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1 9 4 o 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Muallimlerin ve mektep talebcsinln en ıruvveW yar
dımcısı. çocutun en zcııgin kütüphanesidir. Cocu:Unu se
ven her babanm 73vnısuna verebileceği en gQzeJ hediye

dir. Mfiessesemlz tarDfından nesredilmlsttr. Evin!zde bir 
tane bulundurunuz.. 

r ecfe De Cephe Kuruldu Ribbentrop' 
• • · • Nutku K. y· 

.. h. M k•J . Z l a mın me ı 
U ım • ev 1 erı a p t e ttı er lngiliz Hava Nazırı, "Bizi itham Eden Adam 

illi Hislerimizi 1 

~~encide E mek 
Yaza11: Sadri ERTEJJJ 

M illi hisleri rencide eden neşri. 
yatı suç sayan bir kanun, 

~kiye kanunları arasında yer tut
tadır. Büyuk Millet Meclisi ta- 1 

~dan kabul edilen bu kanun te
ruatı üzerinde uzun münakaşala
ltte\·zu olmuş ise de, esas itibarile 

ı:J'ük Millet Meclisinin tasvıbine 
~ar olmuştur. "!\iilll hisleri ren. 
ı:e eden" neşriyatın suç sayılması, 
-~sı, amme vicdanının kendini ka
ili müeyyide halinde hissetrmcsi 
tahakkuk etmiştir. 

İlk akla gelebilecek nokta şudur: 
kanuna ne lüzum vardı ? 

Bu kanunun mevcudiyetı her ~"Y
tı önce tarihi bir seyır içinde Turk 
Jletinin bir kaç asırlık ihtibnsa 
ayan milli gururu iic alakadar -
· Osmanlı imparatorluğu üzerinde 
~im kültür şartları, ampirik ahlfık 
hukuk, ahlfilc telakkileri tama

•ll dini mahiyette idi ve İslam en-
syonalitesı hudutları ile çerçe

lenmişti. Bu geniş hukuk ve ahlak 
litkkisi Türk milletinin adsız, ta
'lsiz, şansız bir cemiyet halinde kal. 
ası ile hayat sahasına çıkıyordu. 
~ak:. bi idrak" sözü yalnız bir kaç .... _ . -- --o ... , ..,_ --. -
~. bir zihniyetin bir millet hakkın

i görüşünü ifade ediyordu. 
~uvvetini Türk milletinden aldı~ 
de tam bir ampir kültürü halke. 

n VE bu kültüre göre hayatı sevk 
idare etmek istiyen unsurlar, ya. 
medresenin, sarayın, enderunun 

tiştirdiği münevverler, Türk mille. 
i ampirik hudutları içinde kaybet
k, eritmek arzusunda idiler. Bu 
unun neticesidir ki, "Türk" kelL 
si sevimli bir tabir olmaktan u. 
tutulmuştur. 

Osmanlı münevverinin asırlarca 
en bu tahakkümü kabul edilmeli
ki, millette ihtibaslar husule ge. 
iş ve bir aksülamel doğurmuş-. 

l'ürk kelimesi konuşuldu!:ru zamıın 
Un etrafında milletin büyük has
iyet göstermesi bundan dolayı ta
ir. Ve bu aksüli'ımeli de sosyolo
bir hakikat olarak kabul etmek 

ektir. Milli hisleri rencide eden 
·yat hakkında gösterilen hassasi
te bunun tabii bir devamıdır. 

(Sonu Sa; 6 Sü; 5) 

Norveçteki lıarekiita i§tirak eden Fransız zı rhlılarından birisi lıedef e ateş açıyor 

KİL Steinkier'.in Simalinde !R Aş v 
Alman Taarruzu Ağır Erganiye 

Zayiatla Püskürtüldü Hareket Etti 
Elfızığ, 28 (A.A.) - Dün gece şeh. 

Norveçe Malzeme ve Tayyare Sevkedi iyor 

Chamberlain Bu Hafta Beycınatta Bulunaca~ 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz Harbiye Nezaretinin bildirdi

ğine göre, Steinkjer'in şimalindeki mıntakada her iki taraf da 
mevzilerini muhafaza etmektedir. İngiliz keşif kolları birkaç esir 
almışlardır. Gubransdalen ovasında Kvan mıntakasında Al
manlann müttefik kuvvetlere karşı yaptıklan bir taarruz ağır 
zayiatla geri püskürtülmüştür. 

Bu mıntakada Alman tazyiki devam etmektedir. Alman 
tayyareleri müttefiklerin muvasala hatlannı ve üslerini tazyik 
etmektedirler. Narvik mıntakasında kayda değer bir şey yoktur. 

rimize gelen Başvekil Dr. Refik Say. 
dam, bugün Muratsuyu üzerinde 
Pertek köprüsünü gezmiş, memleket 
ve ciizzam hastahanelerini tetkik et
miştir. 

• 
Elfızığ, 28 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam, bugiin öğle ycmeğani 
Dördüncü Umumi Müfettiş General 
Alpdoğanla beraber yemişler ve saat 
17 de Ergani ye hareket etmişlerdir 

Polonyanın Katili Olan Adamdır, Onu 

Yalanları ile Başbaşa Bıraka hm .. Diyor 
· Londra, 28 (Hususi) - Ribbentrop'un nutku, bitaraf mem

leketler efkarı umumiyelerini tatmin etmemiştir. Norveçin 
Amerikadaki Sefiri,' bu nutukta Norveçe atfedilen hattı hare
keti şiddetle reddetmiş ve Almanların 1914 de Belçikayı istila 
için de ayni° sebepleri ileri sürdüklerini hatırlatmıştır. 

isveçteki akisle,. 
İsveç radyosu da dün akşamki neŞ

riya tında şoyle demiştir: 
"İsveçin bitaraflık taahhütlerine 

ciddiyetle sadık kaldığına dair Vor. 
Ribbentrop tarafından yapılan beya· 
nat Stokholm'de hayret uyandırmış. 
tır. Bu beyanat, tabii olan bir vazi. 
yetin müşahedesinden ibaret ~e15kki 
edilmektt>dır. Bununla beraber siya
si İsveç mahfillerinde Von Ribben· 
trop'un bu noktaya işaret etmiş ol. 
ması memnuniyet uyandırmıştır is. 
veç hükumeti bitaraflık siyasetıni 
her istikamette aynı azimle tatbik 
etmeğe karar vermiştir . ., 

İsveç radyosu bundan sonra fsve
çin müdafaa teşkilatını ileri gotür· 
mek hususundaki faaliyetine devam 
edeceğine dair bazı haberler neşret. 

ı miştir. 
ı Amerika şiiplıe ile km·§ıladı 

Ribbentrop'un nutku Amerikalı
ları da katiycn tatmin etmemiştir. 
Münekkitler nutukta ileri süriılcn 
vesikaları şüphe ile karşılamakta 
müttefiktirler. En salahiyetli spiker. tsamuct lloare 
1er<lt:u olan Elmer Davıs, daha ileri,__ __ __;, ________ _ 
giderek, "Alman makamlarının isti-f 
la ettikleri her memlekette Alman· 
yayı beraet ettiren vesikalar bulma
sının çok garip bir şey olduğunu,, 
söylemiştir. 

" ltalya ilanihaye 

Harbin Dışında ve Bu 
Amerika gazeteleri de bu hususta y • ++ K J 

tamamen radyoda ileri sürülen fikir. azıye .e . a ama~IL 
dedirler. 

Tezatlarla dolu! 
Amsterdam, 28 (A.A.)-Berlinden 

Reuter ajansına bildirildiğine göre, 
dün Von Ribbentropu dinliyen ya
bancı gazetecilerle diplomatlnnn ek
serisi beyanatın tezatlarla dolu oldu • 
ğu kanaatindedirler. 

Handelsblnd gazetesinin muhabiri, 
davet edilen yabancı diplomatldrın 
niçin çağırıldıklannı anlıyamadıkla • 
nnı yazıyor. 

(Sonu; Sn: G; SU: 3) 

Roma, 28 (A.A.) - Telegrafo ga
zetesinin müdiri radyoda İtalyan si
lahlı kuvvetlerinden bahseden bir 
musahabesinde, İtalya gibi bir mem
leketin ilanihaye Avrupa harbinin 
dışında kalmasına imkan olmadığını 
bildirmiş ve bunun geçenlerde mec
lis+e Grandi ile Guidi tarafından da 
salahiyetle müşahade ve tesbit edil
miş olduğunu söylemiştir. 

Hatip: "Bizim için tamamen hazır 
olmak ve verilecek emre itaat etmek 
mevzuu bahistir" demiştir. 

j Harbiye Nezareti, bu akşam şu 

G 
1 tebliği neşretmiştir: 

Lisesinin 
ezunlarına Merasimle 
Diplomaları V eri!di 

en Ç 
"Düşmanın Gudbransdalen vadi

sindeki mevzilerimize karşı yaptığı 
taarruzlar püskürtülmüştür. Düşman 
hava kuvvetleri tarafından Adals
nese ve muvasala hatlarımıza karşı 
gösterilen faaliyete rağmen yeni kı
taat ihracına muvaffakıyetle devam 
edilmiştir. Düşman tayyareleri Nar
vik mıntakasında az bir faaliyet gös 
tcrmişlerse de, müttefiklerin hareka
tını önliyememişlerdir. Namsos mın
takasında kayda değer bir hadise. ol
mamıştır .. , 

G. Saray Gençlerbirliğini, 
Fen.er Muhafızı Yendi/er 

Ncv 
0l1ez· 1.;. 

t!sind tti~· ... 
':l.reni~ontro 
IUttne Unc c m 
thtin Ularzna bat 
~bebi ıcçhuldür. 

~ ... 
ncı sayfamızda 

Son alm au haberlere gön 
Paris. 28 CA.A.) - Havas: 
İvi bir kaynaktan öğrenildiğine 

gore, Dombns ile Stören arasınd::ı de
miryolu üzerinde kain olan Hjer
kinn mevkii Ingilizler tarafından 
sağlam bir surette işgal edilmekte
dir. 

Stören de İngilizlerin işgali altın
dadır. Ma!Um olduğu üzere bir Al-

(Sou u; Sa: 6: Sü: 3> 

Ticaret Heyetimiz Bükreşte 
0

Bükreş, 28 (A.A.) - Bir Türk ti
caret heyeti bu akşam Bükreşe mu 
vao;alat edecek ve iki memleket ara.. 
sında ticaret mübadelelerinin pek iyi 
tarzda cereyanını temin için müzake
reler baslıvacaktır. 

Milli küme mnçlarının dünkü neticeleri şudur: l <lir. B<·~ikh· - Altay l - 1 berabere knlmıslardır '1ac. 
Galatasaray Gcııçlcrbirliğini 5 - O, Fcncrbahçe )1u- ıarın tafsilatını \'e dünkii güreş müsabakalarının nctl
hafızgiicünü 3 - 1, Altınordu Vefayı 3 - 2 yenmişler- ,·derini por sa~ famızda bulacaksınız. 
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~ İşin Şakası: 

Şiirde Ne Arayacağız? 
Yazan: Naci Sadullalı 

N e derılnlz? Dünyanın ıu halinde bl· naya bakılıraa, bu tllrl yuan vatandaı 
le, oturup kadından, bahardan, b:JI· daha kendi ll11nını blle bilmeyen bir ca· 

bOlden, llleden, sevdadan bahıeden tllrler hlldlrl 

yazanlar var. Ve dunyanın ıu halinde bile 
mütefekkir geclnen bazı vatandııılıırımız, 

oturup bu tllrlerl okuyorlar, Uıtellk de: 

"- F llnca gencin: ''Sevgilim" lılmll 

tllrl, blz:e büyük Omltler vaadedlyor: Onun 
bu ıllrde insanı, hayatı buluyoruz!'' 
kabtllnden hUkumlerden müteıekkll uzun, 
ciddi tenkitler yazıyorlar. 

Fakat benim a11l akıl erdlremedlQlm 
nokta, bu münekkltlerln tllr hakkındaki 
telfıkkllerldlr. Bu telikkl, o kadar muijlllk 

ve girift kl tlırl onlar gibi anlıyabllmek, 
ldeta, tlir yazmaktan zor bir marıfet ha· 
llne girdi. 

Elinize bir ıllr veriyorlar: 

"- Bunun kafiyeleri aakatl" dlyorıu· 
nuz. Sizi techll eden bir lltlhfafla cevap 
veriyorlar: 

"- Şllrde kaflye aran maz!" 
Slz çırpınıyoraunu:t: 

''- Bu ıllrde vezin de bozukı• 
Onlar, size tepeden bakarak hOkUm ve· 

rlyorlar: 

"'- Şiirde vezin aranmaz!" 

Ve bu konuıma, alzl gittikçe çileden çı· 
kırarak ıayııce uzayıp gidiyor: 

H_ Bu tllrdı mine da yokl 

"- Şiirde mlna aranmaz! 

"- Bu tllrl halk anlamazı 
"'- Şiir, halkın anlama11 için yazılmaz. 
"- Bu ıllrln kDtleye ne fıydaaı olablllr7 

"- Şiir, cemiyete faydalı olıun dlve va-
zılm'lzl 

''- 'lllnca kelimeye verdlAI yanlıı mi· 

"- Olablllr: Şiirde lllm aranmaz! 
"- Bu ıllr hiçbir ıeye benzemlyorT 
"- Zaten kıymeti orada ya? Şair, mev· 

cut bir ıeyln benzerini karalayan mukal· 
llt deijlldlrl 

"- Ben, kimsenin bu sairin eserlerini 
okudu!lunu da görmedim! 

"- Tabii: BUyUk unatklrlar, aOo ve 
geç anlatılırlar: Dünya, Şıkıplrln kıymetı-1 
nl, ölümünden 160 ıene ıonra anladı Bu 
mısralar da ayni parlak akıbete namzet· 
tirler!" 

Bu hesaptan anlaıılıyor ki, biz, bugün· 

kil ıtırlerln zevkine varabilmek için blr 

buçuk asır beklemek mecburiyetindeyiz: j 
ÇO nkU belll ki, bugUnUn alyaaetl, harbi, 
v e ıulhO gibi, ''tllr"I de "antika": GörmO· 

y or muıunıız? Eıkldlkçe kıymetleniyor! 

• 
Norveç Haritası 

B lrçok karlkatürcUler, • ıekllnden al· 

dıkları ilhamlı • Norveç harlta11nı 

•Azını açmıı ve Almanyayı dltlerl ara11na 
almıı bir canavara benzettiler: Bu tuhaf 
te,blh, insana, kuzunun kurdu yeme1lnl 
hatırlatmıyor mu? Maamaflh, Avrupa hı· 

rlta11nı mutlaka bir hayvana benzetmek 
lbım gellrıe, karlkatDrcUlerln leabetll 
bir teıblh bulmak nlyetlle zihin yormala· 
rına ne !Uzum varT 

Avrupa haritasının 

g!SrmUyorlar mı 
kup benzedlClnl 

llHAI CASUllADI 
W«Miı~ .. 1~1-

Tefrika No. 41 Yazan : Theodore Felstead 

Darüşşafakanın 67 nci kurıduş yıldönümü 

bayramında bulunanlar birarada 

Darüşşafakanın 67 inci 
Yıldönümü Kutlandı 

Bu Münasebetle Dün Mektepte Yapılan Büyük 

Merasimde Eski Mezunlar da Hazır Bulundular 
Darüşşafakanın 67 nci kuruluş yıldönümü, dün Fatihteki 

mektep binasında büyük merasimle kutlanmıştır. Sabah saat 
10 dan akşam 17 ye kadar devam eden bu yemekli toplantıda 
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, Emniyet Müdürü Muzaffer 
Akalın, Darüşşafaka mezunlarından Beyazıt Mebusu İhsan ile 
yüzlerce genç ve ihtiyar Darüşşafakalı hazır bulunmuşlar ve 
çok samimi saatler geçirmişlerdir 

Kutlulama merasimine saat 11 de,-
İstiklal marşı ile başlanmıştır. Top. E k• 
lantıyı tertip eden Darüşşafaka Me- S 1 Kocaeli 

Mebusu için 
Yeni Takibat 

zunlar~ kurumu idare heyeti namına, 
hazır bulunanlara "Hoş geldiniz" de
nildikten sonra, mezunlardan Sabri, 
Darüşşafakanın kısa bir tarihçesini 
yapmış, bunu müteakıp mezunlardan 
Arif Karagumriık eski devirlerde 
talebeye muhtelli vesilelerle verilen 
ceza şekillerine dair hatıralar naklet. 
wı;s fiırk-ı .. """"Hmi t:' ·:,..,.ı;;"P 1\T n,.I; .. 

de mektebe dair eski hatıralarını an-

Askeri mahkemede muhakeme e
dilmes~ için Merkez Kumandanlığına 
4a .. t.:- .. ı - -L.1. :.11:----aı. .... _.,.,_.,._ 

Sıcak Kanlı ve Cazip 
Kadın: Marie jeanne 1 Ia tmıştır. 

