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~rı rnUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• lngiliz ordusunda muavin 
kamandan/ar 

Londra. 23 (Ö. R) - lngiliz deniz, kara ve 
hava lnrtvetleri Batkumandanlddanna ~ mua
vin daha tayin edilmittir. Bunlar donanma için 
Vis Amiral F.ilips, kara ordulan için Marqa1 
Sir Con Dol, bava orduları İçin Marepl Oler 

Pen'dir. -' 

YENİ ASIK matbaasında basılmı§lır 

Müttefik ordular Osloya sarktı 
-* 

Is.iman kıtalari Narvik · ve . Trond
~a ymde meng~ne :içi'1e ·al11~mışlardır 

ısia·va·nge·ri··kıl'rtarmak1ç1nı 
l bu şehrin cenubunda şid~ 
1 detli muharebe başladı 
._ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ekıperler "Alman mukavemeti bir iki gönde kırılacak,, diyorlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyet 
-·-

Hükümeti Nor
veç hadiselerin-
de bitaraf kal
mış bulunuyor 

İngiltere, Moskovayı 
.Berlinden ayıracak mı 
• 

Ol h · d ·· ı b" ·· ·· ·· : Stokholm, %3 (AA) - Tidningen s o şc rm en guze ır gorunuı • t · • M k uh b" · s 
t _ • • • • • gaze esırun os ova m a ırı, ov-

'1-..undra, 23 (Ö.R) - Damarın müttc- hakım olmuşlarda. Non·eçlile.r Ham.ar : t tb tmın N karş Al-
ı..ı-er tarafından istirdadı Nor\"cç har- ve .F.lvenmda Alman ileri hareketine : ye ma 118 orvledç«:, taı 
...... .. . . • . . . • . • manvanın ·a ınr o u u amız L!!' en muhım hır b.ldıscsı olarak kay- yolu tıkayarak Norveçı ıkiye ayırmala- : .. ~ h ~ dp b~~ .... -o kg L' 

1 
ta 

'""'ti'----- -.:ıı· "k L--- 1 Al • - ---'-~--"" ı.:.-....:ıı~ • muvace eSJn e lwµca ı ;uıss şı-lııı.... unem:tııı::uır. Mtlttefı auvvet er • nna imkin b1n1&111anuş...-u.ır. : makta OIClufiUm bftdirmeJr.teiii: • 
~lara ağır bir dar~e indirerek Goy- Trondhaym veT ~arvikteJd Mman i _ SONU 3 tlNC{l SAıdf'EDE _ f 
~ldan gec;en demıryoluna tamamen - SONU 4 "ÜNCÜ SAHİFEDE - ........................................ .. 

ION DAKiKA .............. 
'Yugoslavlar Atman 
tehlikesine karşı 

tedbirler aldılar. 

l -·-• '--<>ndra 23 (Ö.R) - Ingiliz gazetele-
'irıln Belgrat muhabirleri bildiriyor: 
fı \"~goslavyada Ahnan tehlikesine }rnr
~ i•ddetli tedbirler alınmaktadır. Yu
\'Oslav orduları başkumandanı biitün 
JtaUıot~slavya halkını casuslara karşı dik
~/11. ve müteyakkız olmağa davet c1-
~lır. Şüpheli yabancılarla ha\kın te
ttq ta bulunmaması istenmektedir. Bel
>ıı .t fuarı . kapanmıştır. Guyn fuarı zi
~~et rnaksadiyle Belgrnttn toplanan bir 
..... 

1 
Almanlar memleketi terke davet 

'\il nı· 1 d" ~er ır. 

ıVorvec 
' 

Taarruzu 
--"'---

4.lınanıar bu taarruzla 
~e lıazandılar ue ne 
~aybettller? -·-~EVKET BİLGİN 
~ J\Jınanlar None<;c saldırmakla ne ka-

!lıtu~lar, ne kaybetmişlerdir? 
fııı.\Inian gazetelerinin Dr. Göbcls tara
~n dikM edilen nc!Jrİyatınn bakar
b;u.· Norveç seferini Almanya hesabına 
tİ.ııi ikalı bir zafer şeklinde gösterdikle
b\.. ~~en göreceksif!İZ. Almanlar de· 
tv~ ıshyorlar ki: .. Jngiltcreyi kalp 
~il llıden vurabilmemiz için Skandinav
\ c: d~ nıutlak surette yerleşmemiz, Nor-
1~ Çın garp sahillerine hakim olmamız 
~~ır ... 

~~ u ıddia yeni bir şey değildir. Harbın 
tııtı •ndanbcri Almanymun Büyiik Bri
'hı~·aya karşı harp nıctodlnrına hep 
"ir 1 düşünce hakim olmuştur. Alınan
ti" 1deni7~ltı lıarbma şiddet ''erdi~lcri 
t~tı e.r~e !~~~terenin şark sahilleri lngi· 
lll\)ge~ılcrı ıçın yakl:ı.c;ılnıaz bir hale ko
tıın:Ugunu söylemişlerdi. Alman propa· 
~ asına inanmak kabil olsa:vdı Anırial 
~:derin bUtün ~imal deniziıı°dc çoktan
lı.h' rnutıak bir hakimiyet tesis cttiğ_ini 
tiı· ~I etmek icaı> edecekti. Halbuki in· 
·ı.:~e.r ._tarafı?dan ne~redilcn istntistik
~ul ve ilk Teıırin aylarında İngil

'81'k limanlarına seyrii seferin 

Yirmiden fazla Alman Tayyaresi 
lsveç toprakları Üzerinden geçti 

___ _;_ _______________ x*x:-------------------

lsveç. hükümeti 
----------------x*x------------~- . 

Almanların harp levazi-
mi geçirmelerini reddetti 

-----------x•~·------------
Londra, 23 ( iJ. R) -

holmdan bildiriliyor: 
Stok- kararını teyit etmiştir. lsveçin bu 

mahiyette bazı Alman tekliflerini 
müzakere ettiği haberi yalandır. 
Stokholmdaki Alman seliri Nor

lsveç hükumeti kendi toprak
larından Almanların aıker ve 
harp levazımı nakliyatını men - SONU f ÜNCÜ SAJılFtDE -

Filacülfiyamn ıımumi göriiniişiı 

Uzak Şa,rkt~ 
-------"----''------'* ~·: x------------ . 

'Amerjka ister: isteıne·z 
harbe Siii-ükle'~e~ektif 

Norue~n mukadderatını idare eden aakeri §efler: Donanma kumandanı amiralDiesen, başkumandan general Kristiyan 
Laake 1>e harbiye nazın Jungberg 

lzmir, büyük 
heyecanla 

bayramı 
kutladı 

---*-----.. - . . 
Unıversıte 

~•
Gençleri aramızda, 

Milli bayrama başka 

bir heyecan kattılar 
Milli 1ıakimiyetin kayıtsız ve şartsız 

millete intikal ettiği tarihi günün yıldö
nüm U ve çocuk bayramı dün lzmirde 
emsalsiz bir şekilde kutlanmıştır. 

Şehir sabahtan itibaren bayrakları
uıwa Süalemn.i§ti. SilbaJileyTn IDt &ul
larda genç öğretmenler, talebeferliıe gü-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Sekizin~l Jltııtefik har:p 
Şftrası Pariste toplandı · 

·-------------~---- . 
Şura, askeri meseleleri ·inceden inceye tetkik etti 

Paris, 23 (Ö. R) - Sekizinci Mütte
fik harp şlirası 22 ve 23 nisanda Fransa 
namına BB. Pol Reyno, Daladiye, Kn
penki, Loran Eynak ile general Gam
len, Amiral Darlan, general Vilmenin, 
lngiltere namına Sir Nevil Çemberlayn, 
Lord Halifaks, Viston Çörçil, Sir Alek
sandr Kndogan ve general Sir Edmond 
Ayronsayd, Lehistan namına general 

Likovski ve B. Za1eskinin, Norveç namı- sitalarl~ . mticadel~ye devam lüzumunu 
na Paris sefirinin iştirakile toplanmışur. bildirmiştir . . Yüksek l<onsey Ldıistanın 

Siyasi askeri nreseleler hakkında . ge- liarbC filen yardımıru ne kadar takdir 
niş fikir teatilerinde bulunmuş ve Mütte- ettiğini bildirmiş ve kral Haokonun ida
fik hükumetlerin taahhütlerini vakti za- 1 resi altında ,Norveçin kahramanca mu
manile yapmaları ve menfeatlerini rnüş- kavemeti müttefikan t&kdir edilmiştir. 
tereken müdafaa etmeleri hususundn Norveç sefiri de, müessir yardımların
lcararlar verilmiştir. Leh Başvekili Leh i dan dolayı, Müttefiklere teşekkürlerini 
hükumet, mülga ve ordusunun bütün va- bildirmiştir. 

-·-
lngiliz tayyareleri dün Danimarkada
ki Alman hava üslerine ateş verdiler. 

----*---
Alman Tebliğ! -·Denizlerde hayali 

muvallakıyetler iddia 
eden rakamlarla do· 
ludur. İngilizler bu 
iddiaları .tavzih ediyor 
Londra, 23 (Ö.R) - İngiliz hava kuv-

vetl"1'! taY.varı,?lt!ri Danim;,ırka ve Nor
veçtc Alman hava i.islerinc ta~ruzlrirı
na devam ediyorlar. Danimarkanın si
malindeki tayyare mt-ydaııınd~ büyük 
bir yangın çıkarmışlar, Oslo civarındaki 
tayyare karargfıhlannı da. bomb;ılamış
fordır. Dün akşamki bu hareketler eSl}a
sında dört İngiliz tayynresinin dilşürül
düi,tü hakkındaki Alm~n haberi esassız
dır. Yalnız hır İng~liz tnyyarcsi g1.. i 
dönıncmiştir, . 

