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iki Alman vapuru daha 
intihar etti 

Londn, 15 (A.A.) - Skagcrak isminde 
6044 tonluk bir Alınan petrol vapuru bir İngiliz 
kuruvazörünün dur emrini dinlememi§ ve kendi 
kedini batırmıştır. 

Bir Norveç dcatroy~rini.n taarruzuna qğra. 
yan Maine isminde 7624 tonluk •bir Alman va.. 
puru da kendi kendini batırmrıtır. 

e,.ika Cumhurreisi Ruzvelt diyor ki: .. .-. ~ '-',_, - - ...... _, ,,., -- ~ ,_,~ 

~o= ülhrltüliifilc§l~e kc§.lır~o koymcak 
llı~erre te<dllbfi1rDe1r aD<dlnk 

Biliyoruz ki Avrupada cereyan eden herşeyin 
yeni dünyanm · sul_hü 

ve refahı üzerinde büyük bir tesiri vardır 
Y ugoslavyada 

50 Alman zabiti 
tevkif edildi 

Vaıincton, 15 (A.A.) - Cum. 
hurrciai Ruzvclt, Panamerikan 
birliğindeki hitabesinde dcmiıtir 
ki: 

Yeni dünya, her milletin, öte. 
ki milletlerin tamamiyetine ve is.. 
tikllline hürmet etmesi prensipi.. 
ni kabul ettiğinden harbi bertaraf 
etmiıtir. 

Biz, fikrimizce, devamlı bir 
sulhun istinat edebileceği pren. 
sipleri temsil eden vasıtalarla, A. 
merika mil~tleri arasında sulhu 
teıia ve muhafazaya muvaffak 
olduk. 

Her birimiz bafkalannm dahi. 
1l i~lerine mudahale hakkından 
vazgeçmi§izdir. 

Memleketimizde sulh hüküm 
sürüyor, zira, aramızda çıkması 
muhtemel her ihtilafı, ıiddet tat. 
bile edıcrek değil, dostane müza. 
kere yolu ile adalet ve nısfet dai. 
resinde halletmeye umetmiı bu. 
lunuyoru.z. 

Bizler, bu rusıf kUr;e aakinleri, 
yeni bir beynelmilel nizam ara. 
mak ihtiyacında değiliz. Zira, bu 
nizamı bulduk ve mistik haykı. 
r~larla tiddetli harekit yaparak 
değil. 

Biz, milletleri eı:meden, hülW. 
metleri esir etmeden, günahsız; 
insanları, kurduklan yuvalardan 
zorla çekip çıkarmadık. Irk üs. 
tünlüğü nevinden manasız dokt.. 
rinler icat etmedik. Amerika mem 
leketler arasında nizam, kin ve 
tcdhiı yolu ile tesis edilmit de. 
fildir. Bu nizam, hüsnü niyet &.a

.hibi imanların nihayetsiz ve fiili 
eseridir. Bugün hiç bir hayale 
kapılamayız. Biliy(\ruz ki, eski 
dünyada cereyan eden her şeyin 
yeni dünyanın sulhu ve refahı ü. 
zerinde büyük bir tesiri vardır. 
Bundan dolayıdır ki, her ihtima. 
le kartı koymak üzere tedbirler 
aldık. 

Batan Alman nakliye 
vapurlari 26 yı buldu 

CIJintedn peşinden: 
-- '-2 - 1- 2-2 .. 

Dehônıo delili 
Hasan Alt Yücel, Abdülhak Jlamldln mezarında seksen 

)'Jllık ömrünün bfit.ün tercümeihalini şu Ud mısrada hulA.sa 
ettJ: 

Bu taş ceblnlme benzer ki ayni makberdlr 
Tışı sUk!ıt ile zAhlr derClnu mahşerdir 

Denilebillr ki, muhterem Maarif \'ek.ilimiz bu lkl lllD'raı 
ibdlal esnasında hatırlat.makla büyük şairin dehAsından şiip· 
beel olanlara karşı da lnklr edileme7. bl.r deUl bulınuş oldu. 
Zira bu suretle "Makber" şahin.in ölü.münd.en sonra da ke.IL 
disl hakkında 8Öylenebllecek 0 n gfizel söru hayatında Jbıc 
keDClisinin söylemiş oldui:UJıu gösterdi!. 

JIASAN~Yl 



2 - VAKiT 16 NiSAN 1940 
------------------...,.------ 1 

POLiTBKA 

Norveçin istiklal harbi 
Alnıanyadaki pazar, Norveçte. 

ki çarııtn uymadı. Almanyada 
dü§ünülen turdu: 

Nc.-veç de Danimarka. gibi tes. 
• lim olacak. Para ile atın alınan a. 

damlar ekseriyet temin edecek, 
böylece Norveç birkaç gün içinde 
fetholunacaktı. 

Siyasi faaliyetleri askeri faali. 
yetlcre tercih eden Hitler, bu de. 
fa da siyasi bir darbe ile Norveç 
hikayesini halledecek, ve harpsiz. 
zafer:- ka7.anacaktı. 

Bu defa dava aksi oldu. 
Politik faaliyet sökmedi; mu. 

vaffak olmadı. Noneç milletinin 
akli selimi muzaffer oldu. Alman 
nazizminc kurban giden Norveç 
hainlerinin ekn1Iiycte bile sayıl. 
mıyacak kadar az bir adede malik 
olduğu nn.laııldı. 

Hitleri aldatan, çileden çıka. 
ran, Alınan donanmasmın en e.. 
sasb unsurlannı bir hiç uirunda 
feda ettiren Norveç seferi bu yüz. 
den akim knldr. Bu akametin ve 
manevi mağlubiyetin en güzel 
misalini Norveçe çıkan Alman 
kuvvetleri kumandanmın Norveç 
halkına hitap eden bazı emirleri. 
dir. 

Alman kumandanlığı, Norveç. 
lilerden Alman casusluğunu ka.. 
bul eden ve limanlan ona testim 
eden hainlere yv.dım ctmiyenleri 
idam ebneyo karar venniıtir. 

Bundan baıka NOl"Veç aefer. 
berlicine ittirak eden Norveçliler 
de idam edileceklerdir. Alman 
kumımdanlığt bunu da ilin etti. 

Bir yerde cezalann ağırla§tınL 
l"QfHI cürüm sayılan ıte)'İn bütün 
tedbirlere rağmen ıık, sık yapıl. 
makta oldu~na delalet eder. 

Adam öldünnek adeti olnuyan 
bir memlekette adam öldürmenin 

mek iniyor. 
Milli ıelerberliğe iıtirak eele.. 

cekleri idama mahkum etmek de. 
mek istila edilmek istenen bir 
memlekette istila ordusunun i. 
dam sehpasını kurmak demektir. 
Vatanın içinde vatan hizmeti 
yapmanın cürüm sayıldıiı sa.. 
manian en İyi bilen Türk mille. 
tid:ı:r. Milletlerin 'uurlarma, nah. 
lnnna aykırı olarak verilen emir. 
ler, bu emirlere göre kur,una eli. 
zilen insanlar mücadelenin daha 
keıkinletmeıini, kavganın daha 
çok ateılcnmesini intas e41er. t. 
çinde milli İstiklal duygusu olnu. 
yanlan bile harekete getic-ir ve 
kurtuluş yolunu ~· Naziler bu 
ıon kararlan Ue Norveçte milli 
hTtulut hareketini lııir~ da biL 
miyerek kendileri kc":ük1emi,ler. 
dir. 
Norv~ için yapılan huaplar 

milletleri. milletlerin nalı•a ta. 
nımamanın, her şeyi küçücük ko.. 
miteci mantJir içind. halledilme. 
•İni, olmlJ! bitınit fan.etıriıı!ftin 
%artın bir neticesidir. Şu dakı"ka. 
cfa §İma) denizi ve Baltık denizi.. 
nin ağzı insan eesetlcciyle dalp. 
lanıyorsa. btınun sebebi askeri ~ 
reektler değil, komiteci zihniye 
tin icaplarıdıl". 

Harp içinde, harp pyeai için 
ölüm ne olursa olsun önüne!. pp. 
ka çılcanlacak bir kahramanlıkta. 
Fakat harp gayesi lıu.-icinde in.. 
sanlan harcnmak. buna bizim dil. 
de, beterin beteri, derler ... Allah 
Almaıiları daha kötüsünden sak. 
lasm! 

SADRI ERTEM 

Karadeniz hattı yaz 
tarifesi 

aitr bir cürüm sayılması bile Deniz: yotlan idaresinin Kan. 
~ahlı değilcliı. deniz hattı ya:ı tarifeleri bu aa.. 

Cezalar ağ:rJaıtıkça cürümle. bahtan itibaren tatbika ba§lana. 
rin iılemne kesafeti artnr. NOT. taktır. 
veç seferberliğine iıtirak, Nor. Vapurlar eski tarifede oldutu 
nçli için tabii bir hadiaedir. gibi aynı günlerde İstanbuldan 

Haine itaat etmıemdc de. nor. kalkataklar, yalnız dönilıtc Ka.. 
mal bir ahlik kaideıidir. 1 radenis iskelelerinden birer gUn 

Almanya Ncrrveçte tabiatc kal". I evvel hareket ederek yine birct 
şı ancak cebir kuvvetiyle yürü. glin erke.n latanbula 1ıelccklrdir. 

Eşine az · esadüf edilir 
bir karmanyolacı 

Halk111 elinden kaçmak istiyen Kemal 
polisin eline düştü 

Dün, tkinei ağır ecza mahke. MUthiı kızmııtım. Kendisini lt. 
mesinde hayli meraklı bir yol tiın. Bu sırada kargıdan birisi ko. 
kesme muhakemesi görUlmil§tUr. şarak geliyordu. ''Arkada§ıdrr. 
Vaka §Öyle ccı-eyan etmiştir: Beni dövecekler'' nnniylc kaç. 

Pazartesi gUnU akpmı saat 7,5 mayı doğru buldum. Fakat yeti. 
sıralarında Galatada eski Tomruk terek yakaladılar. Meğer koşan 
sokağındaki evine dönen Diınit. memurmuş. Halbuki ben ne beş 
rinin anUne birdenbire birisi çık. lira çaldım; ne de kimsenin yolu. 
mış ve: nu kestiınt Üzerimde bulunan pa-
"- Ben sivil memurum. Çıkar ra benimdir. Karak<>lda öylet. 

paralaruul de:mi§Hr. mek için çok dayak attılar.'' 
Dlmltri sivil bir polis memuru. Suçlu Kemal Tckol bu sırada 

nun böyle bir harekette bulunnu. bir hayli kalabalık bulunan mah. 
yacağına kani olmakla beraber, keme salonunda birdenbire pan. 
itirazı tehlikeli bulmuş ve mUte. talonunu sıyırarak hakimlere ka.. 
c:avizin cebine soktuğu elini mu.. ha etlerini ıöstumit: 
kabclcm bırakmıştır. .._ Bakın dayaktan ne hale 

Adam Diınitrinin cebindeki bC§ geldim." demiştir. 
lirayı alını§ ve J>Clltosunu da so. Neticede bakim Kemali tevkif 
yarkcn uzaktan İbrahim adında ederek ,ahit celbi için muhakc. 
hakiki bir sivil memuru görUnce meyi başka bir gilne bırakmıttır. 
derhal kaçmayı tercih etmiş ve 1 
kaçarken de şaşırtmak için: • • • V L 

.. _Tutun, tutun! Hırsız kaçı. Yırmr yıl evvelkı ORrf 
yor!. diye bağırmaya ba§İamııtır. • ................... - ..................... - .. 

Fakat adı .İbrahim olan polis lG l\lSAN IHO 

daha ıllr'atli koştu~undan biraz Şirketi Hayriye ve 
sonra kendisini yakala.mı§ ve ka. zabitan 
rakola g8tUrUlen karmanyolacı. ŞlrkeU H4yrlyc, Harbiye NezaroU. 

~ğ~=ır~~:;ır~dında birisi ol. nln 1icret hakkında.ki Wdl!lne CCV!ll> 
vermiş. blnba§ıya kndar nısıf ,.e do.. 

Yolda bir defa kaçmayı teerü. ha yukan rütbedeki zabitanm ta -
be eden Kemal, bu işi yapamıya. awn Ucret. lt.a1Ina JUzum oJduaı,tnu 
eağını anlayınca, bu sefer de suç 
delili olan parayı yoketme c.ihc. _bll_dt_rm_ı_§u_ro:-. ________ -: 
tine gitmiş, beş lirayı birdenbire 1 1 
ayzma atmııtır. Fakat, polis ib. ~ Sah Çartamb. 
rahim ile Mithat, birisi grrtlağını > 16 Nisan l 11 Nisan 
sıkmak, diğeri de elindeki anah. ~ 
tan di§lcrine sokmak suretiyle <( 
ağnnı açmı~lar ve beş lirayı kan. 
h olarak dışan çıkarmı~lardır. !-

8 Rcb.evel ı H !{ctı.,.\·cl 
Kasım 1111 Kı ım ı~ 

Neticede, hakkında zabıt tutu. 
larak dün ikinci ağır ceza mahlce. 
mesinde muhakeme edikn kar. 
manyolac.ı, hadiseyi baştanbaıa 
ink4r ederek demiıtit' ki: 

\ akltlel \'aati Eı.ıuU Va.ati l:uıu 

''- Ben o sokağa su dökmek 
üzctc gimılıtim. Birdenbire Di. 
mitli dcllen bu adam peyda ol. 
du; bana helAyı sorduktan aonra 
mtlnatObctlb )"Crimi tutarak, e. 
«ew.ıot ffll'ethrd! bUlmulu. • 
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ilk tedrisat 
muf ettişleri 

Gazi Terbiye Enstitü
sünde bir kursa tabi 

tutuluyor 
Mevcut ilk tedrisat müfetti le.. 

rinden çoğunun öiretmen okulu 
mezunu oldtığu ve müfettişlik 
kurau geçirmek suretiyle ilk ted. 
riaat müfettişliğine getirildikleri 
aicillerlnirı tetkiklnden anlaşılmıf 
bulunmaktadır. 

Vekilliğin verdifi &on bir ka. 
rarla bundan sonra müfettişlik 

hakkı do~rudan doğruya Gazi 
Terhire Enstitüsü pedagoji şube. 
si meıuntarına ait olacaktır. 

Mevcut müfettişlerin mesleki 
bilgilerinl takviye etmek üzere 
A:rtlcara Gui Terbiye Enstitüsün.. 
de inilmüzdeki den yılı bir mU.. 
fettlJlik &eksiyonu aejı1masına ka.. 
rar verilmi~tir. Yakında müfet. 
tiflcre tebligat yapılacaktır. 

F elıefe öğretmenleri 
için kurs 

Lise ve orta okullarda okutu. 
lan felsefe dersleri müfredatı ma. 
arif vekilliği tarafından tetkik e. 
dilmektedir. Öğrendiğimize göre, 
mevcut felade öğntmerıleri için 
de üniversitede yaz tadlindc bir 
kurs açılarak bilgilerinin takviye. 
si dllşUnUlmektedir. 

Oz türkçe terimler 
Univeraitenin muhtelif fakülte. 

terinde kullanılacak ö.ı tilrkçc tt. 
cimlerin teabit itiyle mcfgul o.. 
lan fakülte komisyonları faali. 
yetini bitirmek üzeredir. Tıb ve 
fen faltUltesl terimleri rapor ha. 
tinde ta.ndm ederek tasdik için 
maarif vekilliğine cönderecektir. 