1 Bundan sonra mektebin dokuzun
cu sınıf talebesinden 103 numaralı 
Şinasi, İsmail Safanın Darüşşafaka 
isimli şiirini okumuş, ayni sınıftan 
85 Esat ile 224 Mustafa da kendi yaz.. 
dıklar1 Darüşşafaka şiirlerini oku
muşlar ve çok takdir edilmişlerdir. 

Sırrı Bellioglu hakkında adliyece de 
takibata başlanmıştır. 

On:.ı kemiren bir dert, parasız. 
lıktı. Babası, fakır bır tahsıldardı 
ve onun tahsilini tamamlayınca. 

ya kadar akla karayı seçmiştı. Gen• 
Aubert'in anladıgı bir hakıkat 
şahsı ırat sahibi olmıyan kimsele
rın bir çok zevklerden mahrum o. 
lacaklan idi. Tutumlu davranmak 
mecburiyeti onu üzüyor, arkndaş. 
lnrının eğlenmiye çıktıkları sıra
da. gemide kalmak ıztırnrı ruhunu 
kemıriyordu. 

Onun çıktığı her yerde rastgel.. 
diği kadınların, bilhassa ona illi. 
fat etmeleri, onu istediklerini gös. 
termeleri onun parasızlık yüzün.. 
den çektiği ıstırabı çekilmez bale 
getiriyordu. 

Aubert, Fransanın Atlantik üze
rindnki üssü olan Brest'de, bari. 
kulade güzel bir kumral kıza rest 
geldi. Adı Marie _ Jeanne Morel'
dl Fakat bu belki de onun müs
tenr adı idi. 

Aubert onunla dans ederken 
genç kız da onun kulağına bir çok 
şeyler fısıldadı ve iki genç seviŞ
miye başladı. Mari Jan çok canlı, 
;ok sıcak kanlı ve cazip bir kadın. 
iı ve genç Aubert'in kafasını allak 
::>ullak etmişti. 

Marc Aubert 

'\ubf>rt, bütün gün dolaştıktan ve 
..<afayı da mutadından fazla çek
tikten sonra kendini akşam limana 
yakın küçük bir kahvede buldu. 
Üniforması hala sırtında idL Bu 
üniformadan kurtularak gemilerin 
birinde tayfalık veya işçilik etme. 
yi diişündü. 

Tam bu sırada siyah elbise giy. 
miş bir yabancı yanıbapndaki ma. 
saya oturdu. Halinden bir hiikU.. 
met memuru veya bir noter oldu. 
ğu anlaşılıyordu. 

l" emekhanede ... 
Daha ~onra mektebin caz kolu ta. 

rafından guzel parçalar çalınmış ve 
saat 13 te yemek zili ile davetliler, 
yemekhaneye inmişler ve çok sami
mi bir hava içerısinde etli fasulya, 
pilav ve üzüm hoşafından ibaret ana. 
nevi yemek yenilmiştir. 

Yemekten sonra davetlilere müzik 
parçaları çalınmış, güzel zeybek o. 
yunları gösterilmiş ve divanı edebi
yatı şnirlerine ait iki tablo temsil e. 
dilmiştir. 

Bunlardan sonra davetlilere mek
tep gezdirilmiştir. Herkes bahçeye i
nerek burada tertip olunan spor gös. 
terilerini takip etmiştir. 

Nihayet saat 17 de eski mezunlar 
biribirlerile vedalaşarak mektepten 
ayrılmışlardır. 

Kız pavyonu 

Maznunun yakında adliyeye geti.. 
rilcrek sorgu hakimliğince isticvap 
edıleceği anlaşılmıştır. Sırrı Bellioğ. 

lunun askeri mahkemeden başka a. 
ğır ceza mahkemesinde de muhake. 
me edileceği haber verilmektedir. 

Surdan Düşerek Ölen 
Kadının Hüviyeti 

Edirnekapı surları dibinde ağır 
yaralı olarak bulunup Haseki hasta. 
hanesinde ifade veremeden ölen ka. 
dmın hü.viyeti henüz tesbit edileme. 
miştir. 

Zabıta, dün ct?sedin parmak izle.. 
r:ni almıştır. Bu izler müdüriyetteki 
parmak izleri ile karşılaştırılncaktır. 

Bomonti Fabrikası 

istihsale Başllyor 
Sat n alınan Bomonti fabrikası ma. 

yısın ilk haftasından itibaren bira is. 
tihsaline başlayacaktır. Fabrika, bu 
sene 3,600,000 litre bira çıkaracak, 
bu suretle Ankaradaki fabrikaya yar 
dımcı olarak yazın en sıcak zaman. 
larda bile buhrana meydan vermiye
cektir. İstanbulda yapılacak olan bi. 
ra da Ankara birası etiketi ile satıla. 
caktır. 

Erzincana Avdet Eden' 
Felaketzedeler 

Dün Bakır köyde nüfus sayımı için verileıı 
mühim konferansı dinleyenler 

Belediye, Sürpagop 
Arsasinı Satıyor 

Elli Bin Lirahk Tahsisatla Kapahçarşının 

Hemen Tamir Olunmasına Karar Verildi 
Belediye Slirpagop arsasını parça pnrça satacaktır. Hazırlıklart 

başlanmıştır. Bu satışlarla şehre bir milyon- lira kadar varidat tenıff 
edilecektir. Belediye, arsanın ortasına Harbiye caddesine muvazi .. 

larak asfalt bir yol yaptıracaktır. Bu suretle arsa kıymctlendirnnılt 
\'C satış ta kolaylaştırılmış olacaktır. 

Asfaltın inşası hazırlıklarına başlanmıştır. 

Kapalıçarşı Tamir Ediliyor 

Vali ve Belediye reisi Lutfl Kırdar, Kapahçarşıyı gezmış, ayrıla1l 
50,000 liralık tahsisatla derhal çarşının tamirine başlanmasını istr 
miştir. 

Tamir projesi hazırlanmıştır. Pek yakında çalışmalara başlana
caktır. 

Baltırltöyde Yapılaca 
T' o•rülto ~J:l'll•Wlı 

• 
Dün, Sayım ve Kontrol Memurlarma Göreceklerı 

işler Etrafmda ilmi Bir Konferans Verildi 
Yeni umumi nüfus sayımına hazırlık olmak üzere önüınilı'" 

deki pazar günü Bakırköy kazası dahilinde yapılması mukarrel' 
tecrübe sayımı için dün öğleden sonra Bakırköy Halk PartiSi 
Merkezi binasında Vali Muavini Haluk Nihat Peoevi'nin isti
rakile bir toplantı yapılmıştır. 

Bu münasebetle, tecrübe sayımın. 
da vazife alan sayım ve kontrol me
murlarına belediye muamelat müdu. 
riı Zühtü Çubukçuoglu tarafından bir 
konferans verilmiş, o gün görülecek 
iş, bütün teferruatile anlatılmıştır. 

Vali JJI uavinilıin sözleri 
Toplantıyı vali muavini HalCık Pe.. 

peyi açmış ve kısaca demiştir ki: 
"- Tecrübe sayımı için Bakırkö

yün seçilmesi, biraz da Bakırköylü. 
lerin taliinden ileri gelmiştir. Kuru. 
luşu itibarile derli, toplu ve sokak
ları muntazam olan kasabanızda bu 
iş daha kolay ve çabuk görülebilecek. 
tir. 

Vali muavininin hitabesini Zühtü C"" 
bukçuoğlunun konferansı takip e" 
miı;tır. Bu işlerde ihtisası olan ~ 
bukçuoğlu konferansına nufus sa 
mının mahiyetini ve nufusun eh 
miyetini anlatarak başlamış, eski 
yeni hiıkumet idarelerindeki niif 
telfıkkilcrinin bir mukayese ini 1 
tıktan sonra 927 ve 935 senelerı 
yapılan nüfus sayımından elde 
len faydaları tebarüz ettirmi tir. 

Zühtü Çubukçuoğlu daha so 
halkın ve memurların vazife! 
anlatarak ezcümle demiştir ki: 

"- 5 mayıs 940 pazar günü 
kırköy kazası hudutları içinde b 
nanlar evlerinden dışarıya çık 

Tecrübe sayımı, ayni zamanda bir caklardır. Top veya fabrika düd 
imtihandır. Bu toplantıda bulunan 1 ile işaret verilmeden sokağa çı 
gençliğin gözlerinden muvaffak ola. ]ardan 25 liraya kadar para cezası 
cağımı~. an~ıyorum. Dikkat edi~ecek lınacaktır. Herkes sayım mem 
e~ m .u h ı ~ nokta ~dur. N.e nun suallerine cevap verecektir. 
bır eksık, ne bır fazla .. Dogruyu. i~tı- cil ihtiyaç zuhuru halinde sokak 
yoruz. Bunu yapacağınızdan emınım. da gezecek polis memuruna mura 
Sayım sekizde başlayacağına göre etmek kafidir." 

12 de bitmesi icap eder. Böyle güzel 
havalarda halkı evinde hapsetmiye 

Marinin, kendisinden çok para. 
lı olan arkadaşlarını bırakarak onu 
tercih etmesi hoşuna gidiyordu. 
Fakat çok geçmeden, Marinin 
masraflarına da tahammül edeml
yeceğini anladı ve borçlar, haya~ını 
uzun bir kabus haline getirmiye 
başladı. Terziler, mucevherciler, 
kurkçiıler, başının etini yiyor, da. 
ha kuçuk alacaklılar etrafında dö
nup dolaşıyorlardı. 

Son derece terbiyeli davranan 
yabancı, çok geçmeden onunla ko
nuşmıya başladı. 

• 
A ubert, kendi halinden başka 

bir şey düşünmek isteme. 
diği için miıkalemeyi hiç te iyi 
karş1lamadı ve: 

Vali ve Belediye reisi Doktor Lut. 
fi Kırdar, Darüşşafakayı dünkü ziya. 
retinde, Darüşşafakaya Başvekil Dr. 
Refik Saydamın emrile ilave edile
cek olan kız kısmı işile de ala.kadar 
olmuştur. Yeni pavyonun üzerinde 
kurulacağı arsalar, m~ktep binasının 
ön kısmında ve cadde i.ızerinde bulun 
maktadır. Bu arsalan belediye kendi 
par asile. Darüşşaf aka namına istim. 
lak etmektedir. İstimlak muamelesi 
intaç olunmak üzeredir. Yeni pavyo. 
nun inşaatı için Darüşşafaka emrine 
Başvekalet tarafından 80 bin lira ve. 
rilmiştir. İstimlak muamelesi biter 
bitmez inşaata başlanacaktır. 

Erzincan felaketzedclerinden arzu hakkımız yoktur. Ümit ederim ki, bu 
edenlerin ziraatle meşgul olmak üze. ciheti de göz onünde tutarak işinizi 
re memleketlerine dönebilecekleri çabuk bitirirsiniz. Muhterem Bakır. 
kendilerine tebliğ edilmiştir. Şehri. köy halkından ricam, o gün evlerin. 
mizdeki 1500 felaketzededen ancak de bulunmalarıdır. Hepinize muvaf. 

ilk tahsil çağındaki çocu 
da tesbit ediliyor 

' Şehrimizde bulunan ilk tahsil 
cuklannm sayımına dün de de\fllı 
edilmiştir. Mahalle mümessilleri v 
bekçiler tarafından evlere dağıtıl Aubert bir müddet için Alinin 

kiılahını Veliye, Velininkini Aliye 
giydirerek vaziyeti idare etti. Fa. 
kat işin sonu ne olacaktı? 

İntihar mı, firar mı, azil ml, yok. 
sa iflas mı? 

• 
Derken Aubert'ln gemısı 

Brest'den Toulon'a haruet 
etti. Geminin Toulon'a varması i.ı.. 
zerine Aubert de Marsilyaya gide. 
rek borç para bulmak iımidile ha. 
reket ettL Fakat sarraflann birl 
de ona para vermiye razı olmadı. 
Hştta bunların biri ona şu sözleri 
soyledi: 

- Sen adamakıllı batmışsın. Sa. 
ııa bır kimse para vermez. Bütün 
faizcıler seni kara listeve soktular. 

- Ben, dedi, ,u gemilerin blrL 
ne atlayarak uzaklara gitmeyi ve 
dertten kurtulmayı düşünüyorum! 

Fuat yabancı adam söztinü kes. 
ti: 

- Derdiniz ne? Daha çok genç.. 
siniz ve istikbaliniz parlaktır! 

- Dediğiniz doğru, fakat ben 
feci bir vaziyetteyim. Hallinin ne. 
ye vıaacağını yalnız Allah bilir. 

Yabancı adam: 
~ Siz, dedi, fazlaca efkArlısınız. 

Bir kaç kadeh içseniz de kendinize 
gelseniz. 

Aubert, bir kadeh şarap ısmar. 
ladı ve bu kadehi bir kaç kadeh 
takin etti CDevamı var) 

yirmisi hareket etmişlerdir. , fakıyet dilerim." 

Riyaseticümhur 
Orkestrası Dün 
Ak!am Geldi 

Riyaseticümhur Fl.irmonik orkes. 
trası, İstanbul halkına dört konser 
vermek üzere dün akşamki ekspresle I 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

70 ki§iden mürekkep olan orkestra 

s. - GHete çıkaran matbaa idare· 
lerl, mDeneaelerlnde çalıpn lıçllere 

g12ete verirler mi? Verlllrse, buna mu· 
kabil Uı:ret a l ınır mı? 

C. - Gazete çıkaran maıbaaıar, tşçl
lerlne her gun ücretsiz birer gazete ve-
rlrler. 

• 8. - 15 ıenellk telgrafçıyınf. Hali 41 
lira m111 alıyorum. Telgrafçıların ter· 
flhl dU1UnUlmOyor mu? 

C. - Her devlet memuru gibi tel· 

grafçılar da barem kanunu hükümleri
ne göre terfi ederler. 

Terfi mUddetl yüksek tahsil g5rmtı:ı
senlz, 2 senedir. Aksi takdırde 4 sene
de bir terfi edeceksiniz. 

• 
8. - lnglnzce ısarenmek için bir aile 

yanında pansiyon olmak istiyorum. Ne• 
reye müracaat edeyim 7 

C. - Bunun içln gazeteye IIAn ver
m nlz lAzımdır. 

heyeti, ilk konserini bu akşam saat .,_ ________ _____________ _______ _. 

21 de Saray sinemasında verecektir. 

bültenler toplanmıştır. 
Köylerde okuma çağındaki ~ 

lan tesbit işi de ikmal edilmiştir· 
~ 
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matik Bir 
kaşa 
: Ömer Rıza DOGRUL 
nyanı~ Danimarka ve N or· 

eçi işgal etmesi, eskiden akla 
, yahut akla getirilmemesi 

bir takını ihtimaller doğur .. 
ihtimallerin biri ve en mü. 

