından sonra kız. 
ların büyümesi daha yavaş oldu
ğundan, erkek çocuklar o yaştan 
sonra kız çocuklara nisbetle ilkin 
yüzde 2, sonra yüzde 15, daha son
ra yüzde 19 nisbetinde daha ağır 
olurlar. 

Yirmi yaşmda bir gencin ağır. 
lık cihetinden büyiimesi artık he. 
men hemen bitmiş demektir. On
dan sonra daha ziyade ağırlaşırsa, 
ya lüzumundan fazla yiyor, yahut 
fazla yemese de yediği gıdaların vü 
cut içinde değişmeleri yolunda ol. 
muyor, şişmanlıyor demektir. Fa. 
kat öyle de olsa, bundan dolayı he. 
men az yiyerek zayıflamıya kal. 
kışmak doğru olmaz. Zayıflama. 
dan önce şişmanlamanın sebebini 
aramak ve zayıflamanın faydalı, 
yahut zararlı olacağım tayin et. 
mek lazımdır. 

Genç zayıflıyorsa, o vakit iş 
daha ciddi olur. Normal ağırlıktan 
daha zayıf olmak, daha ağır ol
maktan ziyade zararlıdır. 

1 ngiliz Hindistanı ile Fele. 
menk Hındistanı arasında 

bir çok cihetten büyük farklar var. 
dır. Mesela Felemenk Hindistanın. 
da Holandalılann, eskiden olduğu 
gibi bugün de yerlilerle evlenme. 
leri memnu değildir. Hindistanda 
İngilizin dehşet ve nefret ile karşı. 
ladığı bu hal burada ne ırki bir a. 
yıp ne de ahlaki bir düşkünlüktür. 
İlk zamanlar bu adalara gelen Ho
landalJ lar servet yaptıktan sonra 
memieketlerine dönmeyi düşün. 
meır.işler, bu güzel memlekette 
yerieşmeyi gaye bilmişlerdi. Böy. 
l~e yerlilerle evlenme adeti pek 
eskiden başlam1ştı. Bali · ve diğer 
adalar kadınlarının güzellikleri de 
bu hususta bir tesir yapmış olma
lıdır. Hasılı Hindistanda Avrupalı 
ve Asyalının birleşmesinden inen. 
lcr yine Hintli sayılır iken burada 
damarlarındaki Holandalı kanının 

nisbeti ne kadar az olursa olsun 
melezler bir Avrupalı muamelesi 
gönir ve diğer Holandalılardan hiç 
fark edilmez. Malakada ve Hindis
tanda olduğu gibi Felemenk Hin_ 
distanında da yerli hükümdar!ar, 
prensler, sultanlar vardır. Holan
dalılar bunların halk üzerindeki 
niifuzundan istifade etmeyi pek i
yi 1:-ilnıiş!er ve müstemlekenin her 
tarafında dahili işleri onların elin
de bırakarak prenslerin yanına dost 
bir müşavir gibi davranan ve Rc
gent denilen valiler göndermişler
dir. Bunlar merasim günlerinde 
biribirile çok sevişen ve iyi geçi. 
r.en ikı kardeş gibi sultanlarla kol 
kofa sokaklarda dolaşır ve halka 
gösterişler yaparlar. Bununla be_ 
r.Ab<.r İngiliz Hindistanında halkın 
dah.Ii i§lerin tedviri için kurulan 
meclislere gönderilecek azayı seç. 
me işindeki nisbet ve hürriyetleri 
Iı.,elemenk Hindistanınkinden çok 

fazladır Hindistanda intihabata iş. 
tirak edenler 35 milyonu bulduğu 
halde Felemenk Hindisanında 
Volksraad'a seçilecek yerli aza \. 
çi.n reyi alınanlann nisbeti nüfu_ 
sun yüzde birini bile bulmaz. 

J aponlann Çinde giriştikleri 
harp Holandayı müstem. 

lekesinin emniyeti bakımından çok 
endişeye düşürmüştü. Hususile son 
senelerde Japonlar bu müstemle. 
kc-lere göndeı·dikleri ajanları vası. 
tasile kuvvetli propagandalar ya_ 
pıyorlardı. Müstemlekenin ticare
tinde de mühim bir rol oynamıya 
başlamışlardı. Mesela 19 adalar it.. 
hala.tının yüzde 20 si Holandadan, 
yiizde 9,54 ü Japonyadan gelirken 

1934 te Holandamn hissesi yüzde 
13 e düşmüş ve Japonyanmki yüz. 
de 32 ye yükselmişti. Holanda tL 
caret işlerinde Japonlarla anlaşmı. 
ya çalışmış ve Batavyada müzake. 
relere başlamış iken Japonların Fe. 
leıncnk Hindistanı ile serbestçe tL 
caret hakkından başka bu adalar. 
da b~zı ziraat işleri ve madenler 
işletmek gibi imtiyazlar istemeleri 
yüzünden bir anlaşma yapılama. 

mıştı Bu Japon tehlikesine karşı 

Holanda ne yapacak? Avrupa üze
rine koyacack olsak bir ucu İspan

yada ise öbür ucu Hazar denizine 
varacal~ kadar geniş olan memle
keti müdaiaa edebilecek kuvveti 
hazırlamak ne kadar zengin olur. 
sa olsun Holanda için kolay bir iş 
değildir. Bununla beraber Holan. 
dalılnr böyle bir istilayı çok paha. 
lıya oturtmak için tedbirler almak.. 
tan ger:i kalmamışlar, bu hazırlık-

• lar içın geçen sene 75 milyon do. 
lar sarfetmişler. Adalar arasında 
geçilmesi zor boğazlara lüzumun. 
da mayinJer dökececkler, 15 tahteL 
bahir, 42 torpido, 8 muhrip ve üç 
kruvazörden mürekkep küçücük 
müstemleke filoları ve 150 tayya.. 

"feyi'
1
Öulan hava kuvvetlerile mu. 

hacimlere karşı: 'durmıya çalışa.. 
caklar. fakat bu mukavemeti dü. 
şünürken her halde yanı başların.. 
da Singapur üssündeki İngilizlerin 
ve Filipin adalarındaki ve Büyük 
Okyanustaki menfaatlan dolayısi. 
le Amerika Birleşik Devletlerinin 
de kendilerL"li yalnız bırakmıyacak 
larmı hesaba katmış olacaklardır. 
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cg_,;m;ı~ 
Matbuat Kanununda 

Yap.tan T adilCit 1- ~ ·"' . "' 
Yazan: Sabiha Zekeriya 8ertel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
matbuat kanununun 35 inci 

mnddesine iki fıkra ilavesine lüzum 
gördü. İlave edilen fıkralar şunlar. 
dır: ''Milli hislerimizi inciten veya 
bu maksatla milli tarihi yanlış göste
ren yazılar memnudur. :Memleketin 
emniyetile alakadar meseleler hak
.kında yapılmakta olan tahkikattan 
ve yine emniyet bakımından alınan 
tedbirlerden bahseden yazılar mem. 
nudur.,, 

Bu kanunun müzakeresi esnasın
da bazı mebuslar bu maddelerin va
zıh olmadığını, bir~ok yanlışlıklara, 
kanunun kasdettiği manaya mugayir 
ihtilatlara sebep olacağını ileri sür. 
düler. Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
bu 'münakaşalara verdiği cevapta, 
matbuat serbcstisinin tahdit edilme
diğini, ancak memleketin emniyetini 
bo7.acak havadislerin neşrine karşı 
tedbirler alındığını, fikir münakaşa
larının serbest olduğunu, milli hisle. 
rimizi rencide edecek ve tarihin ma
hiyetini değiştirecek yazıların ceza
landırılacağını bildirdi. 

Mebusların gösterdiği endişe ye
rinde olmakla beraber, hu kanuna 
ilave edilecek esbabı mucibe layiha. 
sile bu ihtilatların önünü almak 
nıiiınkündiir. Her halde l\leclisin bu
nu nazarı dikkate alacağını ümit e
deriz. Fakat 35 inci madde l\'lecliste 
konuşulurken, nazan dikkate alına. 
cak daha bir nokta vardı. 

Matbuat kanununun 35 inci mad
desi, mahkemeye düşen bir mesele
nin muhakemesi esnasında o dava 
hakkında fikir beyanını menediyor. 
Bu maddenin gayesi, mc\'zuu habis 
dava hakkında taraflardan birini mü. 
dafaa veya tenkit ederek hakim üze
rinde tesir yapmJ;\'a mani olmak, 
mahkeme kararlarım tenkit ederek 
hakimin hakkı takdirlerine ve ka. 
nunlara muhalefet gibi bir ihtilata 
mani olmak olsa gerek. Esasında bu 
noktai nazar doğru olsa bile, tatbi
katta bazı ihtilatlara sebep oluyor. 