Terimler ~nUmUzdeki ders yılı 
bqından itibaren üniversite fa. 
killtelerinde tatbik edileceği gibi, 
yeni hazırlanacak fakülte ders ki. 
taplarına da terimler il!ve edile. 
cektir. 

Oniversite arması 
Univeraitcyi temsil edec~k bir 

1-yrağın vücuda sctlrilmeıi için 
gibel aanatlar akademisi tuafm. 
dan muhtelif ' ıba.yr.ak aıma ı ı c 
unıbolleri vileuda ııctirildiiini 
)'Umııtıi'.. Huxrlan&n nilmune. 
Jer, maarif vekili Hasan Ali'nin 
de İstanbulda bulundufu sırada 
tetkik edilıniıtiı. Mevcut sembol. 
ter tınivergitcnln biltün fakültele. 
rlni tcmail edecek mahiyette g8. 
rUlmediğinden yeniden bir mUsa. 
baka açılmasıoa karar verllm.lı. 
tir. 

Nümunc!er çok ktsa bir zaman. 
da hazırlanarak Universite ve ve.. 
killlk tarafından tetkik edilecek. 
tir. 

tktısat komisyonunun 
dünkü toplantısı . 

VUayeUmlı dahutndeld blltUn 
iktıadJ i§lerl l tkik ve wrm.gclon 
tedbirleri alacak otan komlsyon 
dün vali ve belediye reisi Lfıtfi 
Kırdarın :r<>i&ijilıde wnt.a.ka tica
ret mwtorıuğtlnde topWımı:ştır. Bu 
toplantJda e.t meselesi üze.. 
rinde tekrar glktlgUlınUş ve bu 
yolda yapılan tetkiklerin neticesi 
tetkik oluumuştyr· Ayrıca llıerle. 
rinde flat yükseklltf olan bul 
maddelu :hakkında da tetkUılct 
yapılmıuıı kararlaşm1Şttr. 

Komlııyoıı bar hafı. muntazam 
topl&.ntılat yaparak piyasanın nor 
mal şekilde devammı temin ede • 
cektlr· 

Yeni kömür navlun 
tarifesi 

Münakale VekAleti tarafından 
ttsblt edilen yeni köınUr navlun 
tarifeleri Vekiller Heyetinin tas. 
dlkından geçmiş; dünden itibaren 
tatblka baılanmıştır. 

Yeni tarif eler evvelce de: yazdı. 
itınuı ıibi; 15 nisana kadar ttt
bik olunan muvakkat tarif eye cö.. 
re yüıde 1 ı.ıs nlıbctind• tenıi. 
lltlıdır. 

Aakere davet 
Eminönü Y orli Aıkerlik $lJ.ıe. 

ıinden: 
Şubcmbin e 1!352 aıra kaydın. 

da yedek tabib teğmen Mehmet 
Etat o~lu U 1l doğumlu Mehmet 
Müzaff~r Köchan tez olarak fU. 
boye mUrıeutı. 

Tavuk çalanlar 
mahkUrn oldu 

Geçenlerde Fatihte Zeynep a. 
dında bir kadının tavuklarını ça. 
tarken yakalanan çingene Ane 
ile Hatlee dUn birinci ıulh ceta 
mahkemesi tarafmdan üçer ay ha. 
plı cezasına mahkQm edllınffler. 
dir, 

Bono sahtekllriığı 
dal budak salmış 
Polis ani baskınlar yaparak yeni 
yanı suçlular meydana çıkarıyor 

Gün ıeçtikçe ehemmiyeti bü. 
yüyen ve yeni yeni suçlulan mey. 
dana çıkan b:ıno sahteklrlıfı me. 
selesi hakkında polis ve adliye 
tahkikatı ilerlemektedir. 

Oiln de Halid. Ahmet Hikmet, 
Halil, HUıcyin Avni ve Hüseyin 
HUanü adında beş ld§i yakalan • 
mış, dördüncU sorgu hakimliğin. 
de sorguya çekildikten sonra 
tevkif tdilmiıterdlr. 

Bunlardan bir kılmt noterlikte 
yapılan muamelelerde tahlt ola. 
rak göatcrilmiş veya ıahte bono 
üerint c.iro edilml~tir. 

Polis dlln BaJıkpazarında ıar. 
raflık yapan Malhaaotlunun Ka. 
dtköyUndeld evinde ini bir arama 
yapmıı ve 200 e yakın aahte bo. 
no ele geçlnniştlr. Ayrıca Sarafin 
oğlu Dlmitrl de polis mUdilrlüfU
ne müracaat ederek yanında bu.. 
lunan 9 sahte bonoyu tealim et. 

Gazeteciler in 
çıkarıldığı içtima 
Belediye Kooperatifi 
komiserin hareketinden 

duyduğu teeıaürü 
bildiriyor 

Belediye memurlan kooperatifi 
idare heyetinden bir nt dün koo. 
pcratifin c~ günkü kongrcai 
hakkında gunlan söylemi~tir: 

''- Kooperatifimizin 12 nisan. 
da yaptığı umumi heyet içtimaı 
ınünll$Cbctiyle gazetelerde mutı. 
telif neıriyata t'esadüf edilıniıttr. 
Koopcratifim!ıin tarihi teesslL 
stlnden şimdiye kaôar '\intiln top. 
1antılanndi\ mutad olduğu Uzere 
guetecl arkada§lar da hazır bu. 
lunuyordu. Bu içtimada ise vekL 
lc:t komiseri tara.f ından kongre a.. 
çılmazdan evvel ortaklardan gay. 
rl$inin bulunmaması yolundaki 
M;ı:Ieri üzerine gazeteciler de sa
lonu terketmiıJerdir. İdare mee. 
lisimiı kongre açılmazdan evvel 
yapılan bu tebliğ kar§ısında mil.. 
dahlJeye imkan bulamadığı için 
cidden müteessirdir. Binaenaleyh 
duyduğumuz teessürU alenen iz. 
b;u eder ve gazeteci arhdaflknn 
scnelerdcnbcrl kcoperatifin inkL 
p.fı yolunda yapttkları faydalı 
neıriyattan dolayı da kendilerine 
teşekkürü vecibe biliriz. 

Kongfe mUnasebetile vaki neş. 
riyata gelince; mevzu bahis olan 
rapôr bundan iki sene evvelki, 
yani 1938 ene.al vazi~tinl göstc. 
ren billnçoaunun tetkikine aittir, 
bu rıpor kongre tarafından üç ki. 
şilik bir heyete tevdi edilmi~ ve 
15 temmuz 940 da müzakeresi 
karar altına alınmııtır ki bu m~ 
ıak~re netiçesindc alakadarlar 
hakkında icabeden mukadderatın 
i•tihaz: edileceği tabiidir. 

Binaenaleyh içtimaın ortaklara 
harı aureuyle gizlcnnıit veyı 
örtbas cdllmif hiç bir tarafı yok. 
tur. Son bir senelik muamel!tı 
muhtevi olan 939 b4ıtın,osu iae 
kt-ngrecc kabul ve idare meclisi 
ilıra edilmlJtir." 

Fransıı rejisörü 
Kopo geldi 

Frantıı artist Yt! rejlAarletin. 
den Jale Kopo dUn 11bahld ekt. 
presle ıehrlmlıe gelmif. öCJeden 
sonra vallyt v~ Univcnlte rektö. 
rünU dyarct etınııdr. 

jak Kopo Uk konferanı:nı ya. 
rın saat 16 da Bcyotlundl Fran. 
sız tiyatrosunda, lklnel konf er~ 
sını da perttmbt unu uat 16 da 
güıel aanatlar akademiılndfl 1't. 
recektir, Mevzu ''Tiyatro" dur. 
Rejisör konf eranııt:ın ıonra şiir 
okuyacaktır. 

Jak Kopo dUnyanın en gilztl 
şiir okuyan adamlarından btriatr. 

--0---

v alinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Uıtfi Kırdar pa:ar gUnU Yalova. 
ya gidip gclmlf, Çınarcık nnhlye. 
sinin ihtiyaı;Jınnı tctld ketmft. 
tir. 

miştir. Ele geçen bütün bonolar 
hemen maliye vekfiletine gSnde. 
riJmektedir. 

Bonolar iizerinde yapılan ilk 
tetkikatta eski maliye vekili ve 
şimdiki meclis reisi AbdUlhallk 
Renda'nın imzası taklid edildik. 
ten başka rmıliye vekili Fuad Ağ. 
ralının da imzasının taklid olun. 
duğu görülmil tür. Böylece aon 
ramanlara kadar sahte bona imal 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan d8rdünc0 sorgu 
bAkimliği tahkikntı da ilerlemek. 
tedir. BugUnlcrdc birçok şahısla. 
nn evlerinde daha arama yapıla. 
cafı zaMediliyor. 

Daha §imdiden miktarı 200 bin 
lirayı geçen sulistimalin yekurıu. 
nun bu ıurcUe kabaracağı ve tev. 
1df edilen phısların so~alaeağı 
muhakkak gibidir. 

Denizlerde 
fırtı na 

BUtUn denizlerde iki günden. 
beri tlddctli bir fırtına esmekte; 
Karadenlzde Karayel, MumarL 
da Poyraz ve Akdenlz:de Cenup 
fırtınası hUkUm sUr~ektedir. 

Birkaç glindenberı devam eden 
fırtına e\.+velki akşam ve diln ~
Q denU kazalanna da sebep ol-
muttur· 

Birinci Kaza 
Silivri civarında Sultan çiftli. 

linden kum yükli~rek lim-.rtım\. 
za doğru yola sıkan hıebolulu 
Cemal re.isin idaresindeki 23 ton. 
luk Tayyar isimli yelkenlisi Mar. 
mara ortalarında fırtınaya yaka. 
lanınıt ve müthiş rilzgarlu ve dal 
galar yclkenlioin direklerini ve 
armasını parçalamıştır. Yelkenli. 
de bulunanlar artık kurtuluş ü. 
mitlerini kaybettikleri bir sırada 
Çanakkaleden gelen İtalyan ban. 
dıralı Bosf oro vapuru yelkenliyi 
görerek imdadına koşmu§; içinde 
bulunan Cemal rei~ ile oğlu 10 
yaJındaki İbrahim ve İsmail, sa. 
lih isimlerindeki tayfalnrt kur. 
tardıktan sonra y~lkenliyi de ye. 
değine bağlamıst.Jr. fakat yolda 
gelirken şiddetli dalgal~r yelken. 
liyi \•apura bağlayan halatlan 
koparmışlar; yelkenli de derhal 
batmış ur. 

Kurtarılan tayfalar dün limanı. 
mıza gelmişlerdir. 

lldnci Kaza 
Hızır reis idaresindeki ambot 

da evv~lki ece Salıpazarı açık. 
larında inhisarlar diaresinln 17 
tonluk Ahmet kaptan i<laresinde. 
ki 3 numaralı motörüne, şularla 
sürüklenerek çarpmış. motörün 
güpeştesini p:ırçalamı§tır. 

üçüncü Kaza 
DUn saat 8.30 da Köprüden 

Boğaziçine hareket eden Şirketi 
Hayrlyenin 59 numaralı vapuru 
yolcularından foto~rafçı Mustafa 
da vapurun yalpa yapmaaiylc 
birdenbire denize dUşmUs, vapur 
durdurularak lndirUcn sandalla 
kurtarılmıştır. 

Romanyaya pamuk 
gönderildi 

l)Un Ramnnvaya 122 bin lira. 
lık pıı.n:nılr göodoril~llr· Bu pa
muldar bUkürneUn busu f mUsaa
dtalle ;ihraç olunrouıtur· 

Aınerlkaya 12 bln liralık av d • 
rlıl, ltalyaya m\\hlm miktarda to
rik, l50 bin kilo fıunılye \'fl bakla, 
Frıınsaya 260 bin kllo fıuıul)•e, Mı-
11ra fıatılr, lngUtereye fındık, Yu
roılavyaya, Yuoanlstana balık 
gönderllmlgtJr. 

-...,.,.--(l">---

H ava nakliyatı dün 
yapılamadı 

Ankara, İstanbul, İzmir ve A
dana arasında diln baslam~sı mu
karret' olan hava tarikiyle yolcu 
nakliyatı havanm bo7tuk olması 
ve ıahaların çamurlu bulunması 
yilzilnden tehir edilmiştir. Hava 
mfiaa.it olursa acferlere bugUn 
~caktı{.. 
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Günün Hadiseleri GöRUP ~0dit muh.ıke-
e,.inden sonra Almanyanın Danimarka ve 

· Norveçi istila p;anı 

Propaganda 
"1qh.Ar - 2 -

<>...ltO<I't 
rısa b' 1 ter. lik oldu""u ""örülüvormuş. O hal-a""- ır ın" .,.. .., J ·"d'1lan1n . us. de lstanbul adliyesinin Türk in-
11 b' • ınkılap kılabına sadakatinden ~üphe et.. 

;ııdeki ırh hareket mek lazım gelirmi-::: 
ataya ı· - .., Hapisanenin yıkılması bah-

~l'llJ sinde kendisi ne kadar kahra-
t ~dU~sınde bu manlığını yaparsa yapsın, Kon· 
ın Usı:Üz liü. yalının b~r rolü varsa Uçüneü 

te~ drınızın beşinci derecede bile olamaz: 
U Vardı~ı bir Hapisanenin vıkılmasını iste· 
Zerınde du· yen lsla,nbul müddeiumumisin. 

iti: den evvel o zamanki Adlivc Ve-
,,,,. t•c l . kili muhterem Saracoğlu · Sükrü 

%iııd(' Jtr t•a. idi. Bunu gazetecileri~ iki' sene 
,.tıı"ıtini bı~Zıoıu. ev,·el Bav Saraço.~lu ile beraber 
1

• nanıı'l1 ıa?di Jmralı adasına :::"ittikleri vakit 
• tı titnı a •a- kendi ağzından isittiğimiz söz. 

ıı lıii,,zc ·"~1/mı- lerle öğrenmiştik. Bununla bera. 
t1 biı,ı· bır va- her bu mC'selede (\'akıt) ta Ad· 

,.,. c·411{n·nıc1, te live Vekaletinin fikrinde dcüi\
lıı 80Yıl. di; o da Cumhurivet tra1-etC'si ile 

~k \'a . aynı istikamette 'neşriyat yap -
~ · .ııfesindc tı: ı~ın b mrntı. 
.,.ahi~·eun u ar. Vaktilc İbrahim Hakkı Kon. 

