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erlin, Müttefiklerin Norveçi Füh~er,. Duçeg~ 
Ele ·Geçirmek istediklerine Yenı !!ır Me~aJ 

aır esı a ar e tmış 
Müttefikler DiJ1or iti: Ribentroo .DiJ1or iti: · 

Müttefiki erin Müttefiklerin 

Almanya Sovyetlere Karşı 
İtalyayı Tercih Etmiye 

Mecbur Kalıyormuş 

Hedefi bitarafları Hedefi Teker 
Alman lstil8sına Teker Bitaraf ları 
Karşı korumaktır Harbe·Sokrnaktır 

Roma, 27 ( A.A.) - "Havas,, Dolaşan bazı şayialara göre, 
Mussolini Almanya Sefiri Von Mackensen'i kabul etmiştir. Se
fir, kendisine Hitlerin bir mesajını tevdi etmiştir. Berlin ile Ro
ma arasında halen istişareler yapıldığı söylenmektedir. Von Ma
ckensen'in geçenlerde Berline davet edildiği ve Romaya dönme
den evvel Hitler ile uzun bir mülakat yaptığı hatırlardadır. 

I ,,,.,-'""""'·~-
C hamberlain 

. . 

Eğer Hedefimiz, Bu Olsa İdi · Mayin 

Döktüğümüzü · Resmen ilan Etmezdik 
Müttefikler, Seferi -Kuvvetlerini 

Himaye· için Mayin Dökmüşlerdi Ribbentrop 

Bununla beraber yukarda zikredL 
len şayialar iyi haber alan mahfil. 
lerde şüphe ile karşılanmaktadır. 

Matbuat mahfillerinde beyan ediL 
diğine göre Göring, yakında Bilkreşi 
ve Belgradı ziyaret ettikten sonra 
Roma yolu ile Berline dönecektir. 

Bükreş tekzip ediyor 
Londra, 27 (Hususi) - Almanya Hariciye Nazın Von Rib- Londra, 27 (Hussui) - Almanya Hariciye Nazırı Ribben- Bilkreşten bildirildiğine göre. Gö-

bentrop kordiplomatiğe ve yabancı matbuat mümessillerine bu- trop kordiplomatiğe ve yabancı m'atbuat mümessillerine Nor- ringin yakında Romanya kralı Karo. 
gün verdiği beyaz kitap ile söylediği nutuk burada gülünç te- veçte ele geçirilen mühim vesaiki göstermiş ve bu münasebetle lü ziyaret edeceğine dair olan haber-
h1 k ler hakkında resmi makamat böyle 
4Kki edilmiştir. Siyasi mahafil vaziyeti şu şe ilde hulasa edi- Norveçin işgalini haklı gösteren beyanatta bulunmuştur. bir ziyaretten haberdar olmadıkları-
~or ve Ribbentrop'a karşı şu cevapları veriyor: Ribbentrop diyor ki: nı sövkmektedirler. 

ı 1 - Bu iddianın aslı yoktur. Müt. ı - Müttefiklerin hedefi, bitaraf_,-- • ltalya gqyrimulıarip 
lı H b• • tefiklerin hedefi, bitarafları Alman- ı ıarı teker teker harbe sürüklemek. Al H •• Dino Grandi bir nutuk irat ederek 
~orveç ar ının yanın istilasından kox:umaktı~. tir. . . man . ucumu İtalyanın gayri muharip olduğunu 

2 - Fransa ve İngıltere Fınlanda. 2 - Fransa ve Ingiltere Finlan- hatırlatmış ve Avrupa ihtilafı karşı-S iyasi ve Askeri ya yardım için seferi heyet hazırla. daya yardım. için Norveç ile İs~eçin Bütün Cephede sında İtalyanın Hi.kayıt kalamıyaca. 
nıış oldukları halde Norveç ve İsveç bitaraflığını ıhlale karar vermışler, ğını soylemiştir. 

Eh • t• ile de anlaşmağa c;tWışıyorlardı. Nor- ve onun için İsveç ile Norveçin mü- p•• k••rt•~ıd•• Hatip, Mussoliniye dönerek. mu-
emmıye 1 vcç ile İ~v-~çin_ vaki ol~n talebi re.~- saadesini almadan .F.inlandaya seferi US U U U maileyhin eserinden ve faşizmden 

""' detmelerı uzerıne seferı heyette gon heY.et göndermek ıçın hazırı nmış. heyecanla bahsetmiş ve netice o~ 
.- .... _ ... # • a-L~u--:4;1 .»m.DL u~,ıuueuıı§Ll • ardi. - ......... =-dra;-2T(HuSUST) - Har - rak şoyle demiştir: 

N t b. b. · · ak 3 - Bunun da külliyen aslı yok.. 3 - İsveç kati bitaraflık ahkamı- biye Nezaretinin Norveç harbi "İtalyanın vecizesi Duçeye kati sa. 
orveç en ır ırını ~ ze- tur va Norveç müttefiklerin askerle. na riayete karar verdiği halde Nor-
den, karışık, muphem rini geçirmlye razı olmamıştır. veç mu" ttefiklerın' kuvvetını· · geç!l'· _ hakkında Bugünkü resmi tebliği dakattir... l " . . Havasın bildirdiğine göre, Papalı~ 

\re muğlak haberler geliyor. Bir 4 - Mütte~iklerin Norveçe gönde.. miye razı olmuştur. şudur: Steınk1aer mıntakasın- ğın naşiri efkarı olan ve İtalyada en 
o-Ü ·ı h b l rtesi gu··n recekleri seferi kuvvetler hazır olsa- 4 - Müttefikler Norveçi işgale da, vaziyet değişmemiş olarak çok okunan gazete olan Osserv:ıtore 
ı::. n verı en a er er e lardı bunu dakika kaçırmadan gön. · · ·· 
tekzip ediliyor Onun için Nor- . ' . . .. .. hazırdılar. Onun ıçın Norveçe surat- kalmaktadır. Keşü kollarımız, Romana gazetesinin Alman ve İtal. 

· . . derırlerdi. Bırkaç gunlük teahhur, le asker çıkardılar. k ka akl rı dan verilen haber 
Veçteki harp hakkında sarih hır yeni tedbirler almak l~zumu hisset. 5 - Müttefiklerin mayin dökmek. bir aç düşman neferini esir al- k~~en :aad: ;üttefiklerin memba= 
fikir edinmek mümkün olmu- mezler ve bu kuvvetlerı Norveçe he- ten maksatları seferi kuvvetlerini hh. mıştır. !arından gelen harp haberlerini de 
y men çıkE.rırl~:dı. Gecikmenin sebe. maye idi. Bu seferi kuvvet hazırdı Gundbrandsdal vadisinde, Kvam'. yazması faşist mahafilinde asabiyet 

or. dı bi, hazırhk luzumudur. i gale te ebbüs etmek ü re idi da müttef_ik ~uv;retı:re karş~ d~ş~~- ile karşılanmaktadır. 
Fakat bugünlük anla ğımız k 5 -tl ~ü~tehf~lerin 

1
heddefi ask~ri ~~m!nıarın ş hareketi, mukZ:bil bi; nı~ ~~ptıgı cıddı hucum puskürtül- Alman _ Sovyet münasebatı 

şudur; uvve erını ımaye o say ı, mayın t db' d 'b tt' muştur. 
d "ktük' 1 . . ·1A t 1 d' H lb e ır en ı are ı. 

Almanya Norveç'in işgalini um. ? erıı:ı A ı an e mez er ı. a ~- 6 - Müttefikler bir müddetten be- Düşman, büyük zayiata uğratıL 
duğu gibi bir kaç gün içinde tamam- kı bunları ilan etmekten maksat, bı: 1 k . 1 .1 ld'"l ınıştır. Dü_,.,<>n, bu mıntakada taz.. . ri casus u ı~ erı e meşgu u er ve ,. •. __, 
lıyamamıştır. Müttefikler Norveç sa. tarafları korumaktı. Yoksa mayın · "! yikini devam ettirmektedir. Alınan· 

d .. k.'ld'' - .. u· ed'lm Al bununla ışgalı hazırlamaktaydılar. 
hillerinde bir çok noktalara asker çı· o u ugu an ı ez ve man- • mal ... lar, münakale hatlarına ve müttefik 
karmışlardlr. Norveç içinde bir çok lann bu mayin tarlalarına dalmala. V esıkalar hakkında umat üslerine karşı hava faaliye:tine de. 
yerlerde Norveç ve müttefik kıtalan rı temin edilirdi. D. N. B. Ajansı, bahis mevzuu o- vam etmektedir. 
nıüşterek surette Alman kııralarına 6 - Casusluk işlerile kimlerin lan vesikalar hakkında ezcümle şu Narvik ~ntakasında k~yda şayan 
karşı harbe tutuşmuşlardır. meşgul olduğu besbellidir. Alman malumatı veriyor: · bir şey yoktur. • 

Müttefikler asker sevkiyatına de. casuslan Norveçin işgalini hazırla- "Alınan kıtaatı Norveçte aldığı hl. Röyter Ajansı da şu malumatı v~. 
vam etmektedir. Almanya da ilk ih. (Sonu Sa. 6 Sü: 5) (Sonu Sa; 6 Sü; 6l riyor: · 
raç ettiği askerlerin kafi gelıniyece. Naesos cephesinde devriyeler ara-

ğine kanaat getirerek Danimarka ve B D u·. n T 1 d sında çetin muharebeler vuku bul. 

asker tahşit etmektedir. lınmıştır. 

gevşemiş 
Amsterdam. 27 (A.A.) - Ecnebi 

müşahitler Alman harici siyasetinin 
müşkül bir mevkide bulunduğunu 
beyan etmektedirler. Çünkü Alman. 
yanın İtalya ile arasındaki işbirliği. 
ni muhafaza ve ta~viye etmek için 
Sovyetler Birliği ile yapmak istıı?d~ği 
işbirliğinden geniş mikyasta feda. 
karlık yapması lazım gelmektedir. 
Ayni müşahitlerin kanatine göre 
Alman zimamdarları şimdiden bu 

(Devamr 3 üncnrle) 

Yon Jlackfnsen 

Yüksek Harp 
Konseyi Yine 

Toplandı 
Londra, 27 (Hususi)- Müt

tefiklerin Yüksek Harp Konse
yi bugün de toplandı. Şimdiye 
kadar görülmiyen bir şey, Yük
sek Konseyin bir hafta içinde 
iki defa toplanması idi. 

Fakat bu toplantı, geçen pazarteı.:ıi 
ve salı günlen yapılan toplantıların 
mabaadi sayılmaktadır. 

Toplantıya İngiltere namına Cham 
berlain, Halifax, Churchill, Amiral 
Sir Dudley Pound, General Sir İron

( Sonu; Sa: 6: Sii 6) Baltık sahillerinde yeni sevkiyat için a ro o p .an 1 muş ve düşmandan bir miktar esir a-

Demek ki müttefikler Norveçte Dombaas bölgesinde, düşman dün 
bir cephe kurmıya karar vermişler- Dombaas'm Doğu - Cenubundaki de. 
dir, Almanlar da atzuları hılMına B • ı k D ) k miryolu üzerinde kain Kvam yakinin 
Norveçte uzunca bir harbe girişmi. ınasız ) ' evamsız ) da müfrezelerimize taarruz etmiş ve 
ye mecbur olmuşlardır. şiddetli bir muharebeden sonra ağır 

Vaziyet bu şekli almca Norveç L • T A 1 •ki zayiat vererek çekilmeğe mecbur 
harbinin siyasi.ve askeri ehemmiye. ve u· zumsuz a 1 er olınuştur. 
ti üzerinde durabiliriz. Çünkü Şimal Almanlar müteakıben kıtalanmız 
harbi Cihan Harbinin mukadderatı üzerine şiddetli topçu ateşi açmışlar-

llzerinde mühim rol oymyacak ehem. lcı· n şı· ka" yeti er Yapıldı dır. İngilizler bunun üzerine daha az 
rniyeti haizdir. hedef teşkil eden mevzilere çekilmL 

Yapılmalıdır 

Belediye Neşriyatımızı 
Nazarı Dikkate Alarak 

Balık Giinii 

ye mecbur kalmışlardır. 

Norveç harbinin ilk neticesi, Al· Bergen bölgesinde Norveç kıtalan 
manyanın Balkanlara veya İstanbul Barosu heyeti umu- Alınanların Voss'a doğru ilerlemele.. 

liolandaya karşı yapmıya hazırlan. miye içtimaı dün Adliye kari- rini durdurmuşlardır. Bununla bera.. 
dığı yıldırım harbinin şimdilik akim dorlarında yapılmıştır. Baronun ber Almanlar Bergen demiryolu bo. 
kalınası olınuştu'r. Hitlerin planı, yunca ilerlemektedirler. Almanlar 
Norveç harbini bir hafta içinde bitir.! mali raporunun tasvibine ve bundan başka Handanger'e de kıta. 
ınek, sonra İtalyanın da iştirak ve mesleki teklif ve temennilerin at çıkarmışlardır. Bu kıtaat vadide 1 
yardımiyle bir taraftan Balkanlara tesbitine hasredilmiş olan bu top- ilerlemektedir. 
saldırmak, bir taraftan Norveç sa. lantı lstanbul Barosunun 1903 den- (Sonu Sa; 6 Sü; 4 ) 

(Sonu, Sa: 7; Sü: 4) 

hillerinden İngilizlerin Şimal donan. beri yaptığı toplantılann en heye. 
rnasını rahatsız etmek, aynı zaman. canlısı olmuş, Baro azasından Vedat 
da da Holandayı işgale teşebbüs et.. ve Me~ut Selen arkadaşlarının tak-
ınekti. Norveç harbi başlar başlamaz dirlerini kazanan teklifler yapmış-
İtalyanın müttefiklere karşı gayet larclı 

İ 1 
r. 

hasmane bir vaziyet alışı, ta yan Avukatlardan Vedat Ardannn, mes 
nıuharrirlerinin İtalyanın harbe gir. Ieki bir takım müşküllere işaret et-
mesi zamanının yaklaştığı hakkında miş ve hulasaten demiştir ki: 
neşriyat yapmaları, İtalyanın ~roa· "- 933 te adliye sarayı yanalıdan-
vutluğa 25 bin işçi göndermesı, da. beri tam yedi sene oldu. Hala 1stan.. 
hilde dört sınıfı silah altına davet bu!da bir adliye sarayı yapılamadı. 
etmesi, ve Bari limanında hususi Bugün hukuk mahkemelerinin için-
tedbirler alması, hatta donanmanın 
Adriyatikte toplanması, hep bu bü. :i!. de çah~tıklan eski ŞU.rayı devlet bL 
yü.Jc Alınan taarruzuna İtalyanın d ."!:?. nası tamir ve tadil edilmiş olmasına 
iştirak etmek üzere bulunduğuırn , . ı ra!!men tehlikeli bir vaziyettedir. Hi-

((Sonu; Sa: B; Sfu....4) A,Diıkat Mesut Selen 

Dünkü Milli Küme 

Ma'iları 
Milli Küme m açlann a dün Seref 

Stadında ve İzmirde devam edilmiş 
tir. Şehrimizde yapılan maçlarda Ga. 
latasaray muhafızı 4.0 ve Fenerbah ! 
ce Genclerbirlil?ini 3 - 1 yenmişlerdir 
İzmirdeki · maçlarda; Beşiktaş Altm 
orduyu, Altay da Vefayı yenmişler. 
dit'. Buna ait tafsilab 7 nci sayfamız. 
da bulacaksınız. 

Tetkiklere Başladı 

Yazısı (6) ncı sayfamızda 
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Adsndan Belli Değ·ı mi? 

Çocuk b:ı.yrnmı münasebeUle, memle
ketin . bırçok tara!larmdn gürbüz 

çocuk müsabakaları yapıldı: Güzellikte, 
ş klıkta, ~irlnlıktc, be 1 lıktc birinci, lkin
c-i, uçilncu gelen bahtiyar yumurcaklara 
kıym W oyuncaklar hediye edildi. Ben, 
o tombul çocukların, gnzete sayfalanndn 
inti r eden ııcvimli totograflann:ı, - ny
ni Pimetlcrden mahrum bulunan yavru-
1 r hesabına - acı bir imreniş duyarak 
baktım. 

Ö,;rendi ime göre, bu müsabaknlnr, a
naları, babalan, çocuklarına iyi bakmıya 
teşvik etmek mnksadilc tertip olunmuş. 

Halbuki her turlU maddi imkana sahıp 

oulunan an lann, b:ıbalnrın çocuklarına 

iyi bakm:ıları için bu kabil teşviklere lü
zum yoktur sanınm. Çunkil en havai a
nıılar, ve m Avare babalar bile, - servet 
sahibi oldukları takdırde - çocuklarına 

iyi bakılmasını temin etmekte zorluk çek
mezler. Onlar yavrularına karşı çok derin 
bir sevgi ve ıefkat duymasalar bile, hiç 
deliiJse gösteriş olsun diye, çl!te çifte ba
kıcılar ve hocalar tutarlar. Nitekim, yapı
lan mOsabakalarda birincilik, ikincilik, 
üç{incülUk kazanan yavnılıınn billılstis· 
na hepsi de, ' 1orta h:ılll., sınıftan üstnn 
refahlı ailelerin çocuklanydılar. Binaen
aleyh, hayat onlan, o müreffeh ailelere 
malik etme.'t surcUle kfıfi dt't"ecede mü
kAfatlandırmışb. Böyle düşilnd(ijffiın için, 
eğer benden sorulsaydı, muhatap13nmdan, 
"gürbüz çocuk müsabakası" gibi bir de 
•cılız çocuk mOsabakası" yapmalıınnı is
terdim. Böyle bir milsabaka yapılsaydı, 
memleketin en fakir, en cılız, en zavallı, 
yani en yardıma muhtaç yavruları da bu-

Tefrika No. 40 

1' azan : Naci Sadullalz 

lunrl"uş, ve giyc:tirilm~, kuşatılmış, doyu
rulmuş olurdu! 
Şundi siz, kendi kcndmlze: 
"- Acaba, o fııkir yavr.ulardan bu lüt

fu kim esirgedi?,. 
Dıye soruyorsunuzdur. Fa'kat, bu suale 

kolaylıkla cevap bulmak istiyorsanız, sızc, 
bu müsabakaların "Esirgeme Kurumu .. 
tarafından tertip olunduğunu söyliyeblU
rim: Bu Kurumun, o lut!u csirgıyeccgl, 
adından belli de~il mi? 

• 
Meğer Uyumuyormuş! 

G cçen akşam, tramvayla evime gidi

yordum. Fakat içinde bulunduğum 

ıkincl mevki arabanın kalnbalığı o kadar 
1'.'zkı idi ki, eğer bir kere binmemiş bu
lunsnydun. içine girmeğe, altında kalma
yı bile müreccah saynrdun. 

Bir köşede, orta yaşlı bir zat, başını 

arklısındaki cama dayamış, gözlerini yum
m~ uyukluyor gibi idi. 

Biletçi, bizi çiğneye çiğneye sahanlığa 
giderken, onu dürttü ve: 
"- Bayım... Dedi, uyumayın: İneceği

niz istasyona yaklııEıyoııız. Dalıp ta gcç
meyeslniz!,, 

Yolcu, gözlerini açtı ve: 
"- Korkma, dedi, uyumuyorum!., 
Biletçi il4ve etti: 
"- Gözlerinizi yummuşsunuz da! .. ,, 
Yolcu, biletçiye bakarak gülümsedi ve 

- o anda çekmekte bulunduğumuz iş

kenceye rağmen - hepimizi güldarcn ~ 
cevabı verdi: 
"- Yumdum: Su halimizi gözlerim gör

mesin, diye! 

Yazan : Thcodore Felstead 

Berber de Londrayı 
Terke Mecbur Ol 

Stein Hauer, bir lahza durakb
dıktan sonra şunları söyledi: 

- İşin en tuhaf tarafı, zabıta
nın K.ruger'i tevkife lüzum görme. 
mcsidir. O da benim dediğimi yap
tı ve işini gücünü süratlc tasf.ıye 
ederek Londradan ayrıldı ve GaL 
de hır köyde saklandı. Geçen Bü
yük Harbin kopmasına kadar vn
ziye1 bu şekilde devam ctmi~, da
ha sonra yakalanmış ve bir tnhşit 
kampına gönderilmişti. Anlaşılan 
İngiltere zabıtası, bizim casusluk 
sistemimizi anlamıva muvaffak o
lamamıştı. 

Sordum: 
- K.rugcr'in yeğeni Irland'ın ba. 

§Ina ne geldi? 
- O da ucuz kurtuldu ve onun 

12 ay hapsile iktifa edildL Anlaşı.. 
lan bu çocuk bütün bildiklerini söy 
lem!~, onun verdiği maltimat fay
dalı görülmüş ve kendisine fazla 
ceza verilmemesi kararlaştırılmış 
tı. 

- Çok alfı. Fakat bu gencin tev. 
kifine hangi hadise sebep olmuş? 

- Berlindekilerin budalalığı. 

Bunlar, İngiliz donanmasına men. 
sup olan her şahsa gönderilen mek. 
tup!arın açılabileceğini unutarnk 
İrland ile muhabereye girişmiş!er. 
di. Işte bu mektupların biri ele düş 
müş ve bu da onun tevküine se
bep olmuştu. 

F'akat Ernst ile arkadaşları da
ha feci bir akıbete uğradılar. 

:Ernst ile yirmi bir arkadaşı mah 
kum olmuşlar, Ernst yedi sene 
mahpus yatmış, diğerleri de daha 
hafif cezalar görmüşlerdi. 

Bu hadise üzerine lngilteredeki 
Almau casusluğu şebekesi adeta, 
ortadan kalktı ve Almanya hüku
meti de ne yapacağını şaşırdı. 

Alman baş casusuna bu vaziye. 
tin Almanyada nasıl karşılandığım 
sordum. Anlattı: 

- Bir gün Kayser Vilhelm Al. 
manvnda bir tek casusumuz kal
mad~ğını anlamış ve fena halde 
hiddetlenmişti. Onun bu hadlsedeıı 
haberdar olmasının sebebi, İn. 
giliz seferi kuvvetlerinin J/ransa
ya çıkmasına rağmen Alınany~n~ 
bu hareketi istihbar edememesıydı. 
Kavser Vilhelm bu hadise üzerine 
kopürdü. Fakat kabahat benim .~e
~ildi, benim işlerime karışan yuk. 

sek rütbeli zabitlcrindi. Fakat bun. 
lar, Kayserin c afında donüp do
la~tıkları için kabahati Üzerlerine 
almrı.dılar. Bilakis onu bana yük
lediler ve ben bu yüzden, Kayser 
:ıezdindeki itibarımı kaybettim. 