Amerikanın da müttefiklerle 

TUNA 'NIN \ 
1 

Kontrolü İçin j 
Kararlar ' 

harbe iştirak etmesidir. ---o-

nya, anlaşılan bu ihtimale M H •• k"' t• y • 'ı 
gelmek için Norvesi istilaya acar U Ume 1 em 
kaldığını ispat etmek ve böy. T ki fi d B f d 1 
eketini mazur göstermek is· e i er e u un u 1 

Al t . .. t "it Budapeşte, 28 (A.A.) - Resmen ı 
man ezıne gore, ngı ere b'ld' il' M · t 17 · d N · · 1 · • h ı ır ıyor: acarıs an nısan a 

sa Norveç~ ıAşgla ınçyına alzırey. Belgratta toplanan Tuna konferansı- : 
ve orveçı ma a - 1 kull ak için teşebbüslere nın kararlarına bu kararları tamam- ı 

· l d~n~lmanya bu teşebbüs-ı lamak için tekliflerde bulunmak hak. 
§v:~t:~de haberdar oldu, on- kını mu?a~aza etmek kaydiyle ilti-
evvel hareket etti, ve Norve- hak etmıştır. j 
yhinde kullanılmasına imkan Bu hakkı muhafaza eden Macar 

di Yani asıl mütecaviz Alman. hükumeti Tuna devletlerine gönder. 
ildir Almanyayı bu harekete diği notalarda kontrolün bugünkü 
en ı:.üttefiklerdir. harbin devamı müddetince bütün 
nyanın bu iddiayı ispat için Tuna devletleri tarafından Tunanın 

sürdüğü delil, müttefiklerin 120 kilometrelik bir ~zunl~~ üze. 
daya yardım etmek üzere ha. rinde yapılmasını teklif etmıştır. B~ 
arı seferi kuvveti Norveçten kısım Moldavyadan Turnus Severı

ek icin müsaade almıya te§eb- ne kadar demir kapı bölgesini ve Tu-
etnıele"'ridir. nanın bu kısmında vapurlar için mev 

an noktai nazanna göre, bu cut inme çıkma tessiatını ihtiva et. 
et, milttefiklerin Norveç( zor. mektedir. Son zamanlarda Tuna üze
kararında olduklarının en ka. rinde vuku bulan hadiselerden son

hanıdır. • ra, Macar hükumeti hiçbir ı devletin 
ttefiklerln buna karşı verdik. münakalatta vukuu muhtemel karı

tevap gayet sarihtir. Müttefik- şıklıklardan zuhur edebilecek tehli
l'inlandaya yardım için seferi keler önünde intizamın idamesi me

vvet hazırladıklannı inkar et- suUyetini deruhte edemiyeceğini zan. 
lar. Fakat bu kuvvetle Norveçl neder. Mesuliyeti deruhte etmek me. 
etmeyi düşünmediklerini söy. selesinden başka Tuna üzerinde sey. 

lar, Onlara göre maksat, Nor. risefainin hürriyetini idame mesele. 
il müsaade alarak bu kuvveti si, Macaristan denize doğrudan doğ. 

ekti. Norveç ba müsaadeyi ruya mahreci olmıyan ve denize an. 
·• Ve verm.edlği için de bu cak Tuna hattı ile çıkabilen yegane 

t Finlandaya gönderilmedi. Bu devlet olması itibarile, Macaristan 
en müttefikler, muahazeye de. hükumeti için bilhassa ehemmiyeti 
hiçbir harekette bulunmamışlar- haizdir. 
.\lmanya ise, bir enırivikt yaptı 
orveç ile Danimarkayı fiilen İJ
ettı. 

a Fark Var" 

adiseyi Amen°kalı bir muharrir 
.... • ,.Jr;ld .. + .. 1.1a -.ı=---· 
aıı ııuııasma ıöre müttefik. 

~orveçİıl canına kasdetmeyi kur. 
dı. Almanlann bu iddasını bir 

~ kabul edelim ve müttefiklerin 
eçe karşı bir suikast yapmayı 
düklerini, hatta ba suikasdi 
ak için hazırlandıklannı bir ha. 

t tanıyalım. Fakat bir suikasdi 
mek ve hazırlamak başka, onu 
k da baınbaşkadır. Almanya 

&ıaikasdi yaprru~tır." 
eşbih yer:ndedir. Müttefiklerin 
\'e sil8hı Norveçe karşı hiçbir tc
tiste bulunmadı. Fakat Alman. 

askeri N orveçi istila etti ve hu 
eketin topraklarını bir harp 
sine çevirdi. 

'kat mesele yalnız Norveç mese. 
değil. Ortada bir Danimarka me. 
i de var ve Almanya nedense bu 
yanaşmıyor. Belki de bu mem-

in hürriyet ve istiklalini ç:ğnc. 
bir vebal saymıyor. 

dan Almanya, N orveçi istila 
etini üzer:nden atarak ınüt.. 

'klemek için bir çare bul. 
a Danimarka meselesini 

için de ayn bir çare 

• 'lenııo dili, hakikati biitiln 
e ilan etti~ sonra hakika. 
ek için daha ~a bahane. 
ağa lüzum olma~ gerek, 

BUDAPEŞTE 

Sergisinde 
Pavyonumuz 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Budapeşte 

beynelmilel sergisi 26 nisanda büyük 
merasimle açıldı. Kral Naibi Amiral 
Horti ile Başvekil, nazırlar, kordip. 
lomatik ve Budapeşte belediye reisi 
ile diğer hükumet erkanı pavyonu. 
muzu ziyaret ettiler. Rahatsızlığı do. 
layısiJe bulunamıyan elçimiz Ruşen 
E~ref Günaydın namına misafirleri, 
elçılik başkatibi, sefaretimiz erkanı, 
ve sergi heyeti karşıladılar. Pavyo. 
nun methalinde çok sanatkarane ya. 
pılmış olan şeref holünde Atatürk ve 
İsmet İnönü büstleri önünde al~ 
ka ile durulmuş ve yapılan tertip kral 
naibi tarafından maiyetindeki zeva.. 
ta çok iyi bir buluş diye tavsif edil. 
mi~tir. Pavyonumuz gerek resmi ze .. 
vat ve gerek ziyaretçiler tarafından 
hususi bir alaka ve takdir görmekte
dir. Heyetimiz tarafından Panayır 

gazinosunda Macar matbuat mümes
silleri ve Türk dostluğile anılan mute 
ber zevat şerefine bir çay ziyafeti ve .. 
rilmiş ve mütekabilen iki kardeş mil. 
!etin çok samimi hissiyat tezahüriine 
vesile olmuştur. Bütün Macar 'gaze. 
teleri pavyon münasebetile Türkiye 
Cümhuriyet hükumetinin inkılapçı 
vasıflarını tebarüz ettirmekte, mo. 
dern Türkiye hakkında resimler neş. 

a ı retrnekte ve Türkiye hükumetinin p 5 e ye n 1 e r pavyona iştirak suretile beynelınilel 

A k ~ ticaret münasebetlerindeki ananele. umu n aı .... re ne kadar sadık kaldığını isbat et-

alkev ine lltiha~ ~ş olduğunu ifade etmektedir. 

Kararı Verdi t \itlglltere ile lrlanda 
>-~ . 28 <TAN Muhabirin- A~·~sında Müzakereler 
:Ytaln~Ye Vekili Fethi Okyarın Lor.dra, 28 (Hususi) _ Irlandanm 
dii.. ekı Kitapsevenler Kuru .. 
~ Utn Ziraat Nazın Ryan ve Erzak Nazırı 

._,e l!Qkumi heyet içtimaını yap. Lemas, İngiliz ricalile iki memleke-
l'trıiftir evine iltihak etm~ğe ka- ti alakadar eden ticari meseleler 

k ilkte
0

şrin· d t şek!k-ı eım· hakkında müzakerede bulunmak ü-

~~ bugu~ ek ed du ~ zere salı günü Londraya hareket ede. . , ne a ar evam e 
ı devr · rf•-...J- z· G" ceklerdir. 

.. ~, . esı za """"' ıya o- M" zak ı · 1ı imin 
b-:-iiı-kçülüğün Esasları,, ve Ed u . ere tenedn akçtı. ş meras e 
Q.Ütnıet· "Ç ğl la dh en nyase ece ır. 

.bı.t b ın a ıyan r,, a 
llSınış ve yaymıştır. L bli 'd l0 tal 

4ın ~ u yana a yan 
eJ.ikada Feci Bir Aleyhtan Nümayişler 

'rayYare Kazası Roma, 28 (A.A.) - Yugoslavyanm 
ı 28 (A.A.) - Manhasset Lubliyana şehrinde geçenlerde İtal. 

tlıı.ltez ir ~ubulan bir kaza neti- yan aleyhtarı bazı beyannameler da. 
;'illd ç a • yyareci ölmüştür. Tay .. ğıtıldığından İtalyan talebeleri bu 
d~n· OJlt:r0 •'inil kaybeden pilot, hususta tezahürat tertip etmişlerdir. 
~e ie e te'C.'r.bur kalmış ve Tezahüratta faşist federasyonu umu. 
8':'llin 11rıııa ~ • ır. Kazanın mi kltibi bir kaç söz söylemi§tir. Hiç 
~bi çJıUldür~tnu,:, .... bir hadi~ vuku bulmamıştır. 

TAN 

~ 'iffiEK 
Neden Avukat 
Değilim 1 

Yazan: B. FELEB 

B alıkesirde avukatlık eden bir o. 
kuyucumuzdan dün uzunca bil 

mektup aldım. Mektubun teşrifat 
kısmından sarfınazar ederek asıl bu 
bendime mevzu yapmak istediğim 
kısmını aşağQ·a naklediyorum: 

"Bir hukuk müntesibi olduğunuz halde, 
acaba brnnşınızı terkederek gazetecilik 
meslegine sfilılk etmenizin sebebi nedir? 

İki şey hatırıma geldi: H~klm olmak is• 
tcmediniz. Çıinkü memuriyettir. Beliti ka
rakterinize uymaz. 

Amma ve ll'ıkin; avukatllk niçin yapmı
yorsunuz? Bunu anlıyamadım. Yoksa si?; 
de biz.im gibi açlıktan esnemekten ve ya
.ufüıne kirası \'eremiyerek icraen yazıha .. 
ne~en kovulmaktan mı korktunuz?; 

Mektubun alt tarafı, hukuk mezu
nu olan avukatların, köşe arzuhalci. 
leri kadar bile rağbete mazhar ola
madıkları hakkında şikayet satırla. 

JJu resim, Garp cephesinde muharip kıtal.arın buluntluklan mahallere sevkedilmek üzere 
olan bir kısım obüs mermilerini gösteriyor. Mermilerin üzerinde gördüğünüz köpek, bu mu· 
vakkat cephane deposunun yanına kimaeyi yaklqtırmamak için nöbet beklemektedir. 

Zelzele Mıntakasında 
inşaata Geçiliyor 
Nafıa Vekaleti Bir Talimatname Hazırladı 

Ankara, 28 (TAN Muhabi
rinden) - Nafıa Vekaleti zel
zele mıntakasında yapılacak 
imar ve inşa faaliyeti hakkında 
L--·-1--·s .. ı..t .... ~u. -tıalh.,..,_ab.,.a:ı:~::ı.c;. 
yi Başvekalete göndermiştir. 

Bu talimatname esaslarına göre, 
memlekette yapılacak her türlü imar 
faaliyeti bu talimatname hükümleri
ne göre olacaktır. Zelı;ele mıntaka. 
larında hususi eşhasa ait binalarla 
resmi devlet daireleri inşaatı yap. 
mak istiyen kimseler, bulundukları 

mahal belediyelerine müracaat ede
ceklerdir. 

lunmakta, bilhassa betonarme inşaa. 
tında ufki zelzeleye karşı mukave· 
meti temin için esaslı şartlar ileri 
sürülmektedir. 

imar faaliyeti 
!Zelzele mıntakasında hük.ümet ta • 

rafından yapılacak imar ve inşaa 
faaliyeti ayrı bir kısmı ihtiva etmek. 
tedir. Dahilden ve hariçten felaketze
delere yapılan yardım miktarı beş 
milyona yaklaşmaktadır. Bu para ile 
halen bunların bir kısmının iaşe ve 
ibatesine yardım edilmekte, diğer ta
raftan paranın mühim bir kısmı bu 
mıntakalarda yapılacak devlet daire
leri ile evleri tamamen veya kısmen 

Bina tipleri yıkılmış halka tahsis edilmektedir. 

pılacak yardım şekilerini tayin ve 
tesbit ile meşgul bulunmaktadır. Bu 
yardım, ihtiyaca göre tuğla, kiremit, 
cam vermek ve işçi ücreti olarak 
ta bir miktar para ödemek suretile 
yapılAr:ıkhr Evi az. veYa çok hasar 
görmüş olanlara, vaziyetlerine göre, 
bu yardım nisbeti fazlalaştınlacak. 
tır. % 75 hasar görmüş olan mınta
kalarda inşaa4n başka bir yerde ya. 
pılması için karar verilmiştir. Erzin. 
can bu mıntakaların başında gel 
mektedir. Erzincanda tetkiklerde bu
lunan diğer bir heyet, şehrin şimdi 

bulunmuş olduğu yerden başka bir 
yere naklini zaruri görmektedir. Bu 
yerin neresi olduğu henüz kati bir 
surette maltim değildir. 

Zelzele mıntakasında yapılacak Hükumet, bu paradan başka, karşı. 
evler başlıca üç kısma ayrılmaktadır: lığı fevkalade tahsisattan temin edil-

1 - Köy evleri, 2 - Şehir evleri, mek üzere. beş milyon liralık bir ka-
3 - Devlet daireleri. nun projesi hazırlamıştır. Bu layiha 

Nafıa Vekaletinde bu işlerin tek
nik kısımlarile meşgul olmak üzere 
yapı işleri fen heyeti müdürü Sırrı 

Sayann reisliğinde yüksek mühendis 
Seyfi Tunga, Fikri Alpay ve yüksek 
mimar Sinan Mimaroğlundan mü
r:ekkep bir komisyon kurulmuştur. 

Köy evlerinde kerpiç esası kabul önümüzdeki günlerde Meclis umumi 
edilmiş ve talimatnamede gösterilen heyetine sevkedilecektir. 
tiplerde yapılması karar altına alın. Talimatnamede evleri yıkılmış fe-
mıştır. Şehir evleri ve devlet daire- laketzedeler üç kısma ayrılmıştır: 
leri iki katlı taş -kargir olarak yapı- 1 - Evi az hasar görmüş olanlar, 
labilecek, üç katlı binalar tuğladan 2 - Evi çok hasar görmüş olanlar. 
inşa edilebilecektir. Dört katlı yapı- 3 - Evi büsbütün yıkılmıı olanlar. 

Muhtelif zelzele mıntakalarında 

muhtelif heyetler bugün tetkikatla 
meşguldür. Bunların bir kısmı To. 
kat, Amasya, Samsun, Çarşamba. 
Ordu, Giresun ve Trabzon havalisin. 
de, diğer bir kısmı Sıvas, Erzincan 
ve Gümüşhane havalisinde <;alışıyor 
lar. 

lacak binaların betonarme iskeletli Halen bu mıntakalarda Nafıa mü. 
ev olarak inşası şart olacaktır. Tali.

1 

hendisleri ve yapı işleri dairesi me. 
matnamede bu tip evler hakkında ay· murlanndan mürekkep bir ehli w
n ayn hususi hükümler mevcut bu- kuf heyet bina vaziyetlerini ve ya.. 

Şamda Tevkif 
Edilen 
Suikaslçiler 

Kahire, 28 (A.A.) - Abram gaze
tesinin Beyruttaki Fransız mahfille. 
rinde edindiği malumata göre, Şam 
divanıharbinin yedi Suriyeli nasyo
nalist hakkında verdiği idam kararı 
kati değildir. Mahkumlar, Suriye 
Başvekiline karşı bir suikast tertip 
etmiş oldukları için geçen temmuz
da tevkif edilmişlerdi. Yirmi Suri
yeli de devletin emniyetine karşı sui. 
kast tertip etmek suçu ile aym za
manda tevkif edilmiştir. 

Siirt Yolunda Bir 
Kamyon Devrildi 

Siirt, 28 (TAN) - Evvelki gün Di
yarbakırdan yolcu ile Siirde hareket 
eden bir kamyon, Beşiri :ve Kurtlar 
kazaları arasında devrilmek suretile 
kazaya uğramıştır. Nüfus telefatı 
yoktur. Hafif yaralılar tedavi altırıa 
alınmışlardır. 