1nta• de a- yalının hanisanevi vıkmak vo. 
q ~~lert "iden lunda Adlive Yekilinin de ilti
• n ı e "1ıru~- zam ettiı!i bir fikre taraftar o-tbo.. ~Uvveti .. , · · ·ve•· nı lnrak nesriyat vapmasm.r bir in-
~\·,. a llluav· kılap düc:ımnnlıı!ı ~eklinde tasav. 
·~~'iı{alnıı. Af vur ve t:ısvirc kalkmanın yağ'. 
:-...ı;ıı. :~n sat: murdan ör<leğe intikal etmek 
~ .~r oıa/1• bu zihnivetinclen ne farkı olur? 
lb ·~eıı· ak re- Böyle bir !;Üphe ile eski defter 

l'&.bı· ~nden ş·ı- 1 " ~ki~·· .. liakkı yok ama va kalkmak memleket:~ 
~ 

11 
.. •olunu b' inkılap hamlesini korumak gay-

"Ote ır reli şeklinde gösterilebilir mi? 
~ nakle· Bu meselenin muayyen ve şah-
i esı t si safhasr .... Hadise adliyeye in· 

~ 11 ln .stanbul tikal etmiı olduğu İ"in bunun 
~<>tıtı-aıyctinde UT.erinde fazla durmak isteme. 
.:ı... Ol Va.z'f 
""ı k 1 ı e. 
~tına\ enıden 
~ay zannı 

f!e11 liikmet 
~~ı ll ~elkikini 
l ıı~i eeıac ha 
C!'.t .lllJ.lh h· .• 

( "llılll. akı-
t.' etuı-rn.liakkı 
du~ ış, on· 

a:ırıea, U ifade 
(~ u~l"i~ar~rını 
!lıı • .\frn.:ı ~ır ki 
'I Ve V\ltt ter 

~.:~tır. ı l'tıUsteh: 
~;!~a.. ddia rn (a_ •ı .,h a-

ıı Cu ""llra i 1 k 
n!l% bıhurh·ct 
'llt atr· 1 .T 
~ o!~uı; ır erin-
'ııı hı U .tur. Ve 

da.11 ~t-ine de 
hor Jltofeso" .\)· esor r 

.l~ ~. ~ih Sadri 
'11~11.>.ı tı- at ehli. 

"lllt • 
'{oh aa 

ı"a.t tıat ese. 
~ııı~au tnUnte
.. ~ ndc b' 
.ı 1 lıtıcıa. ır 

ı.ıı ta1 n. son. 
"ij_lı .... ehi u 
~ı -•ı v ?e· 

eaıı e lerb' 
ı: he\tf h~rnı~ 

~ l1ıt-<le>fa l'tıı n~
~·~ alıi~ ~Yine 
'~I '.at akkı 
~, lıak· l'n ka.-

t ll:ı, lll}i l k 
~ ı· <1e~ı . a -
:ıı l'lıı dı, l 

de ıZüraca: 
i'hı.ıııtu !\bUti.in 

1atıı. l:iak;· 
ı "'ı R ll.'ı- l'llevk·· on. 

~ ·I~ il ge· 
" ltı" davanın 

it~ Ue.,h· 
tı ib ~1r bir 

aı-et ka 
~~ lııı.ıhal'ri . -
~!°> b~ll'ı tı ken 

t.t(;la. al{ale<l 
l b1a~k;"hli1 edi~ 

ll.tıi~ l<on,, ı 
'Ilı" =l.tıerı. .Ta ı 
~dclei ın Yı
h l'a~ Uınunıt 
alı J\r1.}..,.hare-
1i!.h11· ·uuıt d 

\'et a. 
ın bir-

yiz. 
Şimdi bir de mesele umumi 

cepheden görülsün: 
Evet, bazı ahlaki kusurlar 

vardır ki onlarla bulaşmış olan .. 
lar ~mme hizmetine sokulmak 
ist~rlerse matbuatın ı:ikayct 
hakkı olmalıdır. 7\fevcut ce7.a Ye 
matbuat kamınlarmın ahkamı 
buna müsait değil!"e bu nokta
dan tetkik olunmalıdır; fakat 
hangi kusurlar ve hangi amme 
hizmeti? :"-fasıl bir sokuluş? 
'!'ürk vatandaşlnrmm hep~i haiz 
oldukları sanatlara. e-öre devlet· 
ten bir amme hizmetini almak 
hakkını kanunen haizdir. Kalem 
nicin caiz göriilen her hUrr-iyet 
evleviyetle dil irin de caiz ola
caktır Bövle, kayıtsız şartsız 
bir müsamahanın ası1 amme biz... 
metini olanca havsivet ,.e bütün 
namus ve iffetlerile gören ve 
cörecek o!:rnlara musallat ol
mak ihtimalinden endişe etmez 
mhıiniz? 

Üstat: "Bir inkılap oluyor ve 
bir vatandaş bunun aleyhinde 
hulun·ıvor .. divorlar. Bu inkı. 
lao, artık "olm.uş olan" bir inkı. 
litp olmakla beraber onun elbet
te bugün dahi aleyhinde bulu. 
nanlarm alevhindc oluruz ve a
leyhinde söyleriz: hatta !!onun
da kırnun namına ceza da olsa 
tahammül ederiz: fakat bu a. 
leyhinde bulunmak hali va ka.. 
nunun af elile kapattığı bir de\'
rin hududu irine g-ömülmüs olur 
\•eya hem af elinin kanadığı bir 
devir içinde. hem de bu devrin 
istiklal mahkemelerinin bile suç 
saymadığı bir çcp defteri icinde. 
mahcup ve nadim, uyuklar bulu. 
nursa alevhinde vazmak ı;övle 
dursun ~övlemek iÇin karu.ınt bir 
ı;alahiyet istemek. vine amme. 
nin huzuruna knı:ıtetm<'k olma:r, 
mı? Cumhıırivetci ve Ja.ik Cahit 
crtava dökül~<'ek bir ı;cyden 
perva etmewbilir: fakat "bu 
sanda 1 <'Üriiktür .. dive ranor ve
recek bir hizmete cağırıl:m bir 
vatandaş aleyeiıDde vaktile siya. 

(Devamı 4 fütciidc) 

Hitlerin sırrına 
altı kişi vakıftz 

Almanyanın Danimarka ve 
Non·cçi istila etmesi, her yerde 
olduğu gibi Berlinde de hayretle 
karşılandı. Bu~ünkü halde isti. 
lanın bir kaç av evvel hazırlan
mış olduğuna hiç kimsenin şiip· 
hesi voktur. Şu kadnr vH ki bir 
gün Danimarkanm istila edile
ceğine ancak altı ordu komuta
nı vakıflılar. 

Nitekim kral Kristiyan da göz 
hapsi altında bulundurulmakta 
idi, 

Memleketlerinjn i5gal altına 
alınacağı Berlindeki Danimarka 
ve Norveç gazetecilerine bildi -
rilmek lazım geldiği vakit Kay· 
7.Crhof oteline davet olundular. 
Kend!lerin~ Danimarkanm Al -
man ordusu tarafından emniyet 
altınn alındığı bildirildi. Bu, is. 
tilanın, Alman hükumeti tara-

Şehir Meclisi azaları 
hakkında bir karar 
Belediyelere bağlı hükmi şah. 

siyeti haiz müesseselerin idare 
h~yetlerinde şehir meclisi azala_ 
rının bulunması kontrol bakımın. 
dan dahiliye vekaletince mahzur. 
lu görülmüş, bu gibi azalar varsa 
ayrılmaları tebliğ edilmiştir. 

Esnaf Hastanesi 
taşınıyor 

Alemdardaki eski sıhhat yurdu 
binası esnaf hastahanesi olarak 
kiralanmıştır. Cağaloğlundaki has 
tahane ay sonuna doğru buraya 
taşınacaktır. 

Hastahanenin yatak adedi 49 a 
çtkarılacaktır. Boşalacak olan bi. 
na da esnaf yurdu haline getiri. 
lecek, buralarda bekar esnaflar 
barınacaktır. 

Bozulan yollar 
Sr.n yağmurlardan dolayı bazı 

yollar çok bozulmuştur. Gazino 
,.e otel inşaatı için ayrılan para. 
dan 40 bin lira kadar bir para art • 
nııştı. Bu paranın bozulan yolla. 
a:-ı t;;mirine sarfı kararlaşmıştır. 
İtalyan mimarı geldi 
DGlmabahçe stadyom projesini 

yaı an İtalyan mimarı Viyetni 
ViyC'li İtalyadan şehrimize gel • 
miştir. Perşembe günü valinin ri. 
yasetinde belediye fen ve imar 
müdürleriyle Dolmabahçe hava. 
gazı ~irketi mümessilleri bir top. 
lantı yaparak şirketin tesisatın. 
dan stadyom sahasına giren kı. 
sımları, istimlaki etrafında görü. 
şüleı:ektir. 

23 nisan için toplantı 
Yarın vilayette vali muavini 

Hal(ıkun riyasetinde bir toplantı 
yapılacak: 23 nisan çocuk hayra. 
mrnın programı tesbit edilecektir. 

Perşembe günü de bir toplantı 
yapılacak ve bunda 19 mayıs 
gençlik bayramının programı ha. 
zırlanacaktır. 

Bursa vapurundaki 
hadise 

Dün sabah İstinye önlerinde 
tamirde bulunan Bursa vapuru. 
nun güvertesinde zift kaynatılır. 
kcn ~ıkan dumanı yangın zanne. 
den Sarıyer itfaiyesi vaka mahal. 
line koşmuş, fakat iş anlaşılarak 
geri dönmüştür. 

fından re!'mcn ilanı demekti. Bu 
sırada ga1..eteciler odayı tcrket.. 
mek istedilerse de bütün knpılar 
kilitlenmiş olduf!u için çıkama. 
dılar. Hapsedilmişlerdi! 

Ribcntrop'un hariciye nezare 
ti binasında matbuata i1..ahat 
verdiği dakikalar yiizü sapsarı 
idL Biitün gece uyumadığı anla
f.ıılıvordu. 

Bitlerin taarruz emrine ge . 
lince bu C'mir istila ~ününden iki 
gün evvel verilmişti. . 

Günlerdcrt'leri huruç talimle
ri ile meştrul olan askerler der
ha 1 vazivet aldılar. 

Almanya, Danimarka ve :N'or
ver,e notavı te,·di etmesile asker 
naklive gemileri de Alman sahil
lerinden harel:et etmiş bulunu. 
yorlardr. 

Bir kadın dostunu 
bıçakladı 

Eminönünde Mercanda Yaldız. 
1ı handa terzilik yapan Hidayet 
oğlu Asım Kara, on gündenberi 
beraber yaşadığı Fatihte Asım 
mahallesi Çeşme sokak 1 i numa. 
rada oturan metresi Bahriye ta. 
rafından sokak ortasında kıskanç 
lık yüzünden sağ kulağı arkasın. 
dan bıçakla yaralanmıs, Cerrah. 
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
Suçlu kadın yakalanmıştır. 

Arabacı metresini 
yaraladı 

Kuşdilinde Kurbağahdere Sıh. 
hat sokağında 28 numarada otu. 
ran araba sürüci.isü Mustafa oğ. 
hı Cemil geçimsizlik yüzünden 
metresi Şakir kızı Hayriyeyi bı. 
çakla kasığından yaralamış, ya
kalanmrştır. 

Bir amele duva.tT 
altında kaldı 

Telefon idaresinin yanında ya. 
pılmakta olan sığınak inşaatında 
çalı~an amelelerden 50 yaşların. 
da Hüse?İn dün yıkılan bir duva. 
rın altında kalmış ve a~ır surette 
yaralanmıştır. Yaralı C~rrah paşa 
hastahanesinde ölmüş, tahkikata 
ba.,.lanmıstır. 

Bir kiz kuyuya düşüp 
boğuldu 

Dün s1bah saat 10.30 da Bey. 
lerbcyinde bir genç kız kuyuya 
düc;erek ölmüştür. 

Beylerbeyinde oturan Balıkha. 
ne katiplerinden Osmanın kızı 
Sabiha bir arkadaşiyle bahçede 
dolaşırken üstü acık kuyuya düş. 
müş, etraftan yetişenlerin ve it. 
faiyenin ç"alışmasrna raemen za. 
vallı kızın ancak cesedini çıkar. 
mak kabil olmu~tur .. -------
Belçikada topb.ntılar 

hakkında kararlar 
Brüksel, 15 (A.A.) - Lüksen. 

burg'dan buraya gelen 'haberlere 
göre güneş battıktan srınra so • 
kaklarrla veya umumi mahallerde 
üçten fazla kimsenin teıplanması 
yasak edilmiştir. Ecnebilerin işti. 
rak edeceği toplantılar için polis 
daha evvelden haberdar edilecek. 
tir. Bütün resmi dairel~r muha. 
faza altına alınmıştır. 

Çağımızın yeni bir silahı var, 
diyorlar. Bütün kansız zaferler, 
onunla yanılıyor, bütün parlak 
fetihler. onunla başarılıyor. Bu 
yenı silah propaganda imiş. 

Yıldırım snvaşlarının alıp yü. 
rüdüğü J?;iinlcrde. propa~anda. 
nın "öncii" lük etmesi. belki ger
çekten fayda verir. Yrl~m bir 
insanlığın. akıldan, muhakeme· 
den ziyade vehme, kuruntuya 
kapılması mümkündür. Cemi
yetlerin ve milletlerin de çocuk. 
luk <'ağları var. Onları da uma. 
cıla rla korkutmak kabil olur. 

Fakat bir yandan böyle rnüs
bet neticeler veren propaganda, 
bir van:ian da kullananın ken· 
disi icin tehlikeli bir silahtır. \Jc 
kere hadisatın tekzibine uğra: 
ymcn. kcpazeye döner. 

Sonra tınutmaynlım, ki alda
nan adam. gcrçe~e kavuştuğu 
!:'iin. yalnız zihnindeki yanlıcı 
inanrşı diizeltmekle kalmaz. 
kendisini aldatanlara karşı da 
köpüriir, diş biler. 

Atalarımız: 

- Lafla peynir gemisi yürü
mez! 

Demişler. Bu hükmün hang-i 
fıkra veya hikayeye dayandığı· 
nı bilmiyorum. Fakat hiç bir 
lcjanda bağlamadan da bu sö
z.ün zamanla ~arsılmnz bir ger. 
çek olduğunu benimseyebiliriz. 

Şimdi, işte bu hükme rağ
men, peynir gemisini değil, al· 
tın tekerlekli zafer ara balarını 
lafla yürütmek gayretini güdü
yorlar. 

Yalan kazam kaynıyor ve pro • 
pag-anda istimi radyolarda ıslık 
çalıyor. Her milletin ajansında 
aynı hadisenin yüzü başka, ru
hu ve hedefi başka. Birinde 
müjde gibi gösterilen ~ey, öte· 
kinde bir vas vesilesi diye orta
va sürülüvor. Bazı haberlere 
telli duvaklar. bazılarına kara 
tüller takmak. acaba gerçeğin 
manasını, neticesini değiştirebL 
lir mi? 

Yalnız, hükiim safhasına ge
çerken, ulu orta. yürümeyelim. 
Yalan, mübaliiğa, yahut hadise· 
leri milli menfaatlerin emrettiği 
şekillere boyamak, e~er büsbü
tün faydasız olsaydı, 11propa.. 
ganda", devlet t~kilatr içinde 
yer almaz. kabinelerde birer pro 
paganda nazırı. bulunmazdı. 

Ticaret hayatındaki ilancılık 
ne ise galiba siyasette de pro
paganda o. 

Eskiden sömürgelerde okutu
lan . coğrafya kitapları, bütün 
dünyayı o sömürg-enin sahibi o
lan devlete mal C'<lerdi. Mesela: 
"Fransa, şu kadar nüfuslu, şu 
kadar kilometre murabbaında 
bir yerdir. Meshur şehirlPri, is
keleleriğ nehirleri şunlardır. 
Verdiği mahsul şu, çıkardığı 
mal bu: iklimi şövle. rüz!?"arları 
böyledir. Merkezi Paris adını ta. 
~ır. Bizim bir vilayetimizdir. 
Devlctimi7fo tavin ettiğ-i bir va
li tarafından idar!! edilir.,, de
nirdi. Sonra sıra ıle bütün dev
letler bir""r birer gÖ7..den g-erirL 
lir. Hepsinin coı!rafi vazivetleri 
doğru olarak söylenir ve niha
yet vine eski terane tutturula· 
rak bütiin bunların o devlete ait 
birer viJa vet olduğu söylenir. 