Lonclra1 2~ (Ö.R) - İngiliz hava fılo
'nrı iiçüncü de.fa olrırak Danimarknnın 
Alborg ve Farmbu h:ıva i.islerinı şiddet
le bomb'lrdımn.o etmi">lcrdir. Bu ,.'>Onun- • 

cu üste büyük yan~nJar. çı~tıı_:. 

DENİZLERDE 
Paris; i?3 (Ö.R) - Alman tebliğleri 

hayali muvaf fakıyeücfle Tugiliz filosu
nu o kadar ağır zayi:ıta. uğratmiŞtı.r ki 
tavZihe littuı.iı '.iardır. Harbin iptidasmw 
dan beri Abnanya hiç bir zayiata uğra
mamış btle olsa~ clı, İngiliz zayiatı Bü-



ŞEHiR H 

Tefrika: 52 YAZAN: Sahin Akdumcın ...•.•••••.......... ~ .........................•.... •••••••••••••••••• 
Amcama bir hürmetsizlikte bulunulmasına, 
ona fenalık yapılmasına müsaade edemem 

~--------:~.x 
· Kadın efendi bu sözleri söyler- mek onun ötedenberi adetidir .. Çift-
ken büyük bir heyecana kapılmak- liğinde bir sürü işler var .. Bu sıra
tan kendisini alamadığından o daki- da, zannederim, yine sütçülük ve 
kada yüzü kıpkırmızı kesilmişti.. çiftçilik yapıyor galiba) .. 

Fakat bu ateşli sözler Veliaht üze- Şevk Efza kadın - Kardeşin, 
rinde tesirsiz kaldı ... Murat efendi yalnız bu sanatları yapmağa değil, 
amcasına acımaktan hfıla kendisini fılemde olup biteni ve herkesin es
bir türlü kurtaramıyord.ı... Derin· rannı öğrenmeğe de pek hevesli ... 
lilderinde sarih bir merhamet mana- Onun birinci merakına bir §ey di
sı parıldıyan gözleriyle anasına ba- yemezsem de bu ikinci huyunu hiç 
kıp: beğenmiyorum .. 

- Et tırnaktan hiç ayrılır mı, va- Murat efendi - Onu da hoş gör 
lide).. dedi.. Ne de olsa o benim valide... Kardeşimden bize fenalık 
amcamdır... Devletin, memleketin gelmez... Hamit efendi gerek sizi, 
selameti için onun tahtından indiril- gerekse beni fevkalade sever ... 
mesine ıazı olmuş isem de amcama Şimdiye kadar bize bir çok yar
bir hürmetsizlikte bulunulmasına, dımlarda bulundu... Paraca sıkıntı
ona fenalık yapılmasına asla müsa· ya düştüğüm vakıtlarda daima ba
ade edemem ... Hal'inden sonra onu na elini uzattı ... Kardeşimden istik· 
saraylardan birim göndeririz ... Ora- raz ettiğim paranın miktarı şimdi 
da, hoşça örr.:-ünün nihayetine ka- büyük bir yekuna baliğ olmuştur 
dar oturur... zannederim ... 

s.on~a Süleyman ağaya dönüp Şevk Efza kadın - Bundan ne 
dedı kı: .. çıkar? .. Padişah olduğun vakıt ona -. ı..a:ı' Kapolyon bugun sara- yaptığın borçları faizile birlikte ödi-
ya hıç ugradı mıL. yecek değil misin> .. 

- Hayır, gelm:d!·· Şehzadem... Hamit efendi gibi hesabını, kita-
-Yarın tahta culusumuzun mu- hını bilir bir adam, parasını öyle ko-

karrer ~, .. n do'<torun !aylıkla tehlikeye atmaz ... 
paşalardan hiç bir naber getirme- M t f nc1· H ·t f d" • ba b" · .. .. .. ura e e ı - amı e en ı 
mesı na ıraz garıp gorunuyor .. ı_ __ d . · H'" k .. d d 
S. b d · · lid , ~ eşım ıse, un ar a amcam e• 
ız una ne ersınız va er... -u ") H Ih k" k"" ··k b. 
Şevk Efza kadın - Darılma am· g m~ ·· a u . 1 am~m uçu ı· 

raderım derecesınde bıle bana yar· 
ma, çok kuruntulusun. arslanım... d da b 1 
B k d h 

.,. P l ım u unmıyor ... 
u ne a ar ev amr.. aşa ar sana . . . 

evvelce h r şeyi bildirmediler mi?.. T a~sısa~ım hanemde ne .zaman 
cYarın öğleden sonraya hazırlan ... para ıstemıı olsam, ondan daıma ret 
Öğle vakti her şey olup bitecektir» ceva~ı alıyoru~·.:· . 
d. 1 • b""t"" t f "l"t" l b" Bır kerre duşun, vahde} .. 
ıye mese eyı u un a b1 a ıy e ıze 

haber vermediler mi?.. Şimdi paşa• Eğer Hamit efendi bana yardım
lardan, başka ne haber beklersin).. da bulunmasaydı, o zaman halimiz 

Murat efendi - Acaba hala am· ne olurdu?·· 
cam, bu işi duymadı mı dersin).. Etrafımızı saran bu lcapatlaransaızcalı~ 

Şevk Efza kadın _ Aşk olsun ~~t;anına ne suretle ~ 
sana 1.. Bu kadarcık bir şeyi akıl ede· 1 ı ·· 
medin miL Amcan ioi duymak de- -BITMEDl-

~········································· . . . . • . . . . 
• 

ltalyan 
--.--

Firmalarına yeni 
muamele yapmaları 

tebliğ edildi 
Almanların Norvcc taarruzunu ta

kip eden günlerde bir çok İtalyan 
fabrikaları ve ihracatçılar'i şehrimiz
deki nccııtalarına telgraflar çekerek 

: vaziyetin fevkalade nezaketi hasebi
: le satışları durdumıalnnnı ve yeni 
S taahhütlere girmemelerini bildir
: mişlerdi. 

Bir, iki günden beri İtalyadan ge
len yeni telgraflarda ise ayni ihra
catçılar satışlara devam olunmnsını 
accntalanna emretmişlerdir. Bu de
ğişiklik İtalyanın siyasi vaziyetin
deki müphemiyt?t ve kararsızlığın 
nisbcten zail olduğu ümidini uyan
dıinııştır. 

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

- - . . 
Unıversıte 

Talebeleri dün aehirde 
gezintiler yaptılar 
Şehrimizde bulunan 150 üniversite ta

lebesi dün sabah şehrin muhtelif semt
lerini gezmişler ve Milli hakimiyet bay
ramı münasebetiyle Kültürparkta ya
pılan törene iştirak etmişlerdir. 

Genç talebeler bilahara Kültürparkı 
ve Kadife kalesini gezerek tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Üniversiteliler bugün İstanbula avdet 
edeceklerdir. 

.. •• ak 
Universiteli gençl!!r şerefine dün -

şanı saat 17.30 da Ankarapalas salonun
da parti tarafından bir çay ziyafeti \'e
rilmiş, ziyafette vali. Belediye reisi, 
Parti müfettişi, Parti reisi, Halkevi rei
si ve bir çok maruf zevat hazır bulun
muştur. 

Ziyafet samimi hasbihallerle geçmiş
tir. --·--RALKEVİNDE 
Yapılan tezahürat 

23 Nisan 940 çocuk bayramı Halkcvin
de coşkun tezahürlerle tesit edilmiştir .. 
Halkevi Sosyal yardım kolunun yaptığı 
çocuk balosu büyük ıt\ğbet görmüş, ilk 
mektepler talebeleri nwnaralar, dnnslar, 
ı.eybek oyunları yapmak sw·eüylc bü-ğil de, vaziyetten biraz şüpheye dii~ 

müş olsa idi, şimdi burada durabilir- lCISACA : 
ıni idik L Bu dakikada kim bilir • • • • • • • • 

• yük bir gün yaşatmışlardır. 

hangi karanlık zındanlara atılmış 
bulunacakhk ... 

İsveç, Norvec 
--tr-

Çocukların bu sevinçli günlerinde 
vali, Parti müfettişi, Parti Reisi, Halkc
vi reisi bulunarak çoc-ukların neşelerini 
arttırmışlardır. --·--Hem kendini, hem de beni üzüp 

durma böyle ... y AZAN: Eczacı K. Klmil Akı., Felsele öğretmenleri 
için kurs. .. Kardeşin Hamit efendi bu kadar 

kurnazlığına rağmen bir şey öğren
meğe muvaffak olamadığı halde 
amcan bu işi nasıl haber alabilir? .. 
Kalbini geniş tut. .. 

Ortada endişeyi icap ettirir hiç 
bir sebep göremiyorum ... 

(Lala Süleyman ağaya bakıp) bir 
kaç gündenberi hiç görünmedi, aca
ba Şehzade Hamit efendi ne alem
de L 

Süleyman ağa - Öğleyin daire
sinden çıkıp her akşam geç vakıt 
döner... Onun ağaları da Şehzade
nin yüzünü pek seyrek olarak görü
yorlarmış . .. Zaten gündüzleri daire
sinde durduğu da yok ki!.. 

Şevk Efza kadın - Her halde 
ya T arabyadaki köşküne, yahut ta 
Kağıthanedeki çiftliğine gidiyor ol
malı!.. {Murat efendiye dönüp) ha
tırlarsın ya} bir kaç gün evvel ya
nmııza gelerek bizim ağzımızı yok
lamak istemi~ti.. Fakat muradına 
eremeyip eli boş olarak yanımızdan 
ayrıldı... işte o gündenberi yanımı
za uğramadı.. 