Fransız Donanmasında 

J- rans~nın Akdenizdeki li-
manları içinde bilhassa 

Toulon, geniş bir faaliyetin sah
nesidir. Marsilyadan bir saat me
safede olan bu limana demiryolu 
ile gidildiği takdirde şehrin ne
şeli bahriyelilerle dolu olduğu der. 
hal göze çarpar. 

Toulon, Fransız Akdeniz donan
masının üssüdür. Yolcu gemileri 
buraya nadiren uğrar. Şehir bil
hassa bahriyeli şehridir. Buraya 
uğrayan ve bir iki gün kalan ya. 
hancı mutlaka merak uyandırır. 

Sebebi, Toulon'un senelerdenberi, 
Alman casuslarının av sahaların -
dan biri olmasıdır. Alman ajanları 
buraya koş::ır ve öteberi öğrenmek 
isterler, Bu işi başarmak için se. 
fih zabitler peşinde koşarlar. Bu 
yüzden bu adamların her yerden 
fazla barlara, sefahat ve işret o
caklarına devam ettikleri görülür. 
Fakat bunlar da Toulon'dn, Marsil. 
ya derecesinde çok değildir ve bir 
çok gençler, amirleri tarafından 

görülmemiye dikkat ederek bura
ya giderler. 

Gerçi bu hareket tehlikelidir ve 
bu hareketten çekinmek gerektir. 
Fakat bu gençler, son derece hü
nerlidirler ve arada yaptıkları ka. 
çamakların tadım çıkarmayı da 
bilirler. Almanlar da burada ça
lışarak ada mavlamaya bakıyorlar. 

t! 

Bunların avlamağa muvaffak 
oldukları biri Marc Aubert 

namında bir Fransız bahriye zabL 
ti idi. 

Kendisi kıymetli, meziyetli bır 
gençti. Hayatta muvaffak olmama
sı için hiçbir mani yoktu. Şahsen 
yakışıklı olduktan başka kafaca da 
mütekamildi ve parlak bir ist;kba
le kavuşmak · çin her imkanı haiz_ 
di. 

CDe\'nmı vnr) 

Dün Usküdar Kız Lisesinde verilen müsamerede genç 
kızların kendi diktikleri yeni elbiseleri giyerek 

davetlilere göstermelerinden bir illtıba ... 

za. 4. HO 

Diin Maltepe Askeri Lisesini bitirenlere merasimle 
diplomaları verildi. Resimde yarının subayl~rının 
bu münasebetle yaptıkları geçit resmi görülüyor ... 

Maltepe Lisesinde 
Dünkü Merasim 

İlkokulların İngi terenin 
Alacağı 

Mailar 
İngilterenin Balkanlardan satına

lacağt mallari ç.in kurulan Enco şir. 
ketinin sermayesi genişletilmiştir. 

Şirketin mümessilleri bu hafta içinde 
şehrimize geleceklerdir. Şimdiden 

birçok maHann mübayaası için te

maslara başlanmıştır. Şirket, idare 
merkezini şehrimizde kuracaktır. -

Mektebin Bu 

Tevzi Edildi, 
Seneki 

Spor 

Mezunlarına 

Gösterileri 

Mükafatları 

Parlak Oldu 

Teftişine 

Başlandı 
llkmekteplerin sene sonu te<1f1! 

tcltişlerine başlanmıştır. Bu tefti~ 
!erde talebelerin ve muallimlerin bil 
senelik faaliyeti kontrol edilmekteı 
randımanlar gözden geçirilmektedi~ 

Maltepe Askeri Lisesi, 940 mezunları için tertip edilen me
rasim, dün saat 14 de Tümgeneral İshak Avni ve Vali ve Bele
diye Reisi Kırdar ile askeri erkan, talebe velileri ve davetlilerin Ders kesim tarihleri henüz tesbıl 

edilmemiştir. 

Alınacak malların şehrimizde depo 
edilmesi ve sevkiyatın limanımızdan 
yapılın.ası tetkik ediliyor. 

önünde yapılmıştır. 
Talebeler teftiş edildikten sonra 

lise müdürü Kurmay Albay Yakup 
Gürkaynak tarafından mezunlara 
hitaben bir nutuk verilmiştir. ve 
müdürün bu hitabesine mezun tale. 
belerden biri cevap vermiş, gördük-
leri maddi, manevi yardım ve şef. 

Zarara Uğrayan Tiitün Fideleri katin unutulamıyacağını söylemiştir. 
Bahar yağışları bazı yerlerde tü. Lise birinci sınıf talebesinden bir 

tün fidelerini zarara uğratmıştır. genç de ayrılan ağabeylerine karşı 
besledikleri sevgiyi anlatmış, şiddet

Bazı mınt_:ıkalnrda !k'~yevi ~bre bu. le alkışlanmıştır. 
lunamadıgın~ıı zer ı..yat oksik. c.1.Dıut Bu-nutul•lardtın ~onrn, gc"'T ros
tur. Yazın işçi temininin güçleşebile 1 mi yapılmış ve mektep birincilerine 
C:ği ~timali 'Üzerine zer'iyatın yüzde 

1 

h.~iyele.r verilmiştir. Me~t~p .b~rin
yırmı beş nisbetinde azalacağı haber cısı Nacı Şen altın saat, ikıncısı Sa· 
veriliyor. Ege mıntakasının tütünleri 1 im Ald~~a ~müş s~at almıştır. Fr~n 

. . . . sızca bırıncısı Suphı Yaşdala, İngı-
kamılen satılmış gıbıdır. Almanların lizce birincisi Mustafa Yıldırım Al-
mübayaa ettikleri tütünlerin de sev. pa ve Almnnca birincisi Halime de 
kiyatı bitmek üzeredir. birer lugat kitabı verilmiştir. 

Talebe tarafından spor gösterile
ri yapılmıştır. Misafirlere çay ikram 
edilmiş ve merasime nihayet veril
miştir. 

O sküdar Kız Enstitüsünde 
Üsküdar Kız Enstitüsünün 1940 

mezunları tarafından dün mektep 
binasında muvaffakiyetli bir veda 
müsameresi "erilmiştir. Müsamereye 
İstiklfil marşı ile başlanmıştır. Me· 
zunlardan Perihan bir hitabe irad 
,.t:nıf,, "Kny,. ..-ı~nii' rl ~ muvatr~ 
kiyetle oynanmıştır. Bunu müteakip 
"İkizler,, piyesi temsil edilmiş, oyna· 
nan Zeybek dansları takdir olunmuş-
tur. 

Bundan sonra talebenin kendi yap 
tıklan elbise ve nakışlar davetlilere 
teşhir edilmiş, misafirler hazırlanan 
büfede ağırlanmışlardır. 

Hususi lUekteplerin 
İmtihanlarında Miüettiş 

Bulunacak 
Husust mekteplerin sene sonu iın

timanlannda Maarü Vckaletindell 
birer müfettiş bulundurulması ka
rarlaştırılmıştır. İmtihan heyetleri 
V eklilet tarafından mayıs ayı içinde 
hususi mekteplere bildirilecektir. 

Üsküfu_,,-_Kabataş Arnbo 
Vapuru Seferleri 

Şirketi Hayriye büyük ara~a 
vapurunu bugün Kabataş ile üsku· 
dar arasındaki seferlere tahsis et
miştir. Vapur tarifede yazılı seferleri 
yapacaktır. Küçük araba vapuru dll 
aynı iskeleler arasında ihtiyaca göre 
sefere açık tutulacaktır. 

Beyazıtta Bir ~elediye 65 Kuruş Yüzünden 
Gazinosu Y aptırılaoak işlenen Cinayet Davası 
inşaata Başlanmadan inkılap 

Yolu Arasmdaki Dükkanlar 

Müze sile 

istimlak 

Tramvay 

Edilecek 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, dün Beyazıt ve Koska

ya giderek burada yapılmakta olan istimlak işlerini kontrol et
miştir. Belediye Reisi, bu mıntakada istimlak muamelesi bitiri
len binaların bir an evvel yıktınlmasını emretmiştir. 

Kuskadaki istimlfiklerlc beraber 
Beyazıtta, Aksaraya giden tramvay 
hattiyle İnkılap Kütüphane ve Mü
zesi arasında kalan köşe istimlak e
dilecek, burada bir Belediye gazino
su inşa olunacaktır. Bu gazinoya ait 
plan şehir mi.itehassısı tarafından ha 
zır lanmıştır .. PUına nazaran gazino
nun mimari tarzı tamamiyle Şarkva
rl olacaktır. Gazino yapılırken :Müze 
ile tramvay yolu arasında kalan kır. 
tasiye dükkfınlnn da kaldırılarak 
semt tanzim edilecek ve gazinonun 
önünde Askeri Tıbbiyenin önüne ka· 
dar devam etmek üzere uzunca bir 
bahçe yapılacaktır. 

Eminönünde Asfalt 
İnşaatı Biti~'or 

lası arasında yapılacak mermer tri· 
bünlere ait plan da hazırlanmış bu. 
lunacaktır. 

Tribün meydanın seviyesinden üç 
buçuk metre yüksekte bulunacaktır. 
Tribünün inşaatı Temmuz sonuna 
kadar ikmal edilmiş olacak ve 30 A· 
ğustos zafer Bayramına ait merasim 
bu tribünlerin önünde yapılncaktır. 

Yeni Ekmek 
Belediye İktısat müdürli.iğünün 

hazırladığı yeni çeşnili ekmek, bele. 
diye daimi encümenince kabul edil. 
miştir. Yeni çeşniye göre, birinci ne. 
vi clnnek, yüzde 25 sert buğday, yüz. 
de 75 de yumuşak buğday halitasm. 
dan imal edilecektir. Yarından iti. 
haren bütün fırınlarda ekmekler, bu 
çeşniye göre imal edilecektir. 

Eminönü meydanının iki tarafın
da yapılmakta olan asfalt inşaatı iki 
güne kadar ikmal edilecektir. Bun
dan sonra buradaki asfalt inşaatına 
bir müddet fasıla verilecektir. Bu fa_ Deniz Sigorta Primleri Arttı 
sıla esnasında Köprüdeki birinci Şir- Muhtelif kumpanyalara gelen bir 
keti Hayriye iskelesiyle giimriiğün habere göre deniz sevkiyatının sigor
yan tarafına kadar devnm etmek ü. ta primleri ablokanın genişletilmesi 
zere muvakkat ahşap köprünün in- üzerine yüzde elli nisbetinde arttın!. 
snatı ikmal edilecektir. Bu inşaat Ha_ mışt1 r. · 
zirana lkadar bitirilecek,, bir Hazi· 
randan itibaren de Köprünün Emin
önü ayaklarının yükseltil.inesine baş
lanacaktır. 

Taksimdeki Asfalt İnşaat 
Taksim meydanındaki asfalt inşa

atı bugünlerde ikmal edilecektir. Bu
radaki asfalt meydanla Taksim kıŞ-

Yoğurtla Zehirlendiler 
Küçükayasofyada Katip Sinan 

sokağında 2 numaralı evde oturan 
Şükrü, Ayşe ve Hediye yedikleri tor 
ha yoğurdundan zehirle!lmişlcrdir. 
Üçü de hastahaneye kaldınlmıştır. 

Muhakeme Dün Bitti, Suçlu Ömer Ağırceza 

Mahkemesinde Altı Sene Hapse Mahkum Oldu 
Geçen Eylülün beşinci günü Uzunçarşıda dükkancı Zeyneli 

öldüren saraç Ömer Muştak, dün İkinci Ağırceza mahkemesin
de altı sene ağır hapse ve 3800 kuruş mahkeme harcı ödemiye 
mahkfun olmuştur. 
Bu cinayet 65 kuruş yüzünden iş. 

lenmiştir. Saraç Ömer, Zeynelden a· 
lacağı olan 65 kuruşu istemiş, Zeynel 
bu şekilde alacak istemesinden sinir. 
lenmiş, Ömerle kavga emiş, neticede 
de bu cinayet vuku bulmuştur. 

"Cumhuriyet,, Gazetesi 
Aleyhindeki Dava 

Mütareke senelerinde İstanbul po· 
lis müdürü olan Halil tarafından ta
rihi bir tefrikadan dolayı Cumhuri
yet gazetesi aleyhine açılan davaya 
dün Asliye İkinci Ceza Mahkemesin. 
de devam olunmuş; suçlu Hikmet 
Münif ile vekilleri ve Vasfi Raş\t ve 
Suat Ziya: davacı vekili İsmail Mü. 
nir mahkemede hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Dünkü celsede Hikmet Münifin ve 
killerinden Vasfi Raşit; kürtlük pa
yesi şeklindeki iddianın Halilin po. 
lis müdürü olduğu zamana ait bulun. 
duğunu. kürtlük isnadı bir hakaret 
olmamakla beraber Halilin polis mü
dürü iken Kürt Taali Cemiyetine na· 
sıl hizmet ettiğini ispat edebilecek. 
lcrini söyliyerek kendilerine bu hak. 
kın verilmesini istemiştir. Bu husus. 
ta bir karar verilmek üzere muha. 
keme, önümüzdeki Cumartesi ~ünü
ne kalmıştır. 

135 Kuruş Çaldı 
Saray kazasının Ahırköyü ahali· 

sinden olan Hilleyin, İstanbulda yol 
işlerinde çalışmış, evvelki gün mem
leketine dönmek üzere Sirkecide o· 

tobüse binerken biriktirdiği 135 ku 
ruşu çaldırmıştır. Polisler parayı Ha 
cı isminde bir sabıkalmı.o çaldığını 
görmüşler, kendisini yakalamışlar, 
parayı Hüseyine, Hacıyı da Adliyeye 
vermişlerdir. Hacı dün yedi ay hapse 
mahkum ve tevkif edilmiştir. 

Gençlik Gazetesi l\lüdürü 
Temyize lUüracaat Etti 

Üniversiteli gençlerin çıkardıklar.ı. 
"Gençlik,, gazetesinde Afrodit mü .. 
nakaşalarmı gösterir mahiyette ~ 
kan karikatür sebebiyle İstnnbiıl 
Müddeiumumiliği tarafından Gen(• 
llk Gazetesi Müessis ve Neşriyat MU· 
dürü 1. ORHON aleyhine Dördüncii 
Cezada açılan hakaret davasıncf!l 
mahkıimiyet kararı verilmişti. Cez'" 
nın tecil edilmesine rağmen, mahke
me karannın bozulması hususund'• 
Temyiz Mahkemesi Dördüncü CeP 
Dairesine, müracaat edilmiştir. 
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GONI 
................... : 

~ Harbi 

: Ömer Rıza DOORUL 
harbi giln geçtikçe ciddi. 

or. Ve bir aösteriş harbi 

Romanya ve Yuo-oslavya A M ER i K A coğra•vr:!7~İFELEK 

B .t f 1 ki 
o Bitaraf De9v il -- Küçüklüğümde en çok ıılwıtı 

tıkıyor. 
\aşladığı sıralarda bu nok
İdi. O kadar ki bu harbin 
lıududunu geçmiyeceğini 

çektiğim ders neydi biliJor 

1 ara 1 arJDI Gayrimuharip m~~~ ... ;,.mı1 
- Hayır; coğrafya! 

nler, onun ciddi bir harp 
nasiyle bir cephe teşkil e. 

lııınnedenlerden çok fazla idi 
, iki tarafın da Garp cep. 
hangi suretle zayıflatma. 

Muhafazaya Çalışıyorlar !::!~!~~A.)ım~!w- , ... m:~~:~~·:~d::m~ 
ya! Bir türlU ezbere gelemezdim. 

de olmalarıdır. Sonra Al. Alman lktısat Mütehassgsı, Şimdi de Macar 
cepheli bir harbe girmek. 

ha:;~::!:!;:~~::~:~::~!: Hükumetile Temas Etmek tçin Peşteye Gitti 
llı'a göz dikmekte idi. Nite. B""k 2 (AA) _ R A 
arkayı bu şekilde zaptet. u r.eş,_ . 7 · ·. ~ um en • 

orveçi de ayni şekilde zapt 1 jfansı bıldırıyor: . Bb~"tt~~aflıtgıdnb?1luh~ 
lanm ştı Fak t evdeki pa- azası için zarurı u un e ır erın 
a u~adı. H~ umulmıyan ittihazına dair, nazırlar h.e;:eti tara. 

-- -
Bulgaristanda 
Silah Alflna 

! ' tükler yaratmamağa çalışıyoruz. 
5 Belgrat, 27 (A.A.) - Gazetelerin 

bildirdiğine göre Başvekil Zvetkoviç, 
ortodoks paskalya yortusunu Yu
goslav sahillerinde geçirecektir. \temet eseri, Norveç Kralı, fı.ndan verilen. kara~ mucıbın~_e, D.a. 

~iikUıneti erkanı ve Norveç ~ıl~y; Nezaretı ~alihazır muse~l~h 
rbiyesinin ele düşmesine ihtılruında muharıp me~le~etler ıçın 

1 üzerine vaziyet değiş. propagand~ yazıs~ m.ahıyetı taş1y~n 
eçin mukavemetsiz ele geç. neşriyatı bır teblığ ıle yasak etmış. 
kan kalmamış, Almanya da tir. . . . . . 
Şimalde bir harp ile meş. Yine .:'.ahılıy~. Neza~e:ının dığer 

a mecbur olmuştur. bir teblıgı mucıbınce mıllı kalkınma 
. cephesi organizasyonları çerçevesi 

Cephesı: dahilinde yapılan propagandadan 
maada her türlü siyasi propaganda 
memnudur. 

Çağırılanlar 
Sofya, 27 <A.A.) - D. N. B. 

Ajansı b:ldiriyor: Bulgar Har
biye Nezareti şimdiye kadar as. 
keri talim görmemiş olanları 

~ayıstan itibaren 60 günliik bir 
askeri talim devresi geçirmeğe 
davet etmektedir. 

Bu müddet zarfında başvekil mua
vini Maçek, mumaileyhe vekalet e
decektir. 

Clodius Peıtede 
Budapeşte, 27 (A.A.) -Alman ik. 

tısat mütehassısı Dr. Clodius, ticari 
görüşmeler yapmak üzere Budapeşte 
ye gelmiştir. 

Tunanın kontrolü meselesi 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Macar hü. 

ktimetinin Almanya da dahil olduğu 
halde Tuna sahillerindeki memleket

yanın asıl hedefi, biitün 
oneçi bir hamlede ele ge.. 
Olduğu halde onun burada 

harbe tutuşması, Almanya-
lannı bozan bir har.eketü. 
fiklerin süratle yetişmeleri 
harekatını muvaffakıyetle 

Romanya kralı Ortodoks paskal
yası tatilini Transilvanyada, Macar 
hududuna bir kaç kilometre mesafe - •• - ...... - ...... -·---·- lere Tunada beynelmilel bir polis 

an, Alman lstilisına karşı 
orveç kuvvetleriyle temas te
leri, bu kuvvetlere silah ve 
at yetiştirmeleri, hava ve 
vvetleriyle Alman istilasını 

deki Pasuna şatosunda geçirmiye ka... ye, durmadan çalışıyoruz. Harici si
rar vermiştir. yasetimizin harbe müdahale etme. 

Markoviçin yeni beyanatı • mek ve büyük devletlerle dürüst ve 
Belgrat, 27 (A.A.) - Yugoslav halisane münasebetler idame etmek

Hariciye Nazın Markoviç Politika ten ibaret bulunan başlıca hedefimizi 
gazetesine verdiği beyanatta demiştir asla gözden uzak tutmuyoruz. İlm. 
ki: sadi münasebetler sahasında bitaraf

teşkilatı yapılmasını teklif ettiğine 
dair dolaşan şayialar salahiyettar 
mahfillerde katiyetle tekzip edilmek
tedir. 

Ayni mahfillerde beyan edildiğine 
göre Macaristan Tuna sahilinde bu. 
lunan her memleketin nehrin kendi. 
ne ait kısmında inzibatı temin etme
sini derpiş eden Belgrat itilafına sa
dıktır. 

leri, Şimalde tam mana. 
bin canlanmasına sebep ol. 
Almanyayı yeni bir cephe 

"İktısadi hayatımızı ve muharip. hk vaziyetimizi keza muhafazaya 
terle aramızdaki iktısadi münasebet- ve ayni zamanda iç iktısadımı. 
leri müteessir eden müşkülatı izale- zın inkişafı bahsinde .fazla büyük güç 

---=-------------~--------~------------------------------------

Y ork Post gazetesinin Vaşing-
ton muhabiri Jay Franklin, Va
şingtonun siyasi mahfillerinde 
Amerikanın müttefiklerle yan
yana harbe girmesi ihtimalinin 
kuvvetlendiğini, çünkü şimdiki ihti. 
lafta Amerikanm müttefikleri mev
zuu bahsolduğunu kaydeylemekte 
ve şöyle yazmaktadır: 

- Sonra? 
- Sonrası, bütün derslerden iyi 

numara aldığım halde coğrafyadan 
kah ikmale kalır, kah kıtkanaat ge. 
çerdim. Şimdi. .• 

- Şimdi coirafya hocası mı ol. 
dun? 

- Yok a canım! Daha nesi! Onu 
demek istemiyorum. Şimdi, yaııi 

kırk sene sonra bu noksanımı J.sale. 
ye başladım. 

- Coğrafyaya merak mı ettin? 
- Hayır! Merak et~dim ama, 

gayet pratik bir coğrafya öğretme 
usulü keşfettim. O, benim hiç aklım 
yatmıyan dersi, şimdi su gibi bili. 
yorum. 

- Eline yeni sistem bir kitap mı 
geçti? 