Gavc acık. Müstemleke çocu'.. 
ğu, hiitün diinvnnm, bu devlete 
n it olduğunu ö<!renince, dünya
dan bir parça ol:ın bu sömür..,.e· 
nin de ona mal edilmesini gayet 
tabii bulacak. 

- Bundan ne çıkar? .. 
Demeyiniz. 
Bundan şu çıkar, ki o ~ömür

genin 1.avallı halkı, yer yüzünde 

~ Aı·wıfıırya1 Çclrosl-Orohya t''! I'oloııycdrı oldıığu gibi Daııimn ri~a·ıııı rla ,<ınT:in so7whTtırı bir ;p le~ . kaç qihıdcubcri Almmı motör l.ııvı·ctlcriııiıı scslcrilc dolup ta.~ ıyor. 1'111\arıcla Kopen1ıag ve di-
rı('\;4l/~rcı1C-Oıı .... . .. , )icr Dc~11imıırha §chirlcriııin i.Jgıı !ine ait ilk gclcıı rc.<;imler görii liiyor. Birinde .saba1ı 7wraltısı 
., bıı rı7cobs~n!t, dıyer1em~cle ~~o-~ur 1ıcrnır. tıakl~ ya f ı yıııe 1ıayııa~ıla~ı'.ı yapl ıriı tc.-ılJit ctli/111c1dcdir. (J çfüıcii re .<ıimrlc ise lıir A. l maıı ::::al>itiniıı 

~i aeı? ~a koııtt.§lt~gıt gurulnıcl:tc.tlır. Rcsı ?ıılqı '!.cşr('(/eıı. rngılızcc JJc.ıtli. ·~hcç gazetesi lm resim içiıı §ÖY le eliyor; ''lliirnıctktit uir selam 
nın bu Danım.arka aeneraJıne >ıc 'kadar mutehahkımane sual sordu yuna clikkl'lt cdiııi:::!,, . 

istiklal ve hürriyet n.şkrru du
yamnz. ":\fanda", "himaye" bo· 
yunduruklnrmı Yücudünden bir 
parça gibi taşır. 

İnsanlar, bir kere de bu hale 
düşünce, kendilerini asırlarca 
toplayamazlar. 

Bağlı bulundukları devletten 
kopan müstemlekelere bakınız. 
Daima e.c:;ki inanışlarının yıkılı. 
şından hız aldıklarını görürsÜ
nüz. 

Evet, bu türlü siıısi propagan
daların, bir zaman için faydalı 
olacağına inanılabilir. Fakat bu
günkü yalanların beş saatlik ö
mürlr>ri bile yok. Bakıyorsunuz, 
şimdi bir telgnıf, bir. telefon, bir 
radyo haberi g-cliyor "Norveç,, 
vakalarını gül pcnbesi gösteri
yor. Biraz sonra başka damgalı 
bir ajans, ba§ka markalı bir 
radyo aynı \'akaları, kapkara, 
ümitsiz bir felaket rengine bil. 
ı·üyor. Hele bu acayiplikten res
mi tebliğlerin bile kurtulmadı
ğını görmek, adama büsbütün 
yeis verecek bir şeydir. 

Eskiden resmi ağızlardan çı
kan bir sözü ne hadiseler, ne şa.. 
hıslar, ne de tarih ya.lanlayabi. 
lirdi. Devlet, sarsılmaz hakikat
lerin temelleri üstüne kurul
muştu. Artık, devletler de ya
lan söylüyorlar. Sözün vazifesi, 
aldatmak oldu. 

Eskiden, muahedelere muka~ 
des birer "and" gözüyle bakılır. 
dı. Bugün, paçavradan farkları 
yok. Daha mürekkepleri kuru
mamış, mühür mumlarının. sr
cakhğı geçmemiş muahedeler 
en küçük sebeplerle çiğneniyor. ' 

Çağımızın görünüşü, gerçek
ten pek acıdır. Yarınki torunla.. 
rımız, yarınki talihsizler tarih. 
çilerden bugünleri okurken, kim 
bilir ne büyük bir tiksinıişle yüz
lerini bunışturacaklar: 

Bütün bunlann sebebi yalan 
\'e propagandadır. Eğer propa
ganda, devlet teşkilatı içinde yer 
almasa, bu uı'hlrdfı. milvonlar 
harcanmasa idi, ortalık bu ka· 
dar bulanmıyacak, siyasi hava 
böyle göz~özü g-örmez bir hal~ 
gelemiyeeekti.. Yalanın resmen 
bir kuvvet olarak benimsenişi, 
devlet ahlakının ülasrnı hll.Zlr. 
Jadr. 
. Son 1!1uhar~be, bana öyle ..,e_ 
lıyor. kı asıl ışte büyüzden k~p
rnuştur. 

l\1illetlerin havasını rehirle
?cn, ruhlarda ümidi, itimadı, 
ım~ı baltalıya.n uğursuz karar
sızhın yok etmek, tarihi nasılsa 
saptığı bu kirli bataklıktan çr 
karmak u~nda çarpışılıyor. -

Eskiden din için vuruşurlardı. 
Bin ~yrlü asfilet arması, bin 
renklı bayrak, bu yolda birleşir, 
mukaddes seferler yapılırdı. !s.. 
panyada siyasi ve içtimai mez
hepli bir haçlılar muharebesi ol
du._ Bu da lsasız; Mcryemsiz bir 
salıp ordusu idi. 
Şimdi bu dava uğrunda şehit 

olanlar, başlarını kaldırıp etraf· 
larına baksalar, kim bilir ne bil.. 
yük, ne ölümden beter bir ıztı. 
rap duyarlardı! 

Biribirinin can düşmanı iki 
n~ezhe~ kucak kucağa.. Hem ni
çın? Bır. l.okma toprak bir avuç 
mangır ıçJn, 

Bu~ün,. ?yle görünüyor .ki ar
tık hak ıçın vuruşulmak zamanı 
B"elmiştir. Çünkü insanlar, bu u· 
g-urda kuvvetlerini birleştirmez· 
lersc, yeryüzünde insanlık kal_ 
nuyacak. 

Ila.l;kı Siiha 

Demir beyanname 
müddeti bitti 

Demir stokları için b"'yanname 
verme müddeti dün akşam bit. 
miştir. 

Şehrimizde ticaret müC:ürlüğü· 
ne 300 kişi müracaat ederek be. 
yanname vermiştir. Fakat bu 
mıktar az görülmektedir. Tica. 
ret müdürlüğü 24 saat içinde bu 
beyannameleri Ticaret Vekaleti
ne gönderecek ve ondan sonra 
vekaletten gelecek direktiflere 
göre her tarafta sıkı bir kontrole 
bac:lan?caktır. 

Türk - İsviçre ticarc~ 
müzakerelerine 

haşlandı 
İs\'i~rc ile yeni bir tic:ıret an. 

}aşması yapmak üzere dün mü. 
zakerelcre başlanmıştır. ı.Itizakere
ler Merkez Bankasında yapılmak
tadır. Bu ay sonuna kadar bitirile. 
rck \'C yeni nnlaşmnnın mayıstan 
itibaren tnlbikmn başlanacaktır· 
Diğer taraftan Yunanlstanla 

yapılan yeni ticaret anlaşmuı 

resmi gazeteyle neşredilmiş ve 
dün al5kadarlara tebliğ olunmuş. 
tur 
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Narvik ve ci arı ingilizler 
tarafından işgal edildi 

Londra, 15 (S.baha karşı rad_ hüktlmeti. İngiltere hükumetine 
yo) - Bugün Norveç sahilleri. Al:n~n tayyarelerine Norve~ Kra_ 

y tmeke cmföyp cmföyp pöfö ima hücum etmeleri için emir ve. 
ve Fransız kıtaJarı çıkmıştır. rilmiş olduğunun muhakkak bu
Nan.11:k ve civarı tamamen İngiliz 1 lunduğunu. zira Alman tayyare. 
kıtaları tarafından işgal olun l lcrinin Norveç hükiımdarının git. 
muştur. :1, iş olduğu bütiın yerleri biribi. 

Bugün Norveç halkına hitaben r ini müteakıp bombardıman et
Norveç hükfuneti tarafından neş. mış olduklarını bildirmiştir. Al. 
.rolunan bir resmi tebliğde 1ngiliz rnan tayyarelerinin bu suretle ha
ve Fransız kıtalanna her veçihle rcket etmelerine · sebep, Norvec 
varurm olunması bildirilmiş. va. kralının Oslodaki Alman sefiriy: 
ziyetin nazik olması münasebeti. le ;.ahsan müzakerelerde bulun. 
le İngiliz ve Fransız paralarının ma:Ctan imtina etmesidir. 
Norveç paraları Ue tebd!li müm. Alman kıtalarının 
kün olamadığından bu paraların b k" k d k' 
me~ru döviz olarak kabul oluna. cenu u şar ı ısının a ı 
cağını İngiliz ve Fransız kıtaları. muvaff akıyetleri 
na milmkün olan her yardımın Sto1•Jı.olm, ı5 ( A.A.) - flöy-
yapılması resmen tcblig olun. ter ajanıSr bildiriyor: 
muştuı:. • .. ,. • Son alınan haberlere göre, AL 

Kıslıng hukumetı ma.nlar, Norvcçtc cenubu §arki 
istifa etti cephesinde büyük muvnffnkıyet

ler elde etmektedirler. Alman -
Londrn, S (A.A.) -. Almanlar lar. binlerce Norveçliyi ordunun 

tarafından ~o.ntrol .. e~Iılen. . o:ıo 1 kısmı küllisinden ayırmağa mu. 
r~dyost!·~.K~slıng hukumctının ıs. vaffak olmu§lardır. Anlaı;ıldığı· 
tı~a .ettıgını bu gece haber ver. na göre, Alman tabiyesi şimalde 
nnştı~. . . . bir ~edik açmavı ve Norv~lile-

. spıker. Oslo b~led.ıye ~cclisı ri dağlık araziye çekilmeye mec
reısı C~nste.nsenın rıyas:tı altı~- bur bırakmayı istihdaf eylemek
da ;c~kıl edılen hususi bır k.omı. tcdir. J{ongsvinger'de vaziyet 
teı:ıın. Almanlar !ara!ından ışg~l nazik teHikki ediliyor. Sosyal 
_edılcn Nor:-.e~t~J:i :ıruntakalar~ ı. demokratcn gnzetesi. bu mınttı_ 
darc edecegını .ılave .~t~.ekt.~dır. • kada, harekiıt yapan Alman as
Jsveç ve Fın gonullulerı kerinin sayısını 16 bin tahmin 

geliyor etmekte \'C şehrin Norveç kıta. 
lan: tarafından gösterilen kah -

~-o:ıdra, . 1~ .. <A.A.) - Stok. ramanca muJmvemete rağmen 
ho m dan bıldınlıyor: . • her an işgal edilmek ihtimali 

.:Jorveç ordusu erkanıharbıyc&ı karşısında buluıx1u••wrn söyle • 
laveç ve Fin gönüllülerinin Nor. nıektcdir. b 

v.eç cc,P_hesine geldiklerini bildir. Bununla beraber, askeri mah-
mektedır. ,.., filler. Almanların takviye alma-
. N~rvcç don.anmasının erkanr • ları: hali müstesna olmak üzere 

ham1rc. hey~.~ ~e ~ç .~~?1an .t~Y- bu mu':affakıyetlcrin bilyük bir 
:Y}lrcsıt1fn düşurülduğunu ve ıçın. ehemmıyet arzetmediği miltale. 
ite bulananların . esir cdildifini asmdadırlar. Almanların, eli~ • 
ıiaber vermektedır. • .... ~inde.~u1unan ağır toplar, ve di· 
' Norveç seferberlıgı ger sıliihlar tayyare Be nakle. 
• iaveç. Norveç hududu, 15 (A. ~il~iyecck. şcyle.r olduğu be -
!4:.) - ''Havas": sef er:berlik bü_ lirtilmcktcdır. 
tUn memlekette normal bir şekil. lki Alma:n tayyaresi dün pet..' 
<le devam etmektedir. Norveç kr. rol f ık~anın~an dolayı lsveçte 
tilanrun karada ve müttefiklerin karaya ınmege .. mc~bur o~muş
dcnizde elde tetikleri muvaffakr. la.rdır. B~ da goste_rıy~r kı, Al· 
yetlcr halka cesaret ve ~mniyet manlar Norveçte şımdıd~n pet.. 
vermektedir. ro~ yo~~l~ğu çckmcktcd!rler. 

Gazeteler, Norveçin müstevli.. Bır muhımmat fabrıkası 
lcre karşı gösterdikleri şiddetli Almanlara geçti 
mukavemet hakkında t:Csirler~e Bcrfüı, 15 ( A.A.) _ D.N.B. 
~ulunmakta :e meşru hük~metin ajansı bildiriyor: 
1cra~tmı ta~~P ~ylcme~~dır. •. Alınan kıt.alan Kongsbergi i.s-

Sıy~d. mu.şahı.tler ~slı~g hu. gal ettikleri sırada silah ve mü 
k<iınetının hıç bir otorıtcsı olma.. hlıninat imal eden en mühim bir 
dığını ve birçok müşkülatla kar. Non•eç fabrikası olan Kongs 
şılaştığını kaydeıJcmektcdirler. bcrg Vnsen fabrik'i alnuşlacdır: 
Alman kıtaları Norveç Bir Norveç polis memuru D.N.B. 

hududunda ajansının mümessiline Alms.nla.
nn lfongsbergdcki silahlan zap
t.etmekle cnterasan bir Jca.za.nç 
eld ettiklerini söylemiştir. 
Kongsbcrgde en az :ıo tane İn
giliz !hava da.fi topu ve 9 nisan· 
da !ngiltercden gönderilmiş mo. 
dem tipte müteaddit mitralyöz 
bulunmakta idi. 

Stokholm, 15 (A.A.) - Oslo. 
(ian Trondhcim"a Alman takvi. 
ye kıtalarr gönderildiği Norveç 
tebliğinde ~ildir:ilmektedir. 

Norveç hududundan alınan ıma. 
lfunata göre Halden'de bulunan 
~1.man müfrezeleri Kornisjol hu. 
öuo; karakolunu işgal ederek güm 
:ro~ dairesini ele geçirmişlerdir. 

Norveç kıtalannın tsveç hudu. 
(fona yirmi kilometrelik bir me. 
s :fet1e bulundukları haber veri]. 
mektcdir. 

llcrlin, 15 (A.A.) - Stok. 
holm 'da İsveç ajansı aıağıdaki 
t ô~iği neşrctmektedir: 

Bu snbah İsveç hududu yakı. 
nında Scarplasese'de şiddetli mu. 
lharebcler olmuştur. Almanlar, bu mıntakada !sveç hududuna 
muhtelif noktalarda vasıl olmuş.. 
lardır. Norveç kıtaatı isveç top. 
ra.klanna !lekilmiş ve ellerinden 
silahları alınmıştır. 

'.Alman paraşütçüleri 
e~ir edildi 

Stooholm, ıs (A.A.) - Stok. 
bolm rndyosu, külliyetli Norveç 
ailcerinin İsveç hududunu geçtik. 
k'tlni haber vermektedir. Alıı.:an. 
l~ Kongsvingerin on kilomet. 
x'f §arkında Senderge kadar ilerle 
<il.kİcrlni s(jylemektedir. 