Murat efendi - Biraderin hali 
malum... Kendi işlerinin başında 
bulunarak olup bitene nezaret et-

Nihtyetlerindclri • Veç • leriyle adeti 
bir soy adı taşırcasına birbirinin yaban· 
cısı olmadığı muhakkak olan bu iki mem
leket coğrafya derslerinde birbirine ya
pışık bir kelime gibi söylenmektedir. Bi
zim zamanımızda İsveç, Norveç gibi bir 
de •Avusturya - Macaristan• vardı. Ba
zı öyle çift kelimel~r olur ki kulakta tut
tukları tempolar, hislerde de yer etmiş 
gibidir. Mesela •İttihat ve Terakki• ta
rihimizde )'er tutan bu iki kelime ile 
mutlaka İttihat önde Terakki arkada 
söylenmiştir. Mahiyeti ayni olduğu halde 
•Terakki ve İttihat. denildiği vakit •İtti
hat ve Terakki- deki düzgünlük bozul
muş, terakki ittihada darılmış, arkasını 
dömüş gibi bir ttsir yapmaktadır. 

İn:san isimleri içinde Mehmel Ali de 
Mehmet önde Ali arkadadır, Yusuf Zi
ya da öyle değilmi dir. Bunları Ali Meh
met , Ziya Yusuf yap•nca Ali ile Meh
met derhnl bozu~muşlar, Ziya Yusufu 
kovmuş gibi olınıyor mu? 
Son zamanlarda İsve<; Norveçde bir gay
ritabiilik oldu, Norveç daima İsveçten 
ayrılarak tek başına söylenmiye başlan
dı. Şimalin bu bitişik memleketleri da
ima ikiz kardeşler gibi çift söylenmeye 
alışılmış iken şimdi NClrveç, İsvcçsiz tek 
başına eksik bir laf gibi ortada dolaşıyor. 
Evet, Norveç, isv ... -ç - Norveç klişesinde 
tek söylenir oldu, hayat mücadelesinde 
adı da kendi de yalnu kalmış bulunmak
tadır. 

DEMiR MASKE 
q ·-

Büyük tarih ve macera romanı 
(ıKINCJ KISIM) 

172 --
Kral hafiyeye bakıp dedi ki: 
- Anlatmak istediğin nedir? .. 
Hadi, durma ... çabuk söyle .. 
Polis hafiyesi reveransını bitirdikten 

sonra: 
- Şevketmeap, dedi .. Binlerce amele 

tepeden tırnağa kadar silnhlnnmıslar, 
bu dakikada Bastil üzerine atılmağa ha
zırlanıyorlar .. Bu müthiş haber kral 
ile muhibbesi üzerinde birdenbire bü
yük bir tesir husule etirdi... Her ikisi 

rımla vurulmuş gibi bir hale duçar ol
muştu.. Madam de Mentenon on dör
düncü Luiden daha evvel kendisini top
lam::ığa ve azametli tavrını yeniden ik
tisaba muvaffak olarak hafiyeye: 

- P<-kala, dedi.. Başka diyeceğiniz 
yoksa artık çıkabilirsiniz ... 

Hafiye gittikten sonra kral, içinde 
derin bir korkunun izleri beliren gözll'
riyle rdikasına bir müdd~t baktı . Son-
ra titrek bir s 1 d' ki: 

Lise ve orta okullarda okutulan felse
fe dersleri müfredatı maarif vekilliği 
tarafından tetkik edilmektedir. Mevcut 
felsefe öğretmenleri için de üniversite
de yaz tatilinde bir kurs açılarak bilgi
lerinin takviyesi dürunülmektcdir. --·--Umumi nüfus tahriri 
icin hazırlıklar 
Teşrinievvelde yapılacak olnn umıınU 

tahriri nüfus hazırlıkları devam etmek
tedir. Bu seferki tahriri nüfus evvelki
lere na1.aran daha geniş olacaktır. Bu 
tahrirde yalnız nüfus mikdarı değil, ay
ni zamanda iktısadi ve sınai müessese
lerle bu müesseselcrdo mevcut makine 
ve tezgah mikdarı, makinelerin kudre
ti, müesseselerde ~.-alışan amele mikdan 
da tsbit edilecek, ·böylelikle nüfus tah
riri ayni wmanda zirai ve ikt!Sadi bir 
tahrir mahiyeti alaC3ktır. --·--yeni petrol liatleri 

Hükümetçe yenid~!ı tesbit edilen ben
zin, gazyağı ve motorin :fiatleri dünden 
itibaren toptan ve perakendecilerde tat· 
bikine başlanmıştır. --·--$ERİR MECLİSİ 
Şehir meclisi yarın saat 16.30 da top

lanarak belediye masraf bütçesini tet
kik ve kabul edecektir. Masraf bül~esi 
hazırlanmıştır. 

meğe hazırlanıyorlar ... 
Biraz durduktan sonra bu sefer ga

yet yavaş bir sesle iillve etti: 
- Şüphesiz, monsenyör Luiyi kur

taı·mak için oraya gidiyorlar ... 

Polis hafiyesi tarafından binlerce 
amelenin silahlanıp Bastil üzerine yürü
düklerine dair verilen haberde biraz 
müb:ıliığa mevcut idi ... 

Faribol ve Mistulle tarafından satın 
alınan ve demirci Jüpiter vasıtasiylc iş
çilere tevzi edilen silahların mecmuu 
bin iki yüzden fazla değildi. .. Ve bu si
tah larla ancak bin iki yüz adam tesJih 
edilebilmişti ... 

Faribol ile Mistufle sabahleyin saat 
beste kalktılar. Tehlikeli bir teşebbüse 
atılacakları için bira7. miiteheyyiç bu
lunuyorlardı. Fakat kendi <'(";arM ve 
kahramanlıklarına da tamamiyle qlive
niyorlardı .. Ve bu hal onlann cüret!ni 
büc:hütün artırmakta idi... 

Madam Ivondan müsaade almak icin 
onun yanına girdikleri vnkıt zavallı ka-

Şehri gezerken 
Şehir meclisi azaları belediye 

m üesscselcrini tetkik etti 
--------x*x~~~---

Garaj san~alın ikinci katı, Çocuk hastanesi si· 
vaları ve Kültürparkta bir yüzme havuzu 

insa ediliyor ... 
Şehir meclisi azaları, bu devre toplantısından istifade ederek başta belediye 

reisi Dr. Behçcl Uz bulunduğu halde şehirde bazı gezintiler yapmışlar ve bele
diye müesseselerini tetkike başlamışlardır. Bu tetkikler bilhassa icra makamı
nın çalışmalarındaki isabeti gösterıne:.i bakımından ve meclis azalarının müta
lealarının tespiti bakımından iyi neticeler vermektedir. 

Saat 16 da bir turistik otobüsle bele- arasında büyük bir kıymet t~ıyacak
diyeden hareket edilerek garaj santrala tır. Her türlü sıhhi konforu havidir. 
gidilmiş, tesisler gezilmiş, yeni insaat Bir şehrin hayatında 150 yataklı bir ço
gözden geçirilmiştir. Garajın şehrin bü- cuk hastanesine sahip olmak gibi bir 
yük bir ihtiyacına verdiği cevap nispe- mazhariyeti temin eden belediye reisi
tinde tevsii ve inşaatın devamı hakkın- rniz, yalnız bu eserfo bir övünecek va
da belediye reisinin verdiği izahat din- ziyettedir. 
lenmiştir. Garajın bekleme salonu, ga- HAVAGAZI FABRİKASI 
zinoım, idare memurları mahalli ve bu
nun üzerindeki otel inşa.sına baslanmış
tır. Bu kısım 75000 liraya mal olacaktır. 
Gelecek sene de garajın ikinci katına 
çıkılacaktır. Burada bir de mazot depo
su yapılması etüd edilmektedir. 

ÇOCUK HASTANESi 
Çocuk mevzuuna büyük bir ehemmi

yet atfeden Izmir belediyesi çocuk has
tanesi in.,.c;aatının bir an evvel ikmali 
için her türlü fedakarlığı yapmıştır. 
Sıhhat vekfıletinin ve vilayetin de yar
dımiyle yükselen bu eser, yalnız Izmi
rin değil, garbi Anadolu vilayetlerin
den bazılarının da ihtiyaçlarına cevap 
verebilecektir. 

üç katlı ve 150 yataklı olan çocuk 
hastanesi ikmal edilmiş sayılabilir. Dış 
sıvası ve tahta aksamı henüz tamamlan
mamıstır. Bu hastane heyeti umumiye-
siyle 300,000 liraya mal olmaktadır ki, 
inşaat masrafımı: en büyük kısmı bele
diye bütçesinden ödenmiştir. Bilahara, 
bu hastanenin bahçe kısmında bir de do
ğum evi yapılacaktır. 

Çocuk vefiyatına mani olmak ve ço
cuk hastalıkları r.i:.ıünde emin bir des
tek hazırlamak gayesiyle inşa edilen 
bu hastane, muasır çocuk hastaneleri 

Karşıyaka Halk
c\dnin köy gezisi 
Karşıyaka Halkevi sosyal yardım ve 

köycülük kolu ıile kız öğretmen okulu 
öğrencilerinden bir grup başlarında öğ
retmenleri ile Çiğli köyünü ziynret et
mişler<lir. 
Kız öğretmen okulu öğrencileri köy 

okulu bahçesinde • V nzife • piyesini tem
~il etmişlerdir. Bundan sonra köy büro
su şefi Avni Ozan köycülük hakkında 
bir konferans vermiş ve bunu ziraatçı 
öğretmenin, ziraat \'ekilinin çiftçiye 
radyoda verdiği konferansın okunması 
takip etmiştir. Son 1.1larak köy öğretme
ni köy adına teşekkürde bulunmuş ve 
merasını sona ermiştir. 
Ayrıca Hall<e\•i doktoru hac;taları mu· 

ayene etmiş ve p.mısız ilaçlar dağıtıl-
mıştır. _ 

Fakir köy çocuklarına verilmek üze
re 28 parça kumaş köy okuluna bırakıl
mışbr. -·Bahara kavustuk • 

Uzun ve devamlı bir kıştan ı;onra ar
tık bahara kavuşmuş bulunuyoruz. Bir 
kaç günden beri doya doya teneffüs et
tiğimiz bahar havtl$ı dün adeta ya1.a 
çevirmiştir. Dün öğle vakti termometre 
23 dereceyi göstermiştir. 
Havanın güzelliğinden istifade etmek 

istiyen bir çok ailelerin şehir civarında
ki mesire yerlerine, Kızılçullu, Balçova 
İnciraltı istikametine giderek kırlarda 
hoş~ vakit geçirmi~\crdir. --·--Armuttu ·Kemalpaşa 
futbol macı 
Armutlu, 23 (Hu.,,usi) - Armutlu 

köyüne gelen Kemalpaşa gençleri Ar
mutlu takımiyle bir futbol maçı yap
mışlardır. 