- Hayır, kitap değil anıa. 7eıü bir 
fırsat ge~ti .•• 

"Biz artık bitaraf değiliz. Sadece 
gayri muharibiz. Bir nazi muzaffe. 
riyeti yalnız Fransa ve İngiltere için 
siyasi bir hezimet olmakla kalmaz, 
ayni zamanda Waterloo'danberi de
vam eden dünya medeniyetinin in. 
hizamım da mucip olur. Bizim me
deniyetimiz ve müesseselerimiz de 
Waterloo'dan sonra inkişaf etmiştir. 
Bir gün kuvvetimizin ağırlığını inti
bak ettiğimiz dünya şartlarını doğ
rudan doğruya tehdit edenlere karşı 
bize azami emniyeti temin edenlerin 
yanına koymağa karar verebiliriz. - Ne gibi? 
Birçok Amerikalılar gittikçe bu ka. - Efendim! Benim eskiden en 
naate iştirak etmektedirler.,, büyük güçlükle öğrenmeğe uğraşa. 

Muhabir bundan sonra Amerika- ğım bu yerlerden bir kısmının coğ. 
nın harbe sürüklenmesine mani ola. rafyasını şimdi oralarda harp oldufu 
cak unst?rlan saymakta ve şöyle de.. için, öyle öğrendim ki; sorma. Mese.. 
vam etmektedir: 18; Finlandayı su gibi biliyorum. Pet. 

"- Bugün kongrede ekseriyeti samo'dan, Vipuri'ye kadar bütün ~e
kazanamıyacak olan şu üç teklifi birleri, nehirleri ve göllerile birlik. 
derpiş etmekliğimiz lazundır: te... Ondan evvel Polonyayı öğreıı-

1 - Müttefiklere kredi açılması. dim. 
na maru olan Johnson kanununun Ne Pozen şehri kaldı, ne Vistül 

ttl olmıya sevketmiştir. 
Phe gün geçtikçe büyüyecek, 
necek ve kati bir ehemmiyet 

tır. 
Naip Prens Paul'ün ' Başvekil, Demir 

Madenile Malatya 

ilgası, nehri. Şimdi de Danimarka ve Nor. 
2 - Totaliter devletlere mensup veçi öğreniyorum. 

filolann faaliyetini azaltmak üzere, - Aman kuzum! Balkanlarda da 
Atlantikte ve Büyük Okyanusta bir bilmediğin yer var mı? 

ŞimaJ cephesinin kendine a. 
usiyeti vardır. O da iki ta. 
kendi sahillerinin ötesinde. 

61.kede harp etmeleridir. 

Doğum Y ı1dönümü Fabrikalarında 
v. .. ~ • .ıo .... .,....ı ,..,n.; ~;.....0~e:t;n;-ı . ......._TRtkilder aptı 

karakol servisi ihdası, - Yok! O taraftan iyice ezberle. 
3 - Avrupanm harp mıntakala- miştim. Çünkü çoğu .eskiden bizim 

nna tayyare ve pilot gönderilmesi. olan yerlerdir. Ama Holanda, İsvlç. 

~·~-D ... -- p~ 
- , Gürek, 27 (A.A.) - Batyekil Dr. 

Muhabir reisicümhur intihabı mü. re, İsveç gibi yerlerde coğrafyam u
cadeıesı ııe sıyaseı aaamıannın çe. yıftır. Fırsat bekliyorum. 
kingenliği Amerikanın ileride naza. - Allah fırsat vermesin azizim! 
n itibara alınması lanm gelen bir_ Sen coğrafya öğreneceksin diye dün. 
çok şeylerin meydana çıkarılmasına yayı ateşe mi verelim! Bu ne paha. 
mani olduğunu ilave eylemektedir. 11ı coğraf~·a dersi böyle ..• 

tarafın deniz aşın bir mcm. 
lekete asker levazım ve mü. 

Ve Milli Vahdetin yegane Timsalidir Refik Saydam refakatindeki zevatla 
beraber bu sabah erkenden demir ma 

sevkedebilmeleri, her şey. 
el denize hıikim olmayı icap 

bu yüzden Norveç harbinde 
amil, deniz lffıvveti olacak ve 

lcuvvetinin göstereceği yarar
. harbin mukadderatını tayin e-

28 Nisan, Yugoslav Saltanat Nai. 
bi Prens Paul'ün doğumunun yıldö
nümüdür. Bu münasebetle yapılacak 
olan bayram, yalnız hükümdar aile.. 
sinin bayramı değil, bütün bir mille. 
tin bayramıdır . 

/

,... denine gitmişlerdir. 
. Başvekil maden mıntakasındakl 

tes:satı, yapılmakta olan inşaatı ve 
amele binalarını tetkik ettikten son. Geliboluda Şehitler 

Abidesi Yaptırllıyor 

taraf arasında vuku bulan ilk 
Çarpışmalarının, müttefiklerin 

netice verdiği muhakkaktır. 
iki taraf arasında bundan son
lbühim muharebeler vuku bu-
"e ancak bu muharebeler, Nor. 

binin mukadderatını kati bir 
il götürecektir. 
nyanın deniz kuvvflert imha 

\>"e deniz kuvvetlerinin tayyare 
telbahir silahlan karşısında 
lerini kaybetmedikleri tebey. 

'derse, yalmz Norveç harbi de
lki biltün Avnıpa harbi, bu ne. 
rşısıncla yeni bir mecra ala. 

Ailesinin, Yugoslav milli vahdetini 
yaratma emellerine sadık bulunan 
Prens Paul, Sırp ve Hırvat Birliğini 
tahakkuk ettirme yolunda bütün kuv 
vetiyle çalışmıştır. 

Nitekim, bu gayretlerin bir seme. 
resi olan 1939 Sırp - Hırvat anlaş
ması, bugünkü Yugoslav milli vah. 
detini bir realite haline getirmiştir. 

Bu sayede Yugoslavyada dahili sü. 
klinet ve huzur teessüs etmiş, ve Yu. 
goslavya, harice karşı mevkiini de 
takviye etmiştir. 

Bugün, bütün Sırplar, bütün Hır· 
vatlar, ve Slovenler, Prens Paul'ün 
etrafında toplanmış, birleşmiş bu. 
ıunmaktadırlar. 

Pnms Paul 

Prens Paul'ün harict siyaseti, dai
ma bir sulh siyaseti olmuştur. Fakat 
bu sulh siyaseti, memleket menafiin. 
den fedakarlık etmemek esası üze
rine. müstenittir. 

ra saat 10 da Malatyaya hareket et
mişlerdir. 

Malatya, 27 (A.A.) - Başvekil 
doktor Refik Saydam refakatinde 
İktısat Vekili, Maden Tetkik ve Ara
ma Umum Müdürü ve maiyetleri 
olduğu halde, bugün saat 16 da Ma. 
latyayı teşrif buyurmuşlardır. Baş. 
vekil istasyonda Dördüncü Umuml 
Müfettiş, Vali, askeri ve mülki er
kan tarafından karşılanmıştır. 
İstasyonu ve etrafını dolduran halle 

Başvekilimizl alkışlamış ve samimi 

Gelibolu, 27 (TAN) - Anafarta 
ve Anburnunda yaralanan ve yatı. 
rıldıkları Çardak hastahanesinde şe
hit olan 500 kahraman için inşası mu 
karrer şehitler abidesinin temeli, u. 
mumi müfettiş General Kazım DL 
rik'in heyecanlı bir nutku ile atıl
mıştır. Merasimde kalabalık bir halk 
kütlesi de bulunmuştur. 

tezahürat yapmıştır . . Başvekil doğ. Tamir Gören İsveç Muhripleri 
ruca bez ve tütün fabrikalanna gi-
derek iki saat kadar tetkiklerde bu.. Kartajen, 27 (A.A.) - Muvakka. 
lunmuşlardır. ten tamir edilen Puke ve Puaslander 
Başvekilimiz saat 20 de Elizığa ha isimli iki İsveç muhribi İseveçe hare. 

reket edeceklerdir. ket etmiştir. • 

ü ltalya gibi gayrimuh81"tplik 
•tinden henüz çıkmıyan devlet-

neticeyi beklemektedir. -----------·---
·ce deniz kuvvetlerinin lehin. 

harüz ettiği takdirde, müttefik. 
harbi kazanacaklan hakkında 
kalmıyacak ve o zaman her ta. 
vaziyetini ona göre tayin ede. 

HADİSELER i N i.Ç Y O Zü 

l'iilüyor ki Norveç harbi, adam 
ciddileşmiş ve yalnız N orve~ln 
deratı üzerinde değil, bütün 

l>a harbi üzerinde müessir ola. 
ir mahiyet al'111ştır. 

lspartada Oç 
Şeker Muhtekiri 
Mahkum Oldu 

\.~arta, 27 (A.A.) - İsparta tüc
~~dan altı kişinin şeker hak:
~i Jcırarname ahkamına tevfi. 
\ @lleriııde külliyetli miktarda şe. 
OlduğlJ halde zamanında fabrika 

• 

• 

• 

Almanlar Norveçte tayyare seferlerine ve hava 
muharebelerine ehemmiyet vermiye karar ver
mişlerdir. Bu işi Göring tertip etmiş ve· icraını 
Ernst Udet'e havale etmi1Jtir. Almanyanın bu 
kararını karşılamak üzere müttefikler de Nor· 
veçte hava sefer ve muharebelerine ehemmiyet 
vermeyi kararlaştırmışlardır .. 
Alman hava seferleı'İni tanzim edecek olan Udet Nor. 
veçi gayet iyi tanıyan meıhur bir tayyarcidir. Nor. 
veçte tayyare harplerini organize edec .. !;:tir. Dün ge· 
len haberler, bu muharebelerin başladığım göster. 
mektedir. 

M oskovadan Berline dönen Sovyet Sefiri, Al
ma.nyaya Sovyetlerin harp müddetince bitaraf 
kal.mıga karar verdiğini, hatta Balkanlara kar
tı bile bu bitaraflığını muhafaza edeceiiini bil

1. heyanııame bildirmediklerinden 
~ fabrikanın işarı üzerine yapı. JI. 
\.:..~ikıı.t neticesinde mahkemeye ~ 

dirmiıtir. 

~n ve mevkufen mahkemeleri • İngiliz hükftmetı, Norveç'e sevkedilen müttefik kuv. 
ıl,.an eden bu tüccarlardan üçü bu vetlerinin gerek oradaki harp esnasında ve gerek 
~ii rnu.lıakemede beraet etmişler- harpten sonra Sovyetler aleyhinde kullanılmıyacaklan 
\.:O.sınan Çapçı, Hilmi Dolmacı, ha~kında Moskovaya teminat vermiştir. Bu teminata 
~et Tığdemir ismindeki tüccar ilaveten İngiltere Sovyetlerle ticaret anlaşması yap. 

• 

• 

(Timea) in Be/,grat muhabiri bildiriyor: 
Alman "turistleri,, otomobiller ve motosikletler 
kullanarak Bulgcnütana gidiyorlar. Yugosl.av
ya zabıtaaı Be/,grattald Deutsche Kulturband 
müessesesini basarak birçok mühim vesikalar el
de etti. Be/,gratta mütevattın yüz kadar Alman, 
Yugoslavgadan çıkarıldılar. Hırvatistan ve Slo
venia'dakl Almanlara kar11 da kuvvetli tedbir
ler alındı. 

• Daily Telegraph'ın Paria muhabiri şu malfunatı veri· 
yor: 
"Parisin salihiyetli mahfillerine, Sovyet Birliğinin 

İskandinavya harbine karp vaziyeti hakkında dikka. 
te değer malfiınat gelmiştir. Bu malumata göre, AL 
manya hükumeti İsveç hükumetinden bütün İsveç te
lefon ve telgraf hatlannın Almanya tarafından kulla. 
nılmasmı istemiş, ve bundan başka Norveçteki Alman 

kuvvetlerine levUUD ıönderilmesl için İsveç yolla. 
nndan istifade müuadeıd talebinde bul~uttur. İs
veç hükfuneti bu talepleri Nddetmiıtlr. Onun bu tale. 
bi reddederken, Stokholmdekı Sovyet Sefiri Madam 
Kollantal'nhı tam mftzaheretinl haiz olduiu anlap. 
lıyor. 

Bu hAdfseden, Sovyet htlktmetlnin, Almanlann f!lve~ 
ıahi11eri &zerinde genitlemesinl müsait bir nazarla 
görmedili istihraç ediliyor. ~ lııçiu ~rülerek beşer yüz lira nuya da muvafakatini bildirmiştir. 

ıa.:.~eezası ile ikişer sene Afyona 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..: ~n ed»ıtıelerine karar verilmis. 

1 - Haksız değ"lsin dostum! Ukhı 
bir harpten birçok dersler alınır. Be. 
nim hisseme coğrafya dersi düştü.. 
Sen harplerden ders alınmasından 
değil , ders alınmamasından ürk! 

Çatalağzı Elektrik 
Fabrikası inşaatı 

ihale Edildi 
Çatalağzında kurulması kararlaş. 

tırılan elektrik fabrikasının İnf8S1 

7,850,000 Türk lirasına Metropoli. 
tan - Vickers Elektrical Export Com.. 
pany Limited London'a verilmiştir. 
Zonguldak kömür havzasına yakın 

olduğu ve mahrukatı buradan teda. 
rik edeceği için fabrikanın Çatalai
zında inşası muvafık görülmüştilr. 

Fabrikanın vazifesi kömür sanayii. 
nin inkişafını temin etmektir. Jı'ab. 
rL\:a ileride genişletilebilecektir. 

21,000 Kw. lık üç elektrik maki. 
nesi, mübrem istim kazanları ve da
ha birçok yardımcı istasyonlar ku.. 
rulacaktır. Bu inşaat için beynelmi.. 
lel rekabet olmuş, kontratı İngiliz 
firması elde etmiştir. 

Bu firmanın mensup olduğu Brl. 
tanya elektrik sanayi birliğinin reisi 
Sir Felia Pole, kırkıncı senelik top. 
Jantı dolayısile verdiği nutukta de
miştir ki: 
"Çatalağzında bir elektrik fabrikası 

için Türkiye ile büyük bir kontrat 
imzaladık., demiştir. 

Führer, Duçeye Yeni 

Bir Mesai Gönderdi 
maŞl, t lncldel 

iki şıktan birini tercih etmi~lerdir. 

Cünkü Balkanlarda İtalyan emelleri 
ile Sovyet temayülleri telif edilemL 
yeceği artık anlaşılmıştır. Alman sL 
yasi ve iktısadi mahfillerinde, AI. 
manyayı her türlü iaşe endişelerin. 
den kurtaracak olan Alman _ Sovyet 
işbirliğinin gevşediği müsahede edil. 
miştir. 

Son zamanlarda nazt matbuatı 
Sovyet yardımı hakkında bfiy{lk ü. 
mitler izhar etmekten vaz eecmiırtir 



TAN 

Çocuk Haftasancn 

Beşcnci Günü 
Çancdtkalede Feci Jı- *• 

Bir Cinayet I Bug ·· n TAKSi Sinemasınd 
Çocuk haftasının 5 inci günü mü. 

nasebe'tile dün ce birçok Halkevle
rinde ve mekteplerde müsamere. 
ler verilmiştir. Kadıköy Halltevi Kı
zıltopraktn bir Karagöz müsameresi 
tertip etmiştir. Bu müsarnero kalaba 
hk bir seyirci 1tütlesi tarafından zevk 
le seyredilmiştir. 

Fatih Halkevi artistleri "Hissei şa. 
yia,, piyesini oynamışlar, muvaffak 
olmuşlardır. Bakırköy Halkevinin, 
Bakırkoy Bez fabri!casında tertip et
tiği gürbüz çocuk müsabakası çocuk 
velileri tarafından alaka ile tskip e
dilmiş ve neticelendirilmiştir. Şehre
mini Halkevinin tertip ettiği çocuk 
balosu son derece eğlenceli olmuş. 
tur. 

Çanakkale, 27 (TAN Muhabirin. 
den) - İki yavrusunu boğmak sure. 
tile oldürüp, deni?.e atan ve Çanak. 
kale ağır ceza mahkemesince idamn 
mahkum edilen eski polislerden Ha. 
lil Özalp, hapishane gardiyanı Malı. 
mudu b1-1şından taşla ve vücudünün 
muhtelif yerlerinden bıçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

Kaçarken yere yuvarlanan mah. 
kum, cı~ndcki bıçağın göğsüne bal.. 
ması iizerine derhal ölmüştür. 

Tahkikata müddeiumumilik el 
koymuştur. 

Yu oslav Koro 

eye~· fn r<onseri 
Galatasaray lisesinde de son sınıf Yugoslav K h t' t . . . oro eye ı arafmdan 2 Ma-

talebelen Fra·ısızca hır temsil ver· yıs 040 Perşembe günü k t 21 d 
. lerd" G"" "d b" a şamı san e 
~ ır. uzı e ır .. davetli kütlesi 1 Beyo~lunda Fransız Tiyatrosunda Bcyoğ-
onunde yapılan bu musamerede Mu. lu Hlılkevi Sosyal Yardım Şubesi mcn
litır'in ve Jül Romen'in birer eseri Caatine verilecek ol:ın konserin programı 
Liemsil edilmiştir. Müsamerelere bu. şu~ur: 
gün de devam olunacaktır. - İstikltıl Marşı - Hymne Yugoslav, 

2 - St. Mokranyatz: Chansons Populaires 

Bu sene Türkiyede yapılan en buyük 2 Film" Birden 

1--YILl\AAZ 
AL l 

Modern Türk Polisinin iştirakile tertip ve temsil 
edilen zabıta ve cinayet Romanı 

Eser: VA. NÜ. 
Seanslar: 11 - 2,30 - 6 - ve 9,30 da 

2 
PA 

-
AS 1 

Güldüren ve ağlatan bir aile faciası 

Eser: REŞAT NURİ GÜNTEKİN 
Seanslar 1 - 4,3cr. ve 8 de 

fürkiye Radyosu Ankara 
rilıkiye Radyodifüzyon TD 

Dalga UzunluğtJ --ı 
r. 4. P. 31.7 m. 9465 gcs. t 140 

1648 m 111? f(,.. 76 

Pazar, 28. 4. 194 401 
-------~ 16( 

12.30 Program ve Memleket l 
12.85 Ajans ve Meteoroloji 
12.50 Müzik, Çalanlar: Şerif 1. 
Çağla, İzzettin Öktc, Kemal ?'~ 
Okuyan Sadi Hoşses, Azize Tozt: Adı 

~ıamm~•••••••••••••••-••••••amıımmmmı.ımmmm•••••I\ 14.30 Muzik: Küçük orkestra< Ce 

MEL EK' te 2 saat eg"lence - Zevk - Neş'e Kahkahası 1 Aşı~.~~ Program ve memleket J~ Bugün 18.05 Müzik: Radyo orkestrası "-=I 
rahim Özgilr), Soprano Bedrb'e o G- o R • iştirakile. 18.30 Çocuk saaU, ıs. 
saat, 19.10 Memleket saat ayıırı. 

Meteoroloji haberleri, 19.30 M 
tanlar: izzettin Ökte, Kemal ?1 
Şerif f çll, Cevdet ÇaJ:iln. oıcıı: İhtişamlı ve zengin sahneler içersinde geçen bir film. 

Baş rollerde: JANET GAYNOR - PAULETTE GODDARD - DOUGLAS FAİ!ıBANKS Jr. 
Aynca : METRO JURNAL - En son havadisler 

"lilmım=c:::••:ımc:::::ım•••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Hoşses, Radife Ertem, Mahmut 
20.15 Konufllla {Çocuk Es!rgeıtle 
tarafından), 20.80 Mlizik: F 
21.15 Müzik: Nusret Kayar ta~ 
yolonsel parçaları, 21.35 MUzi1'' 
(Pl.), 22.15 Memleket saat M 
haberleri, Ziraat, Esham - Tah\;1 

EdErneka ıda trr Kad;n 

Cesedi Bulundu 

Serbs (Recucll No. VII.), 3 - Dr. M :Ml
loycvitch: Ln mouche et le mou tlque, 
4 - Z. Grgochevıtch: Devant la port, 5 -
Dr. V. Jganetz: En nutomne, 6 - St. 
Mokrnnyatz: Le Berger, 7 - B. Pnpan
dopoulo: Quand on dans le "kolo,, 

.ıl:lml'.llaıl .... .., ............ m1 .. mı ........ :... 

Bugün SÜMER SEnemasın a 
Bugün 

Göz kamaştırıcı zarafeti 
teşhir eden M 

biyo - Nukut Borsası (Fiyat). 2 L •. ~ 
spor servisi, 22.40 Müzik: Caz "4UU.I 

23.25 - 23.30 Yarınki program \ot ~ir,J 
Ecnebi Rndyolnrında 1.. b 

Neşriyat Evvelki .,gün öğle üzeri Edirneka. 
pıda surların altında ağır yaralı ih. 
tiyar bir kadın görülmüştür. Kadın 
derhal Haseki hastanesine nekledil
miş, bir taraftan da üadesine müra. 
caat olunmuştur. Fakat bir söz bile 
almak miimkün olmadan yaralı ka. 
dm hastaneye naklinden iki saat 
sonra ö!müştür. 

8 - Dr. A. Dollnar: Dcux chansons 
Slovcnes, 9 - Sv. Nastasiyevitch. Chnn
sons des "Dodolecı,, 10 - Dr. V. Vıutch
kovitch: !\farika, Labclle !ille, 11 - St. 
Mokranyııtz: Chansons popoulalres scrbes 
(Recueıl No. V.), 12 - Chansons popou
laires serbcs, 13 - Chansons popoulaires 
scrbcs. 14 - Chansons popoulaires serbcs 
15 - Chı:ınsons popoulalrcs. 

Mevsimin en güzel ve en mükemmel fimi ... 

Dans Kraliçesi : G İ N G E R R O G E R S ' in 
DA VİD NİVEN ve (6 aylık Jönprömiyer) BABY JOHN ile 

beraber yarattıkları Fransızca sözlü 

TM ZEL'in Bebe 
Gülünçlü, Neş'eli ve zevkli komediyi görünüz. 

L JOAN CRA WFORD İ 
E ın birinciliği kazanıp 
M Tnc giydlrılmlş fılml L 

, 
L 

1 

TUrklyo 
Şehir aaatlle 

Nis 19.45 
Roma 20.56 245.5 .. 
Roma 20.56 31.15 .. 
Londra 18.55 19.62 

,, 
31.32 

Arnavutluk 19.20 38.22 
,, 

20.30 n 

Kadmm yaralan bir sukut netice
si hUS1.Jle geldiği zannım ortaya koy. 
makta ise de, bir cinayete kurban 
gitmesi ihtimali de gözönünde tutu. 
larak tahkikatın derinleştirilmesine 
lüzum görülmüştür. 

ftJ üsamere 
Kahkaha Vodvili ... Aşkın ve büyük dans müsabakalarının filmi. .. 