Gayet tabiidir ki, mahkemeye dü
şen her matbuat davası, içtimai, fik
ri, ahlaki. hukuki, hatta siyasi bir 
mesele ile alfikadardır. Bu davanın 
şahıslara ait kısmı olduğu gibi, umu
mi menfaatlerle alakadar birçok eep
heleri vardır. Gazetelere ha\•adis, 
mahkemelere dava mevzuu olarak 
düşen bu içtimai hadiseyi, ilim ve 
tefekkür hudutları içinde mütalaa ve 
münakaşa da matbuat hürriyetinin 
verdiği bir haktır. Fakat 35 inci mad. 
denin hudutları, mahkemeye düşen 
her hangi bir dava hakkında mütalaa 
yürütmeyi menedince; giinlük hayat. 
ta cereyan eden hadiseler hakkında 
da muharriri fikir beyanından mene
diyor. Diyeceksiniz ki, objective ola. 
rak her mesele münakaşa edilebilir, 
mahkemeye düşen bir dava üzerin~ 
de durnııya ne liizum var? Bir ilim 
mecmuasında tamamile objective ya
zı yazan bir alim bile, davasını ispat 
için hayattan vakıalar çıkarmıya, 
mahkemelere düşen davalar üzerin
de etüt yapmıya, misaller göstcrme
~e mecbur-cfur. :Mahkemeye düşen 

her davanın, içtimai bir cephesi var
dır. Kaldı ki, bir yevmi gazete ak. 
tilel hadiseleri verdiği gibi, aktüel 
hadiseler üzerinde mütalaa yürütme. 
ğe mecburdur. 

Bu maddenin tatbikatı, h~r hangi 
sosyal bir hadiseyi, hayatta mevcut 
misalini tetkik ederek neticeler çı

karmaktan muharriri menediyor. 
Mahkeme bittikten sopra dahi veri. 
len kararlar üzerinde mütalaa yü. 
rütmek memnu olduğuna göre, rea
litede me\'cut her hangi bir hadise, 
canlı misali ele alınarak tetkik im
kanından mahrumdur. Böyle bir tet.. 
kiki yaparken, ~ıkanlacak neticenin 
hakimin kararını tenkit mahiyetin
de olması ihtimali de vardır. O hal
de bu sosyal meseleleri hayattaki mi. 
sallerine istinat ederek tetkik imka
nı muharrirden nezedilmiş oluyor. 
Bugün memleketi alakadar eden, u
mumi menfaatler bakımından haya. 
ti mahiyette bir hadise, .mahkemeye 
düştüğü andan itibaren muharrir i
çin ölmüş bir mevzudur. Kanunun 
gayesi bu olmamakla beraber, bugün. 
kil tatbikatta verdiği netice budur. 

Üzerinde durulacak ikinci nokta 
şudur: 

Milli hislerimizi rencide ed~n. ta
rihin hakiki mahiyetini değiştiren 
yazılar nasıl cezayı müstelzim cü
rümlerden sayılıyorsa, inkılabın ru
huna ve kanunlarına muhalif yaıılar 
da ayni şekilde cürUmdür. Zaman 
zaman yevmi gazetelerde, mecmua. 
larda irticai mahiyette yazılan yazı
ların. dahilden veya hari~tcn ~elen 
tesirler ve propa't'andalarla ileri !;{i. 

tülmüş davaların c6rüm sayılına
sı da. inkılabın seUimeti namına alı-

(Ldtfen sayfayı çeviriniz) 

/) 
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or Gönde iyo du 
M uhasara bir aydır ~evam edi-

yordu. Bir sabah lskendcriye.. 
liler ufukta Rum İmparatorunun 
gonderdiği gemileri gördüler. Sala
haddinin vaziyeti daha ziyade müş.. 
külleşmişti. Kara tarafındaki düş.. 
mnn ordusu filonun geldiğini öğren
dikten sonra muhasarayı sıkıştır:lı. 
Artık iki taraftan da kuş uçurmu
yorlardı. Saliıhaddine uyku durak 
kalmamıştı. Güçlükler kendini göS
terdikçe ruhundaki galebe hissi faz. 
lalaşıyordu. Vücudü sanki etten, 
kandan, kemikten değil, sade çelik
ten gibiydi. 

Zabitler, kendisi de dahil olduğu 
halde, kıtalan ile birlikte yemek yi
yorlardı. Gitgide yiyeceğin fıkdanı 
daha umumi bir şekil aldı. O zaman 
Salahaddin ahaliye karışıyor, onlar 
ne yerlerse o da; onunla iktifa edi
yordu. 

Onu böyle uykusuz, istirahatsiz 
at ustünde müdafaa kuvvetlerin~ 
başında gören şehir halkının, ona 
karşı hasıl olan incizap arttı. Bahu
sus maiyetinde bulunanların ahali
den kimsenin malına, canına ve ır
zına dokunmamaları, genç kuman. 
dana karşı muhabbet ve merbutiye
ti .arttırıyor ve herkes SaUıhaddinin 
muvaffakıyetine dua ediyordu. 

Saliıhaddin, ahalinin hassasiyetini 
okşıyarak, asabiyetini tahrik ederek 
her şeyden istifade eylemenin yolu
nu bulmuştu. Şimdiye kadar asker
liğe ve harp işlerilc aüıkası olma. 
yıp ticaretten başka bir şeye akıl er
dirmiyen İskcnderiyelileri - arzq
larile - silfıh altına alarak, onlar_ 
dan bölükler teşkil etti. Bununla 
müdafaa kuvvetlerini arttırmıya mu. 
vaffak oldu. İskenderiyeliler bir, iki 
çıkış hareketleri yaparak düşmanla
rı bozdukları zaman, zafer neşvesini 
tattılar. Saliihaddin bu tüccardan 
bozma askerlere gördükleri hizme. 
tin fevkinde mükafatlar verdi. 

Bütün şehirdekilerin kalbinde as.. 
keri bir ruh çarpmnğa başladL 

Salahaddin dayanıyordu. 

müdafaa vasıtası olarak müracaat et. 
tiği membaları anlıyamıyordu. 

Suriye ordusu münbit arazide 
yerleştiği için İskenderiyede muha
sara kuvvetlerile uğraşan mücahit
ler gibi mahrumiyet içinde değildi. 
Buna rağmen gerek Şirkoh, gerek 
maiyetindeki emirler endişe içinde 
kıvranıyorlar, hiçbir şey yapmıya 
muktedir olamıyarak elleri bağlı 
bekliyorlardı. 

Şirkoh, sultan Nureddine her gün 
rapor gönderiyor; sultan yine 1sken
deriye muhasarasından bahis bile et
miyerek, tefcrrüata ait tamilat gön
dermekle iktifa ediyordu. Saliihad
din, bin müşkülat ile amcasını vazL 
yetten haberdar edebilmek çaresini 
bulmuştu. Bu suretle Şirkoh müda
fa.a kuvvetleri hakkında malumat c
dinebilmeğe muvaffak oldu. 
Mısır ordusu ile şehri deniz tara

fından muhasara eden Rum filosu 
da vaziyetin bu neticesizliğinden u
sanmışlardı. Amori, Mısır hakkında
ki emellerini tatbik etmek için Haç. 
lılan çıban gibi rahatsız eden Salfı
haddinden her halde kurtarmak isti. 
yordu. 

Sir Dö Türen, Kahireye gidere"k, 
Şaver ile istişareden sonra Salahad
dine sulh teklifine karar verdiler. 

Bir sabah muhasara ordusundan 
kaleye bir muhabere memuru yak
laşarak, işaretle ordugaha görüşül

mek üzere bir zatın gönderilmesini 
anlattı. 

SaUıhaddin karargah ittihaz ettiği 
kale burcunda Ziaeddin İsa ile bu-
lunuyordu. Düşmanlannın gösterdi
ği arzunun neden ibaret olabilece
ğini çoktan tahmin eylemişti. lsaya: 

- Ziacddin, dedi. Bu davete i
cabet edeceğiz. Düşmnnln görüşmc

ğe seni memur ediyorum. Yalnız 

verdiğim talimattan harice ltativen 
çıkmıyacaksın. 

Ziaeddin: 
- Bunu tekrara hacet yok. Çiz.. 

diğiniz daire dahilinde konuşacağım 
tabiidir. 

- Bize sulh teklif edecekler. - • 
- Öyle mi tahmin ediyorsunuz? 

S e sy 
iliz erle 

Anlasmıva Çabşıyor 
ma 1 1 incide) 

yetine inanmadı. Sovyet Rusyanın 
İngnizlerden alacağı maddeleri Al
manlara satacağından şüphelendi. 
Moskc.vanın normal ticaret işi yapar. 
mış gıbi görünerek Almanyaya vası
talık edccecğini znnnetti. Bu sebeple 
bu müracaat ciddi telakki edilmiye
rek müzakereye girişilmedi. 

Sovyet Rusya, diğer taraftan Ro
manya ve Yugoslavya ile yeni tica
ret muahedeleri akdine teşebbüs et
ti. Aynl zamanda Londrayı samimi
yetine inandırmıya çalıştı. Nihayet 
İngiltere, İngiltereden alınacak mad
delerin Almanyaya satılmaması şar
tile müzakereye razi oldu. 