Heyecan ve zevkle takip edilen bu 
maçı Annutlular bire karşı üç golle ka
zanmışlardır. 

mak için işte hayatınızı bu sefer de teh
likeye ilka ediyorsunuz ..• 

Pinerloda ve Senmargerit adasında 
olduğu gibi şimdi de sizin ile birlikte 
gelmek isterdim .. 

Fakat bugün bir valideyim .. Ve çocu
ğuma nezaret etmek vazifesiyle mükel
lef bulunuyorum ... 

Faribol cevap verdi: 
- Eğer bizi takibe kalkışacak olur

sanız Madam Ivon... siz.i derhal bun
dan menedeceğime emin olunuz .. Tehli
keli bir vaziyete düştüğünüzü görmek 
bizi büsbütün şaşırtacnk ve bu suretle 
işimiz bir kat daha sarpa sarın~ olacak
tır. Bunun için yerinizde kalmanız lfı
zım .. 

Mistufle de söze karışarak: 
- Çok doğru söyliyorsun dostum, 

dedi... Ben de aynen senin fikrindeyim. 
Madam Ivon heyecandan titriyen bir 

sesle dedi ki: 
- öyle ise sizi daha ziyade burada 

alıkoymamalıyıın ... Tesekkür ederim 
dostlarım. Ruhumun bütün samimiyeti 

Şehir meclisi azaları havagazı fabri
kasında uzun tetkiklerde bulundular. 
Bu müessesede nazarı dikkati celbeden 
bir nokta, günde 14000 metre mikabı 
istihsalat yaptığı halde ancak 7000 met
re mikfıbını sarfetmesidir. Sebepleri 
fazladır. &iki idare zamanında yeniden 
tesisat yaptırmak lstiyenler müessese
nin iyi randman vermemesinden şika
yetçi idiler. 
Şimdi de Havagazı müessesesi fazla 

istihsalM yaparken tenzilat kararı da 
vermiştir. Ayda 225 kuruş mukabilinde 
bütün bir havagazı ocağını kullnnmak 
mümkündür. iki ocak kullananlar mak
tuan 310 kuruş ödiyeceklerdir. 

Kültürpark artık noksansız bir mü
essese haline gelmek iizeredir. Bu sene 
Kültürpark içinde, fuar zamanına ka
dar yetişmek üzere kapalı bir yüzme 
havuzu inşa edilecektir. Bu yüzme ha
vuzu da diğer spor müesseseleri gibi 
gençliğin istifadesine tahsis olunacaktır. 

Atlıspor kulübü inşaatı ilerlemiştir. 
Bu da yakında tamamlanacaktır. 

Şehir meclisi azaları bugün de Ka
difekaleye çıkarak tetkiklerine devam 
edeceklerdir. 

Orta okullarda 
imtihan işleri vekaletçe 

tekarrür ettirildi 
Maarif vekaleti orta mekteplerde ders 

kesimi ve imtihan günlerini tec;bit etmiş
tir. Bu hususta yakında mekteplere teb
ligat yapılacaktır. 

Ders ..senesi b~ınd'l hazırlanan yeni 
imtihan talimatnamesi ilk defa olarak 
bu sene tatbik edilecektir. Orta mektep
lerin birinci ve ikinci sınıflannda 1ale
beler muallimin kanaat notu ile sınıf 
geçeceklerdir. Son sınıf talebesi her 
dersten kanaat notu aldıktan sonra 
Türkçe, tabiat ve riyaziye derslerinden 
eleme imtihanı geçirecekler ve diğer 
derslerden de şifahi imtihana tabi tutu
lacaklardır. Eleme imtihanlarının sual
lerini vekalet gönderecektir. --·--Zabıta haberleri: ............ -.. 

Emineyi kaçırmış 
Bucanın aşağı mah:ıllesinde Zekeri

ya Sipahi, Mustafa kızı 17 yaşında Emi
ne Yılmazı kaçırmış ve tutulmuştur. 

Nara atmı$ 
Karataşta İnönü t·oddesinde fazlaca 

!'arhoş olarak nara altın Esat adında bir 
şahıs tutulmuştur. 

Annesinin cüzdanını 
aşırmış_ 

Kahramanlarda H 11 inci sokakta otu
ran Demir Ali oğlu 15 yaşında İsmet, 
anesinin yastığı altırı<lan 10 lira para 
ile cüzdanını alıp kaçmıştır. Zabıtaca 
aranıyor. 

Bir suçlu tutuldu 
Dört sene evvel Seferihisarda bir kı

zı iğfal etmekten suçlu olup hali firarda 
bulunan Osman oğlu Faik, namı diğeri 
Mehmet Ali dün zabıtaca yakalanmış v<> 
sorgusu yapılarak Seferilıisara sevkedil
mek üzere müddeiumumiliğe gönderil
miştir. 

üzere beyaz Tavşan lokantasına uğradı
lar .. Ve zabiti, lokantanın ahınnda ken
disine ait üç binek atının timarına ne
zaret eder bir vaziyette buldular. 

Şadofö, vaktiyle Mareşal de Montre
vel tarafından kendisine hediye edilen 
gayet güzel bir atı o~dığı sırada: 
-Aıizfuı mösyö Faribol, dedi... Atım 

Uraganı kabul etmenizi sizden rica ede
rim .. Böyle mühim zamanlarda pek zi
yade işe yarar. 

Fnribol neşe içinde: 
- Işte kabul ettim gitti .. diye haykır

dı ... 
Sonra hafif bir sesle ilave etti: 
- Monsenyör Lui böyle bir atın sır

tına atlıyacak olursa artık peşinden ge
lecek takipçilerin elinden kendisini kur
tarmış olacaktır . .. 

Bir çeyrek saat sonra her iiç arkadnş 
birlikte lokantadan çıktılar. O sırada 
usta Matyo lokantııda öğle yemeğini ha
zırlamakla meşgul oluyordu ... 

Miilazim, nrkadası Mistufleden sor
du: 

.. , .. - "Ilı!! 

Norveç 
Taarruzu 

*-Almanlar bu taarr_,0 

ne kazandılar 11e ne 
tıaybettiler? ----- BAŞTARAFI 1 mci SAYF..u:>~ 

~ylarda bu limanlara yapılan ıt ptıe 
\'C ihraratın sfiratle :rtikseldiğine şfl ela 
bırakrnnınaktadı.r. İkinci Teşr~.~t 
ve Kimunu~·e.lde y pWuı mu 13 
J 938 senesinin ayni aylarına nisbctle ,.0 
milyon Sterlin fazladır. ikincikiınun ,,_ ·1 ·oll.., 
~ubatta fazlıllık klymctçe 60 ~1 ! btıl-
tonaj itihariyle yüzde yirmi yedı)~, 
muştur. Yani Al~nıı!arın uölüın Ji· 
tesmiye ettikleri lngilterenin şark...,.. 
ınanları her zamandan daha zinclc, 
canlıdır. 

Burada ikinci bir miişahcde daha y•P' 
mak kabildir. O da ·udur: .__.... 

Almanlar denizaltı harbımn --~ 
tinden sonra manyetik maynlar ve 119 

ııarbı ile ayni netice} e \'amıaP ç.ı;t. 
mı~lardır. Planları tam bir akaıne'e it 
radıktan sonradır ki Skandina'VYa11bt1° 
galclen ibaret olan en cüretkir ~-W 
~bü etmişlerdir. Norvcçe ç~..:;_ 
Alman km;~·etlcri Sta\'angerle -~~ 
fiyordlarını lngiltcre~·<' karşı bily- lıi
va hünımlanna miisait bir bale "°"'ı.
leceklerini ümit ediyorlardı. r.Pıt ~ 
gilizler bu manevnmın i~tenilen şe y,J 
inkişafına imkan bırakmadılar. ""°ti" 
Air Forren Almanların muhayyel~~
lcrine isti!1atgiih olan üsleri yerle !.-
san etti. lngiliiler taralındau Sta 
ger \'C Bergen hava üslerine kal'~~ 
pılan hücumlann manası ve e~1.-:. 
işte budur. Almanlar SkandinaY -':;. 
riyle yalnız askeri bir 7.afer peşin4e ~ )Jit 
muş değildirler. A) ni zamanda siYaSI fit_ 
:tafe.r laıunmağa ~· , 
başka yHımıula iddia etü~_..
Brenncr mülikatında Hitler ~~;;_. 
harbe müdahalesini tahrike ~ilr 
Musıoolini İtalyannı roÇafi mevkii~. 
ri Kiirerek böyle bir müdahalenİD ... ~w 
zwlarım.göste:rmi'? olabilir. işte,_~ 
şimalde lngiltereyc f"'ll müthiş ~a_ 
indinneğe kallaşırulkb bütün ~ ... 
\osunun, bütiin İngila kuvv~ 
faaliyetini şimalde tebif ed~ ~k lr 
van müdahalesine zemin hazaruu-._~ 
~emi~r. Ba t~bbüse sıyasi ve-~ 
Italyan mahfillerinin ne derece ~ 
verdiklerini bilmiyomz. Sadece f"""'" 
ka>·dedcbiliriz : 