İlaveten : KABARE - DANSAN 2 kısımlık varyete 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

D 
A 
R 

de 

Yugoslavya 49.18 
31.56 ~ 

i 
Cocuk Esirgeme Kurumu Alemdar 

Yirminci Asrın bir han1tnsı • • ~in 
Baharın ideal FilJlll tik 

Bacakları kırıldı 

nahiyesi tarafından 30 Nisan akşamı 1 ~-••••ll!lla•ı•••••••••• ••••Emm•••ıP 
saa! 21 de Çemberlitaş sinemasında ~ -••••••••••••••••••••••••••mm;IJll. 
fakır çocuklar menfaatine bir müsa. 
n:ıere tertip edilmi~tir. San'atkar Na- Bugün SARAY S~nemas nda 

BUZ REVÜSÜ ''nü 
temaşa fırsatını kaçırmayınız. 

Ayrıca: Bu harp senesi bütiln dün
yaya heyecan vermis olan 

Beyazıt 

l~M_AR_M_A R~A •• 
Şoför Zülfikann idaresindeki 1617 

numaralı otomobil dün akşam Emi. 
nönü Halkevi önünden geçerken o 
civarda oturan Eminin oğlu 4 yaşın. 
da Turana çarpmış, çocuğun baC'ak. 
larını k1rmıştır. Turan Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, şoför yaka. 
lanarak tahkikata başlanmıstır. 

şıt ve arkadaşları ile Hamiyet Yü. 
ceses ve arkadasları iştirak edecek
lerdir. Ayrıca Milli oyunlar ve gü
zel bir film gösterilecektir. 

ÖLÜM 

5 Asırlık Fransız tarihi gözleriniz önünde canlandmlacak bir !ilm... SACHA 
GUITRY • LUCiEN BARROUX ve JACQUELINE DELUBAC ile diğer 20 

Fransız Yıldızı tarafından .fevknlAde bir tarzda yaratılan 

• 
ŞANZELIZE 

BİR MİLLETİN 
İSTİKLALİ Sinemasında 

Dünyanın en büyük iki 
JOAN BENNET'lı 

llle 
~nd 
bir 
daıı 

HALK EVLERİNDE: ve dl lı~ 
FREDERIC lJlARCP' vat 

Yaralama 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede bir e1t

mekçi fınnmda çalışan Rizeli Nuri 
ile ayni fırında pişirici İsak arasında 
iş yüzünden çıkan bir kavgada Nuri 
İsakı bıçakla muhtelü yerlerinden 
ağır yaralamıştır. 

Haliç Tersanesi 
Haliçte inşası mukarrer tersane 

lçin tetkikatta bulunmak i.izere An. 
karadan şehrimize gelen heyet, dün 
bir toplantı yapmıştır. Tetkikata ya
rın sabah başlanacak, heyet tersane.. 
nin kurulacagı Valide kızağına gide· 
ccktir. 

İnşası bitirilen Galata yolcu salo. 
nunu tesellüm için glen heyet, bu hu· 
sustaki muameleyi yakında ikmal e. 
dccelrtir. Bir taraftan salonun tefrişi 
Hazirana kadar bitirilecektir. 
için tetkikat yapılmaktadır. Bu iş 

Yeni salonun karşısında inşası 
mukarrer Otomobil Park için hazır
lıklara başlanmıştır. 

Bayan dul Bet1y l\1AİER 
Bny ve Bayan David RUTLI \'C 

km 
Bay Cnrlo MAIER 
Bay ve Bayan Norbert MAIER 
Boyan dul Sarina GOLDSTEIN ve ı 

pil esi ' 
Bayan dul Thcrcsc I:OSENZWEIG 

ve ailesi 
Bayan dul Rebccca WEI. ~nERG 

ve ailesi 
Bay ve Bayan Leon GEZELTER 

ve ailesi 
Bayan dul Frnntz l\IAIER 

ile ROSENZWEIG, STERN, BROD. 
SPEER, BUTLI, DALMEDICO. FRI. 
ED!\'IA..~, GRUNBERG, PRANCO 
bahası. biiyUk babaları, karde i, kn
inbiraderi, dayısı ve akrabaları olan 

• • rç U. Maier 
ın uzun bir hastalıktan sonra vefat 
etmiş olduğunu \'e cenaze merasimi
nin 28 Nisan 1940 bugünkü Pazar 
günü saat 11 de Yüksek Kaldırım 
Aşkenazit Sinagoğunda icra oluna. 
cai:•ını teessürle ilan ederler. 

i tanbul, 28 Nisan 1940 
İşbu ilan hususi da\'etiye 

yerine kaimdir. 
Cenaze Lcvazımnh F. MOSKOVİÇ 

Fakat, işte bir köşeden, sonra öbüründen, sonra 
her taraftan ani çıtırdamalar ve kıvılcımlanmalar 
oldu. lştc kocaman odanın siyahı içinde, şur:ıda, bu. 
rada, her yanda gül rengi, menekşemtrak ~ir gül 
rengi, yumuşak ve hayrete şayan şekilde y&nı yanı. 
verdi. Bir an içinde odanın dört duvarında alevli 
güller açmış, yakutlar parıldamış gibi oldu. 

Aptallaştık, nefeslerimiz tutuldu. 
Sonra gölgeleşmiş ışıklar birdenbi:::-e sönüverdi; 

re banal elektrik ışığı, beyaz, çiğ meydana çıktı. 

Şahcscl'inde: XV LOU i S"yi ve metreslerini ... La Pompadour .. İhtlltıli .. 1 el ve 
3 ncil NAPOLYONU göreceksiniz. Aşık Fransa ve Danseden Parls ... İl!ıveten: 
FOKS JURNAL en son harp ve dünya haberleri. Bugün sant 10.30 da tcnzi

ltıtlı fiatlarla matine. 

EmlnönU Halkevlnden: 30 Nisan 940 sa
h gunü saat (17.30) da Evimizin Cai::a
lo •!undaki salonunda İstanbul Üniversi
tesi Edebıyat Fakultesl profesörlerinden 
Bay Ahmet Hamdı Tanpınar tarafından 

(Tanzimat Edebiyatına dair) bir konfe-

ın 

BAHAR 

YAGMURIJ 
~--...,,.--.,. CJW1ılıil"ıı"9JiS4._~ill!IC-iiiiiiiıiiıiiliı-ıliiiiiiii;i;l;;;aiii~n=_.,.,;... _ __,.,,.toa!±~ ı:/Jlraru: '\; c.ril ccktlr. 

81••••-==nz::a•ı••••••••••••m•••••a•ı:aı Fransızcndn Linison 
ButUn Amerikanın kabul ettll'!i Bakırkoy ikinci ortaokul frnnsızca öğ-

I retmeni ve Yardircktörü Hayri Ayman, 
bu isim altında 20 sayfalık bir eser neş
retmiştir. Bu kilçilk kitapta !ransızcada 

Llaison'un kaideleri anlatılmaktadır. 

dır. 

lOAN CRA'\\rFORV 
ın son harikası 

SATILIK BEBE!{ Yeni Bir Dans: s w N G 
Bu yaz herkesin ağzında dolaşacak kellme.N 

SWING ... SWiNG .. 
Önilmüzdekl SALI akşamından itibaren 

SÜMER SiNEMASINI 
Gösterdiği senenin en fazla danslı ve muslkll 

ÇILGIN GE Ç L İ I< 
Filminin kuhramanlnrı: KEN MURRAY ve KATHLYN KANE \C mcsııur TEb 

WEE MS OrkcJtraı;;ı lara!inOnn ıcad edilecektir. 

~-.-... s::ı•• ·----------mP 
Dr. HAFIZ CEMAL 

YENi NEŞRlY AT : 

Pazardan maada saat (14 30 dar • MÜHENDiS RESiMLERi - Hüsnü 
18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. Tcngilz tarafından hazırlanan bu eser sa- j 
karaya. Divanyolu No 104. ~a çıkarılmıştır. 

i 
RIE --

Buaün 11 

•••• matineler. 

DUnyn gülüyor ... Eğleniyor_. Dansediyor. Amerikanın kanatlı nrtlsU 

FRED ASTAİRE - Güzel JOAN FONTAİNE 
He çeVIrdiğl Fransızca sözlü 

ZAFERİ 
S:ınntın serer ufuklarında ... Sürprizlerin esrar kaynaklnrında... Aşkın s 
semasında uçuyor. Gülmek... Eğlenmek.- Heyecanla titremek 

........... 

ug··n LALE S&nemasina Koı 
İiavetcn: Mi Ki ve PARAl\IUNT JURNAL 

Bugün saat 11 de tenzildtlı matine 

SZ!llrmz:z!ICWI .................... ._ .... ~ 

erkeğin arzusunu tutuşturması, onu 
Deli ederdi, meyus ederdi. 

• .. Gözlerini bnnı:ı dikmişti. Kendini ayni zamll 
da çirkinleşt.rcn o ihtiras çarpıntısı ile sık sık nef 
alıyordu. 

Sanki yilzümde bu düşünceyi okumu~ gibi, biti 
denbırc elini uzattı, ve, o malıim jesti ile, gozlerJ 
örttü. 

O zaman dostumuzun izahlarını dinledik: Ya. 
kılmış güller, güneşin ültraviyole şuaları idi, tam. o. 
larak dozlanmış bulunan bu şualar her türlü mikrobu 
tahrip etmek, dolayısile de her hastalığı iyi etmek 
kabiliyetini haizcliler. içinden mucizeli şua geçen cam 
tüpleri, bir kaç dakika için vücudümüzün herhangi 
bir tarafına tatbik eciirıce, şifa, tahakkuk etmiştir. 

Yazan: Annie Vivanti No. 18 Çeviren: SINANOGLU 

- Bakma bana! Bakma bana! Diye hıçkırdr. 

Bılcğini y.ıkaJ3d1m ve gözlerimden uzaklaştırd~ 
ğım ıstıınalı parmaklarını. mest ve mesut öntünı ~ 
ısırdım. 

Vild bağırdı: 
- Oksürüğünüz mü var? Şu cam pltıkı göğsü

nüze tatbik ediniz. 

siri altında kalmış, dolaşıyor, şurad:ı burada. crun 
tiıplerde mucizeli ışığı yakıyorduk. 

Vild birdenbire bağırdı: 
- Dikkat dokunmayınız! O ışığa gözlerinizi u. 

zun zaman dikmeyini2.1 Göz!eriniz kör olur. 

zelliği sönmüştü. 

Yüzünde )güzelliğin öyle ansızın sönüvermesini 
ben bilirdim. Hemen yorgun ve takatsiz bir hale dü
~erdi. Yanaklarında ıki derin çizgi açılmıştı, gözleri 
çukurlaşmıştı. 

Gen~ km seyrederek: 

Dört yanımızı alan patrrdının içinde kaybolıın bj(, 
hıçkırıkla: 

-· Ah, dedi, istErdim, bilmiyorum, ne isterdiıl' 
Ama bana öyle gelıyor ki, senin benı bir dahıı gore 
memen için, asla görmemen için ömrümü verirdinı

Ve bakışları, Vild i.n kolları arasında de,·rilı1li 
bahtiyar Egle'in üzerınoe durdu. 

z 

Duvardan, dört köşeli ve hafifçe mukaar bir cam 
aldı; üzerinde gül rengi ışığı parıldattı. Gömleğinin 
üstüne tatbik etti. Sonra daha büyük başka bir cam 
pliı.k alıp karnının üzerine koydu: 

Geri çekildik. Sonra Vild'i kutlayarak, alkışlar, 
'§akalar ve gülüşmelerle merdivenleri indik, aşağıda 
müziğe, içkiye ve alt kat büyük salonun parfümi.lnc 
döndük. 

Burada Jan J.,eroy'u bulduk. Piyanodan ayrıl. 
mamıştı. Tembelliğinden ve inanmamazlığından do. 
layı onu azarladık. O, imansız \•e kayıtsız omuzlarını 
kaldırdı, ve ahenksiz notalarına Bohem orkestra 
yemeğini bitirip te gelinciye kadar devam etti. Ni
hfli'.e .ıffiğlrlaştırıcı Jszz, bizim piyanistin manasız_ 
lıklarını boğdu. 

- Ne hayran kalınacak şey! diye mırıldandı ve 
zorlanmış bir gülümseme ile ıstıraplı yüzumi Vild'e 
çevirdi: 

- Sizin mucizeli tedaviniz zaman hastalığını da 
iyi eder mi? 

- Beni görmeseydın! Hele başka hiçbir kadıııl 
asla gormcse idin! 

- Gastraljiniz varsa işte böyle yaparsınız. So
ğuk mu aldınız? 

Iki incecik cam tüpü sıcak ışıkla a}·dmlattı ve 
burun deliklerine soktu. 

- Saçlarınız mı dökülüyor? 
Başının üstünde kül rengi ışıklı büyük yuvarlak 

bir şey yaktı. 
_ Kendinizi bunun o.ltında günde yedi veya se. 

kiz dakika tutunuz, bir ayda en bereketli zülüflere 
malik olacaksınız, urunuz, egzamanız, kanseriniz mi 
var? Ekstrem ültraviyole şuaları ile hepsi geçer. 

'Biz, gUlcrek, fakat ayni zamanda izahlarının te. 

Sonra De Cursio, Oloe'yi çaldı; Clausen bize 
trampet dinletti; Tedc!y March zenci türküleri ulu. 
du; Vild'in Helen dostu küçük Egle'de kalabalığın 
boşşnmış alkışları arasında zarif ve yarı çıplak o 
meşhur Tanflgra dansını oynadL 

Foska, öbürleri ve öbürleri ile birlikte gülüyor. 
du; fakat sararmısh. Az önceki o oarlaklık sacan t!Ü-

- Zaman mı? (Vild güldü) Zaman yoktur. Za
man itibari, nisbi bir mefhumdur. Zaman da me
safe de bize vız gelir. Henüz ortadan kaldırılacak o. 
lan tek dimansiyon "uzaklık" tır. 

Ve küçük dansözün beline sarılarak onu şiddet
le kendine çekti ve ağzından öptü. 

Foska, _ yanında idim _ bana döndü ve baktı. 
Çok solgundu. Yüzü bir spa7.mozla çarpılmıştı. Göz. 
leri bir kendine mahsus iptila ile alevlenmekte idi. 

Ben, onu tanıdığım için, o bakışı anladım. Ben 
o öpücüğü görmiyeyim istiyordu. Benim karşımda, 
ondan baska bir kadının. her kim olursa olsun. bir 

Ben, başım :ılevli, kendimden geçmiş, onu dil'l· 
liyordum. Onun ne demek istediğini, benim ııe yaP" 
mak istediğimı bıJmiyordum. EElbette sarhoştun>· 
Tamamile sarhoştum. 

Kekeledim: 

- Sen ıstiyorsun ki, istiyorsun kL .. 
Sustum. 
Sık sık nefes a1an açık ağzından bir akSİ sadJ 

gibi şu sozler döküldü: 
- Ya sen? !ster misin? ister misin? 
Bir nihayetsiz titreme beni sarsu. Ince l>ileğini 

yakaladım: 
(Devamı varl 

• 
1 
ti 

• 
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ABONE BEDELi 
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1400 Kr. 
760 .. 
400 • 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 
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!dilıetlerarası posta ittihadına dahil 
olın.ıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle so, 16, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara tO kuruşluk 
'Pul il~vesl IAzımdn-. 

GÜNÜN · MESELELERİ 

. atandaşlar Askere 
~ 

e ~tık Endişesiz 
idebilecekler 

1 stanbul Mebusu Kazım Kara. 
bek.irin Mecliste yaptığı ma. 

ltbn teklif kabul olunmadı: Çünkü 
~ '8.ki.katen, alınması teklif edilen ted. 
ha, ne maksadı temine kafiydi, ne de 
~biliyeti tatbik.iyesi mevcuttu. 

Fakat, biz o teklif vesilesiyle, Mü
da.taai Milliye Vekili Saffet Arı.kanın 
'hından, şu sözleri dinlemiş olduk: 

"'--Cephede çarpışan efradın, vak. 
ti seferde geride kalan ailelerine ya
~ılacak yardım ehemmiyetle düşü. 
tı.ülmektedir. İcap eden tetkikatı 
tapmaktayız. Bütün cephe efradının 
Reride kalan efradı ailesinin tam 
tnanasiyl.e, bütçemizin, takatimizin 
Wdıracağı ni.sbette iaşe ve ibatesi 

· İçin lAzım gelen kanun teklifleri tet· 
itik olunmak.tadır!,. 

Bu sözlerin bir çok vatandaşlarda 
llyandırdığı sevinç çok büyüktür: 
Çünkü .kahraman Türk evladını 
harpten ürkütebilecek yegane cihet, 
\'atanına karşı vazüesini görürken, 
•ilesine karşı vazifesini görememek 
P;ndişesidir. Alınması düşünülen ted. 

, birlerin, bu yegane endişeyi de orta-
dan kaldıracağı muhakkaktır. Cep. 

J1' lıed.e, istik.lal için dövüşmiye giden 
\'atandaş, geride bırakacağı kardeşin, 
•nanın, babanın, veya yavnınun za
ruret içinde kalmıyacağından emin 
Dlmalıdır: 

Vatandaşlarla göriişülürse görülür 
ki, onlardan hiç birisi: 
"- Cephede ne yapacağım?,, sua

lini hatırlamamılkta, fakat, buna mu. 
kabil, kendisinin cephede bulunacağı 
günlerde ailesinin ne yapacağını dii
}Ünmektedir. Bunun içindir ki, MilJi 
Müdafaa Vekilimizin o vaadkir söz. 
leri, bir çok vatandaşlan rahat birer 
soluk almak imkanına kavuşturmuş. 
tur! 

• 
Zavallı Arkadaşımız 

o ün, kıymetli meslekdaşuruz 

Kemalettin Şükrünün vefatını 
büyük bir teessürle haber aldık. 

Bizim teessürümüzü arttıran bir 
cihet te, dün sabah hayata gözlerini 
yuman arkadaşımızın, dün öğleden 
sonra derhal defnolunuvennesi yü. 
'ZÜDden, ona karşı son vazifemizi ol
ıun, yapamamış, ve cenazesine gide
memiş bulunmamızdır. Bu acelenin 
sebebini Gureba hastanesinden sor
duk. Bize bu karann ailesi tarafın
dan veriJ.diğini söylediler. Meyus bir 
aileyi, artık teiafisi im.kansız bir ha
reketten dolayı tenkit etmek istemi
yoruz. Fakat Kemalettin Şükrü, mat. 
buat ailesinin de bir rüknü olduğu 
içindir ki, ona karşı vazifemizi yapa
mamış bulunmamızdan mütevellit 
te~ürü gizliyemedik. Belki çok bü
yük bir şöhret sahibi olıruyan Kema
lettin Şükrü, hayatın çeşit çeşit çi· 
lelerini çeknıiş, metin, çalışkan, ve 
tertemiz bir arkadaştı. İzmirin en 
muteber gazetelerinden birisi olan 
"Yeni Asır,, refikimizin Nep-iyat 
Müdürlüğünü uzun müddet, muvaf. 
[akıyetıe idare etmişti. 

Muhtelif hayat zaruretleri icabı 
kundura boyacılığından, duvarcılığ~ 
kadar bir çok işler görerek, kendi 
kendisini yetiştiren ve münevver, 
güzide bir şahsiyet mertebesine yük
selen bu yıkılmaz enerjili temiz halk 
çocuğu ile birlikte, Türk matbuatı, 
eo orijinal, ve en kıymetli sinıala. 
rtJJdan birisini daha kaybetmiştir. 
Balkın zevkle okuduğu bir rok ta

ri}ı.i romanlann altında imzası bulu. 

nan Kemalettin şükrüyü henüz genç 
sayılacak bir yaşta yakabyan şifasız 
baStalık, gösterilen bütün ümitsiz 
gayretlere rağmen, suikastini ta

tn.Jtrıladı. 
JJir daha yaşanamıyacak mft§te. 

rek ve sıcak meslek hatıralarının a
nıbnuından doian derin teessiir 
lçiıKle bu feragat mesleğinin talihsiz 
mensuplanna taannütle musallat ol. 
ınaktan bir türlil vazgeçemiyen ölü
nıü tel'in etmekten kendimizi ala. 

TA 

Haftan on ta~!tıUi® 
Hayatın GariD 

Tan'ın Balık Tavsiyesi 
MÜNASEBET İLE 

Cilveleri ~ 
Yazan: Sabiha. Ze'/Zeriya Sertel 

F ülll'erin iktidar mevkiine geç-
mesi için büyük yardımlar et. 

miş olan Alman sanayicilerinden 
Fritz Hyssen, Amerikada Life mec. 
ritz Thyssen, Amerikada Life mec. 
muasmda Bitlere yazdığı mektup
lan neşrediyor, ve Ilitleri itham e
derken diyor ki: "Bugünkü politi
kanız intihar demektir. Bundan is
tifade edecek kimse, bugünkü dostu. 
nuz olan dünkü büyük düşmanınız· 

dır. Yeni hatb hareketiniz Alman 
milletini mahvolnuya sevkedecek. 
tir . .,. 

8 ana öyle gelir ki deniz
lerin içinde bahar ola

madığı ve çiçekler açıp mey
valar üreyemediği için orada 
baharın, çiç~, meyvanın 

yerini balıklar tutar; her ba
hk sürüsü, derilerinde renk
ler cilalanarak, pullarından 

nurlar damlıyarak, yakamuz
lar yapıp fosforlar saçarak, 
suların altından şa'şaalı bir 
bahar gibi geçer, gider. 