Tapu Müfettişi Bursada 
Bursa, (TAN)- Tapu ve Kadastro 

müfettişi Saffettin şehrimize gelmis. 
ve teftislerine baslamıstır. 

-------,ı lzmir Şehir 
ROMANYA ı Oteli inşasına 
Yeni ihtiyati Başlanıyor 

Tedbirler Aldı 
Bilkreş, 28 (A.A.) - Havas: 
Romanya Genel Kurmayı ihti. 

yat ve mürakahe tedbirlerini.art. 
tırmaktadır. Petrol kuyularının 
bulunduğu Prahova vadisinde 
muhtelif silihh müfrezeler ikL 
me edilmiş ve ilk defa olarak bu 
akşam askerle muhafaza edilecek 
olan Bükreş tayyare meydanının 
etrafına dili topları konulmU§· 
tur . 

İzmir, 28 (TAN) - Şehir oteli in
şaatına bu sene başlanacaktır. Bil
hassa demir aksamın temin edilmesi 
işi kolaylaştırılmıştır. Şehrin büyük 
bir ihtiyacını karşılıyacak olan bu 
binanın imkan bulunursa, bu sene 
itmamına da çalışılacaktır. 

Belediyenin Basmahane civarında 
inşa ettireceği merkez halinin inşa. 
sms talip çıkmamak yüzünden vuku 
bulmakta olan teahhurun da berta. 
raf edilmesi için etütler yapılmak
tadır. 

M acarlatanda tedbirler 
Budapeşte, ZS (A.A.) - Dahı. 

liye Nezareti, yabancıların Maca. 
rlstanda ikametleri hakkında bir 

1 emirname neşretmi,tir. Bu emir. Bursa Çeltiklikleri 
namenin takip ettiği hedef, at'. Bursa, (TAN) - Bundan bir müd. 
zu olunmıyan yabancıların mem. V 
lekete g'rmesini meneylemek vo det evvel Ziraat ekaletl çeltik mü-
meleket dahilinde gizlenmit tm.. tehassısı ile birlikte ehrimize gelip, 
lunabileceklerin taharriıinl kn. Bursa çeltikliklerinde tetkikatta bu
laylaştırmaktır. Bu emimame hil- ı lunan Sıhhat Vekaleti Sıtma Müca.. 
kilmlerine göre, balen Macaris- dele umumi müfetişi Doktor Rüştü 
tan dahilinde bulunan ve ikamet Geren, Karacabey çeltikliklerinde ye 
tezkefesi olmıyan yabancılar, 24 nfden tetkikat yapmak üzere bugün 
saat zarfında polise müracaat e- ı §ehrimize gelmiştir. Müfettiş, bura.. 
deceklerclir. da çeltik komisyonu ile temas ettik-

------·--------ı ten sonra Karacabeye hareket ede. 
cektir. 

rı ... 
Evvela bu okuyucumun ıstırabma 

hiirmet etme;}i ve bir ilim adamının, 
alelhusus bir meslekdaşın kadri bi. 
!inmemek yüzünden sıkıntıya dllf. 
mC'sinden duyduğum hüznü alenen 
izhar etmeyi bir vazife bilirim. Allah 
yardımcısı olsun. .., 
Bıma gelince: 
l\Jadcmki; sordular. .Kendime alt 

l:e kimseyi alakadar etmiyen biT 1-. 
hisle karileri sıkmaktan çekinirim. 
Fakat bana bir enteresan mevzu teş. 
kil eden bu bahisten istifade hnatı. 
nı korırmak istemedim. 

Bakınız ne tuhaf şeydir, 
Ben daha ilkmektepte iken blnz 

çaçaron olduğum için aclum avukat 
kovmuslardı. 

Belki bu lakap benim şuut'UDla 'hlr 
tesir yapmış olmalı ki; idadi'yi, ya. 
ni liseyi, bitirirken artık hukuk mek. 
tebine g'rip avukat olmıya kati karar 
vermiştim. Hatta son sınıf imtihan. 
lan sırasında hendesei resmiyedea 
imtihan verirken mümeyyizlerden 
Feridun Bey isminde bir zat ididL 
den şahadetname alınca hangi mek. 
tebc gireceğimi sordu. Ben de göpü. 
mii gere gere hukuka gireceğimi söy. 
lcdim. Riyaziyeye isfdadım olduğu 
·~ın mühendis mektehine girmemi ıs. 
rarlıı tavsiye ettiydi. Tabii her 17 )"8-

şındaki ~ocuk gibi fikrimizin isahe. ı 
tine kail olduğumuz için dinleme. 
dik ve hukuk mektebine girdik. Bil. 
tün dört senelik hukuk tahsilinde L 
terisi için okşadığım emel gayet iyi 
bir hatip ve avukat olmaktı. Bu te. 
mennilerimden birincisi tahakkuk et. 
ti mi? Orasını tayin etmek bana düş. 
mcz. Bu, umumi, hususi sözlerimi 
d'nlemek zahmetine katlananların 
hiikmilne bağfı bir şeydir. Avukat 
olmıya gelince: Çok uğraştım. Ama 
bilmezsiniz ne kadar uğraştım. Fakat 
bir türlü avukat olamadım. 

Öyle ise neden hakim olmadım?. 
Dir kere hakim olmanın icap ettlT. 

diği ruhi ve maddi şartlan kendimde 
hulamadım. Hakimliğin ağır yüküne 
ta~ımıya kudretimi kafi görmedim. 

Avukatlık öyle değildi. Bana ıe
linreye kadar neleri, ama, neleri avu. 
katlık ediyordu. Ben de bunlara ba. 
karak avukatlık etm'ye başladım. FL 
kat dört bes senelik bir tecrübe bana 
beyhude utraştığımı gösterdi ve ha 
mesleği hemen bıraktım. Halbuki 
kanuni anlayış, hukuki kaVt'Byış b. 
biliyetim de pek fena değildi. Lakin 
ne bileyim avukat için luım gelon 
ve Frenklerin souplesse dedikleri 
manevi çeviklik bende yoktu. 

Ne oldum? 
Bakınız! Birincilikle diploma alclL 

iım idadi mektebinin son sınıfında 
bütün derslerden birincilikle pçtl. 
ğim halde tahrirden üçüncü olmuş. 
tum. Bugiin kendime .meslek edindL 
ğim yazıcılık, bu birinci olamadığım 
yegane zayıf tarafımdı. 

K(icük büyük takip ettiğim mek. 
teplerden hiçbirinde lisan ihtisas şu. 
heleri olmadığı halde bugün yabancı 
dil muall'miyim. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, tnsan 
kendisine tayin ettiği meslek için ha. 
susi tahsil yapsa bile kısmet adamı 
başka yollara sevkediyor. MeselA. 
Klemanso doktor idi. Bütün bayab 
politika ve devlet adamlığı ile ~
miştir. Fransa Cümhurreisi riyaziye. 
cidir. Kıymetli Başvekilimizin de 
doktor olduğu gihi. Klod Farer, Piyer 
Loti bahriye zabiti idiler. Kardinal 
R:şelyo ruhani olduğu gibi. 

Diyecek şudur ki; insan, lıtedlil 
mesleği hayatının maişet medan ve 
ba!llıca mesgalesi olarak seçmelrt.e 
he!r zaman muvaffak olamaz. Benim 
hukuk mesleklerine giremeyipm de 
hllnun b'r kiiçük nümunesidir. 

Yalnız avukatlıkta dikiş tuttun
mamaklığıma sebep olan bir iki nok
ta var~ 

Evvc:lA Balıkesirli okuyucum da 
bilmelidir ki, Anadoloda avukata 

(Devamı 6 mcıda) 
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Yendiler, 
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ÖLÜM 
Teessürle haber aldığımıza göre, 

kıymetli bestekar Sadettin Kay-
nağın henüz dört yaşında olan oğlu 
Cengiz Kaynak bir müddcttenberi 
çektiği hastalıktan, gösterilen bütün 
ihtimama rağmen, kurtulamıyarak 
rahmeti rahmana kavuşmuş ve cena. 
zesi, dün medf eni ebedisine tevdi c. 
dilmiştir. Bu acı kayıptan dolayı Sa
dctt;n Kaynağa ve kederli ailesine 
tnziyctlerimizi sunarız. 
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eUeraruı posta ittihadına dahil 
an memleketler için abone 

eli müddet sıraslyle 30, 11, t, 
liradır. Abone bedeli peşindir. 

değiştirmek 2& kuruştUr. 

ap için mektuplara 10 kuruJ}uk 
Ulvesi llzımdır. 

tin, kıymetli irfan müessesesi 
Dariiffaiakanın 17 inci yıldö. 

il idi. 
irfan, fazilet ve şefkat yuvası. 
bu memlekete yaptıtı büyük 

etler meydandadır: Darüşşafa

hayatta kimsesiz, himayesiz kal. 
aekilan, işletilmiyen bir maden 
heba olmaktan kurtarmıı ve ha. 
onlara, onlan da memleketleri. 

kazandırmış olan kurtarıcı mües· 
adıdır. 

un kıymetini tarif için: 
- Darilffalaka, bu memlekette 
lllilabet, en lüzumlu, en hayırlı, 
•erimli itlerden birisini başarım
tabalamıı olan müessesedir!,, der. 

hiç ldmae tarafından mübalağa 
.. ..-r-. ... sayılamayız. 

un 17 yaşına b a s t ı i ı (Ün, 
sevindiren en mühim hadiseler. 

birisi de, Başvekilimiz Refik 
damuı, yetim luzlarmuzın da Da· 

akanın lhtimamından, irfanın. 
ve tefkatinden mtlstefit olİna

temin edeeeibıi müjdelemesi. 
yakın sünde tahakkuk etmesi. 

dileclltimiz bu vaat, memleketin 
lllilhim ihtiyaçlarından birisini 

............... yacaktır. 
~aktile, bu memlekette "Darüll

, lar vardı. DenllebWt ki, bugün 
ta; olduiumuz mekteplerin en 

t-.mmG.a, o kabil müesseseler gelir. 
en varidatlarmdan mahrum ka. 
kapanan ve kapatılan o mües. 

erin bbler için çok büyük bir 
p teşkil ettiği ~ır. Temen-

ederb Jd, Başveldll.tm1n müjdesi, 
abft mtlesseselerln lhyu1 yolunda 

..... ~!J bir athm okun: Ve ita tefkat, 
Wan müesseseleri, IWl'fde, mem
tin bu sahadaki ihtiyacını karşı. 
bilecek miktarda çoialsın! 

• · Harfli Posta Pulu 

ün 1940 yilinın dördüncü ayın-
da postaya verilmiş bir mek· 

~~rn berindeki pullara bakarken, 
ür ve hayret duymaktan kendi. 
alamadık. Çünkü hali kullanıl. 

ta olan bu "Himayei etfal., pul. 
n yazdan, eski harflerle yazıl· 

llarf inkıllbından on Ud yıl son-
bile, "Himayel etfal,, cemiyeti. 
pullanndaki harfleri deiiştirmek 
t ve imkanını bulaınaylfl, tees. 
verici bir ihmaldir. 
iz, çocukları himaye etmek niye-
18flYU bir müessesenin, iııJu. 

himayesinde hissesine 
·uifeyi de unutmamış bulan. 

\erdik. 
ki, berinde münakap 
edemiyeceiimiz bu biriz, 
~ minaıı itibarile -f"bbn bu mevzua bir 

"'ıze lüzum bırakıl. 
~kil biz, inkı· 

hasma olur. 
~et istiyo. 

... 
ür, 

~ 

bir 

•• L 

... c,• ~ 

F .. ıth tarafı, ~ı. 
• '1 ltlr tarafuulan yuıldıtı 

aıaJilkak olan o utırlann altıııcla 
ı.· da, - ıhncli kendisini müdafaa ede. 

eek "Bai1ette bulunmayan - çok 
... ,..ı \il' pirimizin imzas1D1 ıör
-~. Ba ldlfilraamenfn ne malı-
-.t» ol11raa olsun, elden ele dolaştı. 
~ .. bdar çirkin ise, bir sanat 
lllld'IDeal lınlt pbi, mektep talehe
.. rtifıı •11.rine pçmeai de, o derece 
...-.ı..ı.r. Talebelerin, sahte lmu. 
,_ ;mnJ7et ed.u, ba Jdlflrleıi bir 
lllr Pnl!ta1an, arana ve hot slre
....,._ bir uaat teWddsl •>"-

·- ·--- S....te ve unatklra, ba ıal
kbnln tarafından yapıldıiDU 

_,...,.ir. ~Fakat mektep talebeleri. 
'tY~ telAkJdlerile, ve emekle 
.:ı~J \'e ıeı•t tölaretlerile alu or-

11111 Ü kimse1e ve. .. , 

TA l'4 

Norvei hükGmeti, Alman istilcisına tekaddüm eden hcicllselerl anlatan 
bulacaksınız: bir beyaz kitap neırettL Aıağıdaki yazıda bunun esaslarını 

o o o 

NorrveçürnBeya~ 

Dertlerimiz : 

Bunlar Kimlerdir? 
Yazan: Şükfde NUıal 

J< onulan yasaklara, verilea ceza. 
lara raimen, bili köşe batla

noda yolumuzu kesen dilenciler var: 
Paçavralar içinde iki büklüm bir 

ihtiyar... Bacaktan belinden keıııik 
bir genç... Küçük bir çocutua Nh
berlipnde yürüyen bir kör... "A.
çmı!,, diye ağlayan her 1aıta çocuk-
lar ... Kollanoda süt emen yavrusile 

Kötabornda Ne~ 
• bir genç anne ... Hulisa, sık sık br· 

H er hükumetin beyaz 
bir kitap çıkarmaktan 

maksadı, kendi hattı hareke
tinde isabeti tebarüz ettirmek 
ve vazüesini yaptığını göster
mektir. Norveç hükumeti de 
ayni şekilde hareket etti ve 
Alınan istilasının başlangıç
larına ait vesikaları neşretti. 
Fak.at Norveç hükumeti bu 
vesikaları naşretmekle kendi 
ni temyize çıkarmış olmuyor, 
bundan başka beynelmilel 
münasebet1er tarihinde eşine 
ender tesadüf edilir kuvvetli 
bir ithamname de nesretmi~ 
oluyor. 

Bu vesikaların nerede toplandL 
ğı ve nerede basıldığı belli değil 
dir . Çünkü Norveç hükumeti ne. 
rede bulunduğunu ifşa etmiyor ve 
neşrettiği kitabın son fıkrasında· 
"Almanların Norveçe karşı açtık. 
ları barbarca harp, Norveç hükU. 
metinin makarrını gizli tutmasına 
sebep olmu,tur" diyor. 

Kitabın anlatışına göre, Alman. 
yanın Oslo elçisi, geçen 9 Nisan 
günü Norveç Hariciye Nazınnı zi 
yaı-et ederek, müttefiklerin müte. 
madiyen taarruz ettikleri bitarat 
ların hukukunu korumak istiyen 
hükumeti namına bir muhtıra ve. 
receğini söyledi. 

~'akat dört saat önceden Oslc 
fiyoruna giren Alman zırhlılarile 
Norveç müdafaası arasında bir çar 
pışma vuku bulmuş, bir buçuk sa. 
at onct. de, iki Alman zırhlısının 

Trondheim fiyorduna girdikleri ha 
ber verilmiş ve kısa bir zaman ön.. 
ce de Bergen dışlarında bir mu. 
harebe olmuştu. 

Verilen muhtırada Alman hükU
metinin İngiltere ile Fransamn bir 
kaç gün içinde N orveçi işgal ede
ceklıı>rinıe dair cerhedilmez deliile 
sahip olduğu söyleniyordu. 

Fakat malum olduğu üzere bu 
delail ancak dün ileri sürülmüş ve 
müttefikler tarafından derhal red.. 
dedilmişti. 

Varr? 