Italyan matbualındıP ve İtalyan ~ 
lannda Sknndinavyadaki Alman ,
harekatını güya objektif olarak 
lca iddiasiyle yapılan neşriyat ~~ 
taarruzuna büyük ~imitler bağla~.,. 
nı göstermektedir. ltftlyruılar dcoıek 
tiyorlar ki: 11' 

"Almanya Norvcçc hakim olursi • 
giltere tarihinin hir. bir de\'resUıde !:: 
setmediği en büyük il'hlikc altına ~ 
cek ve ltalya kendi kozunu oynaı11 
daha serbest kalacaktır.• 

~füttefik donanrnafann karşıla~•~ 
mwrı.zrun müşkütatn rağmen şiınal ··plıO 
zine hakim olduklarından artık, şu 1' 
etmek gülün<; olrnaldan başka bir "or· 
yaramaz. Fazla olarak müttefikler J'll :rlO 
ve<;e ihraç ettikleri mühim ku\'vctl~. 
Almanyayı hidayette tahmin ederl1..t.t· 
ği kadar mlişkül bir \'aziyete soknıu~,_. fi 
dır. Harekatın hundan sonraki i~ 
hakkında ~imdiden mütaelada ~ eıli• 
malı. doğru olmıyabllir. Fakat inki' ~ 
lemiyccek olan hakikat Skand~Y~it· 
kuvvetli bir cephenin teessüs ctuaf,. 
Bütün Avrupa harbıwn üalii bur~ 
pılnıakta olan muharebelerin ne~ ~ 
bağlı olacaktır. Almanlar Skand•.,. ~ 
harhında muvaffak ~)urlar \'e Not"br 
~ahillerindc adamakıllı yerleşirlerSC......., 
giltere için mü~ bir tehlike 
(elebilecckleri gibi nıüUeCikler ~ 
ları Non·cçten denize dökerek b11 ~ 
leketc hakim olurlatsa Almanya fJa bİ' 
denizinde kendi mc\·kiini u:ıu~.....d' 
mukavemeti imkfımız kılacak ~-"1 
de sarsıldığını görerektir. Ve ihtiJll.ı 
harbın kat'i neticesi yine Baltıkta 8 ...,,. 

l'aktJr. 
ŞEVKET BILOlll --·--Talebe elbiseleri 

Yerli kamastan 
yapdacaktsr . ıa· 
Maarif vekaleti, teşkilatına bır sB' 

mim yaparak, mekteplerde devlet. h~ 
bına okuyan bütün talebenin gı~ 
eşyasının yerli ınamiillerden yap t~ 
hakkındaki kararın, bütün talebeye ,oıı· 
milinin, milli iktıs<.diyatıınızın k~&Jfl
ması bakımından lazım ve zaruri b 
duğunu bildirmiştir. --·-- . KEMER KOMiSEBI 
istanbula tayin eclll~ 
Kem.er merkezi baş komiseri B. ·fe' 

Sagat Jstmbula tayin edilmiş ~~.ı ~a)'' 
si başına gitmek üzere şehrimıı:uerı 
rılmıştır. --·--Bir mahfıiimiyel 

1 
rdeıs 

Dün akşam Karataştaki kahve c ~·· 
birinde fazlaca rakı içerek, rezalet ~bJ" 
ran Hacı ağa oğlu F .. sat Göcerln ın cC' 
kemesi yapılarak iki lira hafif para 
zasına çarptınlmı.şlır. ~ 
----·--------":'::: ....... .. 
·······························•• : 
MEVSbıiN E:.\' IUJiTEŞEl\f 

Balosu 
KÜLTÜRPARK Gaz.inosund• 

Cumartesi akfanıı 

• • • • • .. 
• • • .. 
• • .. 
• .. 
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Italya harbe girecek mi? 
lngiltere, harhın 8-;ıkanlara sirayeti 

ihtimali vaziyetini gözden geçirdi 
brti ~~~~~~~~~~_.._... *~_..:..._..;..~-,.~~--.-.-~~ 

~sel, !3 (Ö.R) - Belıa ajansının Lonilra muhabiri BcJgıı ajnnsmm Londra muhabirinin bildirdiğine ~öre İn-
İ'-f ·or: gili:r. ııayitahtındaki Balkan mahrilleri İt:tl~·anın i~iraki ve-
~ Yanın hattı hareketi müttefik mıshfillerini düı:iindiir- ya do~rı;ıdnn doğruya müzahcretiylc ihtilôfm Balkanlara si
~ devıun ediyoT. Ger~i ani bir 'hart"ket beklenmiyor. raycti halinde, hasıl olacak \'a:ıiyeti tetkik ile nı guldiir. 
lllii:la bel'aber. İtalyanın harpten içtinap vn:ıiyetini nzun Geçen haftu Mat'ari4'fan ve Yugosla\ya lındutlannda yapılan 
te \' t ınulıftfaza etmesi de hiç muhakk:ık de~ldir. ingilte- Alman tah~idatı, İtalyan gazetelerinin .ıniiftcfiktcrc şiddetli 
~ ~arı a bir taraftan her hangi bir sürprizle karşılaş- hüt'umlurı, ı\rnanıthıI,-a italyun tnkYİJ-e kuvvctlerhıin i7.amı 
f.~ k •cin nıüteyakluz bulunmakta, di~er taraftım Jtalyan ve Yu~oslavyada B. Stoyadinu,·i~in tevkifi hu ihtimale :rol 
h!Uttt le:r~nde miittefiklcr aleyhindeki hfü:umlann Roma n~nnştır. Bununla beraber İtalynnm sou dakikada ihtilafa 
ttti~."!e!.'~İrı siyasdinde bir değişiklik ar7-usuna mı delalet iştirak hrarmı dc~iştirmesi vt·~·a talik ('l•nesi de pek miinı-
~ °brrPnmeğe çehşmaktadtr. kündür. 
······· ·-----·-----.:._-=-----=--...!:...--=------,---

1 illiiiiZI~~ ..... 
• • • • • .. • • • lürk -~illet ini 
i tebrik ediyor 

Uzak Şarkta 
Amerika ister istemez 
harbe sürüklenecektir 

w_ ı z e::c:a:: 1 ::sc 

Dilıhatler : 
• • • ••••••• 

Milli -·--
H islerimize hür-
met edilmesini 

isteriz 
Dün Milli Hikimiyet bayramı idi. 

Bu büyük günde bütün milli ve gay
ri milli müesseseler bayrak asmak 
suretiyle milletin heyecanlı sevinci
ne hürmetlerini göstermiJlerdir. Bi
ze verilen malfunata göre İkinci 
kordonda postahane kar§ııında yal
mz Penetti ve Pariyente müessesesi 
bu hüı-met vnzifesini idrak edemiye
rek bayrak asmağa lüzum görme
mİftir. 

Türk vatanında çah§an ve bura
da para kazanan müesseselerin bizi 
sevsinler "Veya sevmesinler ; bu en 
tabii hürmet vazifesini yapmaları 
lazımdır. 

Böyle bir ihtarda bulunmağı lü
zumlu görmekteyiz . -- ·--İSTANBULDA 
Çocuk neşriyat 
seJ1P.si acıldı-. 
İstanbul, 23 (AA) - Bugün saat 

ll.15 te inkıliip müze!'inde çocuk neşri
yat sergisi saat 13.30 tla da çocuk sıh
hat ·ergisi açılmıştır .. Öğleden sonra Be-

i ıalond~a 23 (ö.R) - Ingiliz rndyo
:Ço rı TUrkiyedc Milli Hakimiyet \'e 
i 0~k bayramlarının yıldönümli 
! le .~3 Nisan gününün gtizel bir : S::f uf günü olarak Jngilterede 
! ~lorj adalet bayramı günü oldu
= ~·u, Şekspirin de yıldönümüne tei ha ilf etliğini kaydederek Türk milli 

-------x*x yoğlunda Fransız tiyntro~unda çocukla-
Vaşington, 23 (AA.) - Bahri ha- - < Harp, bir deniz muharebesi ~ek- ra biıyük bir ınüsamt l"e verilmiş. Mak-

••• r,ranunı kutlanınktadırlar. 

li~·;p··;Ig~·;t·;i·~;~· 
Yeniden arttı 

iirlt~liiksel 23 (Ö.R) - lngiliz sigorta 
~ etıert 23 Nisandan iUb.ı.ren Akde
~Ve .Karadeniz için harp sigortası 
tılara~tıni yü:: Ing:~;z Hrasıncla 10 Peni 

artırmıştır. 

~ - *-oman ya petrolleri 
'Ilhakkında bir tebliğ 

~k!e,. 23 (A.A) - Petrol işleri ko
l'~ liği dUn ak§am bir tebliğ nc:::rede
~dahilt petrol ticaretinin bir takım 
'data tabi tutulm~ olduğuna dair 
~leltet dahil ve haricinde deveran 
ll faYiaları tekzip etın~tir. 

lttı u tebliğde; Romanyanın milırtchlik
".'1t 1-hdidnta tfıbi tutmasına mahRl bı
dui:;1Yacak mlktardn petrola malik ol-

Uave edllmcktcdiı·. . --·--J a po ıı ya 
1'o1ttanyadan silaha 
~abU petrol alacak 
~eş, 23 (A.A) - fyj habc.r alan 
lıon lerde beyan edildiğine göre ja
~a Japon cSlihasına mukabil Ro
~adan iptidal m&ddelcr \'C 1?llbassa 
~ nlmağı teklif etmiştir. lktısadi 
~ erde iki menllcket arasında mun
~ en mUbadele yapılmasını temin 
Jaı:ıo ltonıanya hUkür.ıeti ile bazı büyük 
~.t' n tröstleri arasında yakında müzab.;f le; başlıyacağma dair verilen ha
ltıelt erı~ teeyyüt etmcıcliği bevan cdil-

~dır. 