-"~-N·---~:--A-~ A~" -~~,~-~~~~--~, "" >'\ -,·...ı........... ,...... . "'~ / • 1\ ı - -./\-... 
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Düşününüz: Bir uskumru derL 

sinin üzerindeki renk güzelliğini, 

tatlılığını, oynaklığını, dilbazlığını 

hangi çiçekte, yaprakta, kumaşta, 
akar suda veya durgun gölde, haL 
ta gurupta ve tuliıda bulabilirsi. 
niz. Hangi mahltlkun teni, öyle me. 
nevişli, hareli ve dalgalıdır, kımıl.. 
dandıkça üstünde sedefli şuleler 

birbir arkasına parlak gölgeleri 
kovalar, filizi çizgiler açılıp kapa~ 
narak altın helezonlar koşuşur, kah 
yoı;un nertiliğine girer, kah gök 
mavisine döner ve mütemadiyen 
renk oyunları gösterir ... Dünya yü
zünde hiçbir manzara, şanşanlık, 
zinc.ı, hüsnü tabiat ve maharet i
tibarile böyle bir kemale ereme. 
miştir. En güzel tüylü kuşlarda ve 
kelebeklerde bile renkler o dere
ce kaprisli, arabeskli, cıva oynak
hğında ve taze sürülmüş yağlı bo. 
ya cilô.lığında değildir. 

Zaten deniz, tabiatin renkleri 
en güzel seçen ve en ustaca boya
yan bir unsuru, bir üstadıdır, de
niz böceklerinin kabuğuna bakınız: 
Ancak güneş doğarken ve batarken 
gökte, hazan ve bir aralık göre. 
bildiğimiz o harikulB.de ince kı
zıllığı, uçuk turuncuyu, sedefli 
tirşeyi, bir taş parçasına ne maha. 
retle minelemiş; nasıl bir sihirbaz... 
Irkla tutturmuş ve sabitleştirmiş
tir! Denizde Saks ve Sevr fabrika
larından daha usta amelelerin iş
lediği bir sanat müessesesi kuru
ludur. Adi bir midye kabuğunun 
iç tarafına göz gezdiriniz: Midye 
dediğimiz o lüzuciyetli, yarı pelte, 
biçare mahlukun yeşil somaki mer
mer kaplı, sedef parkeli, renk 
renk avize ışıklan vurmuş bir bil
lür sarayda oturduğunu anlarsınız. 
Yarabbi, bu minimini çırağamn du.. 
varları, tavanı, zemini ne itina i. 
le parlatılmış, nasıl kayıcı, ne e. 
leğimsağmalı, ne kadar içinden.ay. 
dınlık, ne derece cilalıdır! 

Yazan: Refik Halid 
niz perileri karşılıyacaklar, iri bir 
balığın sırtına bindirecekler, etra
fında, eski sultanların arabası ya
nında koşan hademe ve haşeme gL 
bi ufak ufak, süslü ve terbiyeli bir 
sürü balık, haşmetli bir alayla sa. 
rayına kadar götürecekler, bu sa
ray uzak ve sihirli bir adanın bil. 
lıir gibi dokundukça ses veren ve 
bir ışık parçasını bin ışığa çeviren 
elmastraş kayalıkları içindedir. De. 
niz hayalata aç.ılan geniş bir ka
pı olmak itibarile bu sarayı zih. 
nimde kolayca süsler dururken de. 
minki kadın suyun yüzüne çıkar 
ve bana cennetten kovulup Seren
dib sahiline düşen Havvayı hatır
latır. 

G eçen gun oır auıcıcaııaa, çen. 
gele asılı bir kırlangıç ba. 

lığı gördüm. Ne sıcak, ne yepyeni 
bir Marsilya kiremiti renginde idi 

ve acaip kanatları, püsküllü kuyru-
' ğu, yalnız fermetür'ü eksik geniş 

ağ:ıile son moda, ne hoş .•. e orijL 

nal bir yazlık kadın çantasını an
dırıyordu! Deniz, yalnız sedef kap
layan, mine işliyen, inci yapan, 

en hoş renklerde en sabit boyayı 
vuran sanatkar olmakla beraber, 
şekillerde de orijinalitenin şahika
sma varmış bir mucittir. Mercan 
ağacına, tarak ismini verdiğimiz 

kabuklara, şeytan minaresine ve 
balıkların envaına baktığımız za
man kudretine hayran kalmıyor 

muyuz? Mesela bir ahtapot, kor
kunçluğu orijinalite bakımından 

emsalsiz bir belagatle temsil eder, 
deha derecesine varmış bir deli 
sanatkar dimağı, olsa olsa korku. 
ya ve müthişe bu şekli verebilir! 
Sonra, hayvanatın en ürkütücüsü 
kadar, en mütenasip ve bedii şekil. 
lisi de yine balıklardır. Bir istav
ritin boyu, posu ne uygun, başı ne 
yaraşıklı, vücudü ne derli toplu, 
çizgileri ne sade ve umumi heye. 
ti ne derece zarif sevimlidir. Res
me en az istidatlı olan bile bunu 
kağıda çizivereceğim sanır; lakin 
basitliği içinde öyle bir ahengi, 
tenasübü, hesabı vardır ki, ancak 
mahir bir ressam onu bütün zara
fetini vererek resmedebilir. 

Deniz daussılası, ayrılık ve uzak. 
Iık hasretinin en fütur vericisidir 
de ... Denize alışanları tabiatin baş. 
ka hiçbir güzelliği avutmıya kifa. 
yet edemez. Midemiz de öyledir; 
balık hasretini her yemekten faz. 
la çeker. Mesela bir kalkan tavası 
için rüyalarınıza kadar giren bir 
tahassür ve hayalini zihninizden 
atamayıp fedakarlıklara katlan. 
ma.lt derecesinde iştiyak duymanız 

LOKMAN H EKi M 1 N ö G O TLER i .·, 
,.~ , , . . . ._ . -

iSTANBULUN BALIKLARI 

pek mümkündür. Nitekim Halebe, 
ekspresle buzlar içinde bu balığı 
getirtmekten kendimi alamamış.. 

tun ve ikide birde İskenderuna ko. 
şnrak denizi seyirden nefsimi me
nedememiştiın. Güneşli bir sabah 
vakti, karaya çekilen balıkla dolu 
bir ağ ... Bu ip örgünün içinden fır
lamak istiyenler, sanki canlı ışık 
parçalarıdır, öyle nurlu, şeffaf, 
keskin, şıkır, şıkır görünürler ki 
biribirlerine çarparken billur se. 
si çıkarmadıklarına, bu sesin bir 
musiki olamamasına şaşarım! 

Fritz Thyssen Bitlerin ve Nasyonal 
Sosyalizmin muvaffakıyetine yar. 
dnn eden, servetinin büyük bir kıs. 
mını bu işe sadeden, Bitlerin Sov· 
yetlerle anlaşmasından ve harbin 
ilanından sonra Bitlerle anlaşama
dığı için memleketten kaçan büyük 
sanayicilerden biridir. Thyssen'in 
Bitlere neden bu kadar kizdığını an. 
lamak için N asyonal Sosyalizmin ta. 
rihine şöyle kısaca bakmak kafidir. 

Almanyaya Faşizm geldiği za.. 
man, liberal demokratlar, sosyal de
mokratlar, diktatörlük idaresinin an
cak geri memleketlerde, sanayii in. 

, kişaf etmemiş memleketlerde, Avru. 
panın Şark ve Cnubunda yaşıyabile
ceğini söylemişlerdi. Fakat bütün bu B alık yemekleri sade gıda tahminlere rağmen diktatörlük ida-

noktasından kuvvetleri ve resi 1933 te iktidara geldi. Bu nasıl 
ağızda lezzetleri itibarile değil, ta. oldu? Almanyada Faşizm nasıl doğ. 
bakta görünüş cihetinden de kıy- du? Bu doğuma Garbi Avrupa dev
metlidirler, güzeldirler; azıcık kül. Jetleri kadar Amerika da ş~mıştı. 
fetle, mesela bir yeşil salata ile Almanyaya Faşizmin gelmesi u
ı;üsleniverirlcr.Ayrıca en hasit tarz zun bir seyirden geçmiştir. Bugünkü 
da, bir ıskara veya tava, pişiverir- Nasyonal Sosyalizmin tohuma, 1918 
ler. Ya, o sıcacık, bembeyaz, be- de Ebert ve Hindenburgun, Alman. 
nüz dumanı tüten nazik etin üs. yadaki İspartakist hareketini bastır. 
tüne limon sıkış, deniz kokusile mak için birleştikleri zaman ekil. 
limon kokusunun o tatlı hararet i- mişti. Hükumet ihtilali söndürmüş, 
çinde birleşmesi iştahı ne kadar a- fakat içerdeki ateşin için için yanma. 
çar! Sonra her mideye göre balık sma mani olamamıştı. Sosyal de. 
vardır. pisi ve kaya gibi en nazL mokratların öteki tarafa geçmesin. 
ğinden tutunuz palamut ve toriğe den korkan demokratlar, nihayet 
kadar en ağırına kadar ... Hoş, en a- Sosyal Demokrat Nazırlarını memle
ğır sayılan balıklar bile yine kara ketten kaçmıya sevkettiler, ve bun. 
hayvanlarınkinden daima, bir kaç lara karşı mücadeleye geçtiler. Hat. 
misli hafiftir ve bunlara nazaran ta Bitler geldiği zaman bunların teş. 
balık, bir et değil, bir yemiştir. kilatları tamamiyle lağvedildi, hep. 

; 

Hem, boynuzlu hayvanlan eli. si temerküz kamplarına, menfalara 
mizle besleriz, bin zahmetle üret. sürüldüler. 
miye çal1şırız, sürülerini kendimiz Fakat Bitler gelmezden evvel baş. 
çeker, götürür, soğuktan korur, lı:ran bu gavgada, dahili karışıklık. 
sıcaktan esirgeriz. Onlar bizimle Iarın öniine geçmek, ikinci bir ihtila. 
yaşıyan, dizdize, kucak kucağa, bir le meydan f vermemek için Liberal 
arada ömür sürdüğümüz hemen he.. Demokratlarla, Sosyal Demokratlar 
ınm bize benziyen mahluk- birleştiler. Bu birlik 1918 den 1932 

Bizim gazetenin, haftada iki gün Aristo İstanbulun palamut balık. !ardır; sevişiriz bile ... Halbuki ba. ye kadar devam etti. Fakat bütün 
b. · · d" ·· ı d' w · · lıklar başka bir muhitte, bizim ne- bu devrelerde Almanyanm i~i muh-

balık yenilmesi lüzumu üzerine lannı - ızım şım 1 soy e ıgımıze telif grevler., ihtilallerle çalkandı. 
yazdığı fıkrada, hemen hemen her pek yakın olarak palamides adıy· fes alamayıp boğulacağımız bir . Bıı sıralarda Bitler fırkasını kul'. 
tarafı denizle çevrilmiş olan istan- la- sena etmiştir ... Roma füozo. yabancı kainatta, kendi kendileri. mnkla meşguldü. Nasyonal Sosya. 

bul şehri halkının bir yılda adam Yfuunvaenrılnareıntakbei:td~l~:y· le Pltlı.ı~~ ne yaşarlar, adetleri adetlerimize, Jizm memleketteki hoşnutsuzluktan, 
başm.a ancak bir buçuk, iki kilo vücut teşekkülleri teşekküllerimL iktısadi buhranlardan, sarsıntılardan, 
balık yediği haberi elbette gözü- ilimlerini de hiç sevmediği halde, ze benzemez. Önümüze kendilikle. Vcrsay muahedesine karşı duyulan 
nüze çarpmış, belki de meşhur: hakikate muhabbeti eski Yunan. rinden gelirler, kesip kan dökmiye isyandan istifade ediyordu. Versaya 

O mahiler ki derya içredir, der. lıkıra nefretinden üstün çıktığı hacet bırakmadan dünyamıza çı- muhalif olan askerler Faşizmle bir. 

b·ım z1 için İstanbul bahklannm pek lez. kar çıkmaz ölürler. Kuzu, koyun, leştiler. Leder, Nasvona) Sosyalizmin 
yayı ı e er... ld " d b d k k . . . b. " 

zetli o agunu, hem e ura a tavu • yeme • ınsan ıçın ıraz nazariyelerini kurdu. Yıldırım grup. 
mısramı bu vesileyle bir kere da- balıkların ~abuk ürediğini yazmış. yamyamlık sayılabilir. Fakat ba. tarı teşkilatlandmldı. 1923 te Hit. 
ha hatırlamışsıruzdır. tı... En meşhur coğrafya alimi lık, hiçbir hususta insana kara- ler, Lüdendorfla beraber, Sosyal De-

İstanbulda oturup ta yılda üs- Strabon da İstanbul limanında pa- bet arzetmiyen bir mahlilktur, ya. mokrat ·hükfunetini yıkmak için bir 
tüste yalnız bir kilo balık yemek lamut adını alan bu meşhur balık- hancıdır ve zaten mahlilkatın nisr darbe yaptı]ar. Fakat bu hareket kiiL 
(çünkü bir kilonun üst tarafının ların, Azak denizinde ancak yu. beten en iptidaisinden olduğu için leye dayanmadığı için akim kaldı. 
yemek değil, rakı sofralarında me- murta halinde denize dökülerek, elem, ıztırap, aşk gibi yüksek his- o zaman bu darbei hükumeti yapan 
2e olduğu şüphesizdir) deniz için. Trabzon limanının önüne geldik.. lere etini yediğimiz bütün kara Bitler ve Lüdendorf cezalandırılma-
cle yaşadığı halde denizi bilmiyen leri vakit minimini hamsi balıkla. hayvanlarından daha az sahiptir, dılar. Bundan sonra da Nasyonal 
baJık gibi olmak demektir. n oldukları, d;ına sonra bUyu""ye B' ı h b 1 k b' k t 

ınaena ey a ı çı ır asap an Sosyalizmin muvaffak olması j,.fn 
İstanbulda tutulan balıklardan b .. ·· G' s· ·· ·· de 3' uyuye ıresun ve ınop onun n daha yufka yürekli ve balık avcısı kütleyi arkasına alması icap ettiği 

bizim burada ragwbet edebildig~imiz g erek K zkule 'nm· altmdaki eç • ı sı bir kuş avcısına nazaran daha mer. anlaşıldı. 
miktardan pek çok ziyadesinin kayadan korkup Haliç içerisine hametli sayılabilir. Nasyonal Sosyalistler hareketleri. 
başka mem1eketlere -.Amerikaya kaçtıklarını -İstanbul balıklannın ni yürütmek için köylüyü, küçük sa. 
kad ..... - ihraç edilmesi de gösterir verdiklen· kadar lezzetle ha-~ye 

..... - lAö nayicileri, ameleyi teşkilatlandırnıı. ki İstanbulun bütün dünyada en etmişti 
dır v~ ' ya başladılar. Bu milli diktatörlüğün 

meşhur mahsulü balıkları · a- O büyük adamların zamanla- bir ismini de sosyalist koymalarına 
Ha I- d balik .. · 1--ıt çeşit bakımından İstanbulun d b d balık ··nd k ya ın e yan , yat. ın- aıö nn a W'a an go erme sebep işçileri de içlerine alabilmek 

balıklan Akdenizin balıklarına çı.. · · · d"k' 'b" t·· ı·· san bir deniz kızı yaratan ıçm --şım 1 1 gı ı- mo or u ge- içindi. Bundan sonra Yahudi aleyh. 
cedlerimize hak ver~emek kabil kışamazla.r: İstanbul Boğazında miler olmadığından burada balık. tarlığı, kapitalist aleyhtarlığı, Ver. 
mi? Denizin beslediği ve süslediği ve Çanakkale Boğazında ancak alL lan tuzlıyarak gönderirler, yahut say aleyhtarlığı başladı. 
kız, şüphesiz ki kızların en güzeli ınış bir çeşit balık sayılabildiği hal- balıkları ezerek salça yaparlar, o. Bitler işsizliğe, iktısadi buhranlara 

de Akdenız. deki balık ,.eıı.itlerinin .. den· 1-dı' E ki R l ı İktısat cı"hetm' den ı'se her halde olmalıdır; kız, ancak denizden çık. 3' -s nu gon r..... · s oma ı ar • çare bulmak, Büyiik bir Almanya 
malıdır, deniz, onun yalnız gözle. sayısı bunun beş misline çıkar. arasında meşhur iki balık salçasın. çiçek bahçemize lale yerine doma. yapmak vaatleriyle iktidara gelmiş. 
rine bir avuç ıslak kumdaki ya. Fakat buna karşılık, İstanbulun dan Muria bizim palamut balık- tes dikmekten daha faydalı bir tav- ti. Fakat mevcut şartlar içinde her. 

balıklan -başka hiç bir yerin ba.. Jarmdan, Garum da gene bizim us- siye, TAN'ın yaptığı gibi İstanbul ·· ffakı t · ı·· gtd" d kut, zümrüt, akile, zebercet, zerre. ti gun muva ye sız ıge ıyor u. 
lıklarında bulunam.ıyan- lezze e. kumru balıklarından çıkarılırdı. t. halkını ve herkesi balık yem.iye F •t Th 'b· • ·ı lerinin karışık elvanını verse ve rı z yssen gı ı sanayıcı er bu ye. 
riyle şöhret almışlardır. kincisine o zamanlarda Hintten ge. te=-iktir. Yüz çeşı"t balıgın~ iki dar · buh nJ k d • tenine incilerin duruluğunu, ada. -s· nı ra ar arşısın a yenı metot. 

lelerine balıkların dinçliğini, saç. İstanbul balıklarının her yerdeki- tirilen baharatla mantarlar karış. sahile vura vura, taşa ta,sa, tıka lar kullanmak, inkılap zamanında 
lerden daha lezzetıı. olması da, ıJdığ d k 1 h basa fasılasız su··rülerle -1·ıp ait ı · t' · k 1 k ld ak Iarına yosunların yumuşaklığını tır ın an us umru sa çası em • ....,. "'' - yapı an ıç ımaı ımun arı a ırm 
Şüphesiz. İstanbul Bogaw zı suları. ol d k tig·i bir Bog·aziçine malik olan mem ı"stı""'ol'lardı Ay · d ·· d koysa yetişir. Halbuki uskumruya , daha makbul tut ur, hem e ço •• · nı zaman a gun en 
.,_ çok tuzlu olmamasından ileri le ketin her şeyden evvel, bir ba.. gu·· ne kuvv tle · • h k u ri d o rengi ve istakoza o eti bahşeden ......... pahalı satılırdı. e nen ışçı are e e e 
gelir. Bütün Avrupa kıtasında a- lık siyasetine nail olması iktıza e. bunlan kork ttı d N al S cömert tabiat, bağrında sakladığı Bız" ı·m İstanbul balıklarının 0 u yor u. asyon os. 
kan kara sulannm dörtte üçü Ka- der. Balıkhanemizin sefil manza. yalizını' k ti d" k b t hl" deniz kızına neler vermez, bu malı. bul b" b uvve en ırrne , u e ı. 
radenize döküldüguv .. için Karadeni- kadar şöhret masına ır se ep rasına bakınız.. İstanbul balıkha. k k ··k 1 l,.·1-u nasıl bir sanatla, ihtimamla, nl t eye arşı mu emme bir çare olabi. 

UA zin sul"'PI ve oradan İstanbul Bo. büyük alimlerin ° an sena eme- · · w B ylerbeyi sarayı lird" F ·ı Th ı 
ne muhabbetle bezemezdi? ..... len· olmakla beraber, eski zaman nesmı en aşagı e ı. rı z yssen' e beraher dahili 

ğazına gelen sular Ak.denize nis. gibi bir binada v. erleşmiş görmek bir çok sanayicı"len· h · t b" 
adamları İstanbul balıklarının in- · n, arıç en ır "Balık eti" bir kadın vücudünün betle yarıdan aşağı tuzludur. Bun· isterdik; balıkhane emini de bele. çok sermayedarların paralan, Nas. 

t "f" d • ·ı "d" '> " - IA • d d ı t t bul balı.kl sana uzun ömür vediğine, bir de, if ~ıtb· arı ı egı mı ır. ~rımız, P aJ an o ayı s an arı ne diye reisile ayni teşr ata ı.a ı tu. yonal Sosyalist fırkasının kasasına 
nıodasile kadınlan deniz kızı yap- kara sularında tutulan balıklar aşk duygusunu arttırdığına dikkat tulmalıydı. aktı. Hiç şüphe yok ki bu kadar fe-
mıya çalışmıyor mu? Kadın de- gibi pek az tuzlu, ne de Akdeniz. etmişlerdi... İkinci hassanın şöbre. dakarlık, kendi hayat ve menfaatle. 
ni.ze girdiği ve yüzdüğü zaman ken- deki balıklar kadar çok tuzla olur. ti daha büyük olduğundan, eski B alığa ve balıkçılığa ehem - rini temin içindi. Bitler, "Benim 
disine en yakışan bir muhitte bu.- İstanbul Boğazının sulan Kara ve Türk Padişahı Salihattin Eyyubi' - miyet venniye başladığımız Kavgam,, isimli kitabında biltiln 
lur.duğu tesirini hasıl etmiyor deniz sularının ikisinin de hassa. nin de san saçlı dilber cariyelerin gün balıkçı dükkanlarını da bu bunlan onlara vadediyordu. 
mu? Zaten plajda güzel bir kadın larmı topladığı için balıklan, da cazibelerine kapılmamakta inat e- hayvanların güzelliklerile müte. Fakat günün birinde Bitle, Sov-
denize atıldığı zaman bana, daL dünyanın en lezzetli balıklarıdır. den dervişleri bir kaç gün yalnız nasip şekle sokmak şarttır. Biçare- yetlerle anlaşınca bu planlar suya 
ma, artık yerine, asıl yurduna dö- Hem de bu, yeni zamanlarda öğ'. balıkla besliyerek nihayet mağHlp ler o diri etleri, pullu tuvaleteri. düştü, Thyssen'in sarfettikleri para. 
nüyor hissini verir, "Bir daha ge.. renilmiş bir hakikat değildir. En etmiş oldu2'unu duymuş olsanız ge- zinet ve zarafetlerile çürük i~or. lar güme gitti, Bitler bfitiln dünyanın 
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(Ba ı 5 incide) 
talar ve kirli tahtnlıır ustiınde ne 
biçare, ne uygunsuz yatıyorlar. Be. 
YdZ Rus akınında. İstaııbula gel. 
dik'C'ri zaman kötü otellerin de.. 
mır karyolalarınıı mecalsiz ve şe
refsiz duşen grandüşesler gibi! 
Beyoğlundaki Balıkpazannın bir 

kaç yerinde cılalı mermer tezgah. 
lar ve yalaklar üzerine dizilmiş, 
barbunyalara bakarken memnuni.. 
yetlerlnl gözlerinde okurum: "Oh, 
derim, bunlar, nasılsa liıyik olduk.. 
larr mevkii alabilmişler!" Pastır. 
maya kokusunu ve yapışkanlığını 
kapatm:.ık için şeffaf kagıttan me. 
deni bir kılıf geçirerek Çin "man. 
deren" lcrıne benzettiğimiz ve rrwy 
vaların üstüne tüller örtüpı Hint 
rel·kaselcrine çevirdiğimiz bir a. 
sırda balıkları çürümüş sepetler. 
le çinko yalaklara koymaklığımız 
ve paslı çengellere asmaklığımız 
doğru degildir. Taze bir kalkan 
bnlıgı, bence, o misilsiz eti şerefi.. 
ne antika masa saatleri gibi cam 
kavanozlara konmağa, yahut Ho
livut yıldızıymış gibi yatağına 
krep jorjetten bir cibinlik takılını. 
ya layıktır. 