Bazıları Sovyet Rusyanın Lon-
dra ile anlaşmasında siyasi 

bir mana sezdiler. Moskovanın Al. 
manyaya eskisi kadar yardım etmek
ten vazgeçtiğini, ticari münasebetler
le başiayarak müttefiklerle siyaseten 
de anlaşmak yolunu arayacağını tah
min ettiler ve Sovyetlerin bu hare
ketinde bir siyaset değişmesi sezer 
gibi oldular • 

Fikrimce bu mübaliığalı tahmin. 
de de hata vardır. Sovyetlerle müt.. 
tefıkler arasında siyasi bir anlaşma 
imkanı pek azdır. • 
Yalnız bu hadiselerden çıkarabile.. 

ceğimiz doğru hüküm şu olabilir: 
Sovyet Rusya Baltık denizinde ve 
A vrupadaki müdafaa thatlarını tak
v~ye ettikten sonra, tamamen bita. 
raflık siyasetine dönmüştür. Alman. 
ya ile normal şekilde ticari münase
betlerde bulunacak: fakat Sovyet 
iktısr.di kaynaklarını Almanyanın e
line vcrmiyecektir. Moskova ile Ber. 
lin arasında, siyasi, hele askeri anlaş
ma imkanları azalmıştır. Sovyetler, 
harbin sonuna kadar bitaraf kalmıya 
ve hariç dünya ile olan normal mü
nasebetlerini idameye çalışacaklar
dır. Son günlerde Sovyct Rusya da
hilinde istihsali arttırmak için başlı
yan mücadele, sınai ve iktısadi te
şebbüslerin inkişafını temin için alı.. 
nan tedbirler de bunu göstermekte. 
dir. 

Sovyet Rusyanın bit~raf ve ha'ZP
ten uzak kalması bizim için de bir 
sulh ve emniyet garantisidir. Bu iti
barla Sovyet Rusyanın harici siyase
tindeki temayull ttirt ren-eon 
hadiseler 'bizim icin memnuniyetle 
telakki Plfilmek lazımdır kanaatin
deyiz. 

Metaksas 
Çekilmiyecek Şirkohun hariçte yeğeninin im. 

dadına yetişebilmek için ettiği te
şebbüsler tamamile akamete mah
kum oluyordu. Şaver'in yeniden A
morl'ye gönderdiği büyük büyük pa. 
ralarla Konetabl'in Mısır ordusuna 
karş: olan haklı hücumları susturuL 

- Muhakkak öyle. Zirn vaziyetin 
bu şekilde devamı onlar için vakit . . • ki f (Başı l incide) 
1 b t kt b k b. ·rının m şa ını tetkik eylemiş ve 
rny e me en aş a ır şeye yara- b d lk' k 1 1 · un an cvve ·ı mu avc ename erın 
mıyor. 

- Müşkül mevkide onlar mı? Biz tatbikini koiaylaştıracak bir seri ted

muş ve Haçlı kumandana tabi ol- mi? 
mak yüzünden çıkabilecek isyanın 
önüne geçilmişti. · 

birler takarrur ettirmiştir. Ezciimle, 

(Devamı ''ar) 

Şirkoh, Salnhaddine imdat edebil
mekten ümidini kesmişti. Sultana 
gönderdiği haberlerde, bütün vazi. 

Dublinde Mü im 
infilak Oldu 

tedıyatın hiçbir güçlüğe maruz kal. 
maksızın yapılınası bahsinde tedbir. 
ler almmıştır. 

Bir Verilen malUmata göre, yeni pro-

yeti anlatıyor, Nureddin sanki Sa
lfıhaddinin ne dereceye kadar dayn- Dublin, 25 (A.A.) - Dublin şato· 
nabilcceğini tecrübe ediyormuş gibi sunda emniyet müdürlüğü daireleri 
Şirkoh'a iradesine intizar etmesini yakınında şiddetli bir in!ilak olmuş.. 
bildiriyordu. tur. İnfil:ik neticesinde emniyet me-

Muhasara ordularının bir şey ya.. murlarından beş kişi yaralanmıştır. 
pamamalan artık gülünç bir hale Şehrin birçok mahalleleri infilakın 
girmişti. iskenderiyeliler şarkılar ya. sarsıntısından müteessir olmuştur. 
parnk muhasara orduS"Jna kumanda Krala ait kilise ani hasara uğramış· 
edenlerin isimlerine müstehcen ka- tır. Oymalı camlardan birçoğu harap 
fiyeler uydurarak alay ediyorlardı. olmuştur. Vakanm bir bomba infila
~ehri denizden nbloka eden Rum kı olduğu söylenmekte ise de, bu 
fllosu, harp etmeğc lüzum görmü- J haber resmi değildir. 
yordu. Onun vazifesi şehrin erzak · . --o-
muvasalasını kesmekti. Ingıltcre - Japonya arasınaa 

Ş irkoh hayretler içinde kalmış.. 
tı. Salithaddinin hiçbir taraf

tan muavenet görmeksizin böyle 
aylarca dayanabilmesini bir türlü 
anlıyanuyordu. Tecrübeli kuman. 
dan askerliğe, yani daima kuvvete 
ehemmiyet verdiği için, yeğeninin 

nacak tedbirlerden biridir. Bilhassa 
harp zamanlarında memleketin em
niyetini bozacak lıa,·adis, milli lıisle. 
ri rencide edecek yazı ne kadar teh· 
likcli ise, irticaı körükliycn yazı da 
o kadar tehlikelidir. Hususile muh
telif \'Osıtalar, ve propaganda ajnn
larile dahilde huzursuzluk çıkarmak 
için hariçten ithal edilen bu gibi 
mürteci cereyanlann, memlekette 
hos buldukları meydanda kılıç oy· 

~ 1 . 
natmaları, inkıliıba kasdetmc crı, 
milli hislere ynpılan kastten farksız 
değildir. lliçbir inkılap, kendini yık
mayı kasteden düşmanına hudutsuz 
bjr hürriyet \'Crmcmiştlr. 

Londra, 25 (A.A.) - İngiltere ile 
Japonya arasında bir ticaret anlaş_ 
ması için 'I'okvoda müzakerelere baş
lanmıştır. 

Ziraat Kursu :Müdavimleri 
Atatiirkün :Manevi 

Huzurunda 
Ankara, 25 (A.A.) - Ziraat Vek·a

letinin taşra teşkilatına dair bulu
nan kazalar ziraat muallim ve me
mur.iarı için yüksek ziraat enstitüsun 
de açtığı kurslardan ikinci grup mü
davimleri devrelerini ikmal etmekte 
bulunmaları hasebile bugün Atatür
kün Etnografya müzesindeki muvnk. 
kat kabrini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuşlar ve Ebedi Şefin manevi 
huzuu.uliia hürmetle eğilmişle~·~ü 
~ 

Eclirnede Üniversiteliler 
Şerefine Ziyafet 

tokolda ·şu maddeler vardır: 
1 - Markın leye nozaran :fiyatı muhn

foza cdilccektır. Almanya ihraç olunan hu
bubatın tediyesinde bir rayişmork 41 ley 
hcs:ıp edilecektir. 

2 - Romanyıı, Çekoslovakyaya bir ta
kım gilmriık koloylıklan g6stcrcccktir. 
Almanya, c~ascn bu kolaylıklardan istifa
de etmektedir. 

3 - Almanya, Romanynyn yapmakla 
olduğu k-0m!lr ihracatını takriben yilzde 
40 nisbcUnde arttırrnnğı kabul ctmlşUr. 

Buna mukabil, Romanya, §imdiye kadar 
ihraç etmemekte olduğu ham yiln vere
cektir. Almanlar, yapağı satın almak için 
yapmıs oldukları tekli!lcrinl kabul ettir
mcğc muvaffak olamnmı&lnrclır. 

4 - Almanyııya tahsis cdılmi~ olan pet
rol kontenjanı, 21-12-39 itiltı!ı ile tcsbit 
edilmiş olduğu gibi ipka edilmi:itir. 

5 - Soya fasulyasının ihracat resmi ten
zil edilmiştir. 

Alman İktısat heyeti reisi Clau
dius tayyare ile Budapeşteye gitmiŞ
tir. Ekonomik işler hakkında temaS
larda bulunacak, Başvekil ve Hari
ciye Nazın ile görüşecektir. 

1 ngiltereye satılan petroller 
Londra, 25 (A.A.) - İngiltere, Ro

rnanyadan, 100 bin tonu mütecaviz 
petrol mübayaa etmiştir. Romanya
dan müttefiklere külliyetli zahire gön 
dcrılmiştir. Harbin bidayetinden ~40 
şubatın& kadar, Romanyndan Alman.. 
yaya gbnderilen petrol miktarı yüzde 
22 nisbctinde azalmış, buna mukabil 
ingiltereye gönderilen pctrol_mikt:.m 
yüzde 25 artmıştır. 

Ruznameye Alınan Layiha1ar 

·-::-: ~----.. ~~-:"'._:..__ -- - - -- - -~ 

T A N 

af tada iki Gün Bütün Reynaud'un 

Y tt '' B ] k a·· .. Arzusuve/talg r a a 1 unu (Başı 1 incide~, 
'' büyük takdir ile anmış ve onun 

Y 1 1 
• hassa Balkanlarda sulbü teınin~ e a pı masını stıyoruz :~':';~~inin k•ymotini teb""'. 