- *-1ngilterede 
ve!;o~~a, 23 (AA) ,..._. Sir Charlcs Cra
~~v~ meclisine sivil aza tayin cdil
ta~ · Sır Charlcsin vnzi(esi bilhassa 
tııe1t areciliğin terakkisim: nezaret et-

Ve tayyare imn!Atıru faal kılmıiktır. 

l)lt KLOnYUi 
~••allak olamadı 
~ nd~a. 23 (Ö.R) - Almanyapın Ro
doıt~a ılc yaptığı yeni ticaret anlaşması 
1etsıJ klodyusun ~m bir mu\•affakı
'10 1 iğidir. Zira Alnınnlar RayŞ markı 
l'§tı ey Uıcrindcn laymetlendirmeğc ça
lerd~ halde 40 fo~r esasını kabul etıniş
l1ı1t ır . .l\lmnııyaya :ıyrılan 130 hin ton
ltıı tl>ctro} koııtcnjantmauı arttırılma-

ır. 

~*YARmAKiİmA 
4 VA MtlDAF AA 
,CRÜBESİ YAPILDI 

l'ap~Yarıbaktr, 23 (Hususi) - Burada 
~1-uan ~ktif ve Pa ·i! hava korunma 
tıı~· hesı muvaffakıyet \•e intizamla geç-
1\un.'r· Vali elde edilen neticeden mem-

ıy •t heynn etmistir 

~~Veç httktb;;'tinin 
s~ kararı . 

trı.et·0kholm, 23 (A.AJ - l::;veç hükü
Vrı.elnce neşredilen bir kararname ile 
sı b~land ve Dalslahd eyaletleri husu-
. ır nıu·· d · 1 b"l ıçiı:ı. saa t!llnmı~ o mıyan cc.ne ı er 
tı.ız nıeınnu ınıntaka addedilmistir. Yal
thı 1~0rveçlilcrle Finlandiyalılar bu 

e erde vcrle ebUeceklerdir. 

rckat reisi muavini Amiral Taussig ayan )inde olacaktır. Biz japonyayı jstila ede-, •imde de fevknrnrie mutena bir Çocuk 
meclisi hariciye encümeninde aşnğıd.,ki miyec:eğimiz gibi japonya da Amerika- lıa!osu tertip (.(iilıııiştir. 
beyanatta bulunmuştur: yı istila edemez. Fakat japonya Filipin- Taksiınde abide önünde bir bando 

- «Uzak şarktaki vaziyet milli men- iri istilaya te..~bbfüı edecektir.> mm:ika çalmaktadır. 
faatimi:r.i açıkça tehdit etmektedir. Uzak Hatip netice olarak: Filipinlerde zapt - *-
ııarktaki vaıiyetin değişmesi yüzünden ve te hiri kabil olrnıv~ın bir deniz üssü 
çıkması muhtemel bir harbe sürüklene- ve h iç ara vermeden. yeni zırhlılar in"a
c:eiimizi tahmin ediyorum. Japonyaya sı teklifinde bulunmu tur. 
karşı tek bıışımızıı muhaTebe etme.le va- Varmsprinp, 23 (A.A.) - Reiııi-
ziyetinde kalmamız icap eder.> cumhur Ruzvelt mutat olduğu üzere ga-

Hatip; Fransa, lngiltere ve Hollan· zetecilcri kabul ederek Birl eşik Amerika 
danın Amerikaya yardım etmeleri ve bü- devleti içinde haziranda 21 günlük bir 
yük O kyanustaki üslerinden Amerikan seyahat yapacağını bildirmiştir. 
gemilerinin istifade edebilmeleTi için b u Cumhuriyetçi milli meclis de bu esna-
üç devletle uzlaşmalar yapıl maııı tı-kli- dil toplanacaktır. 
fini ileri sürmü~tür. Vaşington. 23 (A.A.) - lngiltere 

Amiral Taaıısig sözlerine şu suretle büyiik C"lcisi Lort Lothil\n Sumner Velıs 
devam etmi,tir: ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Almanyanın Roma sefiri 
acele Berline gitti 

Molotof Balkanlar siyaseti hakkında 
Ribbentropa bir mektup gönderdi 

~~---------x*x·~-----~ 
Pnris 2:-1 (Ö.R} - Alınanyanın Roma yanın Balkanlardaki iyasetilll' dairdir. 

sefiri Fon Makcnzen acele. Bcrline da- iman - Sovyet münasebetlerine ge
vct edilmiş ve hariciye nazır:ı Fon Ri\>- lince: lsveç gnzctclerinin Moskova mu
bentropla görü.,...;müştür. Almanyanın, habirlcri şu müşahedede bulunuyorlar: 
Moskova ve RomaYJ yaklaşt•r.mıı.k için Norveçc taarruz hareketinin iptidasın
ltalyun hükümctine yeni tekliflerde bu- da Alman tt'~cbbiisünü tasvip etmiş <ılnn 
lunması beklenmektedir. Sovyet Rus- Sovyet matbuatı. şimdi bir alakasızlık 
yanın Berlin sefirinin d"" vazifesi bası- göstermektedir. Muhnkkaktır ki Krem
na dönmesi bu ihtimale km-vct verh'<)r. lln cok mühim bir diplomasi oyunun 
Mumaileyh Molotofun Fon Ribbentro- merkezi olmuştur. Stalin ve Molotof i'.11· 
pa gönderdiği bir mektubu hamil bu- tifıtde er temini için cok müsait mevkide 
lunmaktadır. Bu mektup Sovyet Rus- bulunuyorlar. · 

Bulgar Basvekilinin ... ... beyanatı 

-------~-~x*x:-'ı:o-~~--
Sofya, 23 (A.A) - · Bulgar Ajansı bil- den sorduğu sual \ludur. 

diriyor ; Aziz köyliilcr; Sız_ ~urcısını temin ct-
liulgar b:ı~vekili Fılov halen eyalet- meliyiın ki, yalnız Bulgaristanda değil, 

lcrdc bir tcUdk ı.cy.ıhali yapmaktadır.. fakat l3nlkanlarda cfo dnlıa uzun mlid
B .. Filof ~imali Bulgarıstandn Ugarcin del sulhtnn istifadl! etmek için esaslı 
köyünde binlerce kö~·lii l'nüııclc bir ııu- Umitlcı'.imiz vardır, $undan kat'iyctlc 
tuk söyliycrck demiştir ki : eminim ve hunu hilhassa tebarüz etti-

- •Dünyanın trajik hfldisclcr ge~rdi· rcbiliriın ki, biziın h;in sulhun bozulına
ği bu z . .mnnııcfa bizler l3ulgal'İstanda in- sını intaç cdeccğındt:n korkulacak her 
hiraf etmeksizin sulh ve bitaı·aflık, ya· hi\ngi hir şart veya hadise mevcut de
ratıcı ekonomik fanlivct \'e kültiirel te- ğildir .. • 
ınkki ve milli birlik siyasetini takip ;Bulgar ha vekilini.~ bu söiJeri bınlPr
c.-diyoruz. Mcınlcketimi.z başlamış olan cc. köyliiııi.in şjddetli ve hararetli alkış
harbe sürüklenecek mi? Her kesin biz· ları ile karşılanı.nıı.1ır. 

Duf Kuper ''cinayeti işleyen milleti 
etmeliyiz,, d iyor tecziye 

ğildir. Ne de, onun etrafında toplanmı~ 
bir gangster çcte:.inin dnayetidir. Fakat 
bütün bir milletin cinayetidir. Garp 
c<;>hesfnde Ye Norvertc bulunan müttc
ffk ıııuhariplerinin ruh vaziyeti bu ıner
ke1.deatr. Binnmıaleyh, cinayeti is.liyen 
milleti lel•ziyc için hiiyük bir azimle 
harekatı idari' etmektedirler.> --·--FRANSA DA 
Komünist teşkilatı 

Litvaoyanın 
Yeni Türlüye elçisi 
tayin edildi ... 
Ri!:a, 23 (A.A) - Reisicümhur, Le

toııyamıı Türkiye orta elçiliğine Ludvig 
Sekiscsi tnyin etmiştir. Orta elçi Bük
rcşte ikamet etmektedir. --·--
Romanya 

Kabinesinin mühim 
bir toplantısı 

Brüksel, 23 (AA) - Kabinenin öğ
ieden sonra ynptığı tcıplantı yedi saat 
ı.ilrmllştür. V e maliye nezaretinin iste
diği vergi tedbirlerinin tetkikine devam 
olunmuştur. Milli müdafaa vergisi na
nu altında doğrudan <1oğruya bir vergi 
ihdas olunacak ve bütün gelirlere hiç 
bir esasta munfiyet olmnk..:;11.ın şamil 
bulunncnktır. -x-Erzincanda zelzele 

En.incan, 23 (Hu.s.ısi) - Bugün saat 
14 te burada =?iddctli bir zelzele olmuş 
bu· ook evler yıkılruı.ştır. --·--Yüksek tahsil 
gençlerinin Edirneyi 
ziy areti... 
Ec!irne, 23 (A.A) - Yük~k tahsil 

gençlerinden 160 kişiHk bir kafile daha 
dün akşamki U-eııle E<lirneye ge~ ve 
istasyonda ınnarif, Li~e kız ve muallim 
m ktepleri müdürleriyle diğer mektep 
müdür \'C muallin.l~ri ve Edirne genç
liği tnrafmdan karşılanmıştır. 

--*--
EDİRNEDE 
Feyezanın zararları 
Edirne. 23 (Hususi} - Son feyezanın 

zirantc ika ettiği büyük zararlar t~sbit 
edilmektedir. Sular ~lileüklcr bırakarak 
yatrıklanna <:ckilmişfü 

--*--
KAYSERIDE 
Resim sergisi açıldı 
Kayseri, 23 (A.A) - Bugün Balke\'i 

salonlarındn ilk dela olarak bir resim 
sergisi açılmıştır. Vali Şefik Soyer, ser
giyi Halkevi faaliyctinin inkişafındakl 
hızın şiiınullenımdni 'temin eden bir 
nutukla açmıştır. 