Taze balık kokuau .. Bu, o kadnr 
güzel, iştah açıci, kuvvet kamçıla.. 
yıcı, enerji ve hayııt arzusu veri
ci bir orijinal rayihadır ki, henüz 
bir parfom ş~inde niçin yer ala. 
mamıştır diye §!lŞDnm. 

Tı:tünü, inciri, fizümü, fındığı 
kadaı n.,cden Türk balığı da kon. 
servecilik sayesinde dilnyanın en 
şöhretli ve lezzetli mntalarından 
biri, bir servet kaynağımız olma. 
sm~ TAN'ın haklı arzusu tatbik 
sahasına çıkarıldıktan sonra, lstruı.. 
bulda bir balıkçılar çarşısı tasav. 
vur ediyorum: İki tarafına somaki 
sütunlarla süslü zarif dükkanların 
dizildiği geniş, ferah aydınlık bir 
cadde ... Bütün tezgahlar ciHilı mer 
merden oyulmuş ve mermerler buz 
dolaplarının kalın camlarile çev. 
rilmiş .. Balıklar, cins cins, boy, 
boy, renk renk, gayet hoş şc!<ilde 
istif edilmiş, gözleri parıl parıl, 
kuyruktan dimdik, kulaklarının i. 
çi kıpkırmızı.. Hatta deniz suyu 
doldurulup tulumbalarla birteviye 
dcğişt.rilen havuzlarda cnnlıları 

bie var; azametle kuyruk sallayn
rak, dönüp dolnşıyorlar, müşteri. 
lerc "Al beni, yut beni!'~ maruısı.. 
nn nğızlannı açıp ~apıyorlar ve 
birden irkilip elli/eli cilveli kaçı
yorlar. Ortalıkta ne kan• lekesi, 
ne kırpıntı, ne koku ... Büti.in du. 
varler çinilerle örtülü ve tahta kı. 
sımlar rlpolen ile boyalı, pırıl pı
rıl, göz alıyor. içerde, arzu edtllnce 
aldığınız balıklan temizleyip pi. 
ş•rilmiye hazır olarak size verecek 
küçük birer ameliyat odası, otoma. 
tik d1etlerle, bol sudan geçirerek 
pulunu gideriyor, karnını tenılzli. 
yor. :ıyırıyor, kesiyor, kurutuyor, 
paketlere koyuyor .• 

H u1asa öyle bir paznr yeri, bir 
fuar, bir daimi ekspozisyon 

ki, c~i ne eski, ne de yeni dünyada 
mevcut. Seyyahlann ilk işi koşup 
burannı görmek ve caddenin ile
risindeki yalnız balık pişiren §ık, 
havadar, çiçekli ve müzikli lokan. 
talara can atıp nefis balık şarapla
rile karınlarını doyurmak, ayni za. 
manda kabiliyet ve maharetimizc 
de parmak ısırmak! 

Bir hayal? 
Fakat bu hayal tstanbula ne ka

dar yaraşıyor, İstanbul için haki. 
kati ne kadar andırıyor! 

Bcraet Eden Kadın 
Çatalca sakinlerinden Havva is

miru:le bir kadın kocası Mustafayı 

öldürmek maksadiyle yiyeceği yo· 
ğurda zehir katmaktan ve bu yoğur
du kocasına yedinnekten suçlu ola· 
rak Birinci Ağırceza Mahkemesine 
verilmişti. 

Havvnnın duruşması dün bitiril 
miş ve yapılan muhakeme neticesin. 
de Havvanın ikocasını zehirlemek 
maksadiyle hareket ettiği sabit görül 
memiş, beraetine karar verilmiştir. 

bac:ına bir fcHikct kesildi. Jih:ıyct 
ı~ritz Thysscn de memleketten kaç
nııya mecbur oldu. 

Hayatın şu garip cilve ine bakın 
ki, Göri.ng'in gazete inin aşında 
• Bütiin dünya isçileri birleşinh~,, 
<'rlin Jıa ı yer aldı: Hu ncip deği ik. 

likelcrin karsısında Thy sen llitlcrc 
na ı1 kızmaz? Kendi yetiştirdiği, tat
lı ninnilerle biiyüttiiğü, beslediği ço. 
cuğun, yediği ekmeğe bu kadar kü[
ran etme ini, C\ veli babasını mcm. 
lckcttcn kaçacak hale düşiirmcsini, 
Thvsscn nnsıl affeder? •• 

Kim kimi aflcdcck bilmiyoruz am
ına. tarih bu harbi nCfetıniyc0cktir. \,;\ 

<).. li' . "' . 
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Ba y pı alıd r 
• • ye eş ıya 

aza ı 

etkiklere a 

mz 
1 rak 

Haf tada iki gün halka balık hntta hiç değişmez. Böylece halk ta 
yedirilmesinin temini etrafında- balık fiyatına alışmış olur. Kalkan 

balığının buzhanelerde 20 gün tnzc.. 
ki neşriyatımız her tarafta ge- liğinden hiç kaybetmeden saklana. 
niş alaka uyandırmıştır. Başta bileceği iddia edilmektedir. Diğer bil
Belediye olmak üzere a1akadar tün balıklar da 10 gün dayanabilir. 
makamlar bu fikir üzerinde tet- ler ki, balıkçılar bu kadar zamana lü. 

zum olmadığını söylüyorlar. 
kikata başlamışlardır. Erı çok yenen balık 

Vııli ve belediye reisi Lütfi Kırdar En çok istihliık edilen balık cinsi 
bu hususta esaslı tetkikat yapmasını 
belediye iktısat mtıdürü Saffete cm.. çirozdur. Altıkadarlar bunun başlıca 

sebepleri arasında çirozun muayyen 
;.rctmistir. Balık günleri ihdası fikrin. bir fiyata malik olmasını gösteriyor-
.den balıkçılar da çok memnundur- lnr. Bu da taze balık fiyatlarında is
.hır .ve dün bir muharririmizc bu el- tikrar lüzumuna bariz bir misaldir. 
hctın tah_akkuku için icap eden ko. Balık cins.inden belli başlı ihraç mad 
l~ylığı göstermekten ve hatta feda- desini teşkil eden torik etinin ağırlı.. 
kiu.'Jı~t~ bulu~maktan ç klnmlyecek. ı ğı doluyısilc dahilde istihlıik edile-
lerını soylcmışlerdlr. miyor ve ucuz, ucuz harice gönderi. 

Y e11ecek balıklar palıalı liyor. Sonra "Ton" balığı namı altın. 
Ancak, hiç olmazsa haftada ıfld da, küçük, zarif kutular içerisinde ve 

gün halka balık yedirilmesinin te- taze olarnk sattığımızdan nisbet ka. 
mini etrafındaki tetkikatrmız sırasın.. bul etmiyccek kadar pahalı olarak • dn bazı kimselerin makul mütalanla- ithnl ediyoruz. Bu da konserve fab. 
rlle knrşılaştık: rikası açılması lüzumunu ortaya koy 

"Hafta.dı1 iki gün değil, Slk sık ba. maktodır. Konsen•e fabrikası mese.. 
lık yemek güzel şey nma, buna im. lesi senelerce evvel bir etüd mevzuu 
kfın var mı? Yenecek bnlıklar ateş idi. Bugün bu ihtiyaç daha şiddetle 
pahası! Memlekette torikten ucuz hissedilmektedir. 
balık bulmak mümkün değil .. " Balık istihlakinin sahil şehirlerine 

Bu mütalfra doğrudur. Kış mevsi. inhisarı da ayn bir meseledir. Ana. 
minin makbul balıklarından lüfer 40- dolu balığa daima hasrettir. Soğuk 
80 kuruş ara~unda oynar. Bugün bol hava tertibatını havi nakil vasıtaları 
balık çıkar 40 kuruşa satılır. Yarın olmaması Anadolulu vatandaşlan bu 
pek az balık tır.tulur, fiyat birdenbi. mugaddi yiyecekten mahrum etmek. 
re 80 kuruşa yükselir. ljele lokanta. tedir. 
larda bir tek lı.if.cri asgari 30 kuruş. Beledi11e tetkikata başladı 
tan aşağı yemek mümkün değildir. Vali ve belediye reisi Lutfi Kır. 
~yni mevsimde az:anan uskumrunun d:ırın emrile belediye iktısat müdür. 
kilosu 20 ye kadEl.l' iner. Fakat bu lüğü haftada iki gün halka balık ye. 
ucuzluğa mevsim zarfında ancak iki dirilmesinin temini meselesi üzerin. 
veya üç gün rastlanır. Bahara doğru de esuslı şekilde tetkikata başlamış. 
çıkan kalkan ateş pahasıdır. Bugün tır. İktısat müdürü bu hususta balık. 
bile kilosunu 40 kuruştan ucuz al- çılarla da temas edecek ve tetkikatı. 
mak mümkün değildir. Yarın az ba. nı kısa zamanda bitirerek neticeyi 
lık tutulursa fiyat birdenbire sekse. valiye arzedecektir. 
ne, yuze çıkar. Barbunya daima 200 Liitfi Kırdar, dün, bu hususta fik. 
kuruştur v onun kü üğü tekir yüz rini soran bir muharririmizc şunları 
kuruştan aşağı satılmaz. söylemiştir. 

Buzhane lazım "- Fikir güzel. Fakat tahakku-
Bu pahalılığı balıkçılar da ınkar 

etmiyor, hatta şikfiyette bnlunuyor. 
lar. Şu halde ne yapmak lazım? Tet.. 
kikatımız buzhane yapılmasının bu 
işi halledeceğini göstermektedir. 1. 
zah edelim: 

Bazan o kadar çok balık Ç'lktyor 
ki, fiyat derhal düşüyor, satılan sa. 
tılıyor, gcrl kalan binlerce kilo balık 
ertesi ve daha ertesi güne kadar beş 
para etmiyor. İki gün sonra az balık 
çıkıyor, fiyat yükseliyor ve satış a
zalıyor. Halk balığın pahalı olmnst
na o kadar alrşmıştır ki, ucuzluktan 
haberi olmuyor. Çünkil 24 saat b~ 
derece fiyat değiştiren gıda maddesı 
yoktur. Halbuki buzhaneler olduğu 
takdirde balık bol çıkıp ucuzladığı 
zaman satılamıyanlar burnda sakla
nır ve ertesi gün balık az tutulursa 
fiyat yüzde elli nlsbetinde yükselmez 

kuna imkan olup olınadığı tetkike 
muhtaçtır. Bunun için iktısat müdür 
lüğüne esaslı tetkikat yapmasını bil
dirdim. 
Mısır çarşısını icap eden tamirat 

ve tadilat ile hal vaziyetine sokaca. 
ğız. Burada tamirata başlar başlamaz 
kabzımallar, balıkçılar için yerler ay 
rılacak, maliyet fiyatları tesbit edi:e
cek ve satışlar kontrol edilecektır. 
Buzhaneye ihtiyaç hissedilirse bu da 
temin olunur. Bütün bu cihetler tet. 
kikatımızın vereceği neticeye bağlı. 
dır." 

Belediye iktısat müdürü tetkikatı 
sırasındo halka iki gün nzami nisbet
te ucuz balık satmalan için Balıkçı
lar Cemtyctile temaslarda bulunacak 
tır. Bu cihet tahakkuk ederse buzha. 
nelerin açılmasından evvel balık 
günleri ihdas edilmiş olncaktır. 

r--·-A·s·İ<, ... _ _..E_R __ L .. --,-··-İ<-··-·---ı-ş-L-··-E-··-·-·RT .. ·--··--ı 
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Bcılkta;·-;;kerllk Şubesinden: Emekli 
f stihk~m binbaşısı Erzurumlu 305 do
ğumlu Ahmet of:lu Mevlııt Bulutlar ile 
8 ncl sınıf hesap memuru Taıkl5prülü 
Mehmet oıtlu Rastt Günllr'On hemen ~
beınizc müracaat etmeleri f.Uın olunur. 

Q 

OıkOdar Askerlik ş. Bık. lı!jındın: 

ı - ı Haziran 940 do Glılhone; GümOş
suyu ve Haydarpaıa haııttmclcrlndc birer 
g15nu11Q hnstabnk.ıcı ynrdııncı iıemıirclcr 

kursu açılacaktır. 
2 - Bu kursa yirmi ya:ıından kırk ya

flna kadar olan bayanlar kabul edilecek
tir. 

3 - Kursa tstırak edecekler arn!tndn 
ınraslle lise, orta, ilkokul tahsilini ikmal 
edenler terdh edlleccktlr. 

4 - Tahsll i8rmemlş olanlardan okur 
yazar bulunnnlan kabul edilecektir. 

5 - l{urs müddeti on hnft.ı:ı d vam ede
cek vo bu müddet zarlındo on bcs gün 
devam etmly<'nler imtihana kabul cdilmt
yc:-ek lklrıcl devreye bırakılacaktır. 

6 - Kursa iştırnk ederek muvaffak o
lanlara nyncn blr hnkkı ruçhaniyet ve
rilecek tir. 

7 - iıbu kursa ııtıral~ etmek istfyen-

SalClhaddinieyyubi 

terden şubemiz mıntakasında bulunanlnr 
GUbcye derhal mürnca t ederek, adres ve 
lslmlerinl knydcttlreceklerdlr. 

8 - Fazla mahimat almak lstlyenlcr 
Şubeye mOracn:ıtlarında kendilerine ay
nca iznluıt verilecektir. 

• 
EmlnlSnO Aıkerllk Şubeılnden: 

ı - Hnrlzan 940 tarihinden itibaren 
GQlhane v GümOısuyu ve Hnydorpaıa 

hastanelerinde çalış:ıcak hutabakıcılık ve 
hemşire kursuna g5n0llü olarak talip ola
cak 20 - 40 ya5ları arasınd:ıkl münev
ver bayıınlıırın kayıtlarına başlanmıştır. 

2 - Kurslara iuUrak ihtiyar[ olmakla 
beraber, vatani blr vazife ve borçtur. 

3 - Kurs müddeti iki buçuk aydır. Her 
gtın kursa devam s:ınUeri öftleden sonra 
saat 14 ten 17 ye kadardır. 

4 - Talip olanların kayıt ve kabul iş· 
der. Müracaat s:ınUerl cumartesi günleri 

dr. Mürııcaııt saatleri cwnartcsı günleri 
hariç her sün oğlcdcn evvel snnt 9 dan 12 
ye kadardır. 

5 - Talipkrln Şubeye mOrnconUarında 
nil!us cilzdanlarile iki adet vesika fotog
:raflarlle beraber celnıelcri. 

GÖZ HEKiMi 
NURi FEHMi AYBERK 

Haydarpnş:ı NOmunc haııtanm gl52 
mütchaJ.tıı ı İıtanbul belediyesi kar
şısında saat (3) ten sonra. 

Yazılnnmı:ı:m çokluğu yUdlnden 
bu tefrikamızı bugUn koyamadık 

Okuyuculnnmızın bizi mazur göre 
ccklcrini umarız. 

Tf'lcforı· ?3212 
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TAN 

• • orveç ar ının 

asi ve Askeri 
hemm· eti 

(Ba ı 1 inridcl 
gösteren emareler olarak telakki e. 
dilmektedir. Fnkat Norveç işgalinin 
bir ikaç günde bitmiyeceği ve Alman
yanın burada uzun müddet meşgul 
olmıya mecbur olacağı anlaşılınca 
bütün bu planı.: r suya düşmüştür. 
Almanya Norveç cephesini kapatma. 
dıkça yeni bir cephe açmıya cesaret 
edememiş, İtalyan matbuatı lisanını 
değiştirmiş, ve alınan tedbirlerden 
vn?.geçilmiştir. 

Norveç harbinin ikinci neticesi, 
şimdiye kadar Almanynyı tah. 

rik etmekten korktukları için, kendi 
toprnklannda bulunan Alman ~sus. 
}arına 'Ve gestapo njanlnnna karşı 
müsamahakar davrnnan bitaraf dev
letlerin, birdenbire Almanyaya kar. 
şı cephe alınalan, ve bu Alman tah. 
rik unsurlanndan memleketlerini te. 
mizlemiyc teşebblls etmeleridir. Bu 
hudisenfn ehemmiyetine bilhassa işa
ret etmek lAzımdır. Çünkü bu htıdi. 
senin bize gösterdiği hakikat ~udur 
ki, bitarafların gözü Norveçtedir. 
Müttefiklerin buraya sürnUe milda. 
haleleri, ve Şimalde bir cephe kur. 
mıya karar vermeleri bitaraflar üze
rinde teşci edici bir tesir yapmıştır. 
Müttefiklerin Norveçtc galebesi, bü· 
tün bitaraf mcnileketlerin demokra. 
silere karşı olnn temayüllerini daha 
açıkça meydana vurmalarına sebep 
olacaktır. 

Norveç harbinin aSkeri ve strate. 
jik ehemmiyeti de siyasi ehemmiye
tinden az değildir. Almanyanın Nor. 
ve~i işgale teşebbüs etmesi, daha zi. 
yade askeri ve stratejik bir mahiyeti 
haizdir. Almanyanın gayesi Norveç 
sahillerine sahip' olarak buralarda 
kuvvetli hava ve deniz üsleri vücude 
getirmek, ve bu sayede Şimal Deni
zinde müttefikler donanmasının Üs· 
tünlüğüne bir nihayet vermekti. N orveç harbinin bu askeri ve 

stratejik ehemmiyeti hakkın. 
da Le Temps gazetesinin askeri mu. 
harriri diyor ki: 

"Almanlar bOtlın Norveç sahlllerine ve 
Danimarka toproklorınn htıkJm olurlars:ı; 

Simall Allas Okyanusunda üstün bir va· 
zlyetc sahip olabilirler. O vakit, bu Os
tunlUklerinc güvenerek derhal İsveçe tes
lim olmasını teklif edecek, ve mUttcfiklcr 
f svcçe hiçbir suretle yardım edemlyccck 
vaziyete düşeceklerdir. Oslodan, Narvike 
kadar bütün Norveç llmnnlarına, ve Bal
tıktan AUns Okyanusuna kndar bOtOn şi
mendifer yollarına sahip olan Almanya, 
tesis edeceği kuvvcUi havn ve deniz Osle
rl sayesinde müttefik donanmalnnnın bu 
sahillere yannsmuına mdnl olabllccektlr. 
Bu dn, milttdiklcrin Almanya etrafında 
tesisine ça!ıştlkları ablokaya bil.yük bir 
darbe teskll edecektir. 

"Fakat mOltcfik kuvvetleri Almanlnrı 
Norveç topraklarından çıkarmıya muvaf
fak olurlarsa, müttefiklerin Şimaldeki va
zly<'tlcrl çok daha kuvveUcnecek. ve Al
manların Şimal dcntzlndeki yollan tama
m<'n kesilmiş olacaktır.,, 

Görülüyor ki Norveç harbi, sade. 
ce İsvcçteki demirlerden Almanları 
mahrum etmek meselesi olmaktan 
cıkmı , bütün harbin akıbeti üzerin
de tesir icra edecek bir ehemmiyet 
kazanmıştır. 

Alm n •• ucumu 

(Başı 1 incide) 
Norveçlilerin Bergenin 160 kilo. 

metre kadar şnrkında Nes civarında 
mukavemet etmekte oldukları, bu
nunla beraber Almanların Nes'in 80 
kilometre batı cenubunda kflln Tiry 
koyuno. giden demiryolu üzerinden 
Ncs istikametinde ilerlemekte olduk. 
lan bildirlliyor. 

Amsterdam, 27 (A.A.) - Tromsoe 
Norveç radyosu dün akşam halkı 
sükunete davet etmiş ve Alman1arın 
kontrolü altnda bulunan Norveç rad. 
yolannın neşriyatına inanmamnk la. 
zım gelciiğini bildirmiştir. 

Speaker, Norveçc yeniden İngiliz 
kaç münferit milfereze kaldığını, 
bunların da her taraftan Norveç kuv
vetlerile müttefik kıtalar tar~fından 
muhasa~a edildiğini ilave etmiştir. 

Spc:!ker, Norveçe yenllen İngllb: 
kuvvetleri ihraç edilmiş oldutunu 
ve b~ınl:ırın arasında Hindistanda 
hizmet Ptmiş olnn ihtiyat ordusunun 
dağ kttaları da bulunduğunu söyle. 
miştir. 

ZIS. 4 - U'ılU 

Berlinin Ele Geçirdiği Vesika/ar 

Ribbentrop 
Diyor ki: 

(Başı 1 incfde) 
maye tedbirleri sırasında, bitaraf 
Norveçe İngiliz kıtalan ihracı ta. 
savvuru hakkında çok mühim vesi. 
kalar da ele geçirmişlerdir. 

41man kıtaatı Lillehammer'de 
140 esir aldıkları vakit ayni zaman. 
da umumi harekat planını da ve 
muhtelif askeri emirnameler de ele 
geçirmişlerdir. A fıkrasında neşre. 
dilen bu emirnameler, Norveçe İn. 
giliz ihracının Alman mukabil ted. 
birinden haftalarca evvel hazırlan. 
mış olduğunu ve sefer kıtalarının 6 
ve 7 nisanda harekatına b~lamış ol. 
duğunu göstermektedir. 8 inci tabu. 
run 7 Nisan tarihli harekat emri, bu 
taburun daha me.z:kur tarihte Sta. 
vanger'e çıkmak üzere Glasgow krtı
vazörü ile yolda olduğunu ispat cdi. 
yor. · 

Pliin da gösteriyor ki, Lcfcester 
olayının birinci taburunda Norveçc 
ihraç P.dilecek kıtalar vardı. Emir
lerde mevcut 457 şifresinin Stavan
ger'i gösterdiği bu vesikalardan öğ. 
ren ilmektedir. 