Haf tada iki gün "Balık Gü
:ı;ıü,, yapılmasını istiyoruz. Bu 
teklife esas tuttuğumuz sebep
leri izah etmeden önce, balık is
tihsalatım.ıZı kısaca gözden ge
çirmek faydalı olur: 

Son üç ay içinde limanımızdan 
taze ve tuzlu olarak ihraç edilen 
muhtelü balıklann yekunu diğer se· 
nelere nisbetle bir misli artmıştır. 
Geçen sene piyasamızdan ihraç edi
len balıklar arasında tuzlanmış ola. 
rak kılıç, Mersin gibi büyük balık· 
!ardan l 139 kilo, palamut, uskumru, 
ve toriklerden 944,128 kilo, sardal. 
ya, hamsi, çiroz, lüfer, istavritler 
gibi küçük ve orta boy balıklardan 
306,937 kilo tuzlu balık ile konserve 
edilmiş kutular içinde ayrıca 212,897 
kilo balık ihraç olunmuştur. Bu mik
tarın dışında da taze olarak orkinos, 
palamut, torik gibi büyük balıklar· 
dan bazı seneler bir milyon ile iki 
buçuk milyon 'kilo arasında komşu 
memleketlerle İtalyaya balık satıL 
mıştır. 

Bu seneki ihracatın dn geçen yıla 
nazaran yüzde 40 - 50 nisbetinde 
artması kuvvetle muhtemeldir. 

İhraç edilen taze balıklarla tuzla· 
nan ve konserve edilen balıklardan 
başka, İstanbul halkının istihltık et
tiği balık çeşitlerinin yekunu da bir 
buçuk milyon kilodan fazladır. Şu 
halde İstanbulun kara sulannda tu
tulan balık miktan vasati olarak 
4 - 5 milyon kilo arasındadı'r. 

Bu miktar balık, en iptidai usul· 
lerle tutulmaktadır. Zlyaa uğrayan 
miktarla Akdenize geçit yapan mik· 
tar nazarı dikkate alınırsa; her sene 
İstanbul sularını kaplıyan 7 - 8 
milyon kiloluk büyük bir servetin 
ancak yarısından istifade edildiği an_ 
!aşılır. 3 - 4 milyon kilo balıktan 
yapılan istifade ise, pek mahduttur. 
Balıktan ziyade işlenme ameliyesi 
ile tuzundnn , istifade edilmektedir. 
İhraç olunan taze balıklar, Yunanis· 
tan ve İalyan adalar.ında işlenerek. 
ton babğı adile Amerikava kadar 
~vkedllmek e e çlftf 2o ıruru a 

kadar alınan ve 4 - 8 kilo tartan 
beher çift torik işlenerek, ton haline 
getirildikten sonra kilosu 150 kuru
şa kadar satılmaktadır. 

Aradaki mühim fiyat farkı balık
çılığımızın ihyası için her türlü te
şebbüsler ve tesisat yapılmasına ne 
kadar müsait olduğuna delildir. 

Şeltrimizdeki balık sarfiyatı 
Şehrimizde balık sarfiyatı azami 

bir buçuk milyon kilodur. Yani be
lediye hudutları içinde bulunan 741 
bin 148 nüfusun her birine senede 
1,5 - 2 kilo balık düşmektedir. Hal.. 
buki balığı bol olan ve hayvanı uzak 
mıntakalardan getirildiği için etin 
kılosu 60 kuruşa yenilen bir şehirde 
balık istihlaktıin azlığı nazarı dik. 
kı..ti celbe!mektedir. lstanbulda ye
nil~n etin miktarı nüfus başına ve 
aile vaziyetlerine göre senede 15 _ 60 
kllo tahmin edildiğine göre her hafta 
sarfolunacak etin miktarını azaltmak 
için haftada iki gün et ye~ine balık 
yemenin çok iktısadi bir iş olacağı 
tezahür eder. Bu suretle kasaplık 
hayvanların miktarı azaltılmamış o
lacağı gibi çok ucuza satılan balıklar_ 
dan halkımızın layıkile istifadesi te. 
ınin edilmiş olacaktır. 

Haftada iki gün balık 
Haftada iki gün et yememek usu

lü bir çok memleketlerde tatbik e
dilmektedir. Fakat oralarda balık 
bulunmadığı için halk iki gün yalnız 
sebze ile beslenmektedir. Balık gibi 
sıhhi ve Protoinli mükemmel bir gı. 
dayı denizlerimizden kolaylıkla te~ 
min etmek müm}Q1n olduğu için haf
tada iki gün et yerine balık yemek 
ve halkımızı balıkla beslenmiye alıŞ
tırmak çok yerinde bir tedbir olacak
tır. Ballkla beslenenlerin biolojik se. 
beplerle güçlü, kuvvetli, gürbüz.. 
leşme kabiliyetini iktisap ve dlmağ
ca da i n k i ş n f etmiş oldukları 
ilmen de tasdik edildiği için. 
bütün memleket halkına taze balık 
ve olmadığı takdirde balık konserve. 
si yedirmek çarelerini araştırıp tat
bL1<ine geçmek en mühim hayati ve 
ıırnsı: en-mevzulardan Silymnmır. 

Narvik Muhasara Edildi 
(Başı 1 incide) ğunu söylemektedir. Sylt adasına ya-

norveç pılan taarruzun hedefi Almanyanın 
safhaları hakkında yeni malfımat a- en kı.-vvetli şekilde ta~ etmiş 
lınamamıştır. Almanlar ise, Trond- mevkil~rden biri ve ehemmiyetli aS
heim'i kurtarmak için buraya kuv· keri hedef olan Vesterland tayyare 
vct göndermeğe bakıyorlar. karargahı idi. 

Narvikte bulunan 2500 Alman as- Buna mukabil, şurasını hatırlat-
kerinin üç taraftan muhasara altına mak gerektir ki, 17 martta düşman 
alındığı bildiriliyor. tayyareleri Orkney adaları üstüne 

Bugün anlaşıldığına göre, Os1o ka- bombalar atmışlar ve sivil halktan 
pılannda bulunan Alman cesetieri ibazılarının ölümüne sebebiyet ver-
3000 i geçmiştir. mişlerdir. 

Bundan başka 9 nisandan 22 nisa- Amerika lıükiimetiniıı kararı 
na ka~ar 26 Alman nakliye ve le- Novyork, 25 (Hususi) _ Mister 
vaz~ _gemisinin batırıldığı tahakkuk Roosevelt bugün Almanya ile Nor
ctmı~tır. ~u. gemilerden bir kısmı veçin muharip v~ziyette olduklarını 
kendı kendmı batırmıştır. ilan etmistir. Bu suretle Amerika bL 

Gerçi bu gemilerin _!ıepsi d? .asker 1 tara!lık kanunu ahkamını tatllika 
taş'lmıyordu. Fakat çogunun silah ta- imkan bulacaktır. 
şıdığı şüphe götürmez. Bu yüzden e 
Almanların çok mühim miktarda si· İngilizler en son moaeı l\merlRan 
lfıhlk~ybettiklerine hükmolunuyor. tayyareleri ısmarlamışlardır. Bunlar 

Pa!"ıste çıkan Petit Parisien'e gö- 4000 millik menzillidir. Bundan bas.. 
re İskandinavya deniz harekatı sıra- ka son iki hafta zarfında elli milyo~ 
sı.nd~ boğulan Almanların sayısı 14 sterlin kıymetinde Amerikan tayva-
bındır. resi sipariş edilıniştir. 

iki talıtelbalıir batırıldı isveçin Vaziyeti 
Fransız makamatı bugün Fransız 

destroyerlerinin Şimal denizinde ıki 
Almar tahtelbahirini br..hrdıkları
nı bildiriyor ve İngiliz gazeteleri DaL 
tık denizinde, donanma muvazenesi
nin, İsveç donanması lehine döneçek 
derecede bozuldugunu bildiriyorlar. 
Daily Telegraph diyor ki: 

" Baltık denizine bakim olmak ni
yetnc viıçudc getirilmiş olan Alman 
donanması, artık bugün B<l!.tık deni
zinde en kuvvetli donanma değildir. 
Alnianya, askerlerini 1sveçi işgale 
yollarsa, bu askerlere donanması ile 
yardım edeçck vaziyette bulunma
maktadır. Almanyanın elinde kalan 
kruvazörler mevcut bir tek zırhlıya 
ilave edilirse bu suretle teşekltül cy
liyeçe:k olan Alman filosu 6, 8 ve 12 
pusluk topları haiz bulunaçaktır. Hal 
buki İsveç donanmasında 6, 9 ve 12 
pu~luk toplar vardır. Diğer taraftan, 
Almanya, bugün elinde kalan gemi
forinı de istila kuvvetlerine malze
me gbtüren vapurların refakatine 
vermek meçburiyetindedir. 

• Almanlar son tebliğlerinde lngiliz 
lerin askeri hedeflerden gayrisini de 
b?>mbardıman ettiklerini iddia edi
yorlar. 

Londra, 25 (Hususi) 
Muhtelif Avrupa merkezlerin 
den gelen haberler, İsvcçin 
müşkül bir vaziyette olduğunu 
teyit , ediyorlar. Almanların 
Baltık sahili üzerindeki liman
larda tahşidat yapm1ya devam 
ettikleri anlaşılıyor. 

En belli başlı tahşidat merkezleri 
Meme), Konignbcrg ve Stetin'dfr. 
Diğer taraftan Alman matbuatı İs. 
veçe hücuma devam etmekte ve İs
vcçi Norveçe sempati göstermekle it
ham etmektedir. 