Merasimde ıniilkiye ve askeri bir çok 
2.evnl hnzır buhınmakta idi. -·-Sovyet hükümeti Nor-

vec hadiselerinde • 
bitaraf kalmıs 

~ 

bulunuyor 
RASTARAFil iNCİ SAHİFEDE 
Ru gazete, 1\tosko,•anın BeJgrat ile 

do tane ınilnaschctlerdc bulunmağa 
hnşlamış oldnğunn haber vermekte 
ve Son•el Ruwnnın bu vadideki 
tcşehbilslc.ri ile · 1ngilizlerin Sovyct 
Rıısyay· ı Atnıany.ıdan ayırmağa ma
fııf olan teşebbüsleri arasında bir 
ınukarene-t gönncktedir. 

Kremlin hİiyük bir diplomasi faa
liyetinin merk ezi olmu tur. Ve Sta
lin ile l\folotof, :yeni bir takım men
faat elde ~tmcJcrine son derec:e mii
;nit bir vRZi~·cttc bulunmaktadırlar. 

LE L L 12 
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Milli bayram Ankarada 
çok güzel geçmiştir 

~----~~~..;._--x*~:~~-~~------
Ankara 23 (Hususi) - Milli Hakimi- kanı ile muallimleri olduğu halde Çan

yet ve çocuk bayr.ıını münasebetiyle kaya köşküne giderek Cüınhurreisi Iı;
bugün Aııknra en coşkun günlerinden met InönU'ye sevgi ve c;aygılarını teyit 
birini yaşamıştır. Muhtelif mekteplerin ve izhar etmişlerdir. 
müme.c;sillerinden mürekkep 35-0 kişilik l\Hlli Şef ve bayan lııönü yavruları 
bir heyet Atatürkün muvakkat kabrinin bilyük bir şefkatle karşılamı§lar ve ken
bulunduğu Etnografya müzesin" giderek dileriylc ayrı ayrı alakadar o1mu~1ardır. 
Ebedi Şefin manevi huzurl~rında tazim- Çocukların Çankaya köşkü ziyaretleri 
le eğilmisler ve çelenkler koymuslardır. esnasında başvekil Dr. Refik Saydam 
Saat onda Ulus meydanında zafer ahi- ile har.iciye \•ekili Şükrü Saraçoğlu da, 
desi etrafında bütün mekteple,. yerlerini Reisicümhur refaftatinde bulunmakla 
almışlardır, Saat 10.30 da lstiklal. mar- idi. 
c;iylc merasime başlanm~lır. Erzurum Mektepliler müştereken büyük millet 
mebusu bny. n Nakiye heyecanlı bir hi- ıneclısi reisi Abdiilhalik Renda ile Ma
tnbede bulunmuş. bugünün manasını rcsal 1',evı.i Çakmağı da köşklerinde zi
anlatmı.cı, Atatürkiin aziz hatırasını ana- :ı:aret ctmi§lcrdir. 
rak Milli S~fe bağlılığımızı tebarüz .et- Ankara, 2a (A.A) - Yurdun muhtc
ür.ırıiştir. Merasim~ iştirak eden mek- lif yerlerinden aldıgınıız telgraflar Milli 
tcpler alay halinde şehrin ana caddelc- hakimiyet bayramı ile Çocuk haftası 
ı·inden halkın SC\'gi tezahürleri ara:.ın- başlangıcının büyük hir Sc\•inç içinde 
<la geçerek Saman paı.armda dağılmıs- kutlandığı yapılnn toplantılarda en he
lnrdır. yccanlı ifadelerle rejime ve büyüklcri-
!s~nbul 23 (Tdclonla) - Hfıki~iy?ti mize kar ı sarsılma.r. hislerin izhar eylP.

Milli~e "~ c~cuk bayranı1arı şehrımız- diği bildirilmektedir Bu mesut gün ve
de guncşlı ba- 1"•vada parlak surette silcsiyle başta Çocuk Esirgeme kurumu 
kullandı. "lduğu halde bir çok teşekküller. yok-

Ankara 23 (A.A) - Çocuk hafta ı su! çocukları giydir:nck suretiyle onla~ 
münac:ebe1iyle bugün ehrimiz.dekl ilk n bu güzel bayramlarında sevindirmiş.. 
ve orta mektepler talebelerinden seçi- lc.rdir. Bu meyanda Niğde de 210, Saf
len yavrulardan mürekkep bir grup ranboluda 75, Tokatb. Muğlada iki yü~ 
başlarında çocuk e irgeıne kurumu er- yavru giydirilmiştir. 

lstanbulda Milli 
münasebetile 

hakimiyet bayramı 
merasim yapıldı 

--------x*x.~-~----
Istanbul 23 (A.A) - Milli hakimiyet edilmiş ve talebeler tarafından siirJer 

\'e çocuk bayramı bugün şehrimizin okunmuştur. Diğer taraftan S:yoğlu 
muhtelif ~~ntakal~r~ ~uayyen prog- kazası dahilindeki ilk mektepler saat 
ram mucıb~nce ~ü~u~ bır §evk ve he- 11.tS ten itibaren Taksim meydanında 
yecanla tesıl edilmıştır. ve abide etraf ıodn toplanarak saat 11 3G.: 

Eminönü kausının ilk mektep tale- d B 1 ı kl ı h ık' L.-J . b b h 10 d n- a a eyazıttan ge en çe en ere a ·ev-
~ erı usa a saat a ~.,·azı mev- ı · d'~ t kk··ıı ta r da ·· 
d d t 1 ı d M 

• • erı ve ıger eşe u er ra ın n gon-
anın a op anmış nr ır. erasıme şe- . . A • 

hir bnndosu tar.ıfmdan calınruı istiklal derılen çelenkler merasımle ubıdeyc ko-
mar~ı ile başlanın~ ve bu sırada mey- nulnıuş v~ m~teakiben bahriye bando~ı. 
dandaki direğe Türk bayrağı çekilmiş- larnfından Istıklal mnrşı çalınırken dı
tir. Müteakiben vali muavini bugünün reğe Türk bayrağı cekilınişlir. Bundan 
büyük değerini anlatan bir hitabe irat sonra muhtelif teşelckUller. namına hi
etmiştir. Vali muavininden sonra ilk tabelcr irat edilmiş ve bunlıırı mütca
mektep yoksul çocuK:larına yardım bir- kip talebelerin kutlamn heyeti önünd~ 
liği çocuk esirgeme kurumu \"e Kmlay ~·aptığı geçit resmi ile merasime nihaye\ 
gençijk i~'lkilAtı adına hitabeler irat \•eritmiştir. 

Eski mebus Sırrının mahkeme
sine hemen başlanacaktır 
~--~-------x*~ -

1 tanbul. 23 (Telefonla) - E.Ski meb'ua B. Sırrı hakkındaki talıkikat ev-
rakı Ankarada tetkik edilerek tetkilcat tamamlanmıştır. Şehrimize gönderilen 
bu dosyalar dolusu cvralc. yarın «bugün> muameleye konacaktır, B. Sırrının 
hemen askeri mahkemeye tevdiine intizar ediliyor. 

Bir lsveç vapuru Istanbula kağıt 
ve selelloz getirdi 
--~~---~x*x~~----

lstanbul. 23 (Hususi) - Skajarak boğazı kapanmadan evvel yola çıkan 
bir lsveç vapuru bugün limanımıza ge1miş ve kağıd, ııelleloj getirmiştir. Va
pur hamulesini boşaltmcayıi kadar yolda olan dnha iki vapurun gelmesine 
intizllr edilmektedir. 

Şimaldeki harp dolayısile lsvec;le Litvanya • Rusya yolile ticaret yapılma
sı imkanları araştırılıyor. 

Belgrad polis müdürü 
de dün tevkif edildi 

--~------~--~x*x---~--~--~---
Paris, 2 3 ( Ö. R) - Belgrattan bildirildiğine gÖrC" Stoyıı.dinoviç kabinc8i-

nin sukutundan evvel 'bu kabinede altı haf ta müddetle Dahiliye naz:.ırlığını ifa 
etmiı olan aabık Belgrat polis müdürü de tevkif edilerek vilayet Şehirlerin
den birine sürülmüştür. Tevkif .sebebi B. Stoyadinoviç için ileri sürülen sebe
bin aynidir: Gayri kanuni dahili çalkantı tahriki. 

Alman tayyareleri tekrar 
nın bitaraflığını ihlal 

---~---~~x*x:--------~ 

Belçika
ettiler 

• Brüksel. 23 (A.A.) "-- Milli Müdafaa nezareti Neufchateau üzerinde.ki 
tayyare uçu~larından ve orada vukua gelmiı olan hadiseden ayrı olarak hir 
çok ecnebi tayyarelerin dün Belçika arazisinin bitaraflığını ihlal cmıiı olduk
larını bildirmekted ir. 

Bu tayyarelerden ikisinin Aiman olduğu anlaşılmıştır. Tayyare dafi toplar 
müteaddit defalar faaliyete geçmiıtir. 

Briik~el, 23 (A.A.) - Bir Bdçik.a askeri tayyaresi Stcenok • Kerzecl ya
k.ınında düşmüotür. iki yaralı vardır. T.ayyue mühim ıurette !hasara uğra
mışhr. 

Hitler Danimarkadaki sefirine "Danimar-
kanın Führeri,, unvanını tevcih etmif 

--------~~---x*x-----..,..--------~ 
Stokholm, 23 (A. A.) - lıveç gazetelerinin Berlin muhabirleri, Bitlerin 

Kopenhag" dalô Alman sefirine fevkalade selahiyc:tler verdiğini ve 'kendisine. 
Daninıarltanın Führeri unvanını tevcih ettiğini bildirmektedirler. 