Bu vesikalar, Almanya mukabil 
darbeyi indirmeğe karar verdiği za. 
mıın lngiliz kıtalarının yolda oldu. 
ğunu gösteren inkar kabul etmez de. 
lillerdir. Vesikalar, müteakip bir 
tebliğle neşredilccektir. 

İngiliz ihraç hareketi ihtimamla 
hazırlanmıştır. Narvik'e giren müf. 
rezeler Narvikte telgraf kodları ve 
İngiliz sansilrü tarafından tanzim e
dilen mühim mektuplar bulmuşlar· 
dır. 

hıraç, ftıgiliz - Fransız memurla. 
nnın casusluğu ile ihtimamlı bir su. 
rette hazırlanmıştır. Diğer taraftan 
Oslodaki Fransız deniz ataşesine ait 
vesikalar bulunmuştur. Bu vesikalar 
batı devletlerinin Norveci büyük bir 
casus şebekesiyle çevirdiklerini ispat 
etmektedir. Norveçin bütün mühim 
limanlarında konsolosluk memuru o.. 

Müttefikler 
Diyor ki: 

(Başı 1 ındde) 
mışlar ve en belli başlı mevkileriıt 
müdafasız bir surette ele düşmesine 
sebt:p olmuşlardır. 

Almanlar istilaya 9 nisanda bat 
ladıklan halde, 5 nisanda harekete 
geçtikleri sabit olmuştur. 

Bütün bunlar, Alman istilfisınıJl 
eskiden hazırlanmış olduğunu apac:ı.1' 
gösteriyoı ve Von Ribbentrop tara
fından bugün yapılan nümayişin boŞ 
bir gösterişten ibaret olduğunu is
pat ediyor. 

Harp Konseyi 
Yine Toplandı 

side, Sir Samuel Hoare, Fransa na. 
mına Başvekil M. Reynaud, General 
Gnmclln, Amiral Darlan vesair ze. 
vat iştirak ettiler • 

Neşrolunan resmi tebliğde 
konsey içtimaında muhtelif InC• 
selelerin konuşulduğu ve bu mesele
lerden km

0

ası muhtemel olan bil· 
tiln inkişafların nazan dikkate alı~ 
dığı bildirilmektedir. 

Konseyin içtimaına Polonya ve 
Norveçin Londra Sefirleri de iştirak 
ettiler. Resmi tebliğin metni şudur: 

''Kısa bir toplantıda, Konsey, harp 
vn:ıiyetinin dof,rurduğu birçok me
seleleri ltt~fnkla hnllctmiştir. Kon. 
scy, yakın bir istikbalde, çıkabile
cek muhtelif me clelcri de tetkik 
eylemiş ve bu meselelere karşı 
koymak için tasavvur edilen ted
hirlcrden knydı mal\ımnt etmi§-
tir.,, 

• 
Orduya son ynpılan davettenberl 

20 yaşına basan gençlerle 1939 sene
si içinde 26 yaşına basanların kayıt 
muamelelerine bugün b~lanacaktır. 

Jarak gösterilen eSki İngiliz deniz su· .................... .. 
baylan vardı. Bu ajanlar Oslodnki 
Fransız ve İngiliz deniz ata§elcriyle Dr. Hayri Ömer 
tesriki mesai ediyorlardı. ZOhrevt ve elit hastalıkları mUtehaa· 

Fransız deniz ataşesi, Norveç aske. sısı. Öğleden sonrn Beyoğlu Ağaca-
ri makamlarının "Finlandaya kıtaat mi knr!;lsında No. 133 TC'lf'fon· 43585 
nakli,, vesilesiyle bu casusluğa yar· 11.iiiilİİİlıliıİİİİİiiiiıiiliiıııiiiiiilıiııiıiİlll• .. •• 
dmıa ikna edildiklerini bildirmekte. 
dir. 

Vesikalar gösteriyor ki, Norveç 
hükumeti bitaraflık vazifesini yap. 
manuş, Norveç kara sulannı suiistL 
male müsamaha ve İngilizlerin ihraç 
projelerine müzaheret etmiştir. 

Norveç hariciye Nezaretinde bu. 
lunan vesikalar Norveç hükumetinin 
bu hattı hareketini ispat etmekte· 
dir. 

Ribbe11trop'wı beyanatı 
Ribbentrop beyanatında, Almnn

yanın muttefiklerle sulli halinde ya
şamağı arzu etmesine rağmen, İngiL 
tere ile Fransanın 3 eylUlde Almanya 
ya harp ilan ettiklerini anlatarak har 
bin tarihçesini yapmış ve Garpta AL 
man seddinc karşı direkt bir hücu. 
mun imkansız olduğunu bilen müt.. 
tetiklerin Polonyada muvaffnkıyet. 
sizliğe uğrayınca Almanyanın hak
kındnn gelebilmek için imkanlar a. 
raştırdıklarıru, bunun neticesi bita. 
rafları kavganın içine çekerek harp 
sahnesini başka tarafa götürmiye 
gayret ettiklerini söylemiş, Chur
chill'in 21 kanunusanideki sözlerini 
hatırlatarak bu iddiasını tevsika ça. 
lışmış ve demiştir ki: 

"31 kanunusanide, Chambcrlaln, 
alakasızlıklarından dolayı bitaraflnrı 
şiddetle takbih eylemiştir. 4 şubatta, 
İngilizlerin bitaraflığı açık bir tarz. 
da ihlfıl etmelerinden ve Alman Alt.. 
mar vapuruna hücum eylemelerin
den sonra, Chambcrlain, bu hadise
nin bitnraflığıq teknik bir ihlali de. 
mek olduğunu müşahade etmiştir. 

27 şubatta Churchill, bitarafların 
hukukunu düşilnmekten bıktığını 
söylemiştir. 20 martta, İngiliz Hnr
biye Nazın Stanley, İngilizler, bitn. 
rnflann hukukunu tanımamak fay. 
dalıdır doktrininin muti talebeleri ol. 
muşlardır, diye beyanatta bulunmuş_ 
tur. 

30 martta, Churchill, Gnrp devlet
lerinin, hayat memat mücadelelerin. 
de, meşru mukavelenamelere mer. 
but kalmaları doğru olmadığını blL 
dlrmiştlr. 

Alman Hariciye Nazırı, burada di. 
ğer İngiliz ricalinin bu hususa dair 
sözlerini birer birer zikretmektedir. 

Sovyet - Fin lıarbi 
Ribbentrop, bundan sonr~ Fin -

Sovyet harbi esnasında müttefikle. 
rin İskandinnvyn arazisini hareket 
üssü yapmak istemelerine sözü nak
letmiş. Bu ciheti uzun uzadıya an
lattıktan sonra beyanatına devamla 
demiştir ki: 

Alman kıtalannın Norveçte ele 
geçirdikleri ve ikalar -ki bunlar. 
dan müntehao ufak bir kısmı buaün 

~r~ilme.kteclir- İngiliz ve Fren. 
sızların İskandlnavyada müdahalele
rini ne kadar geniş mikyasta hazır· 
lamış olduklarını yeniden ispat eyle
mektedir. Narvikte elde edilen vesi
kalar, İngiliz Entellicens Servis'inin 
Norveçtcki faaliyetini geniş surette 
göstermektedir. 

Entellicens Servis, Norveç sahille
ri boyunca limanlarda, Osloda ve da
hildeki şehirlerde cnsusluk yapmış 
ve İngiliz - Frnnsız seferi kuvvetle. 
rinin ihracı ile Norvcçin işgalini ha. 
zırlamıştır. 

Alman hükumetinin elinde bulu. 
nan ve bfüıhara itmam olunan mal
zemeler sebebile, bu hususta nşağı
daki beyanatta bulunmam icap eder: 

ı - Alman hükumetinin muttali 
bulunduğu bütün haberlerden ve ve. 
sikalardan şu cihet sarih surette te
barüz etmektedir ki İsveç hüklııncti, 
her ne bahasına olursa olsun, btta. 
raflığını muhafaza nrzusundadır ve 
şimdiye kadar bunun aksini düşün· 
dürebilecek hiç bir şey yapmamıştır. 

2 - Alınan hükumeti şurasını bu
gün neşredilecek vesikalarla ispat e. 
derek müşahede eyler ki eski Nor. 
veç hükumeti, yalnız harbin genişle.. 
mesini müsamaha ile karşılamıya de
ğil faknt lüzumu takdirinde faal su. 
rette harbe iştirake ve hatta müza. 
herete hazır bulunmakta idi. 

Balkanlardaki vaziyet 
Ribbcntrop bundnn sonra, sözü 

Cenubu Şnrki Avrupasına nnklede.. 
rek demiştir ki: 

"Finlandada sulhun akdi, Garp 
devletlerini Şimal işlerine kanşınak. 
tan mcnettikten sonra, Garp devlet. 
leri, harbin genişlemesi hedefine va. 
sıl olmak için, hemen derhal yeni 
vasıtalar araınıya koyulmu§lardır. 

İngiliz ve Fransızların durmadan 
Cenubu Şarki A\•rupasını korkuya 
vermek teşebbüsleri, İngiliz servis. 
lcri tarafından Balkanların muhtelif 
mıntakalannda yaptıkları daimi sa. 
botaj gayretleri, Wcygnnd ordusU
nun sefel'berliği vesaire de bu hattı 
hareket üzerinde bulunmaktadır . ., 

Askeri harekat 
Ribbentrop, bundan sonra, 8 ve 9 

nisanda vukubulan deniz ve kars 
hnrekntını izah etmiş, İngiliz kıtala .. 
rının 8 nisanda Nirveçe çıkanlmale 
üzere yolda oldukları öğrenilince, 
harekete geçildiğini söylemiş ve ni
hayet Norvcçteki askeri harekAte. 
geçerek, Elverum ve Hammar'dıt 
şiddetli muharebeler olduğunu, bu
radaki harplere İngilizlerin de işti
rak ettiklerini. fakat burada bir hını ... 
ll esir verdiklerini söylemiştir. 
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ınilli küme maçlarına fstnn. 
e İznıirde devam edilmiş, İs 
llda Galatasaray Muhafızgücü. 
3 ...... O, Fenerbahçe Gençlerbirli. 

- 1 mağlUp etmiş, İzmirde: 
ilctaş Altınorduya 3 - 2 galip 
• \r cfn Altaya 2 - 1 yenilmiş. 
enerbahçenin Gençlcrbirliğine 
'teti, kendisini puvan cetvelin. 
'l3. geçirmiştir. 

Qtasaray - lllulıafızgücü 
el stadında ilk karşılaşma Ga. 
~Yln Muhafızgücil arasında o'L 
~inin idaresindeki oyundu tn
~ sahaya şu kadrolarla çıktı. 

tasarny: Osman • Faruk, Ad. 
' l\iusa, Enver, Eşfak • Salim 

ttin, Gündü?., Boduri, Bülent. 
llıafızgücii: Bedri _ Fethi, Ab. 
tlunnn • Hiışim, Ahmet, Ncca
~Turhan. İbrahim, Rıza, Sa. 

gut .. 
~. baştan nihayete kadar Ga.. 
~Yrn baskısı altında geçti. Bu 
~ tazyike rağmen, San • Kır. 
"llr, bazı noktalarda aksadı}ar. 
' arada Faruk sakatlanarak, o. 
terketmek mecburiyetinde kal. 
~ rağmen Galatasaraylılar, 
·ııtn on yedinci dakikasında 
~in ortalamasından istifade 
Snliıhattinin ayağile ilk golü.. 
~andı. 
' inci dakikada, birbirini takip 
Calatasaray hücumlanndan bi. 
Cundüzün şahsi gayretile golle 
~lendi. Ve bu tıra<\P--Faruk oyu-
~di ve sağaçıkta o~amağa baş. 
'le devre de 2 - O Galatasaray 
" neticelendi. 

tl:ıci devrede de Galatasarayın 
~iyeti devam etti. Ve 32 inci 
ır-adn Gündüzün vasıtasile üçiln. 
ı..Ollcrini yapabildiler. Çok geç. 
"°!l Gündüz bir :frikrik atışında 
Ue dördüncü Galatasaray golü

je yaptı. Ve maç ta bu suretle 
O Galatasaraym galibiyeti ile 
erdi. 
etıerbahçe • Gençlcrbfrliği 
' ün en mühim maçı, Fener

- Gençlerbirliği arasındaydı. 
• Lacivertliler yine sahada Fik

ve Ali Rızadan mahrum ola
goründülcr. Gençlerbirliğinde 

l Çcn hafta Ankarada yapılan 
n sonra hakeme tecavüz ede. 

bir hadiseye sebebiyet veren 
in yoktu. Buna mukabil yerli 

eıı.örlerden Selim, takımda yer 
:ıttı. 
lknnlar karşılıklı olarak şu kad. 
arıa dizildiler: 
tncrbnhçe: Cihat • Faruk, Le_ 
•Ömer, Esat, Reşat· Küçük Fik. 
\raşar, Melih, Tnci, Basri .•• 
?onçlcrbirliği: Rahim - Ahmet, 

- Münir Hasan, Hnlit - Mus. 
a, Ali, Ali; Sallıhnttin, Selim. 

un, Şazi Tezcanın idaresinde 
dı. Fcnerbahçelller daha ilk da. 

dnn itibaren oyunda bir hiıkimi. 
kurdular ve hücumlar birlbirinl 
l> ctmeğe başladL 

l.s inci dakikada, bir Fener hücu. 
n Mclihin, muhakkak denecek 

gol fırsatı kaçırdı. Oyun Gençler 
lf sahasında oynanıyordu. Bu de. 

"'tlJ hılkimiyct nncnk 35 inci dakl
~ scıncresini verdi. Melih, topu 
~e yakalıyarak y~ldınm .~üratile 

ler kalesine ittı ve guzel bir 
le ilk Fener goliınü yaptı. Devre 
~ bücumlan arasında 1 - O 

tı. 

lltineı devrede ilk dakikalar mü
"<ııin bir şekil a.\ır gibi oldu. 
O Uncu dakikada Basrinin atbfrr 

Q' kornerde Melih bir kafa vuruşl. 
İaklJnf?la ildncl bl r gol daha ka.. 

llc:iırdı. 2 - o galip vaziyete geçen 
~ ~~rlilcr, bir parça gevşer gibi o'L 
ı~. Bı.ı durgunluktan istifade e.. 
~ 0Pnrler. cRnlandılar ve Fener 

tlsint tazyike başladılar. 
40 uncu dakikada Gençler kalecl. 
bir Fener hucumunda, kalesinden 
~\unsuz bir çıklş yaptı. Melihin 

~l~ kaleden girerken, müdafi topu 
tı.... - dışnn çıkardı. Hakem penaltı 
'«ı.st verdL 
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Galatasaray • JJlulıafızgücü marmdan bir enstantane 

Liğ Macsları Puvan Cetveli 

Takım 1\Iaç G. B. 1\1. A. Y. P. 

Fcnerbnhçe 6 3 2 1 11 7 14 
GalntasarnY. 6 3 1 2 12 7 13 
Gençler 6 3 ,__ 3 17 13 12 
Vefa 6 2 
Altay 6 2 
Be iktn 6 2 
Altın ordu 6 2 
Muhafız 6 2 

Esat attı. Kaleci topu çeldi, tek. 
rar yetişen Esat, Fenerbnhçeye ü
çüncü golü de kazandırdı. Bundan 
sonra Gençlerin tazyiki arttı. Soldan 
açılan bir hücumda, solacık sıkı bir 
şütle Gençlerin yegane gölünü yap
tı. Ve maç ta 3, - 1 Fenerbahçenin 
galibiyeti ile neticelendi. 

Hakem Şazi Tezcan bu maçı, çok 
güzel idare etti. Oyun, üzerindc!<i 
otoritesi iyi idi. Oyunun zevkini ka
çıracak her türlü hareketlere mani 
oldu. 

Galatasaray §ampiyon 
Mektepliler arasında yapılım vo. 

leybol maçlarının finali dün Beyo~
lu Halkevinde oynanmış ve merkezi 
kütle birincisi Boğaziçi ile beyaz kii
me birincisi Galatasaray karşılaş
mışlardır. Çok heyecanlı geçen bu 
müsabaka neticesinde Galatasaray 
7 - 15, 3 - 15 sayı ile rakibini 
mağllıp ederek mektepliler voleybol 
şampiyonu ilan edilmiş ve Boğaziçi 
lkincl, Kabataş üçUncü olmuşlardır. 

Ate Der Döndü er 
Mısırda büyilk muvaffnkıyetlerle 

bize altı birincilik, bir Balkan ve l
ki Türkiye rekoru kazandıran atlet. 
terimiz, dün Besnrabya vapurlle İs. 
tanbula gelmişlerdir. 

Müsabakalarda alman dereceleri 
aşağıya sıralıyoruz: 

100 metrede: 1 - Esldnazi (Mı. 
sır) derece 11, 2 - Muzaffer {Türk) 
3 - Balzamidis (Yunan). 

400 metrede: 1 - Gören (Türk), 

skeri Lise ere 

2 2 12 17 12 
2 2 11 16 12 
1 3 18 16 11 
1 3 13 14 11 
1 3 12 16 11 

2 - Cemil {Mısır), 3 - Stratikos 
(Yunan). 

200 metrede: 1 - Balzamidis (Yu_ 
nan), 2 - Muzaffer (Türk), 3 -
Kumyat (Mısrr). 

800 metrede: 1 - Rıza Maksut 
(Türk) doreoe 1.58.4, 2 - Stratitos 
(Yunan), 3 - Tardim (Mısır), 

1500 metTedc: 1 - Rıza Maksut 
(Türk) 4.2,4 Balkan rekoru, 2 -
Markopulos (Yunan), 3 - Mavro 
(Yunan). 

3000 metrede: 1 - Apsaboh (Mı. 
sır), 2 - Mavro Yunan, 3 - Sadık 
(l\1ısır), 

10000 metre: 1 - Absabah (Mı. 
sır), 2 - Ki.ryakidis (Yunan), 3 -
Abdülkadir (Mısır). 

110 manialı: 1 - Faik (Türk), 
2 - Skuyadis (Yunan), 3 - Vofnd
yi (Mısır). 

Sırık: 1 - Tampatopulos <Yunan) 
2 - Taras (Mısır), 3 - Muhittin 
(Ti.irk). 

Üç adım: l - Haciasif (Yunan), 
2 - Keçeciyan (Mısır), 3 - Bozino 
(Mısır). 

YUksck: 1 - Lekoc;as (Yunan), 
2 - Jerfi (Türk),· 3 - Pakitos 
(Yunan). · 

Uzun: 1 - Muzaffer (Tin'k), 2 -
Hıristos (Yunan), 3 - Faik (Türk). 

Cirit: 1 - Sait (Mısır). 2 - Rakos 
(Yunan), 3 - Graçot (Filistin). 

GUlle: 1 - Arad (Türk), 2 - Tri. 
bazof (Yunan). 3 - İbrahim (Türk), 

Disk: l - Tribazof (Yumı.n). 2 -
Sukaraş (Filistin), 3 - Arad (Türk). 

e ı ıyor 
1 - Kuleli, Mnltcpc, Bun::ı asker! liselerinin he?' Qç sınıfınn dn önOmQzdckl 

hnman içinde bnşlnnacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - Alınacak talebelerin liz Türk ırklndan olmast kendisinin ve ailesinin k5t0 

hal ve söhret sahibi olmaması, sıhhl muayenede sağlam çıkmnsı ve yapılacak seç
me sınavında da kazarunası &nrttır. 

3 - Bir sene tahsili tcrkcdenler yaşını bOyfümOs ve kOı;OltmOş olanlar kendi 
okullannın sınıf' geçme sınavında ipka veya bütünlemeye kolanlar yasları boyları 
ve aAırlıldan talimattaki hadlere uygun olmayanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin 61mdl otrumııktn olduktan mekteplerdeki tııhsillerlne devıım et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulunduktan yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kaydOkııbul 63rUıırile mllracnat yollarını öl?renmelerf ve buna ı;:öre de kay
düknbul kMıtlarıru en geç SO Mııyıs 040 a kıdnr tnmıımlıımıs olmnlan l~zımdır, 

S - İsteklilerin sınıf geçme \'CJı\kıılan haziranda bulunduklıın okullıırdRn aske· 
rl llaelerce celbedllecek ve bütilnlcmeye kalmadan sını1 geçenler seçme sınavına ça
ğırılacaktır. 

Asker! lise n ve ın sınınarn ctrmcğe muv:ıtfak olanların 940 vılı kamn1an De
ride askert okullarda yapılacaktır. 

8 - Askeri orta okullarla Musiki sanat ve karngedlklJ erons hazırlama orta O• 
kullarının kaydllkabul ~artlan ve zamanlan lll'TlCa flAn cdllecl'.kUr. l2l521l 

Baro Dun Toplandı SA 
inasızlık, Devamsızlık 
ve Lüzumsuz Talikler 

için Şikayetler Yapıldı 
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Londra 
Nevyork 
Pam 
Mlltlno 
Cenevre 
Amsterdam 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Madrld 
Budnp~ 
BU kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 

5.24 
148.15 

2.9647 
7.5950 

33.5380 
79.4091 
25.2660 

0.97 
1.8125 

l3.43l5 
27.22 • 

0.625 
(Başı 1 incide) 

kimler, biraz fazlaca kalabalık olun
ca binanın sallandığını söylüyorlar 
ve ''Korkuyoruz, korka korka vazL
f em izi yapmıya çalışıyoruz" diyorlar. 
Kadıköy mahkemeleri her sene bin 
lira kira verilerek tutulan bir binada 
çalışıyorlar. 

Adliye sarayının bir an evvel in
şası bir zarurettir. 