Mühim harekata aa1İne olan Norw, li11or4'lanndan 
bir görünüı 

Alman hükumeti, bu reddedil-
mez deliile istinat ederek 

harbin devamı müddetince Norve. 
çin müdafaasını deruhte edeceğini, 
müttefiklerin Norveç topraklarını 

Almanyaya karşı kullanmalanna 
imkan vermiyeceğini ve Norveç 
halkının doğrudan doğruya veya 
bilvasıta Almanyaya karşı yapılan 
harbe sürüklenmelerine müsaade 

LOKMAN HEKfMfN öGOTLERİ 

BALIK ~ASIL YENiLiR? 
lstanbul ılbi her tarafı denizle 

çevrilmit bir yerde oturup ta, yıl. 
da adam başına sadece bir kilo ba
lık yemek, clotrusunu lstenenb, 
biru da babjın nasıl yenileceiiııl 
bilememekten ileri ıelir ... 

Vaktile, pazar kayıklarında 
Göksu Alemleri yapılırken, balık 
merakWan kayığın ortasına bir de 
mancal alırlar ve kendi ellerile 
tuttuldan İstanbul baJıiuu, henüz 
kıvranırken, mansalın üzerindeki 
ıskaraya yapqtınrlar ve u, çok 
kızar4ıktan sonra taze, taze yer. 
lerdi. Bunu yapmak mümkün o. 
lunca, balık yemenin en iyi tanı 
hiç ıüphedz budur... Fakat bunu 
yapabilen eski zamanlarda da .._ 
ten pek az olduiu cibl, §İmdi hiç 
yok denilebilir .. 

Balık yemek için lokantalara 
~dilince, orada herkes keneli sev. 
tdne söre balıjın her haqi türlü
sihlil ylyebllir. Fakat usta bir ah~ 
bu11lamıyan evlerde - demek ki, 
henı- her evde - hatıra gelen 
halılı 1a ıskarada, veya tavada kı. 
sartma\tır. Bunlar da haylice u.. 
sma ve llsiyetli iflerdir. Aile biraz 
bı.balık olunea, herkese yetip
eek kadar \alıiı ayıklamak, birer 
birer - yaı.at parçalan ayn ay. 
n - )asartıap, bilhaua mani. 
ktlrlll eller lçiıl kolay kolq taham
mill edilecek iı 4elildir. Babim 
piWdsini Japmü, yahat parça 
parça Jauırla71p, tepalyl fınna ıön 
dermek, ıetlrtınek ta ıene ezi1etll 
lf... Ondan dola11 istanbalda u
vallı balıkçılar lllallanna mtlşteri 
bulmak ·~in batka eşnafın hepsin. 
den daha ytibek 1e1le haykmbk· 
lan halde, pek u pencereden rai
bet rirtlr1-.•• Balb11ki N1Jiıa ko. 

lay pifirme tarzları da vardı-r. 
Vikıi, pek ince zevk sahibi için 

her balık kendine mahsus bir tan
da plprilmek ister. Kimisi ukara. 
ela, kim.id tavada, kimisi haşlama, 
kimisi mayonede, kimisi soğanla, 
kimisi ma.ham salçalarlL Bazısı 
da Uiıt içinde kebap olarak ... Fa
kat bunlan ayırcledebilmek için, 
illdn balıkların adını bilmek 1'
:umdır. htanbul Bopzında çıkan 
altmış bir çeşit babiı adile ve şek. 
lile aymleden tam İstanbulluyu da 
pek çok bulamauınıa samrun ... 
Nasreddin Boca bile o kadar bilsiç 
olduiu halde: 

- Kim denizla dibine lnmit te, 
bunların adını koymuş? 

Dediiini bilirsiniz... Zaten balı· 
tın nasıl pişirilceflni bilmek için, 
- baJıiın adı ne oluna olsun - J. 
ki çept balık oldutunu bilmek ye. 
tlfir: Biri etleri dolpn ve sertçe 
olan balıklar, öteki yumupk etli 
balıklar .• 

Birinci Çetitten olan balıklar ss
brada kınrtınıya reldiği ılbi, 
haşlamaya da ıellr, onlan tavada 
lmartmak ta yazık olur. Balık aoL 
ması deallen acalp yemefe taham. 
mül edebilenler için, onlann dol· 
ması da olabilir. 

İkinci çetftten olanlar, ısbrlH1a 
Jr.ızartılamu, parçalanır. Haşla. 
maıı oluna da, balık meraklıklan 
öyle yumupk etU babk hqlamuı 
için, içinde Ud tarafı kulpta ıtb. 
pd bulunan mahna bir balık ten
eereslnl ham balaadururlar, balık 
tenceresi stlmtltle kaplanmıt olar. 
u, tabii, daha makhal. •• Balık ten. 
eerede ve ıU.,ec:in tberbıde haşla· 
ma olduktan sonra, ıtlqeç iki inal. 
...... tatalank - pyet dikkat. 

le - çıkarılır ve suyu süzüldük· 
ten sonra, dağılmuııı diye, pek 
ziyade dikkatle mun kayık tabaia 
aktarma edilir.. Mutfakta böyle 
mahsus balık tenceresi bulunma. 
ymta, yumuşak etli bahtı - en 
kolay - biraz una bulayarak ta-
vlH1a, seytinyaiJ - istenenlz -
tenyalı içinde kızartmakt ır. On. 
lardan pllild yahut fınn da yapı
lır. 

Bunlann hepsi as, çok niyetli 
işler sayılınca, en kolayı balık çor. 
bası yapmaktır. Balık çorbasına 

her çpt balık cirer· Yalnız bütün 
bütfin defil, parça parça... Bir de 
aldıiımz balıkların bir kısmı sert
çe etli, bir kısmı )'UJDupk etil o. 
lursa, yumupk olanlan ötekiler. 
den on dakika sonra tencereye at
mak lizımdır. 

İki kilo balıia ilç litre su, Z58 
ıranı solan, 3 bat sarmısak, biraz 
sofra tuzu, tuz ve biber, lsteneniz 
biraz da zeytinyağı. Tabii ilkin ba. 
lıklardan bqkası 10iuk ıu içine 
konulup, tencere fıkır fıkır kayna. 
mıya başlayınca, balık parçalan, 
yumaşak olanlar on dakika sonra .. 

Zaten balıklann hepsi birden 
.konula da, bir sarar selmes. Yu
mupk etli olanlar .dağılırlar. Balık 
çorbası, balık piresi olur. Her haL 
de pek leuetll bir yemek, hem de 

pek aem ve alyetsls. ÇorW.a plt
tlkten sonra &.erine - tarhana 
çorbamda olduia slbl - yalda 
lmarmq ekmek konulunca, mG· 
kemmel bir yemek olur. Balıklann 
çofwada bol bol bulWWI vitamin.. 
lerin de hepsi çorba.da kalacatın. 
dan emin olaeajınudu, lna çor
-.. ........ 1r1.- - __ ....... 

r-:s rr pmıza çıkarak, kolumuzu çeken, yal
varan, ağbyan insanlar... Kulaiım•· 
zı hırpatiyan, kalbimizi burgulayan, 
kafamızı altüst eden açlığın sesi!

etmiyeceğini anlatıyordu. 

Fakat Alman istilAsı, Berlin hil
kümetinln herhangi suretle müsa.. 
ade etmiyeceğini bildirdiği bu ne. 
ticeleri teminden başka bir şey 
yapmamıştır. 

Alman sefiri, Norveç Hariciye 
Nazırı Doktor Koht'a, Almanlann 
düşman olarak gelmediklerini te
kit ettikten sonra: "Her mukave. 
metin Alman askerleri tarafından 
kati surette bertaraf edileceğini" 

izah ediyor, Alman muhtırasındaki 
taleplerde Norveçi mutlak bir aciz 
içinde bırakıyordu. 

Gerek Alman sefirinin beyana. 
tında, gerek Alınan muhtırasının 

sözlerinde müttefiklerin Norveç su. 
larına mayin dökmelerine mukabil 
Almanyanın harekete geçtiğini an. 
latan bir söz yoktu. 

Buna mukabil Doktor Koht, AL 
man taleplerini hükumete bildir. 
mek lüzumundan bahsetmiş ise de 
Almanlar Polonyaya ve Çekoslo. 
vakya Cümhurreisi Haha'ya yap. 
tıkıarıru tekrar ederek taleplerin 
kati olduğunu söylemişlerdi. Fakat 
Norveç Hariciye Nazın, hükume. 
tin. Hariciye Nezaretinde içtima 
halinde bulunduğunu anlatmış, AL 
man sefiri de taleplerin hükumet 
tarafından tetkikine razı olmuş.. 

tu, fakat vakit zayi edilmemesi ü. 
zerinde ısrar etmişti. 

Norveç hükumetj.nin verdiği ka. 
rar, kati idi ve hiçbir müstakil hil
kıimet!n bu gibi talepleri kabul et
miyeceği mealinde idi. 
Hükılınetin, bunun üzerine yap. 

tığı iş kral ile birlikte Oslodan av. 
rılmak oldu. 

K ral ite hükumet, ayni gün 
Elverum'a vardıklan za,. 

man, Alman sefirinin kral ile gö.. 
rüşmek ve bazı teklifieri müzake. 
re etmek istediğine dair Oslodan 
gönderilen bir telgrafla karşılaştı. 
lar. 

Kral, Almanların bulunduğu şe. 
bire gelmelerindeki tehlikeye rağ. 
men, Alman sefiri•Doktor Brauer'i 
kabul etmiş, fakat Alman sefiri, 
evvelki taleplerın Her Hitleri hoş.. 
nut etmekten uzak olduğunu biL 
dirmiı ve her şeyden evvel Alman.. 
yanın itimat edeceği bir hükUıne. 
tin teşekkül etmesi, binbaşı Quls
ling'in yeni hükQmet başında bu. 
lunması lüzumundan bahsetmişti. 

Kral. sefire §U şekilde mukabe. 
le etti: 

"Bu centilmen, ·(yini Quis
ling) halkın itimadını haiz 
değildir. Yapılan seçin>J,er bu
nu isbat etti,, 
Anlaşmala imkin yoktu. Fakat 

Doktor Koht bir teklif daha ileri 
sürdü. Norveç hükti.meti istifa ede. 
ret yeni bir hüktlıneün tepkidi. 
lüne lmkin verecek ve yeni hü. 
kdmet Almanya ile anlapnağa ça. 
hşacaktı. 

Alman sefirinin verdiği cevap, 
Bitlerin Quisling üzerinde ısrar et-
tiği merkezinde idi. Fakat kral ile 
hükftmet bu teklifi kabul etmedi. 
ler ve bu suretle bütün anlaşma 
imk8ıılan da bertaraf oldu. 

Norveç beyaz kitabmm anlat. 
tıp vakalarııı hullsası bu.. 

dur. 
Kitap, bafllldan sonuna kadar 

mütalaa edildikten aonra vanlan 
netice, Norveçin Almanyayı talı. 
r:lk için hiçbir şey yapmadığı buna 
~~ iki pk 1uqımnda kaldılJ-

Birincl pk: Her zl11ete katlana. 
rak Almanyaya teslim olmak. 

İklncl pk: Her neye mal olursa 
olsun kendini müdafaa etmek. 

Norveçliler bu aon pkkı ihtiyar 
ettiler ve tereflerini kurtarmayı 
tercih ettiler . 

Dilencilik ılbi bir ahlik dütldinlfi
ğünü ortadan kaldırmak, buna c .. -
ret edenleri kanunca eezalandınnak, 
şüphesiz, en hayırlı bir iştir; yalnız, 
bence bu, yeter delildir. Dilenen in
sanın, dilenmesindeki sebebi ciddi o. 
larak araştırmak lizımdır. 
Çabşmıya cücil olanlar dileniyor. 

sa, onlan cezalandınr ve meslekle
sa, onlan cezalandırır ve silklerln. 
de devamdan menederiz. Lildn, 1a 
şu iki büklüm, çalışmaktan kalmıt 
ihtiyar, yeryüzünde kimsesiz ise? .. 
Ya fU, iki bacağından mahrum, elle
rile sürünerek hayat yolunu pçıbe. 
ğe çalışan solcun ıence açdacak bh 
şefkat kucafl yoksa?.. Ya fU kiiçtlk 
yavrular anasız, babasız, yeniz, 
yurtsuz kalmışsa? .. Ya fU kucaim· 
daki süt yavrusile kö,e bapna çö
melen bitkin anneyi çocuiile bera
ber hiçbir yer kabul etmiyona? .. 

Şüphesiz, bunların karşısında ev
veli yapacağımız şey; dilenmelerini 
yasak etmektir. Bizim gibi şerefli bir 
milletin sokaklannda el açan vatan
daşlar bulunamaz. İkinci olarak d8-
şilneceiimlz; bunlan kaldınm kenar. 
larmdan uzaklaştırdıktan sonra, han. 
&isinin ıerçekten muhtaç, kimsesiz 
kaldıit için dilenditlnl, hangisinin 
çabşabilecek durumda olduğu halde, 
tembellikten çalı,madıiJnı, veya ça· 
lışmak istediii halde iş bulamadılmı 
IU'llfbrmak, ve yqlıyı, sakatı, kimle
siz yavruyu, süt veren anneyi cemi. 
yetin himayesine almak, ötekilere de 
iş bulmak lhımdır. 

Türk milleti ,erefil yurdunda ft· 
tandaşlanmn herkese el ~tılmı 
görmek istemez. Bu çirkin ahUb 
düşenleri affetmemekle beraber, •· 
lann bu hale gelmesine sebebiyet 
vermemek te bizim ellmimedir •ı. 
raz .•• 

Düşkünleri en ciddi, en cezri teL 
birlerle koruyalım; işsizlere en lala 
zamanda i' bwacak bOiolar açalan. 
lı bulununcaya kadar kimseyi aç, a. 
çık bıralmnyahm; muvakkat hima
yeler yapalım. Medeniyette yüksel • 
mit her memleket vatandaşlannı 
böyle korumaktadır. Aksi takdirde, 
her tilrlil düşenlerin mesullyetl bbe; 
zaran yu-rdumuzadır. 

Avrupada ilkbahar 
Temizlği Baıladı 

Avrupa memleketleri Nul ajanla. 
nm hudutlarından barice atıyorlar! 

( Bcne6l Kariluıtllrl) 
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Mukavemet Faydasız; 
Boşuna Kan Dökülüyor 

Onlar ise daima bizim için misafir ı -Ya Ebu Cafer! dedi. Siz bizi mu. 
ve yabancıdır. Zaten yabancı kala. hasara eden büyük ordunun başında 
caklardır. bulunuyorsunuz. Emir Esedüddin, 

Tercümanlar bu cümleyi aynen İskeDderiyede yeğenini bırakıp or-
tercüme ettiler. dusil" çıktıktan sonra aylar geçti. 

Dö Turen, omuzlarını silkti; el. 
ma dolu ağzını köpürterek: 

- Şarkın en mukaddes ülkesi bi
zim elimizdedir. Allah bize yardım 
etti. İbnullahın beşiğini ve mezarını 
naehillerden kurtardık. Bu memle
kette biz nasıl misafir olabiliriz? 

Haçlının bu kaba tecavüzü karşı. 
sında Ebu Cafer k ~·ardı, önüne baktı. 
İsa: 

- Haşa, İbnullah dediğiniz Haz. 
reti İsayı biz de bir N ebii mürsel ola.. 
rak tanırız. O mukaddes makam bi
zim elimizde bulunduğu zaman hıç. 
bir vakit naehiller elinde değildi. Fa
kat bu bahislerin burada yeri yoktur. 
Ben kumandanım Emir Yusuf Sala.. 
haddinden aldığım talimat dairesin
de hareket edeceğim. O bana böyle 
e.nir verdi; itaata mecburum. Ebu 
Caferle her türlü müzakereye gire. 
rim. Fakat sizi tanımıyorum. 