"Almalllar ne bekUyorları?,, 
Stokholm gazetelerinden olan (Sos 

yal Demokraten) bu münasebetle 
yazdığı bir makalede "Norveçin iS
tilaya uğraması karşısında Alman
lar, acaba İsveçin ne düşünmesini 
beklerlerdi?" diyor, Almanların ka. 
dınları ve çocukları ateş sağnağına 
tuttuklarına dair İsveç gazetelerinde 
çıkan doğru haberlerin bu gazeteler
de daima yer bulacağını tekit ediyor. 

Reynaud, daha sonra şimaidelci b 
ziyetten bahsetmiş, zulüın ve ~e 
rutu yıkan ve sürekli sulhü teınifl 
den zafere kadar harıbin fızarni. c~ 
lıkla idare olunacağını söylern1§! ~t 
Fransız donarımasımıı faalıU 

··ııJ; 
Fransa Deniz Nazın bugu 

beyanatında Fransız donanma 
son faaliyetlerinden bahsede}. 
Fransız zırhlılarının SkajeraJct8 'd 
manlara ait 2 torpidobotu, 1 torF~ 
motörünü ve bir tahelbahiri bdeS 
dıklarını, bundan başka Fransız · 
troyerlerinin 2 Alman devriye~~~ 
sini batırarak salimen geri doıw 
!erini söylemiştir. 

Almanya mühim kararla' 
ı·erecekmi§l 

Bem, 25 (A.A.) - Berlinde
ki müşahitler, bir kaç gündetl. 
beri Almanyadaki resmi ~ 
hafilde bir gerginlik ve k~ .. 
ketumiyet havası hükürp sur 
mekte olduğunu kaydetnıe1~ 
dirler. ile 

Ayni müşahiler, şimdiki ba''8 lt 
Almanyanın her zaman mübi.lll ıı.ııı 
rarlar ittihaz etmek arifesinde b'\ı .. 
duğıı esnada hüküm sürmüş olatl el'• 
va arasınıiıı bir mümaselet görıXI 
tedirler. 

Ayni müşahitler";" bir kaç günde; 
beri Alman radyosunun prog~ et· 
da ancak askeri marşlar ve geçıtl 

9
y 

den ba§ka bir şey bulunmadığını 1t 
da şayan görmektedirler. 

Almanya ile münasebetıer 
·ııı· 

Dern, 25 (A.A.) - Havas fol,.~ 
sından: Berlindeki müşahitler, . 

• ıl\ -manyanın _ hiç olmazsa bu an ıç ~ 
İtalyanın kendisinin yam başında şil
keri bir müdahalede bulunmas!111 ıJll 
mit etrr.emekte olduğu mütalaas 
serdetmektedirler. 3• 

Bu müşahitlere göre, Jtaıya ta! ı.. 
fından Almanyaya yapılan ve 20 tıs· 
san tarihinde Duçe ile Führer ~it 
sında teati edilmiş telgraflarla sa •il· 
olan manevi mesai birliği, Alnl811lif· 
da son derece takdir edilrneıctc bl1 
A1manyada mutehassıs fuana'fil, •e 
mesai birliğinin arttırılacağını ~. 
pek yakında daha ziyade göze çar~. 
cak bir şekil alacağını beyan etın 
tedirler. 

Ayni muşanıuer, ıtaıyaaa, ıuıır;e 
nın Almanya yanında muharcb~ıı 
girmesine taraftar bir grup bulun ıı· 
ğunu, ancak bu grupun hükumet ~ 
hafilinde hakim bir nüfuzu oınıad 
nı beyan etmektedirler. ,1 

Roma, 25 (A.A.) - Façyolat pS 
korporasyonlar meclisi toplantılsfl ol 
devam ederek bu sabah saat 9.3~e 
Duçe hazır oduğu halde mesıı 
başlamıştır. r. 

Loudra, 25 (Hususi) __: lta1~8 
Meclisinin bugünkü toplantısıfl ti• 
mebus Cunta, Fransaya karşı }J tı 
cumlarda bulunduysa da, beyıı~. 
iyi karşılanmamış ve İtalyan gı ·ı 
teleri tarafından da tebarüz ettt

1 

memiştir. / 
:Mebus Kazım Karabekiri1' 

Teklifi Reddedildi ~ıj 
Ankara, 25 (TAN) - General fi'~ 

zım Karabekirin, bakacak kimse~# 
mıyan aile efradından yalnız bir1 ıı~ 
askere alınması hakkındaki kııtl c;. 
teklifı cncümenlcrden geçerek zııe 
lis ru.Znamesine alınmıştır. ·;. 

Enciımenler bir zümre için istı•f 
nal bir muameleyi icap ettirecelt iıı
tatbıkatta da müşkülata sebep 0 d· 
cak mahiyet gösteren bu tekilli re 
detmişlcrdir. 

====================~~ 
ren Strontad valisi, yapılan tabJtilcll~ 
neticesinde gamalı haç işareti taşı)'Dr· 
tayyarenin milliyeti hakkında 1:::ııı 
hangi bir şüphe mevcut 0Iınacl1ı:;· 
bildirmiştir. ,;e 

İsveçte muhaıazaKar, ııoerlll ıs
Sosyaı Demokrat fırkaları, 1 'dl9)' ııl 
ta Stokholmde müşterek bir vatll(ı
nümayiş tertip edeceklerdir. J3tl ~e
mayiş. bütün İsveç halkmın rtıdrnfD' 
ketin hürriyet ve istiklalini mii tı 1'tl 
hususunu müttefikan arzu etrllc 
olduY.larını gösterecektir. 

1 
rl 

Başvekil ile üç fırkanın Uôel'. e d
ve amele konfederasyonu reisi ı.,ın 
berg birer nutuk söyliyecekletdit· 

• İsveçin bir taarruza hedef old.~~o· 
takdırde müttefiklerin derhal n'toıı· 
heret edeçekleri hakkında bit . .,, 

.. zefl» 
dra gazetesinde çıkan haber ıı ş1" 

Matbuat kanununun hcnü7. daha 
münakn n edildiği bugünlerde. l\fec
li in bu noktnlnrı da gözönünde tu· 
tarnk tcdbitlcr almasını temenni 

'1J ~deriz. 

Edirne, 25 (A.A.) - Edirne halke
vi, iki gündenberi şehrin misafiri bu
lunan İstanbul üniversitelileri şere
fine bugün saat beşte 300 kişifik 
danslı bir ziyafet vermiştir. Ziyafet.. 
tc nutuklar söylenmiş ve bir perde 
nives temsil cdilmistir. 

Ankara, 25 (TAN) - Nnkil vası
taları hakkındaki kanunda değişi~ 
lik yapılmasına dair kanun layihası 
ile Bomonti ve Nektar bira şirketin
den satın alınacak fabrikalar bede
linin 1939 senesine ait mncraf ve ile. 
retlerin odenmcsi usulüne dair ka.. 
nun layihası ruznameve sılmmuıt1r. 

İngiliz Hava Nezareti, keyfiyeti 
kaydederek. bu iddianın vanlıs oldu-

Stokholmden bildirildiğine göre, 
iki balıkçı kayığını bombardıman et
miş olan Alman tayyaresi hakkında 
Almanların vantıi!ı tekzibe cevao ve. 

salahiyettar makamdan Reuter a{iit• 
sına yapılan beyanatta yeni Jıe.r rıı· 
lü Alman taarruzunun Frnnsıı ıle Jtlll 
giltercye taalluk edeçeği ve fa ıs
bundan müttefiklerin bu hu~ustn 95 
vcçe sarih teminat vcrdiklerı :nıaJl 
cıkarılamıyaçağı bildirilmiştir. 

ı .v.. 
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Semiz Ahmet paşanın fena 

halde canı sıkılmıştı. Emri. 
hekliyen kAhyasına: 

to - Bre Daim kethudal Bu kara 
lrıı Pek te geberecek umanı buldu. 
~~i yerine kimi koysak gerek? 

ı. 

~ .. leahya, mutat üzre paıasına bir 
'ııa savurduktan sonra: 
- Devletlum bundan ötürü kay. 
~nmasın. Böyle işi başaracak 
•ıuıannız emrinizi bekler. Hemen 
ltade buyurunuz. 
) - Kara Veli işinin eri idi. Onun 
~ağı da ustası gibi olur mu, 
"Wfl' ? ın ... 
k..- Bu abdi ahkarınız Kara Ve
"Yİ çok defalar iş başında görmü. 
lliın. Yardağını bilmem. 
~ Olmaz Daim kethüda, olmaz. 
ı.. iğim iş nnzık iştir. Bir ehlini 
"lllınak lazım. 

- Devletlıima demin de söyle
~Ştim. İş başaracak kullarınız i-
1'denizi beklerler. Ne zaman ister. 
'eniz ehliyetlerini sultanımın hu
~nda ispat ederler. 

Semiz paşa biraz düşündü. 
- Öyle idelüm. Yann den 

~!ete cümlesini ilet. Kamusunu 
IÖ:zümle görmek ve işlerini sına.. 
~ isterim. 

Ertesi günü huzuru asafide 
yapılacak imtihan için bu 

~le alakadar olan birçok adamlar 
~ bulundular. Sadrazam hazır
"l!lan makamına kemali vakar ile 
Oturdu. K.ıilarağası, kaymakam 
l>i§a, reisülküttap efendim, Rumeli 
\te Anadolu kazaskerleri, yeniçe. 
~ ağası, subaşı, ases başı, kulluk
Çular, sekban başı, Samsuncu ba. 
'1, orta ihtiyarlan, sipah bölük ba
~arı ... Hepsi rütbelerine göre di. 
~ildiler. Semiz paşa, !kAhyasına işa. 
l'et ederek: 

- Hele birini getirsinler! Emri· 
ili \>'erdi. 