.Vazifeye vaktinde 
gelmiyorlarmış 

Mnhkemelerde devam meselesi sa. 
yanı dikkattir. Hakimler, hatta kft
tiplcr, ve hatta kontrol vazifesile mil 
kellef olan müddeiumumiler bile vn. 
zift"lerine vaktinde gelmiyorlar, Sa. 
at onn geldiği halde mahkeme kapı. 
larma dava listeleri bile asılmamıf 
bulunuyor. Bu cihet çok mühimclir. 
Dava saatleri, Adliye Veklıletinin ta. 
mim!erine rağmen tesbit edilmiyor, 
bir saate 14, 15 dava konuyör, saat 
onda mahkemeye çağırılan bir dava 

'sahihi saatlerce mahkeme kapısında 
bekliyor. Bunun sıhhi, iktısadi ve 
içtimai mahzurlan göz önüne alın
mıyor. 

Zabıtnameler okunmuyor, celpna. 
meler noksan yazılıyor, zabıtlar ta. 
rafeync imzalatılmryor, mahkemeler. 
de davacı ile, dava edilenlerin otu. 

, racakları yerler tehalüf ediyor. Hu
lasa tevzii adalete hizmet eden bazı 
cihazlar noksan, bnzı lilzumlar eksik 
bulunuyor. 

İnsanların, servetlerinin, ırzları. 
nın, hatta canlarının, hulasa mukad. 
derntlarının üzerinde rol oynayan 
evrakın ihzar, tanzim ve muhafaza
sına memur olan adliye katiplerine 
az maaş veriliyor, halbuki bunlara 
fazla para vermek, işlerine daha faz.. 
la bağlamak lazımdır. 

1 Bir mühim mesele de kelepçe me. 
selesidir. Yüksek tahsil görmü§, kıy. 
metli bir şahsiyet, veya kıymetli bir 
memur kullandığı otomobille bir ka
zaya sebep olmak suçile tevkif edi. 
liyor, tam 45 kün cürmü meşhut mah 
keme ine el1erinde kelepçe olduğu 
halde getirilip götürillilyor. 

Elinden kaza çıkmış, daha mah. 
kum olmamış insnnların adliyeye 
tevdi edildikten sonra kelepçe ile 
teşhir edilmemelerini istemek hak
kımızdır. 

Devlet mahkemelerin sürünceme. 
de kalmaması için mahkemeleri ço
ğalttı, münferit hakimlik usulünü ka
bul etti, buna rağmen haltı davalar 
hiç lilzumsuz yere bir ay sonraya, 
iki ny sonraya tallk edlllyor. En çe
tin bir davayı bile iki aydan uzun 
bir zamana bırakmak muvafık ol
maz. Hiç olmazsa davalar bir iki ay. 
da bitirilmeli, lüzumsuz talikler ya
pılmamalıdır. 

Ben bu işlerin tetkikini istiyorum 
ve bunların tetkiki için de bir ko. 
misyon teşkilini teklif ediyorum." 

J' atan aleırhlrıde çalı§arrlann 
müdafaaları 

Avukat Vedat Ardahandan sonrn 
avukat Mesut Selen söz alını§, o da 
hulllsaten demiştir ki: 

•·- Bir ndaro, mensup olduğu mil
let ve Ebedi Şefimiz hakkında ağıza 
nlınmıyacak tefevvühatta bulunuyor, 
buna muttali olan gazeteciler, onun 
suçunu nlfıkadarlara duyurmak mnk
sadile neşrettikleri zaman dava aç
mak cesaretini gösteriyor, kendini 
müdafaa edecek bir avukat ta bulU
yor, yine bir gazete memlekette ec
nebi propagandasına mAni olmak 
maksadile neşriyat yapıyor, bu pro
pagandayı idnre eden ecnebi banka 
bu neşriyattan dolayı bu gazete. ~ 
leyhine adU takibat yaptırmak ıstı
yor ve kendi maksadına hizmet ede
bilecek bir avukat buluyor. Bu avu
katlar Türk Cümhuriyetinln prensip. 
Ierini müdafaa eden Türk gazeteci
lerini mnhk\ı.m ettirmek için çalış
maktan çekinmiyor ve çalışıyorlar. 
Bu Türk avukatı için ayıptır. Ben, 
Ba;onun bu avukatların vekaletini 
kabul etmemesini istiyorum. Türklü. 
ğün uli menfaatleri aleyh~~de çalı.. 
şanlar, Türk toprağında, Turk aley. 
hinde çalışmak cüretlni gösterenler, 
maksatlarına alet edebilecek avukat 
bulamamalıdırlar. Vatan hıyanetini 
yapanların mUdafnasını kabul ede
meyiz. Bu husus hakkında do. bir 
karar alınmasını \sterim.'~ 

• Karar 
Mesut Selenden sonra Baro Reisi, 

Hasan Hayri avukat Vedadın temas 

1 

ettiği mevzulara işaret ederek: 
- "Bunlar hepimizin yaralarıdır. 

İdare heyetiniz de bu miltalônlnra iş. 

tirak eder. Komisyon kurulması tek
lifi muvafıktır" demiş, sonra da Me.. 
sut Selenin sözleri için: 
"- Mesut Selen arkadaşımızın 

heyecan ve hassasiyetini takdir ede. 
rim, fakat bu iş bir kanun meselesi
dir. Vntan hainlerinin, müdafi bulup 
bulamamaları işi bizim halledeceği. 
miz bir iş değildir" demiştir. 

Bundan sonra avukat Vedadın tek. 
lifleri ile Mesut Selenin usulü mil
zakere hakkındaki teklifinin tetkiki 
ve bir karara bağlanması için komis
yon teşkil edilmesi ve bu işle idare 
heyetinin meşgul olması kararlaştın. 
larak içtimaa nihayet verilmiştir. 

Trakyada Heyelan 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - Çorlunun 

Değirmen ve Tekirdağmın Nusretli 
köylerinde vukua gelen heyelandan 
mevzii birkaç çöküntü ve kayma ol. 
mu~tur. Bu heye18.nlar neticesinde 
bazı evlerde: zemin ve duvar çatlak
ları görü!müştür. 

3.l54 
35.0475 
31.0975 

·ESBAI\f VE TAHVİLAT 

1038 o/o 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sıvas - Erzurum S 

" " G 
f ş Bankası nruna 

20.20 
19.10 
19.82 
19.62 

8.30 

------~-------"" 
Karadenizde Sis 

Sinop, 27 (A.A.) - Bu mevsimde 

KaradP.nizde sık sık zuhur eden sis 
dalgalan yüzünden münakalat intL, 
zammı ihlal etmektedir. Dün gece 
İİstanbuldan gelmesi beklenen An
kara vapuru ile Samsundan gelecek 
Tarı vapuru sis yüzünden limana .zt. 
rememi~lerdir. 

~ ..................................... ... 
SESLi SiNEMA MAKiNESi 

39 modeli Sinema Knnlka markalı yenl bir ad~t seyyar ve sesli sinema ma
kinesi ucuz: bir fiyatla acele s'aWıktır. Mahmutpa,ada KUrkcü hanında 46 nu-
moraya mQracaat. • .............................................. 

HAVA OKULU KOMUTANLIGINDAN: 
Hava Okulları talimatının 86 maddesinde yazılı ısarUan hııl:ı: lS'tCltlller: 
Dilek kflğıdı ve vcslkalan ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kaaıı:r o

kula baıs vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kfığıilan ile 
vesikalarını posta ile okula gl!nderlrler ve alacııklnrı karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu ıedlkll kısmına girme ısnrUo.n ıunlnrdır: 
A) Türk olacak. 
B) Orta mektep (Lise sekizlncl sınıf) tahsillnl blUrml~, en a:ı: 17 ve en Ç01': -zv Tll~ 

ısında olmak. Evli bulunmamak. 
C) Sıhhi vazlyeU uçuculukta ve ucuı islerinde kullanılmağa elverlısll oldu~a 

dair mütehassısları tamam olon blr hastanede sıhhat heyeti raporu olmıılı:. 
Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dııarıdn bulunanlar: ı. 
Bulunduklan yerin askerlik f\lbcslne m üracantla muayeneye göndetillrler. Tam 

teşkilAtlı sıhht heyet bulun~ yerlerde o yerin en büyük kumandanına rnüracaaUa 
muayeneye iönderllirlcr. 

D) Ahllkı saAlam olduğuna ve hiçbir surette ıruçlu ve mahkilm ollnıdığmn dalr 
bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis Antlrliğlnclcn tas
dikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli Erb~lar hakkındaki 2l505 sayılı knnun 
mucibince muamele g5rcccklerinf. m ektcbl bitirdiklerinde 12 yıl ınüddeUe 

Hnva Gedikli Erbn§ olarak vazife görcceklıırini taahhtlt etmek. 
F) Okulca yapılacak seçme imtihanda kn ıanmak. 
H) İstekli adedi çok veya imtihanını ka zananlor alınaca'k miktardan Tazla otursa 

bunların içinden Riyaziye blJiilcri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenlr. 
Hava Okulları okuyuculan askeri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve slY
dirilir. Kitap ve diğer ders için lbım olanlar parasız verilir. 

V) Hava okullarına kabul edilenlc11cn birinci sınıfı muvaffaklyetle bitirenler 
arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, mnldnlst, telsiz, :!otografçı, atış ve 
bombardımnncılı~a aynlırlar. (1586) (3279) 

ISTANBUL ÜÇÜNCÜ İCRA l\IEl\IURLU~UNDAN: 
İpotek cihetinden paraya çevrilmesi mukarrer olup tamamına 

10.600 lira kıymet takdir edilen Tophanede İlyas Çelebi mahallesinde 
TUJ1be sokağında eski 10 mükerrer yeni 12/l numaralarla murakkam 
ve sağ tarafı Galip vereseleri nrsası, sol tarafı Bahaddin hanesi arka. 
sı Nusretiye camii meşruta haneleri cephesi tarıkıam ile mahdut Bah. 
çeli hanenin 12 hisse itibarile 9 hissesi icra ve iflas kanununun 138. n. 
cU maddesi ahkamına tevfikan 15 gün müddetle açık arttırmaya vaze. 
dilmiştir. 13 - 5 • 940 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar dairemizde yapılacak olan açık arttıramasında mezk1lr gayn 
menkul hissesi en çok arttıran alıcısı üstünde bırakıl caktır. Arttırma. 
ya girmek istiycnler mukadder kıymete nazaran satışa çıkarılan hissei 
mezkurcye isabet eden kıymetin % 7 1/2 u nisbetlnde pey akçesi veya 
ulusal bir banknnrn teminat mektubunu vermeleri Iôzımdır. Haklan 
tapu sicillcrilo sabit olınıyan ipotekli alacaklılarla diğer aliıkadarlarm 
ve irtifak haklan sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve mesa.. 
rlfe dair vukubulacak iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar. 
f'ında evrakı müsbitelerlle birlikte dairemize bildirmeleri iktiza eder. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillcrile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mezkur gayn menkulün nefsinden do.. 
ğnn bilcümle vergi mükellefiyeti ile dellallye resmi borçluya ait olmak 
üzere satış bedelinden istüa kılınır. 20 senelik vakıf taviz bedeli 
alıcıya aittir. 

EVS$.Fl Ul\JUl\IİYf... 
İ§'bu gayn menkulün bulunduğu yer bayır olduğundan; bina ve 

bahçe lki set üstündedir. Eve sokak takl ba kasına ait iki Apartıman a. 
rasındaki geçitten girilir. 'Ost bahçe çimento doşeli ve kısmen toprak o. 
lup, toprak kısmı çi~entodan demir parmaklık ile ayrılmıştrr. Bu sa
tıhta zemini Karosiman döşeli tarasın altı çamaşrrlıktır. Binanın kıs. 
mı azamı ahşap olup kalanı kArgird ir. Üst satıhtaki zemin katında ka. 
pının önü demir çerçeve üzerine camekanlı ve zemini kırmın çini dö.. 
şelidir. Bu katta bir büyük sofa üzerine dort oda bir apdesthane bir 
mutfak mevcuttur. 'Ost kata bahçeden harici kfırgir merdivenle çıkılır. 
Kapısı ayndır, bu kat dahi aşağıki katın aynıdır. İkinci setteki kısma 
aynca bir kapıdan ve kargir merdi venle inilir. Bu katta çimento antre 
malta döşeli tekne ve kazan ve helfıyı havi çamaşırlık, iki kömürlük, 
üç merdiven altı bir karosiman taşlık üzerinde biri büyük dört oda bir 
hela bir mutfak mevcuttur. Mezkur gayrı menkulde elektrik, terkos 
tesisatı ve bahçede bir kuyu ve etrafında duvar vardır. Dahilen yağlı 
boyalı pencereler ve pancur ve demir parmaklık vardır. Her katta ne
zaret fevkaladedir. Tarasın altında iki gözden ibaret ve zemini mermer 
tek kurnalı duş tertibatı bulunan kubbesinin camlan kırık ve halen 
istimale gayn bir hamam vardır. Sahası: 741 metre murabbaı olup bun
dan 71,50 metre murabbaı tarasın altı 41 metre murabbaı ahşap bir 
kat bina ve 134,50 metre murabbaı asıl binadır. 

Satrş peşin para iledir. Daha fazla malCımat almak istlyenler 80 .. 
4 - 940 tarihinden itibaren dairemizde açık ve asılı bulundurulacak 
arttırma §artnameslne ve 934/2261 numaralı dosyasına müracaatla i
cap eden malCımat ve izahatı almıs ve öltrcnmis olacaklan ilan olunur. 
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A 1 T ES 1 R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde 
pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
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SATIŞ iLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 
Rahime tarafından Vakıf Paralar !da resinden 25458 ikraz numarasile borç a

lınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 

(1932) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Kanlarcılarda Demirtaş mahal
lesinin es.ki Hatapkapı yeni Mektep sok~ğında eski 10 yeni 16 kapı 470 ada 7 
parsel No. lı sağ taralı Hoca Hamza camiine müezzin olanlara meşrutahane ve 
Hafız İbrahim hanesi sol tarafı Hoca Hamza camii ve Hoca Hamza türbesi, ar
kası Hoca Hamza camiine müezzin olanlara mesrutahanenln bah(est, önü Mek
tep sokafı ile çevrili bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini malta lkl taşlık üzerinde bir oda, bir kömürlük, bir mer
diven altı gusulhane ve kuyulu bir mutba k ve ittisalinde cameldn!ı. bir oda ile 
merdiven başında bir helidir. 

Bll"'lncl kat: Bir sofa üzerinde dört oda, blr hel~dır. 
ikinci kat: Bir sola üzerinde biri camekAnlı dört oda mr heladan ibarettir. 
Umumf evsafı: Mezkô.r gayrımenkul ahşap ve kısmen tamire muhtaı;Ur. Ze-

minden birinci kata lk1 merdivenle çık.ılır. 

Meıahaıı: Tarruımı 84,5 metre murabbaı olup, bu miktar üzerine bina ınsa 
edilmiı;Ur. 

Yukanda hudut. evsaf ve mesahnsı yazılı gayrımenku1ün tamamı açık art
tıramaya konmuş olup 30 - 5 - 940 tarihine rastlıyan Perşembe günil saat 14 ten 
16 ya kadar Yeni Posta.hanede adliye binasındaki dairemizde aeık arttırma ile satı
laı:aktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrı
menkul en eok arttıranın üzerine ihale ed ilecck, aksi takdirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 14 -
8 - 940 tarihine rasllıyan Cuma güniı saat 14 ten 16 ya k:adar yine dairemizde 
ikinci açık artb.rması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrımenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilcektir. 

Satış pesindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin '° 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milll bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye alt ten viriye, tanzifiye ve dellAliye resimleri ve 
vakı1 icaresl satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta\.1z bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İfiAs kanunun un 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasın
ca. bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfı.kadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husus ile faiz ve masrala dair olan iddialarını, 
bu llAmn neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmele
ri icap eder. Aksi halde haklan tapu sic ilJle sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacak.lan ve daha !aı;la mallimat almak istiyenlerin 30 -
4 - 940 tarihinden itibaren herkesin göre bilmesi için ac;ık bulundurulacak olan 
arttırma şart.nam.esile 938/2602 numaralı dosyasına mtiracaaUsrı il3n olunur. 

BALSAM iN 
cevherini ihtiva 
eden yUz ve du

dak Rujlan sıhhldir. BOttın emsalin
den U..tilndür. , ' 
Veznedar Aranıyor: 

• Bir Bakkaliye Ticarethanesi için Be$ 
yüz lira nakdl teminat veya Bin U
ralık tpote}t verecek bir Veznedar 
aranmaktadır. Talip olanların Nüfus 
cüzdanı, Tahill vesikası. Bonservis 
sureUerile sarih adreslerıni Galata 
Postanesinde &09 numar~l· trntııvP 

gandermeleri. 

(3399) 
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EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
~---------------------·-----------------1 

FirmaS1: Kendisine al 
Satım acenteliği vazifesi 
cek şayanı itimat bir 'f 
carethanesi ile münasebe 
lunmak istiyor. Teklifler 
gilizce veya Fransızca 
"Acente,, rumuziyle 1s 
176 No. Posta kutusu s 

,. .......................................... --, 
EREGLİ HAVZASI 

Kömürleri Sa~ış Birliğinden: 
İstanbul ve Zonguldak'da Satı~ birliği teşkilatında çalışm3k üzere 

'mtihanla muhasip, muhabere memuru ve daktilo alınacaktır. 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. 

Yukanda'ti evsafı haiz olanların 29 Nisan 1940 tarihine kadar ve
'aiki ile birlikte müracaatları lazımdır. 

İMTİHAN GÜNLERİ: 

Muhasip İmtihanı 30 Nisan 1940 Salı günü saat 9 da 
Muhabere memuru ve Daktilo imtihanları aynı gün öğleden 

sonra saat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 
İmtihanda muvaffak olanlara barem derecesine göre ücr~t verilir. 

MÜRACAAT VE İMTİHAN YERİ: 

Tophanede Devlet Denizyolları kar<ısında iskele caddesi 28 numarada ...... -.... --....... 
,. Öksürenlere: KATRAN HA~KI EKREt. ~ 
1l \.lnkkı Kınıtrnn Pn~lillprİ dP vardır. J 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli (29182) lira (89) kuruştan ibaret İzmirde İncir altı mevkiindeki is

kelenin beton anne olarak yapılması işi pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat te
minatı (2188) lira 71 kuruştur. İstekliJerin asgari yirmi bin liralık mümasili işba
şarmış olduğuna dair vesikasile birlikte 29-4-940 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat on beşte Galatada Umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalm<ı 
komisyonuna müracaat etmeleri. Bu bapta ki şartname ve te1errüatı 146 kuruş mu
k~hilinclt> !ltfı7Ü VPC"t>n komi~vnrıcl:nı ~hl'Jıhl]i.,.. (322!\\ ,_ ......... -..................... ___ , 
SiRKETi HAYRİYEDEN: 
' 

Boğaziçi vapurlarına mahsus İlkbahar tarifesi 1 Mayıs 

1940 Çarşanıba sabahından itibaren tatbik edilecektir. .. ..................................... -.. ... 
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Tanen Alkol 
Terden Füzuvar 

rvııKtarı 

900 Kg. 
100 • 

' gönderilmesi. 
------·-ı 

t.Kıııtmenın ıeKll 

Açık eksiltme 
Pazarlık 

Jelfitin 600 " Açık eksiltme 
Anidirit Sülfürü 1250 ,, " o 

ı - 26/IV /940 tl'lrihinde talibi bulun mıyan yukarıda clns ve miktar 
4 kalem eczanın eksiltmesi §craiti sabıka dairesinde 10 gün temdit edi 

II - Eksiltme 7/V/940 s<ılı günü hizalarında yazılı saatlerde KabS 
vazını ve mtibrıyaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacağı il<in o1U11 

(3411) 

* * Cinai .Miktarı Muhammen B. o/o 7,5 temtnıtı E~1 

Lll"'a Kr. Lll"'a Ki". şe!C 

Galvaniz Bidon 500 adet 15000 - 1125 P 
Sarl yaldız metal k5.ğ1dı 400 bobin ,, müteahhidi namına 

I - Ş:ırname ve metal kfi:ğıdı nümunesJ mucibince yukarda cins ve 
yazılı eşya hizalarında gösteriJen usullerle satın alınacaktır. 

Il - Bidon muhammen bedeli mu vak kat teminatı eksiltme saatleri 
yazıJıdır. 

il! - Pazarlık 6/V/940 pazartesi gOnü Kabataşta levazım ve mub 
besindeki alım komisyonunda yapılacak lır. 

ıv - Şartnameler sôzı.i geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nwnutı 
görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan &Un ve saaUerde % 
paralarile birlikte mczkUr komisyona mUracaatlarL 

* * Cinsi Mlk. Eksiltme feKıı 

50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 A. (llfüteahhilleri namına) pazarlı!< 
Bakalit knpak 200,000 " 11 

I - Şartname ve bakalit kapak nümunesi mucibince yukarda yazılı ma. 
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 30 - iV - 940 Salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat i" 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler sözü geçen şubeden parnsız alınabilir. 
IV - i teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

fiat \·e mikdar üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte meı.kılr kO 
müracaatlıırı. (3073) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı yaııb 

kılıfları ve yastık yUzleri pazarlıkla satın ctlınacaktır. 

~ıuhammen bedeli (5100) liradr. Temin atı 765 liradır. İstekliler bu eş 
~artnameJeri ve bez numunesini l\1aaril ~'lüdürlüğil Yardirektörlüğünde tP 
ler. Pazarlığın 30 Nitan 1940 Salı günil saat 15 te Maarif Müdürlüğünde ya. 
nan olunur. • (3383) 
E§yanın cinsi Mlkdırı Beherinin fiyatı 

L. K. s. 

Yatak kılıfı 2000 2 19 40 
Yastık yüziı 2000 35 60 

Mide Barsak ve 
Hastalıkları muayenehano1' 

• 1,• .... Jnb 

Dr. lbr~a ~:ğındaki çoeoJI 
Beyoğlu, Ae ikmal edilmiştir. 

desi, Çöp! ~ 
T f"" 

Kendi !AbK y 1 M 
röntken ve 

fisan 194C 
Or. SU\ R T E s 1 

1 idrar yollaı Un: 30 Kasım: 174 
,.., Beyoğlu Rumi· ıs56 
l'"tımVRv rtura" ıtı 

• ••••" 1 Nisan: 1 e 17 ı 
------- ıo.S 
Sahibi ve Ne$rlvat 3.7 

LOtfı OÖRIJı._..../ 
Gazetedllk ve Ne$ri, 

Basıldıj\ı ver TAN 