Ebu Cafer: · 
- Biz böyle bir teklif karşısında 

kalacağımızı zannetmediğimiz için 
sizi müttefiklerimizle birlikte kabul 
etmiye karar vermiştik. Daha müza. 
kereye girmeden bu mesele çıktL 

Ziyaaddin ayağa kalkarak: 
- Hakkınız var, dedi. İsterseniz 

bu ciheti evveli aranızda konuşunuz. 
Ben emirimin çizdiği daireden harL 
ce çıkamam. Sizi yalnız bırakayım. 
Karar veriniz. 

Çadırın kapısına doğru giderken 
döndü: 

- Şayet Kudüs senyörleri müza
kerede hazır bulunmakta ısrar eder
lerse, müzakereyi daha başlamadan 
bırakmak daha doğru olacağını tek
rar -ederim, dedi. 

O ana kadar lakırdıya karışmıyan 
Kont Ademar refikine: 

- - Dö Turen, bunda ne mahzur 
görüyorsunuz, dedi Salihaddinin 
memuru Ebu Caferle görüşebilir. 
Zaten o da bizim birlikte verdiğimiz 
karan tebliğ edecek. O naaıl eıniri
nin verdiği talimattan harice çıka. 
mazsa, biz de verdiğimiz karan m ü.. 
zakere ile değiştirecek değiliz. O 
halde! 

Dö Turen: 
- Pekala! dedi. Oyle olsun. 

J ki senyör geldikleri gibi yine 
çelik şakırtılan içinde çadır. 

dan çıktılar. Isa, Ebu Caferle yalnız 
kaldı. 

MısU' kumanclanı gayet sakın bir 
tavırla: 

- Emir SalAhaddinin hkenderi. 
yede mukavemeti hiçbir fayda ver
miyecek, dedl Boşuna kan döküyo.. 
ruz ve bütün memlekette de bir ta. 
biatswik hüküm sürüyor. Gerek E. 
mirülmüminin, gerek vezir Ebu Şü
ca buna nihayet verilmesi için Emtr 
Sallhaddine bazı müsaadeler veriL 
meslne l<ktfen razı oldular. Bunu si. 
7.e tebllj etmek istedik. 

İsa~ 

Sizın muhasara kuvvetinizin karşı
sında bizim müdafaa kuvvetimizin 
kemmiyetçe ne ehemmiyeti olabiliT? 
Halbuki biz galibiz ve siz mağlUp. 
sunuz. tlç aydır deniz tarafı abloka 
edili?n dışardan kuş bile uçurulmıyan 
bir şehri elimizden alamadınız ve a. 
lamıyacaksınız. Hangi müs.:ıadeden 

bahsediyorsunuz? Emir Salahaddin 
gerek Azidden, gerek Şaverden mü
sallde istemi ye tenezzül eder mi? On. 
lann dediğin gibi lutfen verecekleri 
müsaadeyi kabul eder mi? Tarafımız
dan şimdiye kadar hiçbir teklif.vuku 
buldu mu? Siz istediniz, biz de gel
dik. 

- Sizin için nihayete kadar şehri 
işgal etmenizden ne fayda hasıl ola
cak? 

- Biz, buraya Azide, ve yahut 
Şaver~ yardım için gelmedik. Biz eh
li İsüımı zulümden kurtarmıya gel
dik. Bu maksadımız hasıl oluncaya 
kadar kalacağız. 

- Kalamazsınız. Çünkü şehir nL 
hayet daha on beş yirmi gün açlığa 
dayanabilir. Zaten ehli İslamın zul
me maruz olduğunu söylemek te 
doğru değildir. Zira halifemiz adil
dir. 

- Eğer halife adil olsaydı mem. 
lekette bu asayişsizlik olmaz ve mül
kün temeli sallanmazdL 

- Bu hususi bir kanaat meselesi
dir. Fakat dediğim gibi İskenderiye 
açtır. 

- Şehirde erzak bol değildir. Fa
kat vardır ve kimse aç değildir. 

- Sizin için maddeten tedarikine 
imkan olmıyan bir şeyin vücudünde 
ne için inat ediyorsunuz? 

- Sen Emir Salahaddini tanımı. 
yorsun. Bugün bütün İskenderiye bir 
askeri şehir halini almıştır. Evvelce 
sokaklarda tacirlerin para şıkırtısı İ
şitilirdi. Şimdi kılıç, mızrak gürül-
tüsü var. (Devamı var) 

Neden Avukat 
Değilim 7 

(Bap 3 üncüaeJ 
"tezvir" adını veııirler: Söyleyene 
bakma, söyletene bak. Bu bir. ik'n. 
cisi: Hukuk mektebinden çıkarken 
bize: "Adalete. vicdanınıza ve hak. 
kaniyete mugayir divalan müdafaa 
etmiyeceğimize ve hakkın tecellisine 
engel ol.mıyacağımıza" dair yemin ~t. 
tirdiler. 

Bir davanın iki tarafı da haklı ol. 
maz ya! Ve bir divanın iki tarafı da 
hakh olduğuna inanılmaz ya! Şu bize 
ettirdikleri yem'.ne sadık kalınca, be
nim ve benim gibi yemin etmiş olan. 
lann haksız tarafın divaımı deruhte 
etmemesi lazım gelirdi. Halbuki avn. 
kat hulamamıt dlvacıya rutgeldinhı: . ., 
mı. 

O bir ateşten gömlektir azizim, Rft
fai olmadıkça giyilmez. Ben de Büfai 
delilim. 
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Ribbentrop'un Nutku 
Kimseyi Tatmin Etmedi 

(B3.şı 1 inctde) 
Ribbentrop'un, bütün dünya tara

fından nutkuna karşı gösterilen ka
Lulden dolayı çok inkisara uğradığı 
bildirilınektedir. Öyle anlaşılıyor ki 
Alman Hariciye Nazın, beyanata ter
fik edilen merasimin bütün dünyanın 
nazarı dikkatini celbe kafi geleceği
ne inanacak kadar saflık göstermiş
tir. 

Paris gazeteleri, nutku ve Alman 
beyaz kitabını, "Kaba masallardan 
yapılmış bir kumaş!,, olarak tavsif 
ediyorlar. "Le Journale,, diyor ki: 

"Zikredilen uydurma vesikalar, 
Londrada sarih surette red ve tek
zip edilmiştir. Bütün hükumet mer
kezlerindeki aksülB.mel de sarih su. 
rette Almanyanın aleyhindedir. İşte 
hükumet merkezlerindeki başlıklar. 
dan bir kısmı aşağıdadır: 

İsviçrede: "Güç inanılır bir beya
nat.,, 
Vaşingtonda: "Almanyanın yega

ne mesul olarak kalkmakta olduğu,, 
bildiriliyor. 

İtalyada: "Hayret ve inkisariha. 
yal.,, 

Holanda: "Almanyanın göz boya
mağa çalıştığı kanaati gösteriliyor.,, 

Bükreıteki kanaat 
Bükreş, 28 (A.A.) - Havas: EfkA.. 

rı umumiye Ribbentrop'un beyana
tına pek az kıymet vermekte ve sL 
yasi mahfiller bilhassa Almanyayı 
İsveçin bitarafiığına müsait göste
ren kısım üzerinde durmaktadırlar. 

Bununla beraber şurası ilave edil
mektedir ki, Ribbentrop tarafından 
verilen teminat İsveçi bitaraflığını 
müdafaa için icap eden tedbirleri al
maktan menetmiyecektir. 

S. Hoare'ın nutka 
İniliz Hava Nazın Sam uel Hoare, 

Ribbentrop'un beyanatı münasebeti. 
le radyoda bir nutuk sövlemis ve de
miştir ki: 

"Ribbentrop bugün öğleden sonra 
taraka ile ilan edilen bir nutuk söy_ 
ledi. Ribbentrop, umumi işler::le fela.. 
ketli bir rol oynayan teh Lkeli bir 
sel'giizeştçidir. Namuslu hiçrı1r inı:ıan 
onun sözüne inanmıyor. Hakiki bir 
bitaraf onun söylediğine inanmıyor. 
Bitaraflara karşı komplo yaptı'7ım1. 
zı söylerken alçakça yalan söyllUyor. 
Ne riyakarlık. Bizi itham eden adam 
Çekr slovakyanın, Polonyan:n katili 
olan adamadır. Bu adamı valanlarL 
le başbo:şa bırakalım da Httlerin ve 
kl'ndisinin Norveçte irtikap etmek 
üzere oldukları cinayete geÇelim. 

Harp hayati ve hararet1i b!r safha
ya girdi. Hiç şüphesiz düşman mer
hametsiz olacak, çirkin bir surette 
harbe sürüklediği asırların müsale
metperver milleti, cesur Norveı; mil
letini esirgemiyecekti. Almanyanın 
alçakça hattı hareketini taklit etmek 
istemiyoruz. Müdefaasız gemicilerin 
boğulmasını uzaktan seyretmek iste_ 
miyoruz. Açık şehirleri bombardıman 
etmiyeceğiz. Alınanları, kadın ve ço_ 
cuklannı dehşet içine salarak mağlup 
etmek istemiyoruz. 

Bütün bunları düşmana bırakmayı 
tercih ediyoruz. Fakat enerji. maha. 
ret ve azim inhisarını ona bırakmak 
istemiyoruz. Müttefik kuvvetler, Al
manyanın Norveç hava üslerile lL 
manlarındaki tazyikini adım adım 
tahrip etmelidirler. Müttefikler maz. 
lıim Norveç milletine düşmanı tepe. 
lerden, vadilerden, limanlardan ve 
haliçlerden kovmak için 18.zım olan 
silı1hı vermelidirler. Bu iş bir günde 
yapılamıyacağı gibi ehemmiyetli fe
dakarlıklar ve sarsılmaz bir iman 
olmadan da yapılamaz. Almanların 
alçak bir ihanet sayesinde kazandık
ları avantajın şimdi çetin bir muha. 
rebe, enerjik bir icraat, muttarit bir 
planla ellerinden alınması icap et
mektedir. Bu avantaj Almanların el
lerinden alınacaktır. 

Steinkjer' deki Alman 
Tarruzu Püskürtüldü 

(Başı 1 incide) \ Amirallik dairesi, Vestjorden ve 
man müfrezesi -~~-ğlardan. bu demir- civarın~ mayin .döküldüğünü ilin et-
yoluna doğru yurumektedır. mektedır. İngiliz ve Norveç deniz 

• makamlarından talimat almadan bu-
Bu sabah salahiyetli Fransız aske. ralarda seyredecek vapurlann uğTı. 

ri mahfillerinde gösterilen kanaate yacağı kazalardan kimseye mesuliyet 
göre, Hitler İsveçe hücum etmeden terettüp etmiyecektir. 
önce muhtemel olarak Norveçteki Öğrenildiğine göre Chamberlain 
harekatın inkişafını bekliyecektir. Sa Norveç harekatı hakkmda bu haft~ 
lahiyetli kaynaktan alınan maluma- beyanatta bulunacaktır. 
b göre, İskandinavyadaki Alman L Harp Konseyinin kararları 
leri hareketi Röros bölgesi müstesna Yüksek harp konseyinin son t 
o~mak ?zere bir tevakkuf devresine lantısında, bilhassa Norveçteki v::L 
gırmıştır. Fakat bu hususta başkaca yet tetkik edilmiştir. İyi haber alan 
malumat yoktur. mahfillerde söylendiğine göre Nor 

~:r Stokholm haberine göre, RoS- veç cephesinin bazı noktalarında so~ 
ras. işgal _eden_ Alınan kıtaları tara. iki gün zatfında kaydedilen muvaf. 
fından ta~ıp edılınekte olan 400 Nor. fakıyetsizliklerin sebebi meclisçe a. 
veç asken İsveç hududunu geçmi§- raştırılmıştır. Bilhassa Do b • 
tir. Bunlar silahları alındıktan sonra cenubunda Oester vadisi uzumnla~s ın 
t kif d.lın. 1 d" ugun-
ev e ı ış er ır. · da gayri kafi olan Norveç kuvvetleri 

Üç cephe kuruldu Alma:ı kuvvetlerinin Trondheim'e 
Halen Norveçte üç cephe teşekkül doğru geçmesine mani olamamışlar. 

etmektedir. Şimalde Narvikte Alman dır. 

k~talan muh~sara e~ilmiştir. B_unl~ra Ayni mahfillerde beyan edildiğine 
yıyecek ve sılah gondermek ~~a~ göre, müttefikler mümkün olduğu 
k~lmamıştır. Buna m~ab~l muttefik kadar süratle Norveçe asker ihraç et. 
pıyade kı~alarının faalı~etıne donan. mcktedirler. Asıl mesele avcı tayya
ma da iştırak etmektedır. releri meselesidir. Çünkü Almanlar 

Merkez iki m~t~aya ay_rıl~ıştır. bombardıman tayyareleri sayesind~ 
En karışık ve muhım harekat Nam- taarruzlarında bir üstünlük temin et
sos" mıntakası ve Trondheim fiyoru. mektedirler. Avcı tayyareleri Alman 
m~~tak~sında yapılmaktad_ır .. Burada bombardıman tayyarelerinin faaliye_ 
muttefilder Almanlarla ırtıb~tı te- tine mani olınıya çalışacaklardır. 
min etmişlerdir. Bu sonuncu mınta-
kada müttefikler Namsos ile Trond- K I ı•d k• M • 
heim arasında kain Stenkjaer'e ka. , U 8 1 8 1 8fGSlm 
dar ilerlemişlerdir. Müttefikler şi
mal ve şark istikametinde tahaışüt 
etmektedirler. 24 Nisanda karaya çı. 
kan Alman kuvvetleri bu şehri zap. 
tetmişlerdir. 

Cenup mıntakasında Lillehammer, 
müttefiklerin kontrolü altındadır. 
Müttefikler Almanların iddialarına 
rağmen cenuba doğru ilerlemekte
dirler. Bu teşebbüsün muvaffakıyeti 
iki tarafın buraya getireceği takviye 
kıtaatma bağlıdır. 

N orveçin resmi tebliği 
Norveç başkumandanlığınm tebJi

ğinde şöyle deniliyor: 

Dün Çengelköyde, Kuleli askeri 
lisesinin 1939 - 1940 mezunlan şe.. 
refine parlak bir tören yapılmış, 
mektebi bitiren 50 talebenin diplo· 
malan merasimle tevzi edilmiştir. 
Törende İstanbul vali ve belediye 
reisi Lutfi Kırdar, İstanbul kuman
danı, General Hüseyin Hüsnü ve da. 
ha birçok askeri ve mülki erkan ha. 
zır bulunmuşlardır. 

İstiklal maf§ını ınüteakıp m,ektep 
kumandanı ile mezunlardan bir genç 
nutuklar söylemişlerdir. Bundan son· 
ra, bu sene mektebi iyi derece alarak 
bitiren talebelere muhtelif hediyeler 
tevzi edilmiştir. Birinciliği Fehmi U. 
ral, ikinciliği Cahit 'Üstüner, üçün. 
cülüğü Ali, dördüncülüğü de Musta
fa kazanmışlardır. 

Milli Hislerimizi 
Rencide Etmek 

(Başı 1 m.:ide) 
A ncak, milli hisleri rencide e. 

den neşriyat sadece müphem 
bir hassasiyetin ifadesi midir? Me
seleyi bu noktadan tetkik edince der. 
hal cevap verebiliriz. Mevzu katiyen 
müphem değildir. Çünkü bizim milli 
hislerimizin bir merkezi sıkleti, za
man ve mekan içinde tebellür etmiş 
bir hüviyeti vardır. Bu sebepten bu 
kanunu ne bir demagoji, ne de bir 
muhafazakarlık kanunu telakki etmi. 
ye imkan bırakmaz. 

Çünkü Büyük Millet Meclisinde 
hükumet namına konuşan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, bu kanunun fık
re engel olmak için hazırlanmadığını 
müteaddit defalar tekrarladı. TürkL 
ye Cümhuriyeti, mevcudiyetini de. 
magoji ile mücadele yaparak koru
makta bulurken, demagojiyi bir ka
nunla milletin huzuruna sevketmez 
ve fikrin hürriyetini demagojiye 
kurba?A etmez. Bu, şıan değildir, ana. 
nesi değildir. Türkiye CümhuriyetL 
nin güzel ananelerinden biri realist 
olmak, hatalarımızı, eksiklerimizi ol. 
duğu gibi görmektir. Biz kendi ııok. 
sanlarımızı, kendi hatalarımızı yüzde 
yüz objektif olarak görmiye mecbu
ruz. 