·§imalde, Norveçliler daha faz. 
la: mukavemet göstermişlerdir. aen çekilmek mecburiyetinde 
kildıkıarı uman, Norveçliler de. 
riılt yollarını kesmekte ve yolları 
t.tkrunaktadırlar. Bir Alman para. 
!iÜt~ miifrezesi Domlas yakının. 
Ja esir edilmiştir. 

Sto~hoJm, 15 (A.A.) - Affen
bladet gaıetcsi, Narvikten yedi 
A1ın.:ınııı tsveçe ka!jtıklarmı ve 
Kurinva demir merkezindeki as. 
kcri maicamata teslim olduklarım 
ya.zmaktaüır. Bunların dördü, Al. 
ma~ <lon:ınması efradından, üçü 
deniz tic:ırcti mürettebatından. 
dır. 

Norveç. Kralına hücum 
emri verilmiş 

lönilrll 11; (.A A.) - Norvt'c 

2000 Norveç asekri · 
teslim oldu 

Bcrliıı, 15 ( A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Kristiyansund civarında ha - " 
reket ihalindo bulunan lbir Al • 
man taburu ileri yürüyüşü esna
sında külliyetli miktarda .. •or • 
veç ikuvvetlcrlle kal'§ılaşmıştır. 
Bu kuvvetler üç Norveç tabu • 
nından mütc~kkil olup toplar· 
la da takviye edilmiş bulunmak.. 
ta idiler. Met faikiyctine rağ -
men Almaa ta:buru yıldırım sü
ratile taarruza. geçmi§tir. Kısa. 
bir muharebeden sonra 150 Nor. 
vcç subayı ve 2000 nefer teslim 
olmuşlardır. 

İngiliz tayyarelerinin 
bombardımanı 

I.nndra, 15 ( A.A.) - Bugün 
Sta\•anger'de iki Alman deni7; 
tayyaresinin tahrip edildiği ve 
İngiliz Blcnhcim tayyarelerinin 
Stavanger tayyare istasyonunu 
ve deniz tayyare üssünü tekrar 
bombardımnn ettikleri salihi -
yetli kayncıklnroan haber veril. 
nıektedir. 

Lonilra, 15 (Tlımısi) - Noc
vcç ~rkinıharbiyesinc mensup 
zabitler bugün lngiltcreyc gele.. 
rek !ngiliz zimnmdarlarları ile 
temasa geçmi§leroir. 

Balkan elçilerile 
görüşmeler bitti 

lı<mdra. 15 (Hu n i) ln. 
gil tere h ll kQmetlnin <'enup 
şark clt'vlotıcri nczdindeki <'1 -
c;ilt'rf ill' lapnııs olduklnrı ıııli
znkorelcr niharot lrnlmuşt111·. 
Sctirler bu~Unlcrde yeni tali. 
mntı nlmış olnrnk nızirı•leri 
hnfııHl. cWnN•f'klPr<llr. 

Felemenk Hindist8ilifün 3kıb9f fj Narvike taarruz 
eden kumandan 

öldü Japonyayı 
meşgul 

• Tol<yo, 15 (A.A.) - Röyter 
njansr bildiriyor: 

Holandanın harbe si.irüklen. 
mesi ihtimali karşıı;ında Fele_ 
menk Hindistanının akıbeti, Ja. 
ponyayz son derece :ne~gul et. 
mektedir. 

Gazeteciler, Japon hariciye na
zın Aritaya bu hususta sual sor. 
muslardır. Nazır, şarktaki bu Ho. 
J;ında topraklarının muka<ldera. 
tını Japonya hükumetinin hiç bir 
Avrupalı devlet eline bırakmıya. 
cağını söylemiştir. 

.ı\rita, bilahare, Holanda elçi. 
sini davet ederek kendisiyle üç 
ceyrck saat görü müş ve Japon. 

son derece 
ediyor 

y.ının noktai nazarını izah et. 
mistir. 

Japon Timcs gazetesi diyor ki: 
Felemenk Hindistanınm küçük 
lıir Avrupalı devlet tarafından i. 
dare edilmesi ba kadır, Japon 
n:>ktai nazarları üzerinde müna. 
ka~c.ı yapabilecek kudretli bir dev. 
lctın hakimiyeti altında bulun. 
ması büsbütün başkadır. Bitaraf 
memleketlerin uzak şarktaki top. 
raiclarımn statüsünde yapılacak 
herhangi deği~iklik, Japonyanlll 
muvafakatiyle '\'e onun arzusuna. 
~!Öre müzakere edilmek jk:ti::a e • 
eler. 

Batan Alman nakliye 
vapurları 26 yı buldu· 

( 8aş tarafı 1 ittcidc) 
tir. Zırhlıva bir kaç torpil isa
bet ettiği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Truan ismindeki İngiliz ta11 -
telbahiri de geçen salı günü bir 
Alman kruvnzörünU torpillemiş
tir. Bu kruvazörün Karlsruhe oL 
du.~u 7..a.nnedilmektedir. 

Loııdra, 15 ( A.A.) - İngiliz 
tl.htelbahirlerinin iki ..ı\lrnan 
nakliye vapuru daha batırdıkla
rı amirn.llik makamı tarafından 
resmen bildirilmektedir. Bun -
dım başka bir Qüı;man nakliye 
kafilesine Sknjerakta taarruz e
dilmiş ve atılan torpillerden dör
dü hedefe isabet etmiştir. 
Diğer cihetten dün Bergende 

:İngiliz donanmasına mensup 15 
tayyare Alman nakliye Yapurla. 
rma ve tayyarelerine taarruz 
etmişlerdir. Hedcf e bazı isabet
ler kaydcdilm]§tir. Bu ara.da iki 
Alman nakliye vapuru batırıl .. 
mış ve mitralyöz at~i altma a
lman bir Alman tayyaresi de a.· 
levler içinde dil§mUştUr. Bir ln.. 
giliz tayyaresi üssüne dönme -
m.iştir. 

Londra, 15 ( ..A..A..) - Henüz 
tccyyilt etmeyen bir habere gö
re Baltık denizine mayn koyan 
tayyareler, müttefiklerin tay • 
ya.releridir. Müttefik tayyarele· 
rin bu ameliyeyi icra etmek için 
çok ağır mayn yükünü hamil ol. 
duklan halde çok uzun bir mesa
fe takip et.miş oldukları ehem ~ 
miyetle kaydedilmektedir. 

Batan qcmiler 
Londra, 15 ( A.A.) - Karls

ruhc'nin lorpillcndiği evvelce 
bildirilmişti. Almanlar da bunu 

itiraf etntlşlerdir. İngilizler ta· 
rafından batınlan Alman nakli. 
ye, iaşe \'e cephane gemileri şun
lardır: 

Poso ismindeki petrol gemisi. 
3911 tonluk Posidomia petrol 

gemi~i. 2593 tonluk August ~
onh:ırdt vapuru. 2~0D tonluk 
I\reta vapuru, 5261 tonluk Riyo
döjaneyro Yapuru, 3102 tonluk 
f.onia. vapuru, 2593 tonluk An· 
tares vapuru, :l21 tonluk Moor. 
Bund \'apuru,. 4000 tonluk hüvi
yeti tesbit cdilemiyen bir vapur. · 
Di~er dhetteıı söylendiğine 

göre Kattegat ismindeki petrol 
gemisi Skajerakta Norveçliler 
tarafmdan batrnlnu§tır. Bun _ 
dan başka isimleri tc.sbit edile
miyen iki Alman vapuru daha. 
batırılmış ve .kafile halinde sey· 
reden dört vapura da torpil :isa.. 
bet cf.miötir. 854'1 tonluk Alster 
vapuru za.ptedilmişti, Fricsland. 
Nordland ve Blankcnsber;:- isim 
!erindeki Alman lbalıkçx gcmile
ıi de bir İngiliz limanına geti. 
rilmiştir. Bu listeye g~cn ç;ar
~ba günü Nar\'ik açrklarmda 
batmlan cephane yüklü altı va· 
purla Rauenfels jsmindeki va4 
puru da ılave etmek lazımdır. 

iki Alman gemisi 
mayna çarptı 

Loııdra, 15 (Hu nsi) - Cö .. 
teborgdan selen haberlere gö_ 
re, Kate~at boğazının C'll <.lar 
mevkii olan Masliansda iki Al· 
man gemisi lngilizlarl'n yap • 
tıklnrı ınayıı tarlalarına dil • 
f)erek tahrip olunmuşlardır. 

Ufuktaki tehlikeler Akdenizin istikbali 
(Baş tarafı 1 incide) 

berabtt kat'i :zaferin artık mütte. Roma, 15 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

6kler donanmuı tarafında bu. Giomale d'!talia gazetesi, ha
lunduğuna en küçük bir !Üphe 1i hazır vaziyet Akdenizln i.stik
kalmadı. haldeki imltinları hakkında M§· 

Bundan sonl"a huırük devresi rettiği bir etütte, bu meseleyi e· 
için aradan daha bir müddet l'eç. sasmdan aydm1atmanm zamant 
mesi lazım deiibe bile müttefik geldiğini yazıyor ve diyor ki: 
don.arunasmın Narvik ınıntakaam. • Fransa, }{orsikanm, yani ha. 
dan Norveçe asker ihnç ettiğini li" İtalyan ana.nesi taşıyan bir 
ve Norveç.in timalinde, cenuptL adanın i~alile, askeri ve s.iya
ki Alman itıal kuvvetlerine kartı si lhegcmonya. maksadr gütmck
bir müttefikler cephesi vücuda tedir. 
geldiğini göreceğiz. Şimal deni. . Fraruwım geni§lemesi bah
rine donanmalan ile hakim olan, sınde hiç bir tabii ihtiyaca te· 
Baltık denizinde de Alman ıahiJ. ka.bül etmeyen Tunu.sun işgali, 
leri istikametinde ti Skajarakdan bu sebeple, scnelcrdenberi iki 
Metne!e kadar döktükleri mayn ~eketin ara.cımr ac:mış ve her 
tuhılat"ı ile Almanlann buradaki ilu memleket arumda, halledi. 
bütün harp ıemilerini hareketsiz lem.iyen mescleleroen biri olmuş
bale getiren müttefikler Norveç tur. 
topl'aklannda Almanya ile hava. . Fr&nsanın ltaıyaya kar~I tat. 
dan ba,ka her türlü rabıtalan ke. bik ettiği siyaset, Avrupada Ye 
ıilen yüz bin lri,ilik iıgal lcuYVct. Akdeniz.de he.g&monya muhafa
lerini kolayca tcmizleyehilir. zasma. matuf bir pllna göre oe· 

ı,te timdi AYrUpa harbinin ye. vam etmektedir. Fransa. daima 
arane alakalı noktım ıimalde ha.. İtalyanın ta.bir ve siyasi ve m.iL 
nrlanmakta olan bu mücadeleler. li menafii aleyhine hareket edi
dir. yor. Bugünkü ihtili.tta., Italya • 

Henüz bu mücadelenin huırlık nm açık ve tabii hakkı Fransa
:safhumda olduj&ı.muz için Al. nnı enıperyal ve askeri siyWu 
ttmnlar airdikleri çıkmazdan bir . ne çiğnenmektedir. Fransanm 
lcurtuluı yolu aramakla meı&'Ul ~~ki vaziyeti hayati ve 
bulunuyorlac-. Noneçte baılanan milh değil emperyal bir menfa· 
taarruzun akim kalarak neticede at icabıdır. 
Almanya aleyhine dönmesi mem. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
leket efkanumumiyeıini uyku. 
d3n uyandrrabilir; bu uyanıt bel. 
ki harp ve ıulh nziyetlerine \N .. 
le tesir edecek tekiller alabilir. 
Yahut Göbelsin propaganda nağ. 
~leri ile Alman milletinin u:Yku... 
ıu daha b'r: müddet uzatılabilir~ 
O vakit Hitlcrin §İmalde tamir 
kabul etmez hatayı cenupta veya 
v.arpta yllpacllğı hA,ka tMrruzbr 
ile lclafi etmeye kalkm;,sı ihtimal. 
kri \'ardır. 

Hülasa ıimal memleketlerine 
Fİrayet eden harp yangınının ıön. 
meıi ıöyl~ dursun henüz !İmdiki 

hudutlan dahilinde kalıp kalmı. 
yacaiı da belli deiiJdir. Bu arada 
birçok turiat kıyafetinde Alman 
yolcularının Yuıotlavya, hatta 
Bulpriıta.n ıibi Balkan memle. 
ketlcrine alon etmesi, diier ta. 
raf tan ı tal yan huiciyeainin orra. 
nı sayılan bir takım pzetelerin 
de manalı §elıillercle neıriyata 
baılamuı dikkate almına hadi_ 
ll!lct" flarıuında pfil ula.nmaınak 
için cher ınemWletin n• bel.ar u. 
yanık bulunma11 lazımaeldiii 
k~ndiliiinden f1nla11lır. 

ASIM US 

Hardi torpidosunun 
kayıbı 34 kişi 

IA>ndnt, ı:; (A • .ı\.) - Haı-tli 

torpido ıuuhrluiniu 10 nisan 
torlhin<lo "~arvlk" açıkların • 
da nıkunr;clcıı ıuuharelJedo 
vermiş olduğu zayintııı rcımıt 
listcsid ir: 

:.!O zabit ile H Jıcrer tele[ 
olmuştur. 

3 zabit il~ ti ııcfcr a/';ıı· su _ 
rette yaralıdır. 

2 kişi kayıptır, ihtimal bo
ğulmuşlardır. 

Hudinin düşmanın . talk 
kuvYetlerlue karşı lıticunı et • 
ıucgc karar vermiş olan· ku _ 
ınandanı, Yarburton, ölıiler a
raıırndad.ır. 

Uardi, karaya uturuıuştur. 
Narvik' e taarruz 

edeyim mi? 
Düııkil posta ile gelcıı Avnı

ııa. gazeteleri Xar\'lkte lngiliı 
ve Alman destroyerleri arasın
da vukulrnlmuş olnıı deniz lıar 
bi hal~kında şn tafsih\tı \'er -
mcktedirler: , 
Çarşamba sabalıı ln~lliz i • 

kinci destroyer filotill~sı ku • 
maııdanı YarlJirton Li kuman· 
da ettiği beş destroyer ile 
~arvik limanı ününde bulunu
yordu. Kum<ından Jfardi isim .. 
li destroyerde idi. Diğerleri 
lianter, Hostil, Hotspur ve 
Hovok idiler. 

Kumandau Varbirton ı .. i li
manın nihayctlııde sahi 1 IJa • 
taryalarının himayesinde hu • 
lunan Alınan seıuilcriniu yal· 
makta olduklarını biliyordu. 
Fakat düşman kuvvctiniıı ne 
olduğunu bilemiyordu .. Rad -
:'\'O ile amiralliğe şu suali sor .. 
du: 

- Nan:ik'e sirebilir ıuiyiııı? 
Amirallik verdiği cevapta ı 

bunu kendisinin takdir ctıuo • 
siııi. hareketinin kabul oluna .. 
cağıııı blldirdi. Dunun llzeri • 
ne Varbirtoıı amiralliğe şu tel
~izi verdi: 

- Derhal harekete eçi;ro .. 
ruz. 