O zaman cellat loyaf etipde, kır. 
~ elbiseli bir adam ilerledi. İki 
~~ çaprastvari omuzlnrına kal. 
'"'l'arak kavuşturmu~ Uzaktan 
boYun kesti, biraz daha yakla~ı, 
~idi, yeri öptü. Üçüncü selrunda 
l&clrazamın ayağını öptükten son. 
ta, ayakta durdu. Semiz paşa sor. 
du: 
iL - Bre oğlan! Cellat Kara Ve
~in ekmeğine göz dil<en nabe
'<U' sen misin? 

Cellat namzedi başını kaldırmı
hrak: 
h - Devletlu sultanım, dedi. Ben 
itfa ki, Kara Velinin ekmeğine 

gl Öz dikmiş olam. Kasdım, devlet
fı.rna hizmettir. Gözüm onun ek. 
ltıeğinde değil, senin nimetindedir. 
'- - Ne hoş laf ider! Sana ne der. 
~r? 

- Devleilu efendim. Kuluna 
bubaz Osman demişler! 
. - Kişi kendinin meddahı olur 
ltıu? Bre külhani! 
~ - Elimde kılıç, kıskaç, kement, 
ayış dile gelir. Osman kulun gal. 

tan eylediği kelleyi bile dile geti
lir, sultanım. 

Sadrazam, kethüdasına: 
- Bre daim kethüda! Bu ogıan 

)'abana mı söyler? Yohsa dedüjü.. 
llü icraya kadir midur? Göreliın 
bakalım .• 

San sekbanlardan biri ortaya 
~ileri arkasına bağlı bir idam mah
ltumu getirdi. Dilbaz Osman mah
ltumu hemen sekbanın elinden 
\aptı; çökertti. Belini sıkan yajlı 
lı:ayışa yine kan rengindeki entari. 
•lııin peşlerini soktu. Lahzada kol
larını dirseklerine kadar sıvadı. 
Soı yanına asılı duran palasını 
tekti. Korkudan makine gibi ha
l'eket eden mahkumun kafasına 
dürüşt bir kakma ile lazım gelen 
~a2iyeti verdikten sonra, bir adım 
ieriledi, bir şimşek çaktı .•• 

Mahkumun kafası lastk top gl. 
bt, iki defa zıpladı; yuvarlana, yu. 
~at-lana ta Semiz Ahmet paşanın 
'Yağına kadar geldi, durdu. O za
ttı.an hazır olanlar kellenin dehşet
~ gözlerinin açıldığını görd~~er. 
~an sızan dudaklarile de şu cwn. 

Y'i söylediğini işittiler: 
• - Bre Semiz köpek. Senin de 
~ıbetin ben gibi olacak! ... 

}{uru kafanın sahibi devlete et
ti~i küfüre rağmen, cellAt namze. 
~1nin imtihanda muvaffak oldu. 
gUndan §ilphe yoktu. 

Sadraza,.m, kahyasına: 
- Bundan daha üstünil olur 

~u? gibi bir nazarla baktı. Daim 
ethüda, efendisinin gözlerile 

)aptığı suali derhal anlıyarak: 
b..- Devletlum. El elden üstün
"11'. Bir de ötekileri nnamah. 

NAMZET~ 
Vazan: ULUNAY. 

[)nbaz Osmandan sonra atma. 
ca gözlü, kartal burunlu, a

vurtlan çökük, elmacık kemikleri 
çıkık, ikiricl bir namzet meydana 
girdi. Usul dairesinde yer öptü, 
Semiz paşa sordu: 

- Bre gidi! Baban tohumunu 
gayya kuyusundan mı aldı? Bu ce. 
hennem surat sana kimden miras
tır? Batası adın ne ola ki? .. 

- Devletlum, dedi. Kulun sul· 
tanıma yabancı değildir. Kamu 
düşmanlannı titretip, yalnız azra. 
ili ürkütemiyen Kara Velinin çıra. 
benim kılıcım ile sarardı. Ahi Çe. 
kır İfrit derdi. 

- Belli başlı elinden ne gelir? 
- Sultanım Kaplan paşanın 

sürgün gemisine ben ulaşıp' kelle
sini aldım. Beylerbeyi Ahmet pa. 
şanın femanını ben ilettim. Uzun 
Süleyman ağayı ben kısalttım. Ar
navut İbrahim paşa benim kemen. 
diıne düştü. Alyanak Yusuf paşa, 
benim kılıcım ile sarardı. Ihnı Çe
lel)inin kanını Marmara kumluğu
na ben içirdlm ... 

- Bre İfrit! tnuduğun yeter, 
hele biraz da ısır görelim. 

Sarı sekbanlar, diğer bir mah.. 
kumu getiriyorlardı. 

Çakır İfrit, mahkiunun ellerini 
çözdü: 

- Oğul, dedi; diz çök te devlet
ludan merhamet dile .. Ola ki, tat
lı canını bağışlasın. 

Mahkum, bu ümitle diz çöker 
çökmez, celladın kolu olduğu yer. 
de süratle bir daire çizdL Geniş 
palanın üzerinde mahkllmun başı 
duruyordu. 

Çakır İfrit, bu paladan tepsi ü.. 
zerindeki kelleyi bir yemek takdiın 
eder gibi, vezirin önüne götürdü; 
bir dizini yere koyarak, ileriye 
öoğru uzattı. 

Yeniçeri orta ilıtiyarlanndan, 
sekban bapndan, samsunculardan 
takdirkar mınltdar yükselirken, 
kazaskerlerle, yürekleri yufka o
lanlar, abdc azelemek bahanesi. 
le birer, tktfft nvıftılar. 

Çakır İfritin ustasına halef ola
cağına ıüphe yoktu. Sadrazam ta
yin emrini vereceği sırada Daim 
Kethüda: 

- Devletlıim, dedi. Biri daha 
var. O da huzurunuzda hakkını 
ispat etmek ister. 

Semiz pata: 
- Gelsin bakalım, dedi; bir de 

onu görek. 
•• U çüncü namzet, ilk nazarda 

kimsenin dikkatini celbet
miyecek kadar çelimsiz bir deli. 
kanlı zannolunurdu. İnce, san bı
yıklan, renksiz dudaklarını örte.. 
miyor, solgun çehresi keçe kü.. 
Wun altında haştalıklı bir çocuk 
simasını andırıyordu. Yalnız, bu 
çocuk simasında, gözler müthişti. 
Herif baktığı adamın nazarını de
liyor, dimağına kadar işliyor. Kim. 
se kül rengindeki bu iki çelik par~ 
çasına tahammül edemiyordu. Pa
pda bir güzel tesir yapmak için, 
tebessüm etmek istedi. İnce du
daldan aralandı. İki yandaki u. 
zunca, sivri dişleri görüldü. Bu 
mlnasız çehre, böylece yavaş ya
vaş şahsiyetini değiştiryor, o renk
siz çocuk simasında, aç bir kaplan 
hatlan beliriyordu. ' 

Semiz pafa sordu: 

- Bre oğlan! Açlıktan mı çık
tın? Sal üstünde kalmış kalafatçı 
köpeğine dönmüşsün. Kaç ya~ın
dasın ki? .• 
· - Kırk beş yaşındayım, sulta
nım. 

- Yabana söyleme bre! Bu yaş.. 
ta isen, ne diye böyle tohuma 
kaçtın? 

- On sekiz sene Venedik ka
dirgalarında ayağımda demirle kil
rek salladım. 

- Kara Velinin işi güç, kuvvet 
ister. 

- Devletlu sultanım. Kepenek 
altında er yatarmıı. Yedi düvelde 
ben gibisini bulamazsın. Şimdiye · 
dek kimin kellesini aldımsa, öldü. 
ğünü anlamadı. Aşık işkencesinde 

menendim yoktur. Deriyi berele
meden her kemiği ayn kırarım. 
kündepost ettiklerim, soyulduğu
nun farkına varmaz. Çin cellatları, 
İranın (Miri Gazap) ı benden ders 
alır. Erkeği kan, kanyı er kişi ya
parım. Kaynar yağı, püryan, gı
dıklama, kazıklama, dalak asma, 
yürek çıkartmada pul astım. Fil 
dişi masat, kemane teli, hallaç 
tokmağı, kıl koparan, kamış yar. 
ması, kızgın tas, hunili marpuç, 
canlı tulum, katır nalı, kulak aşı. 
sı gibi yüzlerce işkencelerde bir 
taneyim. 

Semiz Ahmet paşa , hayretler i
çinde kaldı. Diğerlerine yaptığı 
kaba tArizleri tekrara cesaret ede
medi. Yalnız: 

- Yaşını işini öğrendik. Bir de 
adını bilelim, dedi. 

- Her olduğum yerde bir ad 
taktılar. Doğru, dürüst adımı ben 
de bilmem sultanım. Tunusta Kı. 
zıl Zebani, Cezairde San Akrep, 
Mısırda Engerek Oğlu, Şamda 
Sem-LSumwn, Adalarda Ak Sü. 
lümen. 