Mesela cehaletle mücadele için da
ha dün köy enstitüleri kanununu ka
bul ettik. Bu kanunun esbabı mucL 
besi köyde ümmiliğin yüzde seksen ı 
derecesinde bulunmasıdır. Kimse bu 
hakikat karşısında milli hislerimizin 
rencide olduğundan bahsedemez. Yol 
yapacağız, fabrika açacağız, hasta
hane kuracağız, içtimai yardım te. 
sisatı vücude getireceğiz, Avrupa ile 
aramızdaki kültür boşluğunu az za. 
manda dolduracağız. Bütün bunları 
yapacağız, yaparken de gayet realist 
bir hekim gibi hareket edeceğiz. Bü
tün dertlerimizi yüzde yüz sarahatle, 
vuzuhla konuşacağız. Hiçbir dema
goji, halkımızı mesut etmek için acı, 
hatta korkunç denebilecek manzara
yı kendi aramızda konuşmamıza ma
ni olamaz ve hiçbir kanunumuz bi. 
zim demagojiye canlanmak imkanı
nı vermemiz için kabul edilmiş değil. 
dir. Ne Büyük Millet Meclisi, ne de 
onun hükumeti böyle bir şeyi düşün. 
miye bile lüzum görmemiştir. 

"Otokritik" cijmhuriyet rejiminin 
esasıdır. Devlet teşkilatı olsun, C. 
H. P. teşkilatı olsun kuvvetini bu 
noktadan almaktadır. Demagojiye 
asla pay vcrmiyen bu kanun, milli 
hislerin mütekasü bir şeki1de ifa.. 
desi olan ve Teşkilatı Esasiye kanu
nunun ruhunu teşkil eden altı pren.. 
sipin amme vicdanı halinde ifadesi 
olmaktadır. 

Hangl şey milli hissi rencide eder? 
Şüphesiz milli olınıyan, cümhuri. 

yetçi olmıyan, halkçı olmıyan, dev. 
letçi olmıyan, laik olmıyan, inkılapçı 
olmıyan! Her şey! 

Mılli hisleri rencide eden neşriyat 
bu itibarla gayet sarih bulunmakta
dır. Çünkü milli hislerin temerküz 
ettiği amme vicdanında milliyetçili.. 
ğiıı, cümhuriyetçiliğin, halkçılığın, 
d~v letçiliğin, laiklik ve inkılapçılığın 
vazih, yü;zcl• yüz sarih tarüleri var. 
dır. Ve bu tarifler milletimizin malı 
olmuştur. 

Ttirk inkılibının ne demagojiye, 
ne de irticaa vereceği rüşvet yoktur. 
Millet Meclisi düpedüz inkılapçıdır. 
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MOBiL Y ACILIK 
SAN'ATI 

Beyoğlu İstiklAl caddcslndeld 
müessesenin vitrinlerinde teşhir edil• 
miş olan gayet şık ve mükemmel 
mobilyalar takdir nazarlarlle seyreciU• 
mektedir. Bu da memleketimizde AV' 
ruparun en iyi marangozlarile boy öl· 
çil.şebilecek derecede üstad ve ar· 
tistik mobilya amelesinin mevcudi• 
yetine delildir. 

Kanaat kesbetmek için BAt<ER 
MAGAZALARININ İstiklfıl cadde• 
sinde 461 No. mağazasında açtığı ye
ni meşherinl ziyaret etmeniz kafidir· 

Cidden hayrette kalacaksınız. 

BiR 
Tecrübesi Karşısında 

lo.ooo 
KADINIH 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

BlR TECRUBE 
Pudra aleminde 

Hayreti 

Bugftn bu 

TECROBE 
yeni, cazip ve son yi yapınıs. 

bir keşif.- CİLDİ GVZELLEŞ'tl
REN şayanı hayret ve yeni bit _ .. 

sur. şimdi ipekli elekten geçirilınlf 
en ince bir pudra ile mUdekklkatıe 
bir tarzda kanştınlmıştır ki bu d • 
yede cilde bir parlaklık ve yeni bit 
hayat verir. Esmer ve çirkin bit teJlf 
ıençliğln tabii renkleriyle gÜzelJe • 

şlr. Fazla olarak terkibindeki şa~ 
hayret bir unsur olan "Krema k~ 
iü" imtiyazlı usulü sayesinde ,,_ 
misli fazla :7.aman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE ~ 
TEKLİF yüzünüzün bir tar 
"Krema köpüğü,, havi Tokalon P 
ruı De ve diğer tarafım da berJt 
bir pudra ile pudralayınız. 

"Krema köpüğü" havi pu-' ;J. 
Yugoslavyadan Gelen pudraladığınız taraf diğer taı. 1 

Muhacir Kafilesi zaran daha taze, daha ıen~~e 
cazip görünmilyona al,..&!. . " 

Yugoslavyalı Türklerden müteşek. ald r cf!U 
kil sekiz kişilik bir muhacir kafilesi lon pudrasının paraıın-'1 f': 

dün sabahki konvansiyonelle tehri- TOKALON pud"~~yı 
mize gelmiştir. rağbet bulan T :-.!' _ _ 

======================================-~~uannsessizllltn 

Maarif Vekilliğr~~ı;estne tekrar bas 

...::..ısuna teknır sahip olm 
ı - ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine ~a ir olşn ;/brap duyusuna sahi ld 

beş sınıfı için ayn ayn birer kitap halınde yaz[ P 0 

bir okuma kitabı serisi yazılması müsaba kaya ,ı!J:l ve pkaklarımda keskin, 
2 - Müsabaka müddeti 8 - V - 1960 dan b,. 

gilnü akşamı bitmek üzere on aydır. ~baflllda korku '\<ardı: Bilmem Dl-
3 - Müsabakaya iştirake karar veren 1 1cor.kll İÇır""'l!,Vdim. 

kadar bir istida ile Maarif V~illlğine mü ~... ·~~Ôu r~ bhı parça ,_ 
defterine adlarını yazdırarak bır numara ~ • .ı>(! ~ 

4 - Müsabakada birinclllli kazanan Jd ~ti °lel'ıst üç yıl süre ile oku... ... 
tuıacak ve müellifine her yıl için 2500 ll -a telif hakkı verilecektir. İkinci çıka~· 

0 

kitap serisini yazana bir defaya maıı.uı olmak üzere birincinin müellifine verile. 
nln bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve bevin~i çıkanlara dil birer de(a mahsus ol
mak üzere biner Ura mükAfat verilecekt}t• 

5 - Müsabakaya ıtreceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve kl 
ğıUann yalnız birer yüzüne yazıımıı olarak Maarif Vekillili neşriyat- mildürliililne 
makbuz mukabilinde vermeleri veya ıön dermeleri lhımdır. Kitaba konulacak re

sim vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuıı o': 
tarak bulunmaaı klfidir. MilsabakllY• baa ılmııı bir kitapla &irenler de kitabın üç 
nüshasını verecek veya i6ndereceklerdir. 

Österland'da Alman kıtaatı Röros'a 
varmışlardır. Alvdal'da, kıtalanmız 
Alınanların Foldal'a doğru ilerleme
lerini ve Tynset'den gelerek Kvikne 
üzerinden İnnset'e doğru yürüyen 
düşman kıtalannı durdurmuşlardır. 
Bu kıtalann büyük bir kısmına top. 
lar, zırhlı arabalar ve tayyareler mü
zaharet etmekte idi. Alman tayyue. 
leri cephemizin gerisinde münakale 
yollarının bombardımanına devam 
etmişlerdir. Batı Norveçinde Alman 
kıtaları Voss istikametinde ilerleme

Bundan sonra genç mezunlar bir 
geçit resmi yapmışlardır. Muhtelif 
spor gösterileri ve müsabakalan 
zevkle seyredilmiş, davetliler, Şeref 
salonunda hazırlanan büfede ağır
lanmışlardır. 

6 - Müsabakaya girenlerin -- nıilsve ddelerile birlikte eserleri kabul edUdijl 
takdirde eserlerini illn edilen telif hakkı mukabllnde ve her türlü tasarruf hak, 

kından vazgeç~•k Maarif veJdllltine flç yıllık bir devre için terkettiklerinl ve ld" 
tabın o devre ıçtndeld her t;ası1111nuı son taahihlerlnin kendileri veya kendi m~ Jdo 
Uyetleri altında ta;ytıı edecekleri diter bir zat tarafından yapllacağını g6sterir ~ .. . ..,. 
terlikten tasdikli bir taahhüt f811ed1 de vermeleri lAzımdır. .ts 

7 - Kitaplarda bUlıırunası Ulıı?ll ıelen pedagojik ve teknik vasıflan g6 

ğe devam etmişlerdir .. 

Ayrıca, askeri liselerin kara ve de. 
niz sporlarına ait çekilmiş filmler 
gösterilmiş ve merasime nihayet ve. 
rihnistir. 

şartname ile noterJ.iie tasdllC ettirilecek taahhüt senedinin formülü M~ .. ıdr.rtt Vekl 

nep-Jyat müdill'lüfünden -1Jll8bilir, Mektupla isteyenlerin altı lq.ıru'Üır -ik bir Pt>sta 
ıunu da bırlikte 16nderrneleri llzımdır. .. (1812) ( ..._lir-
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Bu zavallı hayvancağız kayfJolmuş. Bağırarak annesini arı
. Siz, onun annesini bulmak istemez misiniz? Öyle ise, siyah 
talan, renkli bir kalemle numara sırasına göre birleştirin! 

Kalemi Kaldırmadan Çiz 

Bu ,ekli tek çizgi halinde, kale. 
h,iç kaldırmadan çizmek müın
dür. Çiziniz! 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Babamın yaşı be· 

__ ,....._, annemin yaşı kadardır. An-
a..ınn:·ı.n yaşı, benim yaşımın tamam 

tı mislidir. Ben, annemin şimdi.ki 
~şına geldiğim zaman, babam alt. 

yaşında olacak. Eğer o zaman, 
emle benim yaşımı birleştirir. 
, babamın o zamanki yaşının 
fazlası çıkar. 

lıa söyliyeybn mi? Bilin ba. 
ta bizim şimdiki yaşlanmızı?. 

!lp - 5, 30, 35. 
't4'! - Yansmın üçte biri.. 
eyip, ildye böldüğümüz 
~ sayı nedir? 

6' {r. 