Ve lıoş destroyerini Fiyora. 
sokarak Almanlara. taarruz 
et:ml~tir. Bu uonlz harbi neU • 
cesl maHlmdur. lnıiliz destr~ 
yerleri Almanların altı ticaret 
~emlsini batırnıışlar ,.e G tane 
son model destroyerlerini tah .. 
rlp etmi~lerdir. Bu arada. iti 
İngiliz destroyeri de zayi ol ,. 
muştur. Bunlardan biri Jrn • 
mandan "'Cmlsi olan Hardidlr. 

Bu harpte ölen kumandan 

Fransız cumhurrei
sinin Norveç kralı

na telgrafı 
Pari.,, 15 ( A.A.) - ~'raJlN. 

Cumhurrei!i Lebrun tarafından 
Norveç kralx Haakon'a eu me
saj gönderilmietir: 

"Norveç .Alm&nya.nın bütün 
milletlerin müttefikan itirazla· 
rıru celbeden bir taarruzuna ui' 
ramıştır. Asil memleketinizin bir 
tek hamle ile müstevliye. ka.r&I 
dunnumı temin eden büyük 
cesaretinizin bende bıraktıfI in
tiba. ile gerek kendi namına, ge
rekse Fransız milleti namına. 
sempati ve takdir hislerimi ifa.
de etmek isterim. Norveç Fra.n· 
sanın, rnilttefiklerile tamamile 
mutabık olarak, bUtün sahalar .. 
da ve elindeki !bütün vaaıtalarla 
muzafferen tam Ye mUeaür bir 
ı;urette hakkı ve hiiniyete bağ. 
lı olan ist.iklili temin edeceğin· 
den cmi nolabilir.,, 

Almanlarla dövüıen 
Danimarkalılar 

gömüldü 
Amıterdam, 15 (A.A.) - J{o. 

pcnhagdan bildiriliyor: 
Dün kope.nhagda. 9 niaanda Al

man kttutma kartı harp ederken 
maktul düpnüt olan Danimar~a 
askerlerinin iıtirahatı rublan içiJl 
mutantan bir dini ayin yapıtrnıı
tır. 

Maktul ukcrlar. Kopcnha.ı~ 
ve OcJenaee'cle fn~ mcrallld 
ile defnedibniftir. Kral ve Kralİ· 
çc ile nazırlar, çelenkler gönder~ 
m;~lerdir. 



-

kan lı 
. nama 

ahkıin e 
~al ne vakıt ve nasıl açılmıştı? Nasıl işler? 

H. MUNtR 

neceğiz:. Şimdi biz fikrimlzi de. 
ğiştirdik. Burada nk§aına kadar 
böylece oturup, gUneı battıktan 
sonra zatıfiliniz: ve Mis Coyla bir. 
tikte bir otomobil gezintisine çı. 
kac:ağız. 

Valt bundan aonra Normanın 
tabakasından aldığı bir sigarayı 
kibritle yaktı. 

Norman bu emada, bir ıeye e. 
aef ediyordu. Ne olurdu; bugün 
tabakaısına ilAçlr sigaralardan 
koysaydı •• Her zaman aldığı bu 
tedbiri buglin nasılsa ihmal et. 
mişti. Bu sigaralardan içen adam 
az sonra kendinden geçer, muka. 
vemet edemez bir hale gelirdi. 

Maalesef, §İmdi tabakasında 
bulunan aigaralar, en iyi cinsten 
tabii aigaralardL Valt da bu si. 
garaların pofur pof ur tadını çı. 
karmakta meşguldil. 

Bununla beraber, Norman Vat. 
tin bilgisi hakkında hayU fikir 
sahibi olmuştu. Daha dofnııu 
bilgisizliğini öğrenmiş ti. 

Her ıcyden evvel Valtın Nor .. 
manı iyiden'iyiye tanımadığı an. 
Iaşılıyordu. 

Yoksa böyle gelip gil.rcl onun 
aigaralarına sanlmazdı. 

Çünkü Norman her tarafında 
bir türlU kurnazlık, bir çeşit tu. 
zak, hile taşıyan bir adamdı. 

Şimdi Valt oturuyordu. Core 
iki mahpusu daha iyi emniyet aL 
tına almak için onları sandalya. 
ya bağlamağt teklif etti. 

Valt muvafık buldu .Sigaradan 
birkaç nefes daha çcktlktcn son. 
r.ı, hem Normaıu, hem de Coyu 
birer aandalyaya bağladılar. 

Valt bundan sonra, lldainin ele 
karıısına geçerek: 

- Size bu muameleyi yapımya 
doğrusu gönlüm ra.ıı olmayor ... 
Fakat ne yaparsın. Vuife diye.. 
rek gülmeye başladı. 

Sonra her iki mahpus da oda. 
nın kuytu bir köşesine götilrdil. 
ler. Ve Valt pencerelere doğru 
yilrilycrck açtı. 

Gerçi dışardaki hava aıcaktı. 
Fakat, ne de olsa, temiz bir ecre. 
yan geliyordu. Az önee bir fınn. 
dan farksız: olan Oda, §imdi biru 
oturulabilecek bir hal almıştı. 

Hele Norman vaziyetinden pek 
memnun gjbi idi. Dışardan g~. 
len otomobil ve tramvay ıeslcrı 
kulağında bir musiki teıslrl yapı. 
yordu. 

Bağlandığı sandalyaya, adama. 
kıllı kendini verdi. Sanki mahpuı 
değil de, rahatça birinJ bekliyor. 
du. 

Hatta. bir aralık Coy'a d<Snerek 
ona neşeyle göz kırptı. 

( DaJıa oor) 

Atlas Okyanusu ile BUYUk 
Okyanusu btrlbtrlne bağlayan 
Panama. Kanalının, bu kadar 
mühim olmasına rağmen, lıtı. 
nUz ancak otuz, otuz beş sene
lik bir tarihi vardır. Vakıa, ikt 
okyanus arasında tnce bir ber. 
zah oldutunu Balboa keşfetU· 
l;l uman lspanyol Kralı der -
hal buradan bir kanal açtır • 
mayı dUşUnmUştU. Fakat kra. 
tın mllhcndlslerl onun ccsare • 
Unl kırmışlardı. Bununla be .. 
re.her, Sllvcn kanalı glbl, bu 
knnalı ac;:mak fikri de uzun 
mUddet devam etU ve nihayet 
1904 de Amerikalılar, Fıan • 
sı.s mUhendlsler1nln bıraktık • 
tarı noktadan alarak. kanalı 
açmaya başladılar; tam on ıc· 
ne"sonra, UU ağustosunda da 
gemilerin geçmesine açıldı. 

Panama kanalı cenubu şar. 
kt • şimali garbl istikametin • 
de. BU1Uk Okyanustan Atlaa 
Okyanusuna açılır ve 40 mll 
uzunluğun<lııdır. Fakat, kanal 
bu mesafeyi birçok fUksek te· 
pelerdekl göllerle birleşerek 
katetmektedir. Bunun için kL 
nal boyunca blttakım "eıtlUe" 
denilen kapılar 7apmak llıım• 
gelmiştir. Zira. bunlar yapıl • 
mamtl} olsa, yUkıektekl g61 ıu. 
ları dalmt blr surette deiıile 
akacak vo kanal bir eellle ha • 
linl alacaktır. Alçak ıevl1ede
kl denizden vapur girince, blr 
eklU15 kapatılarak suyun de • 
nlzden alAka.sı ketdllr n )'ilk • 
sek Bevlyell BU lle olan kapı a. 
çılarak, BU 7Ukıselecell lc;ln, •a. 
pur yukarı çıkar; eklUılerln 
bu tarzdaki raaU7eU Ue •apur 
kanalın öbür ucuna ilerler. 
Kanalın denizden en yUksell 

olan nokt.uı 80 metro kadar -
dır. En sığı noktası 16 metre· 
41r. Bu 1Uzden Küln Meri tıe 
Normandlnln bu kanaldan gec. 
mesl mUmkUn değildir. Onun 
için, etmd1 bu sıt noktanın 1arı 
tarafından UtlDCl Te aah• de • 
rtn bir sectt açmak duounuı • 
mektedtr. §lmdlkl Panama ka. 
nalından geçebilen en bU7Uk 

s ·p o r 
- - - 2-2 --.. 

Beşıktaş · Kışpeşt 
Bugün Takainı •tadında 

kartılaııyor 
ŞehrJmizde misafir bnlunan 

Macar Kifpeşt takmu bugiiıı 
~ müsa.ba.kaaınl lata.nbul şam
piyonu Beeiktafla yapacaktır. 

Galatasa.raya 6-1 mağlup o· 
lan ve Fenerba.hçeyi de 1-0 ye
yen m~~Uılerin Beşiktaş kar. 
euıında ne netice alacağmı talı. 
mln ~ç olmakla. beraber yaptı
ğı iki mil.sabak&da üerimiıde 
bıraktığı int.ıba. 8lyah-beyar.lıla· 
rm kazanacağı ümidini uyan • 
dınnalrt.adır. Fa.kıt Macarls,rm 
lkl gUn istira.hat ettiklerini dU. 
oUnerek katl bir hüküm verebil· 
mek biraz güçtür. Slyah·beyazlı
Jan. muvllffe.layetler dileriz. 

l , , ~j' ] ayan, 12,83 Ajana ve meteoroloji U... 
1 A t e btrleri, 12,liO ı.ttl&ikı muhtell! DAi' 
\I kılar (PJ.), ll,SO .. H MUıı:tkı KU;nk 

orkestra. 18 ~ ve memleket 
16.4.940 Salı J sa.at ayan, 18,5 MUztk: Çalanlar: Re. 

12.30: Program ve memleket aaıı.t tık Fersan, Fahire Fersan, Vecihe 
ayan, 12.3:>: Ajans ve ınctcoroloJI ha. Cevdet Nla. 1 - Okuyan: Httzey. 
bcrlerl, 12J>O: MUztk: ~laı:ılar Cev. yen Scnar, Mahmut Kann.1q, a -
det KOZ!Ul, Ru~cn Kaııı. R~t Erer, Okuyan Seme.hat Özdenaea, 18,ISO MU 
Veclhe. ı ....... Oku)ıı.D M~er tıkar: zllt: Halk TllrkUlert. 19,10 Memleket 
Sa.tiye Tokay, 13.30/1'.00: Jd'.Uzik: saat ayan, ajıuıa ve meteoroloji ha • 
Kan§ık hn!lf mllzlk: (Pl.) ıe.oo Pro.. berlerl, 19,30 Konu§ıruı. (D~ poUUka 
~. ve memleket anat ayan, 18.015 bD.dtselerl), lll,415 llllzik: FllSil heye. 
MUzikı Debussy • Kuartet (PL) 18.4.0 tf, ıo.ı3 ı:nu~a, 20,30 Tem.en: 
Konuşma (Çlttçlnln Saat.O, 18.M: <Yemen) l' aıı . ..\hınet Naim Kan .. 
Serbest aaat, 19.lOı Memleket saat ca. ;ı,30 Mllzlk: Rlynaetıcumhur 
ayan Ajana ve metcorolojt hııberlerl bruı(fo$U, 22•13 Memleket naat ayarı, 
19.30; Mü.z.lk: TUrk mu:illdsl 'VO ~ ajanı haberleri, ziraat, eshm, t.ahvt .. 
ya Kemal. 1n§ad, Necmettin Halll !At, kambiyo, nukut bonıam (fiyat). 
Musiki K~ro, ve kUmo anz bcyeu: 22.Ş3 MUzlk: Güzel sesler (Pi.), 23 
İdare edonı ?ı.!eaut Ceı:ıll, 20.ııs: Ko. MUzlk: OUband (PJ~, 23,2Ş • 23,!0 

vapur Almanların Dremen 
transatlantiği, en bUyUk harı1 
gemisi de lngllterenln Hood 
zırblısıdrr. 

Panama kanalından en faz. 
la Amerikan, 1nglllz ve Nor • 
veç gemisi geçer. Knnaldan en 
fazla gemi, 192~ senesinde 
gec;ımlştir. O yıl geçen gemile .. 
rln sayısı 6!:89 du. Bir vaı>u • 
run kanaldan geçmesi vasatı 
olarak 8 saat eUrmektodlr. O 
ınıntalrndan geçen tren ısa ka. 
nalın iki ucu nrnsıııdakl mesa .. 
feyt 1,5 saatte kntedor. 

Kanaldan geçen vapurların 

- Amerikan vapurları da dahli 
olmak Uzore - Hepsinden ton 
başına 90 scnt alınır. Amerl .. 
kan, Panama vo KolombJya 
harp gemileri kanaldan ser • 
best geçerler, diğer milletlerin 
harp gemileri ton başına 60 
eont verir, 

DugUn Amerika hUkO.metl 
Panama kanalını toplarla tnh. 
kim etmektedir Ye bllhassa 
hava hücumlarına karşı mu -
dafaasnu kuvvetlendirmekte -
dlr. 

FEKONDITE 
T ekrikanm, yazunmn çoklu

iundan konamanuıbr. Özür eli· 
Jaia. 

Yeni Ne§riyat 

Fauat 
Doktor AbdUllıak Adnanm, b1r tab. 

111 tecrtıbesi n bulAaa olmak üzere 
\1lcUda geUrdlli bu eser, cidden bU • 
)'ilk " devamlı bir Qalıomanm mah· 
aulQ olarak kabul edecegtmla bir kıy .. 
met tqmıaktadır. Faust hakkında 

ald ve )'eni JaZ11mı1 en Ule§hur eaer .. 
lmieıı de laWadc1l ihmal etmlyen 
doktor Adnam bu kltablle mllll ki • 
tapbaııemtr.e btlytlk ve değcrU bir o. 
aw ~ 41tmltt1r. Alımot BaUt Ki· 
iabnilıd• baaı1*:I bu Jdtap 150 kurut· 
tur. 

( _ KAYIPLAR ) 
Kabatao Erkelt Lfses!nden aldığım 

t.ııadiknameml zayi ettim. 1·cnüıln1 ~
kara.cnğımdıın esldslnln hUkmll yok. 
tur. Yct1ilköy ltCalyo tı:lcf'on mco:ıuru 

Nejat !2028 

*** Fatih ntıtus mcmurluğunctaıı nıc.tı .. 
(.'im nutu.a k4ğıdunı ı:a~1 ottıın. Ye • 
nLs1D1 çıkara~dıuı eskls1nln hUk· 
roU )'Oktur. K.b.m:a oğlu JUya7.l Dl.rea 

82029 

* * * Haliç Fenerde nutus memuriuğun· 
ıtan aldığım nllfua tezkeremi zııyl 

ettim. 1: cnlalnl çıkaracağımdan eskl
atnin hn\nıu yoktur. 
limpııcuıu l'abtah'"tan No. sı 

~idi Jlll('J ı'orı;i 

82030 

* * * 24. ağuatoa lS3B tarihlndc lstanbul 
Ttc~t Mek~ln blrlncl sınıfından 
aldığım ta.edtknamcyl zayi ctUm. Ye. 
ııtsiJP nlncağımd@. ~kisinin hUkmU 
olma4l#l ua.n olunur. 