Sekbanlar ücüncü bir idam 
mahkumu getirdiler. Celladın kül 
rengi gözlerinde, iki mini mini a. 
teş parladı. ızıl çcpkeninin en. 
leriru kıvırdı. Akrep Jaskaçlannı 
andıran mavi düğmeli kolları gö
ründü. Mahkum ayakta idi. Ya
vaş, yavaş yürüdü. Koltuğuna as
tığı kılıcı çekti. Bir ufak hareket 
farkedildi. Mahkum hala ayakta 
duruyordu. Herkesin ağzından 
hayret nidalan yükseldi: 

- Olmadı! Olmadı! Kesemedi .. 
Herife zulüm etmeyin! Başka cel
llt getirin! 

O, arkasını dönmüş, kılıcını ete. 
ğine sildikten sonra, kınına yer
leşti.riyordu. Mınltıyı işitti. Semiz 
paşaya doğru ilerledi, tekrar yeri 
öptükten sonra: 

- Devletlu efendim dedi. De
min kellesini aldıgım, öldüğünü 
anlamaz, dememiş miydim. Sına.. 
yınız! 

Sekbanlardan biri ayakta duran 
mahkuma dokundu. Kelle bir ta. 
rafA. ceset bir tarafa yuvarlandı. K ara Velinin yerini Engerek 

Oğluna verdiler. 
Semiz Ahmet paşa knhyasına: 
- Daim Kethüda. Hakikaten 

herif hissettirmeden kelleyi alıyor, 
dedi. Sonra hazin bir tevekkül ile 
içini çekerek ilave etti: 

- Vezirlerin akıbeti malıim. 
Kara Velinin işini ona vermekle 
!biraz da kendimi düşünmüs ol
dum! 

, .. İst. Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilllil köy öğretmen okulları için apJıda cins ve tnlkdan yozıh va

ketadan fotin ve iskarpinler pazarlıkla sa tın elınacakbr. Muhammen bedeli 11'100 
liradır. Temlnab 1755 liradır. İstekliler bu eşyaya ait şartname ve nilmuneleri Ma
arif Mildürlilğil Yardlrektörlüğilnde görebilirler. Pazarlılın 29 Nisan 1940 Pazar-
tesi ,Unil saat 18 dn Maarif Mildürlilğilnde yapılacalı illn olunur. (3318) 
Eıyenın clnıl M lkdırı Beherinin fiyatı Yek On 

Lira Krf. Lira 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ağrıları ve 

GRİP. NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kqelerile derhal geçer, lcabmda günCJe t". 3 kate alınır. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI 

AK Tİ E 
KAS& 

ALT. SAn. ıtLG. 
BANKNpT 
UFAKLİK 

71.721.231 

Dahildeki MuJaabirler: 

TOrk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 5.822,123 

Altına tahvUJ kabil ıerbnt 
dövizler 
Diğer dlh1zler ve borçlu kllrınt 

bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri~ 

Deruhte edflen evrakı nakdf71 
karsı lığı 
Kanunun 8 - 8 !ncl tnııdde1erl· 
ne tevfikan hazine tarafından 

vlld tedlyat 

Senedat Cüzdanı 

TfCART SENE'DAT 

Esham n TahTillt COzdanı 
(Deruhte ednen evrakı nak 

A - (diyenin karşılılh Esham ve 
Tah.vllAt (ltlbarl kıymetle) 

B - Serbest esham Ye tahvlllt 

Annslar: 
Hazineye inse •iden 11"8ft!I 

Altın ve Döviz Qaerine 
Tahvll4t üzerine 

Hissedarlar: 
, .. - ...... if. 

20 

100.881.849,66 
1 IUH.11115.50 

1.879.353. 78 

420.356.27 

8.189.281,157 

37.485,20 

tl!.859.252.38 

U8.748.583,-

18.206.398,-

243.1157.503.411 

48.031.894,36 
8.395.970,86 

1.2111.000.-
11.606,65 

7.148.773,40 

NiSAN 

Lira 

118.030.158,94 

'RQ,Hll,27 

1940 VAZiYETi 

P.ASIP. 
.Sermaye: 

lhtı11t ilcesi: 
Adi ve fevkallde 
Hu.usl 

Tedavilldeın nanlmotlar:· 

Deruhte ednen evnıln nakdiye 
ltınunun 8 - 8 inct maddelPTlne 
tevfikan hazine tarafından vAkl 
tedl7•t 

37.086.019,25 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
1'aklyesf 

140.542.165,-

Kar$1lığı tamamen altın olarak 
Ulveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili lllveteo tet!a 
Tazed. 

TOrk Llra11 
MEVDUAT ~ 

Altın a. Kla. 115.!41.930 

Döviz Taahhildatı: 

243.1157.1503,48 

56.427.836,22 

Altın• tanV!ll kabn i!IMıler 
Diler d6vWer ve alacakh ~nı 
baldyelerl 

Muhtelif: 

17.076.ll0,05 

4.1500.000.-
11.121.147.14 

4.!17.134.215 
e.000.000,-

1158.748.583,-

18.206.398,-

140.542.165,-

17.000.000.-
160.000.000,-

-----
80.037.1508,915 
78.124.157,90 

S.703,38 

&8.434.722,05 

Lira 
115.000.000,-

10.217.114,11 

317.542.1815,-

1SB.181.ITl,11 

119.812.!M,IO 

re1rtln 639.172.Hl,73 Yek\ııı 

1 Temmuz 1938 faribin<Jen iti'6aren: Iskonto 
haddi 4}'. 4, albn üzerine avans % 3 

639.172.3156,73 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLAAINIZDA HIC KEPEK 
~~ BIRAKMAZ ~~ 

~bl,.,f's\ ~~ff. 

Bir tecrübeden sonra neuceye 1 
hRvr0 t f'.dPC'eksfnlz. 

J; 0170 
SAC SABUNU 

Sac;ıa,,n•zı muhafaza için ha~kOla~ 
te .. lı ini ilk kull.ını•I" &Ore<.ek•lnlıı:. 

30 K .. ruthu 

~-LONDRALI BİR-• 

ihracat • ithalat 
Firması: Kendisine alım ve 

Satım acentellğl vazifesi göre-

, __ _ 
MU J DE! 

BOMONTI Bahçesi açtlmıştır. 
Eskisi gibi, bu sene de (Frigorilik) te soğutulmu~ 

Taze Bira Gerek kadehlerle ve gerekse Küçük fıçılar 
derununda muhterem müşterilerimiz emrine amade bulundurulmak. 

tadır. l\IEZE SERBESTTİR . 

, ......... ~ 
EŞYA AMATORLARll. 

DiKKATI •• 
Mevsimin en büyük ve emsalsiz eski saraylardan alınmış Stil Mo. 

bilya, Biblo, Tablo. Satı§l 2~. Nisan Pazar günü saat 10 da Beyoğlun. 
da Tepebaşı caddesınde İngılız Sefarethanesi Civarı Lala Birahanesi 
k~sında 48 n~aral~ ŞEKER Apartımanında yapılacaktır. Bu em
salsız Satııına aıt tafsılatını yarınki nüshamızda her halde okuY'W'UZ. ........................... .,, 

cek şayanı itimat bir Türk Ti- 11 CHURCHILL SATICI 
carethanesi ile münasebette bu. ~ 11 ~ ' 
lunmak istiyor. Tekliflerin İn. Mevsimln en fevkellde sahşı olacaktır. Hakik! İngiliz, l"ransu: ve V!Jana 
gilizce veya Fransızca olarak ,.. "Acente,, rumuziyle İstanbul mamu ... tı güzel mobilyalar, külllyeili miktarda mlikcmmel Asarınefise, Cazip ve 
176 No. Posta kutusu a..1~ı-e kJJ'meW yalh boya tablolan, Göz kamaıtıran güzel hahlar, Ağır ve Kristal 

\Uaa&U giunüş takımları. 

gönderilmesi. B" nn ut amatörleri bir araya toplayacalt şfiphesiz bulunan bu emsalsiz satış 

D SUPHI CENSES önümiluieki Puar gilnil saat 10 dan itibaren Şisll Hastane İstasyonunda 

Vaketodan mamul fottn 1400 6 8400 Id ıı h k1 1 
r. ~ J MITZAKI Apartmanında )'apılacaktır. 