Bunlarla Bir Kare Yap 

Bu yıldız on parçaya bölünmüş.. 
tür. Bu parçalan kesip kartona 
vıınt~hrı:ırak. hir kal"'f' vantn1'7.. 

~~~ BiLMECE 
BULMACA 

.Hen, bu mevsimıde, çocwuar.uı 
çok oynadığı 7 harfli bir oyunca
ğım. Birinci, beşinci harflerim bir 
çalgıdır. İki, yedi, altıncı harfle. 
rim bir ağaçtır. Yedinci, beşinci 
harflerim, sevimli bir hayvandır. 
Yedi, dört, altı, üç, beşinci harfle. 
rim, bir meyvadır. Biliniz, baka. 
lım, ben neyim? 

• Bu bilırieceyl bilenlerden 25 
kipye muhtelif hediyeler verile
cektir. 

Bilmecede Kazananalar 

Y annki Sayınıızdadır 

Hikaye: 

~ir Deniz 
Muharebesi 
Bu ayın onuncu çarşamba günü 

idi. İkinci İngiliz destroyer filosu, 
Narviok fiyorunun ağzına kadar so
kulmuştu. Beş destroyere birden 
kumanda eden komutan, Hardi
nin bordasında, çelik gözlerle et. 
rafı kolluyor, bir iki saate kadar 
yapacağı şeyleri tasarlıyordu . 

O, bu fiyorun iç taraflarında, 
sayı51z düşman gemilerinin bulun • 
duğunu çok iyi biliyordu. Daha i
çeri sokulmak, hem bu gemilerin, 
hem de Almanlar tarafından kıyı. 
ya yerleştirilmiş olan bataryala. 
rın ateşine tutulmak demekti. Fa
kat, bunlarm hicbirini umurlamı • 
yor, mümkün olduğu kadar çok 
düşman gemisi batırmayı düsünü
yordu. Otuz senedenberi açık de
nizlerde dolaşan, günün birinde şe 
refli bir deniz kavgasında ölmek 
icin calısan o, daha geçen harpte, 
büyük Alman kruvazörü Koenigs
berg'i batıranlar arasında değil 
mivdi? 

Derhal, radyo ile büyük Am.i
. rallikten şunu sordu: 

- Şu anda, Narvik fiyorunun 
rnethalinde, düşman gemilerile 
karşı karsıvayım, saldırayım mı? 

Ayni dakikada, su cevabı aldı: 
- Dilediğiniz gibi hareket et. 

mekte serbestsiniz! Bütün yaptık
larınız onaylanacaktır! 

- Öyle ise. derhal harekete geç
mek üzereyim! 

İlk ateş, bu komutantn bulun. 
duğu gemiden atılmıştı . Koca mer
mi. havada korkunç akisler bıra
karak, döne döne, büvük bir Al. 
man zırhhsının üstünde patladı. 
Birkaç daokika sonra, ,E!emi, azgın 
devler gibi köpiire köpüre, batmı
ya baslamış. sulann yüzünü koyu, 
parlak bir yağ tabakası kaplam1s
tı. Artık , top topu kovalıvor, de. 
niz muh11rebesi. ktzdıkça kıwn:vor. 
du. Bes İn~iliz dE>stroveri. altı Al
man ticaret gemisini denizlerin di. 
bine yollamış, altı destroveri de, 
fena halde yaralamıstı. Grilde az_ 
gın bir fırtına, havada müthiş bir 
tipi vardt. Dar, uzun Narvik fiyo
runun içlerine doğru harekM ede. 
li daha pek az olmustu ki, İngiliz 
filosu. artık. karsısında tutunabi. 
lecek düşman kuvveti brrakma
mıştı. Sular zift gibi kayıyor, dal. 
galann üstünde, insan ve gemi 
naaslan yüzüyordu. 

Bir aralık, beş fn~liz destroye
rinden ikisine. iki a,ğ'ır mermi isa. 
bet etmişti. Bu iki destroyerden 
biri, içinde kahraman filo komU
tanınm bulunduğu Hardi idi. 

Komutan fena halde yaralan
mış, ölmüstü. Fakat, son nefesini 
verirken bile, gülüyordu. Çünkü. 
milli şerefi ve insanlık aşkına çar
pışmış, bütün dünya milletlerini 
esir etmek istiyen bir milletin, 
Almanların, büyük bir kuvvetini 
harp edemiyecek hale sokmııı:ıtu. 

Bu kadar büyük işler görmek, 
ölmeğe değmez miydi? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• · ın Resim Müsabakası : 

.ı t/ eOı.nakl stigorum? 
Her çocuk büyftyürıce bir §CY olmak ister. Kimi doktor, klm.1 miL. 

hendis, kimi aıker, kiıni reawn, kimi berber, kimi başka bir teY olma.. 
ı kurar. 

Bilyiiyünce ile olın.k istiyonunu? Bu olmak btedlflnlz şey! 
aıalataıı blı reııirn Ylllpıllll. Resmi kuponla bera1'er 1'ize gön· 
derlnis. Yaptıiınız r9'im, çocuk ıayffUQl.lda basılacaktır. Size 
'bir de pael hediye .. Nffiiz. 

Resmlnlzin gaıetede basıldığını görür görmeı derhal müraca~t ede.. 
rek hediyemizi alınız. Resi.mleri oint mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

Bu SAYIMIZDA RESİMLERi 84.Stı.ARAK HEDiYE KAZANANLA& 
e 147 - Zeytinburnu 11 inci ilk okul aı nıf 8 Fikret Onaran e 148 - Konya Fah· 
rettin pap ikinci ıokak No. 19 da Yu1Uf UnHl e 149 - B~koz ilk olcul sınıf. Nu· 
rettin öz • 750 - LAieli Koska caddesi N o. 95 l'tltuhat Haker e 151 - Gaziantep 
Da:vs Ahmet Ata ilk okulu ?l& Türkln Süzen e 152 - Sinop orta okul 367 Fafuk 
QQven e 158 ._ İçarta Ülkü Uk oırulu 70& Şükrtt Akçakanat • 154 - Bursa Al
tıparmak Kamara sokak No. 3 C&n Sevindiren e &ı - J'arma orta okulunda 863 
~Gürele 

BEDİYELEBiMİZ PAZABTQf, PEBŞIMBE çt}NLEJd VERİLMEK
~ ... TEDIB. tSTANBUU>A O?UJWlY~JNKt POSTA f.LE GÖNDL 

pcn:TtB. 
.ti 

Bilmece - Bulmaca 
Resim Müsabakası 

KUPONU 
29 NİSAN 

Kücülflerin Coculf Bayramı 
icin Yazlfmıs Siirleri 

Çocuk Bayramı 
Başımız İnönümüz 
Yok bizim üstünümüz, 
Bugün bayram günümü:r., 
Yok bizim üstünümüz. 
Bugünde açılmıştır; 
Kamutayın kapısı, ' 
Bugünde yapılmıştır; 
Yeni devlet yapısL 
Ey yarının gençleri, 
Atatürkün eseri; 
Olan ilk kamutayın, 
Dönümünü kutlayın! 
Var ol 23 Nisan, 
Sever seni her insan; 
Türk yavruları için, 
Budur en biivük bir şan: 

Hamiyet J!AKAN 

• 
Biz ve Yurt 

Böyle güzel bir günde; 
Güleceğiz asıl biz, 

ftLl:ft 23 Nısan ve Af atürk 

Minimini blr okuyurumuz 

Atatürk Erzurumdan geçmişti An. 
karaya 

Yurdu kurtarmak için halle geldi 
bir araya 

Hemencecik orada kurdular Ka
muta71 

Türkiyenin merkezi seçtiler Anka. 
rayı 

Atatürk başa geçti, parladı Tür
kün üııti 

Her yıl bayram yaparız 23 Nisan w 
günü 

Salih oğlu Ruhi 

• 
Türk Çocuklan 

Bugün 23 Nisan, •"' 
Hiç bıkıp usanmadan; 
Koşup eğleneceğiz. 
Atatürk bunu yapan; 
Bu mutlu güne tapan; 
Türk çocuklarıyız, biz. 

Necid EYIŞ 

• 
23 Nisan 

23 Nisan günü 

23 

Bu mutlu, şanlı günü; 
Kutlulanz her yıl biz. 
Yakamıza rozetler, 
Takıp bayram yapanz; 
Yaşasın yurdum, çünkü; 

üzerinde biM':fika TEZAY ı·-Ö-ğ-re_f_;·;·nı;~~ki:I 
1 • 

Nisan 

Budur Türkün düğünü, 
Türk çocuğu bugünde, 
Aldı · büyük ününü. 
Türk çocuğu her sene; 
Sorar bugünü yine, 

Doğdun altın ay Jihi 
Yaşa 23 Nisan. 
Çocuk cıvıltısile; 
Şenlenir bugün vatan. 
Bugün en mutlu bir gün; 
Var bugün yurtta düğün; 
Bütün günlerden üstün; 
Yaşa 23 Nisan. 

Sevim ALABAY 

• 
Yirmi Üç Nisa 

Koşun gezin çocuklar.. 
Eğleniniz durmadan. 
Zira size bayram var, 
Bugün 23 Nisan 
Yavru kuzular atlar 
Bekliyor sizi kuşlar, 
!t4evsim de uten bahllr:i 
Bugün 23 Nilaıı. 
Atlayın çayırlan, 

Bırakmayın kırlan; 

Dolaşın bayırlan, 

Bırakmayın kırları; 

Bugün 23 Nisan. 
Papatyalar koparın; 
Bqlannıza ıann, 

Umittir ıize yarın; 
BuiÜJl 23 Niaan. 

Kenan 'f'USVNUZ 

•· 
Bayramımız 

Bu sevgili Türk yul\11.1, 
Elimiıden &itmitti. 
İşte bu büyük liinde.: 
Aydınlığa eritti 

Mektup yazmanın da, bir yo
lu izi vardır. Bu hafta size, ga
zetelere, resmi yerlere, büyük
lerinize yazacağınız mektup
ı8rdan bahsedeceğim. 

• 
1 =- Mektuplarmızı iyi kl~da 

yazınız. 2 - Mutlaka mürekkeple 
yazınız. 3 - Başına tarih koyma. 
yı unutmayınız. 4 - Mektubunuz. 
da isim ve adres bulunmalıdır.~ -
Kağıdın sağ ve sol tarafında mun. 

ı.zam boşluklai" bırakınız. 6 - Ya 
anız okunaklı olsun. 7 - Anlat. 

nıak istediğiniz şeyi, mümkün oL 
duğu kadar kısa anlatm.ıya çalışı
nız. 8 - Yazınız birkaç sayfa tu. 
tuyorsa, her sayfanın baş tarafına 
numara koyunuz. 9 - Yazdığınız 
,eylerde ciddi ve sam~ olunuz. 

- Atatürk olmasaydı; 
Halimiz neydi anne? 

Turgut ŞENKAN 

10 - Laübalilik ve dalkavukluk 
yapmayınız. 

Zarf ve Adrea 
Zarfların üstüne adres yum-. 

nın da bir yolu varclır. Hatta, pOlo 
ta idaresi, bunun için bir usul bL 
le koymuştur. Eğer öğretmcnlnL 
ze sorarsanız, o size bunu anlatır • 

Bize, çocuk yazısı, bilmece, re. 
sim müsabakası gibi, Çocuk Say. 
fasını alakalandıran husualarda 
yazacağınız mektubun zarfına la. 
saca şöyle yazınız: ""4 

TAN GAZETESİ 

Çocuk Sayfası 

İstanbul 
Zarfı yapıştmnadığınız takdirde 

otuz paralık pul yapışt:ırmaım kl
fidir. 
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Saf ve Normal Gıda-~ 
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Pirinç Unu • Mercimek • Bezelya • Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPA MARKA MOSTAAZARATI 
. M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

Modayı takip eden her Asri kadın için kıymetli taşıarile ve nefis iş 
lemesile hakikaten nazarı dikkkati celbeden böyle bir harikulade SİN 
GER saatına sahip olmak adeta bir saadettir. 

SİNGER Saatları 15 senelik bir müddet için - velev müşterinir 
mes'uliyetinden olsun - her türliı arızalann müessesemiz tarafından hi~ 
bir ücret alınmaksızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

N o. 27/ A 108 Elmaslı ve 8 Pırlanta 230 Lira 
N o. 27 /B 126 Elmaslı ve 8 Pırlanta 255 Lira 

Adres: SİNGER SAAT MA(;AZASI - İstanbul Emlnönil "'"t R 

1 

6m __________________________ ,ı 

EREGLi HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 
İstanbul ve Zonguldak'da Satış birliği teşkilatında çalışmak üzere 

ı.ıntihanla muhasip, muhabere memuru ve daktilo alınacaktır. Talip 
olanların' aşağıdaki şartlan 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 

Yukandaki evsafı haiz olanlann 29 Nisan 1940 tarihine kadar ve
ı;aiki ile birlikte müracaatları laıımdır. 

İMTİHAN GÜNLERİ: 

Muhasip İmtihanı 30Nisan1940 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 ücrçt verilir. 

MÜRACAAT VE İMTİHAN YERİ: 

Tophanede Devlet Denizyollan karşısında iskele caddesi 28 numarada ........................................ 
1 _____ , 

~--TÜRKiYE 
KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 
Zelzele mıntakalarında kereste ve İnşaat işlerinde muvakkaten istın. 

dam edilmek üzere avda İki Yüz Lira ücretle 

ALTI FEN MEMURU ALINACAKTIR. 
Taliplerin tahsil derecelerini gösterir vesika suretlerini, tercümeihal 

varakalarını ve bir de çalışmış iseler çalıştıkları yerlerin adreslerini bir 

istida ile 5 Mayıs 940 tarihine kadar Umumi Merkezimize ızönderme. 

lerl ilan olunur. 

TAN 29.". 940 ..................... ~~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZDA HIC KEPEK 
<?~ BIRAKMAZ ~4 

~/Ji11is\ o~~ 

ı Bir tecrübeden sonra neticeye 1 

! 

' 

j) 
J 

' l-ı::ıvTı:>t .. rı.,.,..,,,kc:ini,. ti I 
Rahat ve seve seve traş olmak ancak Hasan tr 

Dr. HAFIZ CEMAL bıçağı ile kabildir. Her yerde arayınız. 
Pazardan maada saat '14.30 dar 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar b. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

Merkez deposu: Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında - Şubeleri: 
Karaköy, Beyoğlu - Satış yerleri: İzmir Kemeraltı, Karşıyaka. Beyazıd, Üsküdar, Katlık 

Eskişehir ve sair Anadolu şehirlerinde. 

,-. .................................. ,1 
Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
İşletmesi 
ilanları 

29 Nisandan 6 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabloa hııttına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr sarat hattına 

'4erıln hattın~. 

NOT: 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tari), Pa
zar 16 da (Cüınhuriyet). Galata rıhtımından. 

Salı 13 de (Ülgen). Cumartesi 18 de (Antalya) . 
Sirkeci rıhtımından. 

Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazıır!esi ve Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma 16 da, Pazıır 8.30 da (Marakaz), Cumarteq' 
14 de YP. Pazar 19 da (Sus). Galata rıhtımından. 

NOT. 1 Mayıs 940 tarihinden itibaren Mudanyr 
hattında yaz tarifesi tatbikine başlanacaktır. Ya• 
tarilesir.e göre vapurların İstanbuldan kalkış gür 
ve saatleri şöyledir: 
}'az;ırtc~i 13, Salı 9.50. Carşıımha, Persı-mbc ve Cu· 
ma 16, Cumartesi 14, Pazar 8.30 ve 19 da. 
Miitckabilen Mudanyadan Cumıırtesi 15 de, Pazar 
3.30 ve 18.45 de ve Pazartesi 8.30 da dönüş tenez
züh postaları kaldırılacaktır. 

Pa:r.art5i, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus) 
GLJlata rıhtımından. Ayrıca Carşamba 20 de (An· 
falya), Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı
mından. 

S:ılı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımındnn. 
Ça~amba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımınr'lan. 

- Sah 10 da (Etrüsk). Cuma 10 da (Konya), ~i .. kecl 
rıhtımından. (3412) 

Vapur sefeTlerl hakkmnıı lıer tüTlü malOmat asağıda telefon numaralan ya 
zılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Bag Acenteııaı 

Galata Şube Acentefllil 

Sirkeci Şube AcentellOI 

Galata nlıtlmı. LtmnnlaT Umum 
Müdürlü~ binası altında 42362 
Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 

~lrkeci, Yolcu salonu 

'" .. 
22740 

1 - Idareye ait Bahçekapı'da 52 No.lu dükk1\n 11 Mayıs 1940 tarihinden 
31. Mayıs 1941 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen aylık kirası 30 lira olup bir sene yirmi günlük kira müd
deti için muvakkat teminat 28,aO liradır. 

3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine müsadif Cuma günü saat 15,30 da 
alım satım ko'"isyinunda yapılacaktır. 

4 - Şartları öğrenmek isteyenlerin hergün komisyona müracantleri. (3306) 
• . . 

1 - Nefsi Kadıköy iskelesinin üstündeki gazino 11 Mayıs 1940 tnrihinden 
ıtibaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

2 - Aylık muhammen bedel 121 lira olup bir sene ylı'mi günlük kira müd
"1eti için muvakkat teminat 114,80 liradır. 

3 - Arttırması 10 Mayıs 1940 tarihine müsadif Cuma günü saat on beşte 
.o\lım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartları öğrenmek isteyenlerin hergün komisyona milracaatlcrl. (3307) 
... " ... 

lOkkin No.au M ulıammen kira bedeli Muvakkat teminaf 

L. Kr. L. Ki'. 

1 lH 17 13 06 

2 211 11 15 83 

3 116 12 8 70 

4 131 90 9 89 

5 126 67 9 50 

6 126 67 9 50 
9 126 67 9 50 

İdaremiz malı olan ve Büyükad.a i:;kelesi üzerinde kain bulunan yukarda numa · 
·alan yazılı 7 bap dükkan 10 mayıs 940 tarihinden 31 mayıs 941 tarihine kadaı 
ıçık arttırma ile kiraya verileceklerdir. Dükkanların senelik muhammen kir:ı be
ielleri ve muvakkat teminailarlle numaralan hizalarında yazılıdır. 
Arttırma 10 mayıs 940 tarihine müsad if cuma günü saat 14 de alım satım ko· 

'Tlisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tay in olunan gün ve saatte muvakkat temi
nat akçelerile komisyona müracaatları. (3308) 

BAŞ 

DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGl 

GRIPIN 

~EZLE 

GRiP 

GRIPIN_,.. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
TaklitlE.rfoden sakınınız. Her yerde pullu ku tuıarı isteyiniz. 

.Jit.'!l"fr!t•'' " ·• ···-.. . ,I __________________ , ________ ...., 
SESLi SiNEMA MAKiNESi 

39 modeli Sinema Kanika markalı yeni bir adet seyyar ve sesli sinema xna· 
kinesi ucuz bir fiyatla acele satılıktır. Mahmutpaşada Kürkçü hanında 46 rııl-

BALSAMİN Kremleri - BALSAMİN Güzellik :i:" 
BALSAMİN Rimelleri .. BALSAMİN .;ı, .. .:1 .... : diP~b 

BALSAMİN 'Rujları .. FARD BJJ'aamayı tercı~ 
En kibar mahfillerin kullandıkları rırlamı sessizliğind.d 

tanınmış sıhhi güzellik mü.01 ~sı 
__ _ . .t.ayesine tekrar basladi 

Devlet Limanları İşletme Umull' 
Kesit bedeli (9428) lira (74) kuruştan ibar .. !,.ısuna tekrar sahip . olına 

desinin yeni yolcu salonu önündeki kısmıruırı4tırap duyusuna sahlp old 
m~ye konulmuştur. ;il ve şakaklarımda keskin, zo 

!hale 3-5-940 tarihine rastlıyan cuma g' 

düı>lük binasında toplanacak olan satın a.~af211da korku \<ardı: Bilmem n._ 
teminalı (707) lira (17) kuruştur. Bu b'), ko;rJıU içırı'!'"vdim. 
yondan parasız alınabilir. İstekltlerill_ı _ . Y.. ·.... .. • 

geç bir saat evveline kadar komisyon:/ ~~';,,- ~t/1~, etm";tılarak bın parça'-

--------------;:".,;P.· "',(O ..... .t, <J .f: . 
A *h J.. o #'it''• .. ....... _ . -~ı ... 

lstanbul Belediyesi lanlari ,, 

Taksim Bahçesinde yeniden yBPllmış olan Belediye Gazino ve Lokantasile müş .... 
temilatı tcsllın tarihinden itibarEın 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ~a
palı zarf usullle arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedel rnuhnmmeni 16000 lira 
ve ilk teminat mikdarı 3600 liradır. Şartname, 120 kuruş mukabilinde Em.lak )lü
dürlüğünden nlınecaktır. İhale 2 - 5 - 940 Perşembe günü saat 15 de daimi'. eı:JCÜ• 
mende yapılacaktır. Taliplerin arttırma eksiltme kanunu şartlarına uygun ilk teınl
nat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çeVTesinde hazıtla• 
yacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver .. 
meleri. (2988) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından : 
Heybeliadadaki okuluJTIUZ için iki matematik öğretmeni alınacaktır. 

dllekce ile okula mürarııatları. göste 
= -=7z=: ... si~.rır Vekil 

Sahibi ve Neşriyat Miidürü RaUI Ltitfü DÖRDCNct~ "İ'f;«\:ık bir posta 
N L 'lI (1612> (27 
eşriyat T. • Ş Basıldı~ yer: T A N .._tI. 