&Ş numanııı lbs:ın llııt1ntoğ1u 

8!?031 

lııtanbul DördUncU !cia llcmurlu 
pndanı 

D: 939/6fl!I 
Alacakb Balıklı hastanesi D. LeoD 

Çlllnglryan bll' borçtan dolayı mah -
cus olup paraya çcvrllmcs!ne karar 
verilen mUhtellt demirlerin 19--i-
40 tarihinde cuma gUııU saat 10 da 
Ga.latada Kumbaracıyoku§unda borç. 
tunun 27 /25 No. ıu d!lkkAnındıı. yapı_ 
lacak açık arttırm&11ında. muhammen 
luymcıUntn yUzde 75 ini bulduğ\ı tak. 
dlrde eatılacaklll'. Akal balda aatı§ 

geri bırakılarak 22-4-940 tarihine 
raaUıyan pazartesi gtınU aynen yapı· 
ıacak lldnct &rthrmasında en fazla 
bedelle tallpllshıe eatılnenğmdan ta • 
llplerln mezkflr giln ve saatte rnhal • 
llnde hazır bulunmaları llln olunur. 

~2032 nu§ma: (İktuı:ıt ve Hukuk aaaU), Ya.nnkl progr&D) ve apnnL~ 
20.80 MUzllt: Faatl heyeU, 21.llS: MU. ------------------------
~k ICUçOk orl:utra, U.13: Moml«ıket 
ıcat ayan, Aj:ırıa bl::erle?iı ZlrM.t. 
~lım - Tchvtl t, mımbiyo - Nu. 
kut Borsası, (Ftyııt), : S:i ı Ullzik 
Ra\el • Sol El tı;ln piyano konçcrto.:ru 
(Pl. ) 2:?.50: MUztk: Oılzband (Pl.) 
23.:S/ 23 o. Yannld progre.m w ka. 
pam~. 

17.4.940 Çar§amba 

emi yol arı 
Umunı idar 

n 
1 

T\lrltjyQ dahilinde açılacak sergilere, A vru11a battmd~ gi. 
deoek yolculara. ve teşhir .için gönderilecek eşyaya <UUıi l..d>=-
9'0 Wibinden itibareıı ten.ı.illtlı serfrt tarlf eşl tatbik edilecek· 
ttr. J'ul& W.Uat i~n iat.uyonlu'a. mUn.ca.at edilebilir. 

5- VAKiT " '16 NtS!\N t~ 

Maçka deposundn el '·trik t 't.ı yap;;ırıla.ca.l:tır. Pazarı • 
la eksiltm ı 17 • i an 9 _o <::ır mb ~unu ..,., t 15 de Tophan&
de LV. mır bı tm o.. a I o. c...ı: J ... .., . ~- ~- r. I. ı:i! b-~ eli ll55 
lira ilk teminatı 86 lira 62 kur~ur. Keşfi Ko. da g5rtllilr. 1s. 
teklilerln elekt rik mUhendisi veya ikinci smıf ehliyeti haiz olma-
sı earttır. (787) (2909) 

••• 
10.000 kilo kadar 12 No. çin ko levha. almacaktlr. Pazar~ 

la eksiltmesi 17 /4/ 940 Çarşamba gUnü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. amirliği satın nlrna. Ko. da paza.rlıkl& yapılacaktır. Tahmln 
bedeli 5400 lira kati teminatı 810 liradır. lstcklilerln belli saatte 
Ko. na gelıİıelerl. (789) (2911). 

• •• 
1000 kilo yataklık pamuk almııcaktır. Pazarlıkla ekalltmest 18/i/MO 

Pcl"§eınbe gUnU saat l4 de Tophanede Levazım Amirliği Salmalma komlll. 
yonunda ynptlacaktır. Tahmin bedeli ~50 lira, ilk teminatı 82 Ura 50 Jm. 
I'U§tur. Nllmunest komisyonda g6rUltır. (792), (~) 

• * * 
5000 metre tevhld semerleri Jç!n Derld kolan atmncaktır. Pa.z&rlıtıa e1t. 

Blllme!l 17/•/940 Çnrpmba gtlııU saat 1',SO da Tophanede Levazım Amlr. 
11#1 Satnıaıma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin beden 1750 Ura ilk te"" 
ıntnatr ıaı llrn 2:5 kunt§tur. NUmuncsı komlsyonda görUIUr. (793). (2960), 

.... . ~ 
Tutan ilk teminatı miktan clnsl 
Lira Lira Ktt metre 
27,300 2047 50 182,000 21 milimetrelik kaput bağlam• 

25,200 1890 
69,000 4700 
50,400 3770 

26,000 1950 

140.000 
345,000 
126,000 

52,000 

28 
26 
50 

80 

,. 
" 

şeridi. 
çanta omuz ı;eridJ. · 
tuf ek askı §eridi. 

,. . palaska., çanta omu' 
şeridi. 

,, çanta omuz b:ıskı 
şeridi. 

Yukanda yazılı şeritler 17 /4/940 Çarşamba günU saat 13,30 
dan 14,30 kadar Tophanede lst. Lv. funirliği satın nlma kom.is. 
yonunda pazarlıkla. alınacaktır. Nilmuncleri komisyonda görU.. 
llir. İsteklilerin kanuni vcsikala rile benı:ber belli saatte komis-
yona. gelmeleri. (785) (2907) 

••• 
5000 adet yUz havlusu mUteah!ılt nam ve hesa.bma a.tı:ns:. 

ca.ktır. Açrk eksiltmesi 2-.-5-940 Perşembe giintl saat 14 dL' 
Tophanede Lv. amirliği sn.tın alına komisyonunda. yo.pıl:ı.caktI:r. 
Tahmin bedeli 2250 lira ilk temlnatı 168 lira 75 kuruştur. Şart
name ve nfimunesl komisyonda görlllilr. isteklilerin kanuni vesi• 
kalarile belli saatte komisyona gelmeleri. (798) (8027) 

latanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
939/719 
Emniyet Sandıima borçlu ölll Bay 1brah1ın varislerine ll~ 

yolile tebliğ: 
Bay İbrahim Tarbasti (Mehmet oğlu) Paşabahçe Köldçl A

yazma. çıkmazı eski 27. 29 yeni ı. 3, 3, ı numaralı maa dUkkAn 
bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 2-11-936 
tarihinde 24424 hesap nuınarasile sandığnnrzdan aldığı (1200) 
lira borcu 29--8-939 tarihine kadar ödemediğinden faiz, ko
misyon ve masarifi ile beraber borç (885) lira. )95) kuruşa. var. 
JIU§tır. Bu sebeple 3202 numanılı kanun mucibince hakkında it· 
ra takibi bar;;lanmıık üzere tanrim olunan ihbarname borçlunun 
muka.\•elenamcde gösterdiği iknı.netgthma gönderi.Jı:niş ise d.e 
borçlu Bay lbmhimin Gureba h esinde öld~ğil 9:D1 tim~ ve 
tebliğ yapılamamıştır. Mczkılr kanunun 45 incı ma.d.desf vefat 
halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölU 
lbrnhim mirnsçılun lc;'bu iU'm tnrihinden itibaren bir lbuçuk a.y 
içinde Sandığmııza müracaa tla murislerinin borcunu ödemeleri 
veya kanunen kabule sa.yan biı· itirazlan varsa bildirmeleri IL 
zmıdrr. M:irascılar ipoteği kurtarmazlar veyahut ba§lıyan takibi 
usul daires inde durdurmazlnrE:\ ipoteldi gayrlmenkul mezkOr 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aUl.kadarla.rca bl. 
linip ona göre harcl:et edilmek ve her birine ayn ayn ilıbmııa· 
ruc tebliği makamına. kalın olırc.k üzere keyfiyet ilan olunur. 

• (3019) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: . 
Tayyare mııklnistllklerlnde istihdama fstekll maklnlstlerln 

ikamet adresleri yazılmalı: suretue ibirer dilekçe ile İstanbul K. 
lığına. milraca.at etmeleri. (3010) 

a 1 

Çar§ıkapıda Azalt ga.ra.jmdn haciz altıru. alman Doç marka. 
lı ve 1067 No. lu hususi otomobil 19--4-940 cuma günü Mat 13 
te saWamadığı takdirde ikinci milzayedesi de 22/4/ 940 pazar. 
tesl gU.nU saat 15 te açık arttırma ile satıln.cağı ilf1n olunur. (3036) 

Ilk teminatı 
379,15 

38,00 

··; * ıJ: 

Kesif bedeli 
5055,33 :Kadıköy Mühürdar caddestnde par. 

506,61 
ke kaldırım inşaatı. 
Fatih 15 ncl okul binası kalorifer 
dairesinin tecridL 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarlnn yukarıda yazılı 
parke kaldırım inşaatı ve kalorifer dairesinin tecridi i§lerl ayn. 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler mbıt ve Mua
melat mlidürlUğU kaleminde görlilecelrtir. İhale, 2-5-940 per
şembe gUnU saat 14 de Damıf encümende yapıbcakttr. Taliple.. 
rin ilk tem~nat makbuz veya mektuplan, ihaleden sekiz gUn ev
vel (Kalorifer dairesir.ln tecridi işi için Nafıa mUdUrlUğUne ve 
kaldırım inşaatı için FenişlerJ mUdürlUğilne) müracaatla alacak
ları f ennt ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası veslkalan ile 
ihale gUnU muayyen saatte daimt encilmende bulunmaları. (3038) 

I - Keşif, 6RI'tn3me ve plfı.nı mucibince ida.remizln P~ 
bahçe fabri!msmda yn.ptımcağı revir ve r.or uk yuvası ir.~atı lei 
kapalı zarf usuliylc cksıltmeye koıunuştur. 

ll - Keşif bedeli 15192,70 lira muvakkat teminatı 1189,45 
liradır. 

m - Eksiltme 29/IV / 940 pazartesi günü sruı.t 1'-.80 da. 
K:ıbatıı...+a I.ıcvaznn ve Mübayr.nt rt bc.drıd<''ki Alon kom"•yo un
d 

ı ı • 
r b . 

' ' - } Una va gıreccklcr muhlir u teklif mektupla.nm: 
Juı.zıunt ye.s~kle % 7 ,5 giivenme parası makbuzu veya banka tem!
na t mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflnrmı ve e.a.rtnameııla 
"F" fıkrn..o.mda yazılı vesikalarile birlikte ihale günü ekallt:me 
saatinden bir saat evveline kadaT mezk<ı.r komisyon baokanhp• 
na. makbuz mukabilinde vermeleri IAzmıdır. (29'8) 
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ün zarf znda ] t<A ZUK 
A N 1 H A y R E T E~~H , 

değişiklik! 
Bayan D. BRAMALLE, bir haf. 

ta zarfında tecrübe ettiği bu yeni 
güzellik tarzı tedavinin cazip te. 
sirinden hayrette kaldı. 

tnanıl:ıcak 

şey dcğ;I, diyorsunuz -

BiZZAT TECRÜBE 
EDİNİZ 

/~:.,•· bir hafta zarlınc!a bin· 1 
l::rr" ,,., ınl, r. b' Hın b.ıruşuk· 

lukl:ıdan :ur .ul<lı.:lar ve birçok 
cen~ ~ ~Iec:t'l "· Alimler, yaş i· 
lerıerJ ı.~e Lnnış· kluldann mey· 
l. r gcld•bini ke:ır;f ... tmic:lerdir. 
Çünkıı. !ıtıj ladıkça cild birçol: 
kıymetli unsurlarını lfaybeder. 
Bu unsurları iade ediniz, cild ye· 
niden t:tZC'leş!r ve c.ınlanır. 

İşte, Vı) ana üniversitesi pro· 
fesôrü Dokt?r STEJSKAL.rn şa· 
yanı havret keşfi de budur. Gens; 
hayv<ınların huceyrelcrinden is· 
tihsal ve ''BİOCEL" tabir edilen 

cildi ihya eden bu kıymetli unsur 
şimdi pembe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. 

Her akşam yatmadan evvel bu 
kremi kullanınız. Siz uyurken 
cildinizi besleyip gençleştirecek 
ve buruşuklarımzı giderecektir. 
Ancak bir hafta zarfında seneler· 
ce genç görüneceksiniz. Gündüz-
1er için yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız Siyah 
benleri eritir ve açık mesameleri 
sıklaştırır. Birkaç gün .zarfında 
en sert ve en esmer bir cildi yu· 
muşatıp beyazlatır. 

ilkok f ardaki Yoksul Çocuklara 
Nizamnamesi Yardı 1 emiyeti 

c.ımı,, eUn mnksndı : 
- r• n: kt pl,.rde ok~a.n yoksul çocuklara yardım ve bunlan hima

ye makrd!lo lstnnbulda (~Ikla§) - '(Beykoz) - (EminönU) _ (Eyüb) _ 
(Fatih) • (Q!lnyer) • (Üsküdar) ltczası dahilinde bu nlza.mnnme hUkUmle. 
rt C::ıJ; 1 r c mtyet te~kil edilmiştir. 

Cemi~ etin ndı ve merkezi : 
2 - C m'yeUn o.dı (Beşllttnş) _ (Beykoz) - (Emln6nU) - (EyUb) _ 

(Fıı.Ub) - (Sıı.nycr) • (üsklıdar) !lkokullarındakl yoksul çocuklara yardım 
ccmlyeU) dlr. 

Merkez! : Currıhurlyet Hallt Pnrtısı (BeşlktaO _ (Beykoz) • (Eminl5. 
n 1) .. {Eyllb) • (Fııtlh) • (Sarıyer) • o(OakUdar) kaztı. mcrkc.zinde ktiliıdlr. 

Cemiyeti mUessl!lerl : 
:> - CcmiycUn mUessisleri : 
De:ıktaş lmzasmdn: Ahm"t Arif İlicil A\'ukat Kandilli Rıhbm sokak 

::s No.; Ali Ilız..-ı. 01, r, Muallim, Beşiktaş Has!ırın Kaznn So. 7 No.: Ömer 
UC!LJlSU, Memur, Çubuklud:ı mukim; 7,,ehra Tunyer, :Mualllm, Beşiktaş ::Mı
sırlıoğlu .sokak 29 No.; Cel!ıl Köseoğlu, Memur, Nl antaşmda; lsmnll Hak. 
ı,., Adıun, Mütekait, Bcşlkt:ıo Spor caddesi; Kom:ıl {.>;k)Ul 1, Komisyon. 
cu, Pnngaltıda. 

Beykoz lrn.zasında: c. Fahri Nomer, Avukat, Şl§ll caddesi 69 No.: 
JLı.mıll Cruıcr, Mualllm, Abdullah Tıı.p:ın, '.MUtehll8BUI, Beykoz Fcvzlpaşıı. 

r.adJQSi 112; Hilsc;)1n Kölrtürlc, ml.hy:ı, Beykoz Bahariye caddesi 19 No.; 
tbnhlm '\rm, Sıgortacı; Şe\kl Işık, :M.Utekıı.it; UıUI Bnşcı, Mualllm. 

Emtntlnll I·nzıı.sında : l\lellhn Avni Sözen, Muharrir, Maçka Arda a
partmaıı kat 2; Adli Bıı.ııl•nn, ı.ıuanım, Bakırköy Huba.n sokak 19 No.; su. 
reyyn Ita.dıi GUr, Doktor, Beyoğlu, Ye:ıilçam so1mk 11 No.; Ncclp Hancı, 
Ttlccar, l{uruçeşme Snra! burnu 11 No.; Zlyn Agıcı, Doktor, Akı:nray Se_ 
Hmpa,,a yokuşu 83 No.; G:ıllp Pclct.aş, Avukat, Burgaz Sarnıç sokalt ~9 No. 
ôafs Dlkm n, Memur, S. Ahm t KJıbn.snkal A. Rıza Apt .. 