-:::-"""""'. -·~iskarp~fn ~6-00 _-__ ~ -

5

-

0 

___ ı:::_: ', -:!:l~~~~!~~~::.=' ı'~K~U-S1111TO_v_o_Y_A_ST-IK-,-Y-AT •• A.K·,· Y_O_R_G-AN_L_A-RI. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
l - ldaremizin Ahırkapı bakım evinde mevcut olup 5898 kilo ıskarta kaııavı

ı:e müteahhit! nam ve hesabına pazarbkla satılacaktır. 
II - Muhammen bedeli 1658.81 lira, muvakkat teminatı 249 liradır. 
JII - Pazarlık 29 • IV • HO pazarteslgünü saat 16 da Kabatasta levaııın ve 

milbayaat şubesindeki alım satışı komlsyo'nunda yapılacaktır. 
lV - Nümuneler Ahlrkapı Bakım evinde görülebilir. 
V - İsteklilerin puarlık için tayin olunan ıiln ve saatte % 15 n1abetınc:ıek1 te-

minat paralarlle birlikte mezkör komisyona müracaatları. (2973) 

* * 1 - Şartnamesi mucibince 4000 kilo re çina pazarlıkla satın aıınacaktır. 
ll - Puarbk 30 - IV - 940 aeb g(lnil saat H de Kabatuta levazım ve mUl1n

yallt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - 1.teklllerin pazarbk için tayin olunan ıün ve saatte ~ 7,5 ırOvenme pe-

:ralarfle birlikte mer.ldU' komlsJ'ona mQracaatlan. (2874) 

Yeznectar Aranıyor: 
Bir Bakkaliye Ticarethanesi için Beş 
yüz lira nakdi teminat veya Bin 11· 
ralık İpotek verecek bir Veznedar 
aranmaktadır. Talip olanlann Nüfus 
cüzdanı, Tahsil vesikası, Bonservis 
sureUerile sarih adrealerinl Galata 
Postanesinde 509 numaralı 'kı.ıttıya 

göndermeleri. 

, ACELE--•~ 

SATILIK veya KİRALIK 
Pendikte deniz kenarında 'garaj, bağ, 
b:ıhçe, meyva ağaçlarını havi kö~k. 

M Oruaat: Tılof0tt 44036 

Dünyada En İyi istirahat Vasıtasıdır. 
Kuş tnyü yaatık. yatak, yorıanlarını kullananlar bunu her zaman takdir eder
ler. «1» liraya alacatınız bir kus t(lyil yastık bunu ispata kAfldir. Fietlarda 
tenzllAt yapılrnııtır. Kuş tüyü kumaşlarının her ç~itleri vardır. Fabrika ve sa· 

hl yeri: Cakmakçılarda Sandal yeciler sokak Kuş TQyO Fabrikan 

1 ~ tanbul Belediyesi lcinları 
Uıküdar Kıymakam ve Seıecııyı Şubell Mudurıuğunden: usKııdaraa Çeşme m~

daıundaki 30, 32, 34 nomaretajh Ali Naci, Ayıe, Mlhrlnigdr vereseslne alt 1kJ 
katlı kahvehane maili inhidam bir vaziyette olduğundan yapı yollar lı:anunumm 
.f4 cQ maddeeine göre 24 saat zarfında Belediyece yıktınlacakbr. Bina sahiplerin
den Ayşcye kanuni Dıtanıame tebllğ olun muı ise de diler hissedar adreslerinin 
meçhul olması dolayıslle tebligat yapılam adığınd:ı.n teb~at ;yerine kaim olmak 
u... kqfi)'et UlD olwaur. (SiM). 



fl•ı 
ile SABAH · öGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız . 

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

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

Nevralii, Kırıkhk 
ve bütün ağrıları· 
nızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutular. 

ısrarla isteyiniz. 

Yüksek Mühendis ve Fen 
Memuru Aranıyor. 

Devlet Limanları İşletme l!mum Müdürlüğünden : 
inşaat kontrol işlerinde çalııımak üzere ~tiyelerde tecrübe görmüş "6" yüksek 

Mühendis ile 3 Mühendis veya fen memuru 9 Süreveyyans alınacaktır. 
Taliplerin aşağıda yazılı evraklarile memurin ıiUbesine acele mı.lracaatlaı:ı 
1 - Diploma ve musaddak sureti 
2 - Bonservis " " 
3 - Askerlik vesikaları ,. 
4 - Nüfus k!ığıdı " ("3108) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maari! Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve mikdarı yazılı göm

lekler pazarlıkla satın alınacaktır. Bu gömleklerin muhammen bedeli 4508 liradır. 
Teminatı 676 lira 20 kuruştur. İstekliler bu gömleklere ait şartname ve nümuneyi 
Maarif Müdürlı.iğü Yardirektörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 27 • Nisan . 1940 ta
rihinde cumartesi eünü saat 11 de İst. Maarif Müdürlüğü binasında yapılacağı ilan 
olunur (3295) 
Eşyanın clnıi Miktarı 

Spor gömlek 2800 

Be .. erinin flyetı 
L. Kş. 

1 61 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Yok On 
L. Kş. 

4508 -

Keşi! bedeli (29182) lira (89) kuruştan ibaret İzmirde İncil' altı mevkiindeki is-

.. - - .. 111 - .. - kelenin beton arme olarak yapılması işi pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat tc-
- minatı (2188) lira 71 kuruştur. isteklilerin asgari yirmi bin lirnhk mümasili iş ba-,,. .. _____ lm___________ ---mLllııııı. şarm15 olduğunl!ı dair vesikasil.e birlikte 29-4-940 tarihine rastlayan pazartesi gü-

,,. .- -,a nü saat on beşte Galatada Umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalma 

EREGLi HAVZAS 1 komisyonuna müracaat etmeleri. Bu baptaki şartname ve teferrüatı 146 kuruş mu-
kabilinde sözü geçen komisyondan alınabilir. (3225) 

Kömürleri Satış Birliğinden: 
İsta~bul ve Zonguldak'da Satış birliği teşkilatında çalışmak üzere

imtihanla muhasip, muhabere memuru ve daktilo alınacuktıt. Talip 
olanların aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
B - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 
C - Asgari Orta mektep mezunu bulunmak. 
D - Hüsnühal ve tercümeihal varakaları ibraz etmek. 

,----~---mıl!ll~~------------~~ j KAN ÇIBANLARI - ARPACIK - SİVİLCE 
ı TRAŞ YARALARI - AKNELER - DOLA-

! l\IA - ŞİRPENÇE - PİYODERMİT - ERGEN-
LİKLER - HER TÜRLÜ YANIKLAR 

: 
1 

Yukarıdaki evsafı haiz olanların 29 Nisan 1940 ·tarihine kadar -.... 1 
saiki ile birlikte müracaatları lazımdır. VIDOZA 
İMTİHAN GÜNLERİ: 

Muhasip İmtihanı 30 Nisan 1940 Sah günü saat 9 da 
Muhabere memuru ve Daktilo imtihanları aynı gün öğleden 
onra saat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 

!rntibanda muvaffak olanlara barem derecesine göre ücr~t verilir. 

MÜRACAAT VE İMTİHAN YERİ: 
Tophanede Devlet Denizyollan karşısında iskele caddesi 28 numarada. ...................... 

, ' 

POLIVALAN ve POLIMIKROBIZEN AŞI 

Meme · İltihablarım ve Çatlakları 

Konioktivit Şark 

Koltukaltı Çıbanları 

Çıbanları 

v.s. v.s . 

PATI EN ERKEN ve EN v 1 R o z A EJllN TEDAVİ EDER 
~>iNGER ~ ................................... ~ 

Süınerbank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma Fabrikaları Modayı takip eden her Asrı kaaın için kıymetli taşıarile ve nefis. iş. 1 
lemesile hakikaten nazarı dikkkati celbeden böyle bir harikulade SIN- ' 
GER saatma sahip olmak adeta bir saadettir. Miiessesesinden: 

SİNGER Saatları 15 senelik bir müddet için _ velev müşterinin 
mes'uliyetinden olsun - her türli.ı ·arızalann müessesemiz tarafından hic;. 
bir ücret alınmaksızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

No. 27/ A 108 Elmaslı ve 8 Pırlanta 230 Lira 
N o. 27 / B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 

Adres: SİNGER SAAT MAÔAZASI - İstanbul Eminönü cad s 

3659 Numaralı kanuna gorc 12 veya 13 ncQ derecelerden bir muhasebe memuru 
mı.isabaka ile alınacaktır. imtihan 4 Mayıs 940 günü saat 14 de müessese merke-

1 zinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta veya Lise tahsilini bitirmiş, askerliği

ni yapmış ve 30 ya~ını doldurmamış olın ak lazımdır. 
İstekllerin, 30-4-940 tarihine kadar İstanbul Sultanhamamı Katırcıoğlu hanının 

5 nci katındaki müessese merkezine müracaatları. (3290) 

·. Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ·parilar·ı 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 

kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanım~. Muhanunen bedelleri ile miktar ve vası.fla:rı aşagıaa yazuı · ıltl grup ma.uı:me 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DIKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavile:ştirir. 

sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

- . . ı- '# ...... : 

her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 30-4-1940 Salı günü hizalarında yazılı sa
atlerde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usu
llle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenl~rin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesailtlerini muhtevi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bi

rer saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ltızımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2920) 

Miktarı iıml Muhammen Mumavvat ,;kılltmo 

Bedeli teminatı saati 

1 - 47 Kalem Eczayı tıbbiye 6723,50 Lira 504,27 Lr. 15 

II - 50Kg. iod 1000 Lira 75 Lr. 15.30 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazet,cilik ve 
Neşriyat T. L. Ş Basıldığı yer: T A N Matbaas1 

BALSAil'l/N Kremleri 

BALSAAllN Güzellik eksiri 

BALSAMIN Rimelleri 

BALSAJllN Pudraları 

Rujları 

BALSAM iN 

En Kibar l\lahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dünyac~ 
Tanınmış Sıhhi Güzellik Müstahzarlandır. 

TÜRK y· CARET BANKASI A. 5, 

KUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMBELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA EMNİYETLE KULLANILABILIR, 

Müferrih ve Midevidir 