Eyllb knzasmda: :Morud Nazlkl, Değirmen 'Md. Ayvansaray Değirmen 

Apa.rt. 85 • 87; ı. S:ıdtlt Goklı!ıkı:uı, Muallim, Eytıp Eskiyeni caddesi 138 
:.o.; ltrem Alct:ı~lı, Muallim, Eytıp Bah:ıri)'C caddesi 59 No.; lhsan Sön_ 

rueüer, Memur, EyUp Ot.<ıkçılar Çayır Cad. 22 No.; Nuri Tol n, MUtcknlt, 
EyQp Kapucuç .me c d "&! 74 No.; Ömer A\!iar, TUcc:ır, EyUp Feshane 
cadde$! 31 No.; Bchçd &.ınmezer, Tüccar, Eytıp Allpaşa caddesi 98 No. 

Fatih kazasında: Jlnmdl Snnal, Eczacı, AQ:ırny Incbcy Koçlbey So. 
20 No.; Hnyrl To!!nl, Mualllm, Kadıktıy Yeldeğlrmcn lzzettln 127; Fe\7.l 
J:sı'•, .Muallim, FaUh lLfalyc caddesi 28 No.; Te,·flk Mnnıl, Muallim, Malta 
Çıı.~ısı Dola ı!::ıpı No. H: Kllum Uz, Mualllm, Fatih Çırçır caddesi l4 .No. 
Melek Nlsııncı, luallirn, Sıunntya Bestekt\r Hakkı S. ~ No.; Emin Huthı, 
Muallim, l{, ~{ t r .... pa• .1. M1111 MUda!an 2 No. 

Sanyer kaza.sıncb: ::.:ıdl {>l.dt•n, .Muaııım, Yenlk5y iskele caddesi,: 
ıa.zım E.cıcn, :Uuıı.llım, S:ınyer Sular caddesi 47 No.; Jlııydar 1ğneadalı, 
•.rııccar, Bcşlkt.nş Teşviklyt' 109 No.: B im Alto\ n, Fabrika Md., Nlcantaş 
fl4ı No. İkbnl Pal"'U!; Kcm:ı.I Cı-sen, Muallim, Sarıyrr Korumnndıra S. 2 No : 
Bnrhruı {)cukcr, Muıılllm, BU) Ukdere .Mektep oknk ıs No ; .ılih Sn~lanı, 
)r{ualllm, Bllytıltdrrc Çobanluzı S. 8 No. 

'Oıkudar kaza:; nda: \'ııh:l.et Pl'!tel, 'l'ficcnr, 'OskUdar lnkıUıp mahalli.• 
28 No.; Il<klr F.5C'lıcr. Muallim, l.JskUdar Sel!mlye kış'a karşısı: Şe,ı.ı Esen. 
n:ıan, :Mual'lm, t'ııkU<lar Etempa,,:ı soknk lli No.; l\lilnlre Bcl":'in, i'tlenmr, 

• 'Oskudar DoCnrı ıl r C'al. H.9 No.; Orlil Arslangiray, Eczacı, CskUdnr Hai
l evi kı.ı~ d ; Sefik Ilnğnınn, Manrit 'IU!cttl i, Usl.Udıı.r Ortn sokak; 
Jl ~ Alrıt lıı, Şe~ rcı, PskUdar ZUnbUJzade sokak ı No. d:ın ibarettir. 

:MUessl3ler birinci scncsl ı._in ccmiy Un idare heyeti un\'anını alırlar. ye 
!dAre heyetine a!t va::•rel"'rl ita 'e &:ıl:l.hyetlerl l!!Umal ederler. 

Cemly Un aUtıı•: 

( - ( D lkta§) _ ( Beykoı) • (Em.nonu) _ ( EyUp) - !FaUh) • (Sarı. 

yc;r) • (Üs!<.Uc! r) kıız :.:11 dtıh ı nde füamet:;~h Vt')ll 11' S.'\hlbl olan ve ccmı. 
yete her ny en az b j kuru~ ~ern'"YI taahhUt eden ve medeni hnltlara ı:ııhlp 
"iC 18 ya§ınr 1.ıltirmlıı tulumın h~r yurttag cemiyete za olr.bilır. Her nzıı 6 
ny evvel lhb.. et k a Ule ı Ufa edebileceği ı;ıbl umumi heyet ı.nrarlle 

cem.ıctt c;•k b .r B·.ı nr.ık taah~Udi.lnU mazeretsiz \•e get,.ps!z olara c 
,·crmlyen ... ı: ur .um! 1ı yet k'lr rlylc cemiyetten çıkanlab l.r. 

C<'m!yetl11 ı ro.. 
~ - ceıı I:> tin 1 arr h yctı umumi heyet ic;tımnındn bir sen" mUddet. 

le eeçl!eccK nzc.!:ın t •r kUp eder I3unlıı.rclan blr.nin CUmhu i;yet Halk Pnr· 
Ual kaza ldare hc;>e 1 az,'1.sın '1 birinin kaza mo.nrl! mem~.ıru, UçUncUsUnUn 
ınkcvi ı; syal ~ n .. dırn i' olu az mdruı, d rdUncUsUnUn Kız lay C mlyetl ka. 
:u: idare h ye n 'l 'c t•_inclsin!.-ı Çocuk E"lr&-eme Kurumu kaza 
~ ~yeUnclcn bulwunw ı.:.ı:ımdır. oıı;-er lkl aza cemiyete dahli ze\·at 
nraııından seı; •• ır. are ?- tine CUmhUrilct Halk Parti 1 ltıı.uı ıdnn:ı h"ye_ 
Utıı1•n 11 cclc zat rl\a•.<'l cdı.r. 

Mnarlt memu ı \ ekilli"'I vnzlfeslnl ita c:lf.'r. lclnre lı yeli u:: ı a-
raif!ncl ,, r m•Jb ıp ı lr kl\tlp ve bir veznedar SC'Çl.'r. 

E N B i R i N c i dur 
Kan, Kuvvet, iştiha Şurubll 

SultanahmPt t'~UncU Sulh H. HA. 
klmllğlnd~n: 

940/646 
Kevorlt tara!mdıın Çcnberllta§ta 

Peyikhnno sokağında 17 No. e\'do 
mUtekalt blnb:ı§ı Niyazi Tuzlnalp a. _ 
leyhlne nçılnn alacak davııaının du • 
nı§mtı.sında: M. aleyhe na.nen yapı • 
lan tcbllğııtta hazır olmadığı ve bir 
vekil dahi göndermediğinden lstlktap 
vo tatbikat icrası ile gıyap karan 
tebliğine karar verilmiş \'e muha'ke -
me 30-4- 940 tarih saat 14 de talik 
edilmiş olduğundan mu:ıyyen gtlnde 
bıızrr bulunması ic;in gıyap kararı 

makammn kaim olmak Uzero U!l.nen 
tebllğ olunur. 

32035 

ldıı.re heyeti en ıız ayda dört defa toplanır. Müzakere reUı veya reis ve
ki11 tıı.ra!ından idare olunur. Kararlar bir de!lere yazılarak altı toplnntıda 
hazır bulunan aza tara!ından imzalanır. İdare heyeti karorla.rının talbık 
ve infazı, CemlyeUn idaresi ve temsili idare heyeti reL•ıl ve bulunmadığı za. 
manlıı.rda reis vcklll tarafından tcrn olunur. ldare heyeti reis, reis vekili ve 
ııza!ıırı fahri olarak çalışırla;. Cemiyetten Ucret, huzur hakkı veya saire 
bir nam ile ve biç bir ıruretıe para alamazlar. 

Umuml heyet: 
6 - Cemiyeti umumı heyeti her sene haziran ayı içinde cemiyetin mer· 

kezinde veya. llAnda. gösterilecek diğer bir mahalde toplanır. Toplantının 
yeri, gUDU ve saati en az bir ha!ta e\-velinden gazete ile ilAn olunur. Azayıı. 
ayrıca davetname gBnderllmez. Cemiyete kayıtlı olan ve aylık taahbUtlerI. 
nl ödediğine dair mukayycd bulunduğU §Ubcden verilmiş vesikayı hO.mll 
ol:ın her aza umumi heyet toplantısında bulunmak ve rey \'ermek hakkını 
haizdir. Umumi heyet toplantısını idare heyotı reisi veya rcj.s veldli açar. 
Umumi heyet azası arasından bir reis, bir reis veklll ve iki ka.Up scçlllr. 
MUzakereyt reis \'eya reis vekUl idare e.der, zabıt ve yazı l~lerinl kt.Upler 
yapar. Umumt heyet idare heyetinin bir senelik faaliyet ve mesaisine ııit 
olan raporu, hesap mll!ettışleri raporunu tetkik ve mUzııkcre ve kabulU 
takdirinde idare heyeUnl ibra eyler. Gelecek yıla alt bUtçeyt tetkik ile tas. 
dik için teııkll edilecek birlik tdnre heyetine gönderir. İdare heyetine iki nza, 
lkl hesap mUfettlşl lntlhap eyler ve ruznamcde bulunan diğer husuılıırı mU. 
ıııkere eder ve karam bııgtar. mmnt tıcyet karnrıarı topı ntıyt\ ı tırak 

eden azanın mutlak ekser yeti ile ittihaz olunur. Toplantıya ait zabıtlar \'e 

kararlar: reis, reis veklll. ve kltlpler tar:ı.fmdan imzalanır ve idare heyeti 
tarafmd:ın saklanır. İdare heyeti bu zabıt ve kararların suretlerini şubelc· 
re tebliğ eder. Snkln.nnn umumi heyet zabıt ''e kararları nza \'e alO.kadar_ 
ıar tara!mdan istenildiği zaman tetkik edilmek Uzcre hazır bulundurulur. 
Bu sureUc kararlar azaya tebliğ edilmiş addolunur. Umum.1 heyet lc;tımaın
da cemiyete bağlı her şube iı,:ln o §Ubeye kayıtlı ıı.za arasından şube idare 
heyetine tıç zat llc te~kil edilecek birlik umumi heyetine iştirak edecek nç 
mümessil seçlllr. 

Cemiyetin şubeleri: 
7 - Cemiyetin kunılduğu kaza mmlakası içinde mevcut ''eya ilerde 

açılacak her llk mektebin bulunduğu hamalde cemiyetin bir §1.ıbcsl te~kll 
olunur. Kııza mna.ri! memurunun ba§mua.11lmllk vazl!esinl ifa eylediği 

ntektebln bulunduğu mahaldeki §Ube ccmlyetlıı merkez §Ubesl namını ıılır. 

Şubelerin idaresi: 
S - Şube idare heyetleri §Ubenin bulunduğu mahaldeki cemiyete men. 

sup ilk mektep mua1llmlert tamf'ından aralarından seçilecek iki zat ile 
cemiyet umumt heyeti toplantısında 3ubeye keyıtlı nzrı. arasından seçile. 
cek Uç zattan ibaret olmak Uzere be:1 kl§ldcn mUte~ekklldlr. 

Şube idare heyeti azasından bir reis, bir reis vekili, bir veznedar, bir 
muhasip ve bir kltip seçer. Şubenin bulıınduğu mahalde kCı.1.n llkmektcbln 
ba§mualliml reisliğe sec;Ilmc!iği taltclirde ikinci reislik vazifesini l!a l!Yler. 

Şube idare heyeti en nz ayda d5rt defa toplanır. :Müzakerelerin !ela 
resi, zııbıt, kararların icrası \'O §Ubenin .tdare ve temsili hususlıı.rından ni
zamnamenin 5. inci maddesi hükU01leri tatbik olunur. 

9 - Cemiyetin merkez \'e şubelerinde cemiyetler l~o.nununun • 6. c::ı 
maddesinde yazılı defterlerin tutulması ve varidat \'C sar.Iyat besaplannm 
bu maddenin D. fıkramna uygun olarak icrası prttır. 

CcmlyeUn varidatı: 
10 - Cemiyetin vıı.rldalı azaınnın ödcyeceklerl taahlıUtlerde, gerek 

cemiyet azası ve gerek diğer hakll:t hUkmt şahıs!Rr tarn!ından vAkI olacak 
her nevi yardım, teberru \'e bağı11lnmalard:ın \'e teşkil edilecek birlik idare 
beyetlnln mUs:ıadesllc ve cem'i lanat nizamruı.meslne tevtllcnn tertip olu_ 
nacak müsamere, bıılo ve gezinti gibi te§ebbUslerin hnsılntından ibarettir. 
Aza. taahhUllerlyle nakld, tebcrrUlar cemiyetin veya cemiyetin iltihak e
deceği birllğ!n mııktu kıymeti haiz ma~buzları mukabllinde tahsil olunur; 
10 lirayı 8§11.n yardım \'e teberrular cemiyetin reis ve veznedıınmn ve mu_ 
hnslblnin imzalarını taşıyan vezne makbuzu ile tahsil edilir. Diğer şekilde 
vAkI olan teberru ve yardımlar ayniyat makbuzµ muknbi!inde alınır. • 

Fahrt aza: 
l ı - Cemiyete en az elli lir- veren haklld ııahıslnrla 200 lirn \'eren 

hükmi şahıslara teşkil edilecek birlik tcbre heyeti kııran ile fahri aza un. 
vanı verilir. 

Yardım ııck!Uerl: 
12 Cemiyet \e §Ubcleri llkmekt.eplcrde o'.uyıın yoksul çocukJamı 

gıdasız kalmamıı.lannı temin etmeye, bunları giydirmeye, ltltap \C defter 
glbl kendilerinin muhtaç oldukları okuma vnsıtalnnnı tecbrlko uğraşır. 

13 - Şube idare heyetleri sene başında tanzim ve cemiyet idare heye. 
linin tasdikinden geçirecekleri blltçeye tevtıknn ve bu nlzamnaınr hUkllm
lerl dairesinde ilkmekteplerdek! yoksul c;oculfüıra yardım ederler. Şube 
idare heyetleri §Ubclerlnde ltııyıtıı nzadan tahsıl edecekleri tııahhUtıcr ilo 
diğer her nevi varidatı bu maluıada tahsis ve s:ı.rt etmeye saltıhlycttardır. 
Ancalt cemiyet idare heyeti z:ınıı1 ahvalde şubeler arasında ynrdım vazı. 
yetini tcvzJn ,e himaye :faaliyeti geri kalan şubeleri kuvvetıencllnnck mak
s:ıdıle §Ube varidatının yüzde 5 ini tecavUz etmemek Uzere münasip göre. 

ğl kısmını cemiyet l'mrlne tahsis ettlreblllr. 
Şubclt'rln murakabesi: 
14 - Cemiyet idare heyeU §Ubclerln faal yetini \'nrid:ı.t ve ııııuırn!mı 

h r u:.mıın tetkik ve mUrııkabcye ve bu husus!ıırl.n yardım ve himayenin 
şekli hııkkmdıı. kendilerine talimat vermeye s:ıl1hiyetıldtr. Şube idare he. 1 
yelleri her aya n!t \'arldat ,.e muraflarmı Q ay znrrıncı \ ynpmı§ olduklan 
l'tırd mı müteakip ayın ilk 'haftası içinde cemiyet idare heyetine bildirir. 

Blrhk teşkili: 
l5 - Cemiyet idare ht'yctl aynı maksatla müte§ek!.il diğer ccmlyeL 

lerle blrlc~crek cemlyetl"r Kanununun 7. inci maddesine tevfikan birlik 
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