Sefir. Memleketin bütün sivil idarelerini murakabe etmek salihiyetint 
haizdir. 
Diğer cihetten ayni muhabirlerin bildirdiğine göre, Huhr valim Joııeph Ter· 

boven, Norvçte l-litler in fevkallde murahhaılığına tayin edilmiştir. 
Bundan batka eiYil Norveç memurlannın yerine mı.zi memurları ikame edi

lecek veya bu memurlar Almanlar tarafından sı kı bir kontrol altına alt
nacaktır. 

Fransız tayyareleri Zigfrit istih
kamları üzerinde fotoğ:-af almışlar ttLMANnY'A' 

lo"1as gönderllmiyecelı 
'batp ndra, 23 (ÖR) - İngiliz iktısadi 

n z reti sınai t-lmasın Almnnyaya 

,Londra 23 (Ö.R) - Eski lngiliz har
biye naı.ırı Bay Du{ Kuper radyoda be
yanatta bulunar::ık lngiltcrenin 25 sene 
evvelinden başka bir ruhla harbe girdi
ğini söylemi.şlir. Ayni adamlar. hayatla
rında ikinci defa ol.ırak. ayni menılekc. 
tin tecavüziylc karşılaşını::lar<lır. Ve Al· 
mun milletinin Lir daha bütün dünyayı 
harbe maruz kılmasına ve bu maksatla 
silahlarını birbiri üzerine yığmasına 
müsaade ctıniyeceklcrdir. Bunca tecrü
belerden sonra harbın Alman milleti 
tarafından istenildiğinden şüphe edile
mez. Çok muhtemeldir ki Alman mille
ti, bir daha mağllıp olunca. kendi.:;:ni 
idare ed~nl..,rlc kendi arasında bir fark 
iddia edec ktir. Artık bu defa bu iddia-

Paris, 23 (A.A) - Paris zabıta. ı giz
li bir komünist teşkilatı meydana çıkar
mıştır. Bu tc.şkilfıtın miihim harp sana
~ ü mü · CS('lcriııdc mııleaddit 11ubeleri 
vardır. 74 ki!'Iİ 1e\'kil edılmiştir. Mevkuf-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Paris, 23 (Ö. R) - Fransanın şimali garhi ve cenubu garbi mıntakalann
da ııe<.:e alarm ifareti verilmiı Paris civarında dafi bataryaların faaliyete g~ 
tikleri görülm üftÜr. Patis Jehri içinde nlarm verilmemiştir. Bomba atılmam11tar. 

. . . . . 
tedbir Dün ıafalt sökmeden Fransız tayyareleri Zigf:rid istihkamlan Üzerlerinde 

dolatmıtlar bir çok re.imler almıtlardır. Fransız hava filoları Almanya dahi
evam etmitlerd ir. 
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~wn boylu, dolgun vücutlu idi. Haya
tında geçirdiği bunca felaketlere, zah
ınetlere rağmen güzellik fi.sarını hal~ 
muhafaza ediyordu. Bütün .kudreti ile 
ona hakiki ve sadık bir arkadaş olmak 
~in çal!Şln cariyesi (Mesude) onıın sü
kut ve iıWva halinden memnun olmı-
7or, bahusus (Aydoğdu) nun Halife 
'hasse askeri kumandanı olduktan sonra 
hanımını eğlendirmek Uzere uşaklardan 
ve saireden işittiği haberleri getirip söy
liyordu. 

(Afitap) en ziyade Halile (Muta
sam) a ait haberlere ehemmiyet verirdi. 
Mnamafih hiç bir fikir beyan etmezdi.. 
Oğlunun azimetinden sonra en çok tek
rar ettiği sözler: cAcaba Aydoğdu nt> 
zaman gelceektir ? Gaybubeti uzadı>
dan ibaret idi. 

(Aydo~du) Samraya avdet ettiği za
man köşkte bu haberi en evvel işiten 
(Mesude) idi. (Aydoğdu) validesinin 
lccndisini ne kadar merakla düsündü
ğünü bildiği için muvasa1atioden. evvel 
hususi bir adam göndt'rerck gelmekte 
oldu~unu ihbar etmiş idi. 

(Mesude) hanımının yanımı koştu. 
(Afitap) onun yüzünü görebi1s0 idi gü
ı:el bir hnber getirdiği_ni clPrhal anlıya
caktı. Zavallı kadın kendisinin kaba
hati devril, bultmduğu asrın zulüm ve.iti
~fı eseri olarak görmek nimetinden 
mahrum kalmış idi. Nctcltim yine o zu
lüm ve istibdat neticesi olrtrak bu felfi
ketin sebebini, kendi halini her kest"n 
süratlc yüriimeslnden ve te15şındnn iyi 
bir haber getirmekte olduğunu hisset
miş idi. Yüzünde ihtimam alametleri nü
mayan olduğu gibi gelenin ne söyliyece
ğini kendisinden sormak için bakıyor
muş gibi o muzlim gözlerini anlayıcı 
hareketiyle tahrik eylrdi. Cariyenin sö
ze başlamasına vakıt bırakmadı. Km
disi sordu: 

- Mesude! ne haber var? (Aydoğ
du) reldi değil mi? 

- Evet. hanımeığım! geldi. Fakat bu
nu sana kim söyledi? 

- Bunu bana kalbim ,s(jy]edi. Ciinkü 
ondan haska bir sry düşünmiyor? Simdi 
o nerede? 

(Afitap) derhal ayağa kalktı. Yiizi! 
sevinç saçıyordu. Gö?.1erinden yanakln
rına yuvarlnnan iki damla yaşı peçesi
nin bir ucu ile sildi: 

- (Aydoğdu) gelmiş .. Allaha ham
dolsun. Buraya ne zaman vasıl olacak? 

- Bu akşam .. 
- O halde aksam yemğeini hazırh~ 

yalım. 
(Afitap) bunu söyledikten sonra gö

zü sağlam bir insan gibi kimsenin mu
avenetine muhtaç olmaksızın kendi oda
sına doğru gitti. Odayn girince yüzünii 
yıkadı. Elbisesini değistirdi. Sonra P,İ
dip salonda oturdu. (Mesude) mutfak
ta yemeği hazırlamaKla meşgul idi. 
Efendisi gdecektir diye seviniyor idi. 

Bir müddet sonra hanımının ke,ndici
nl çağırdığını işitti. Derhal yanına koş
tu: 

- Hanımcığım! i§te geldim. Ne emr-

edersiniz? 
- (Aydoğdu) geldi. Uşaklara söyle. 

Istikbale çıksınlar. 
Mesudeo hanımının bu emrini garip 

buluyordu. Çünkü buna delalet eden 
hiç bir şey göremiyordu. 

Bahçeye çıktı. Bir kimse göremeyin
ce avdet etti: 

- Hanımcığım! daha gelmemiş. Fa
kat pek yakında gelecektir. 

- Onun at ayak sesini işittim. Sana 
dediğim gibi uşaklara söyle. istikbale 
çıksınlar. 

Mesude hanımının her şeyi his ile 
gördüğünü biliyordu. Bahçeye çıktı. 
Gelen giden görmediği halde uşaklara 
haber verdi. Bahçenin kapısına varınca 
hanımının doğru söylediğini anladı. 
Çlinkü Aydoğdu hakikaten geliyordu. 
Arkasında diğer bir ata rakip olan Ver
dandan ba~ka kimse yok idi. 

Cariye hanımına haber vermek için 
hemen geri döndü. Afitap köşkün kapı
sına gelmiş, oğlunu bekliyordu. Cariye
nin ayak sesini duyunca ondan daha 
evveJ söze başladı: 

- Mesude! sana geldi demedim mi? 
Atının ayak sesini nerede olsa anla
rım. o~lumun ruhu ruhumdan bir lah
za ayrılmaz. AJlahın hıfz ve harasetinde 
o] sun. 
Kadıncağız bunu söyler iken sanki 

gözleriyle, elleriyle, viicut'Iuoun her zer
resiyle söyliyordu. Cariye fazifotkar 
bir vnlidenin en samimi şefkatini temsil 
eden bu manzaradan müteessir oldu. 
Ama kndmın h~linr l]lerhameten kalbi 
vurmnğıı bac:ladı. Oğlunu görüp sevin
mek için mümkün olsa gözlerini ona 
muvakkaten vcrmak istiyordu. 
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(Aydoğdu) bahcenin kapısına vasıl 
oluncn attan indi. U.saklar atı aldılar. 
Kı>ndi~i ise validesinin ellerini öpmek 
icin kö~ke doi;ru gitti. Afitap onu köş
kün kapısında bekliyordu. Ojilunun 
merdivenden çıkıp kendisine yaklaşma
sı iizcrinP onu kucakhyarak öptü. O da 
valic1Pc:inin elini öptii. Sonra ikisi salo
na ~ittiler. Afitnp tnkrar tekrar o~lunu 
öpüyor, koklıyor, elleriyle onun kolla
rını. omuzlnrını, gö[i,sünü, sakalını. bı
\•ıklarını, gözl..,rini yoklıyor, seviniyor
du. Gö:dcri sevinç yaşı döküyordu. Şef
kııtkar valide salonda bir mindere otur
du. Oğlunu yanına oturttu. Yine lru
cak ladı. Öptü. Aydoğdu validesini mem
nun etmek için lJU sevmeleri hoş görü-
yordu. • 

(Afitap) oğlunu böyle doya doya sev
dikten sonra o~Jundan sıhhatini sordu. 
(Aydoğdu) sıhhatinin pek iyi olduğu
nu, o uzun yolculukta validesini bir an 
hatırından çıkarmadığını söyledi. Afi
tap oğlunun istirahate muhtaç olduğu
nu düşUnerek sofranın hazırlanına!lllı 
cariyeye emretti. (Aydoğdu) yemekten 
evvel gidip elbisesini değiştirdi. Sonra 
yemeğe oturdular. Yatsı zamanında ye
meği bitirip .sofrt'dan kalktılar. 

-BiTMEDi-

Yirmiden fazla Alman Tayyaresi 
Isveç toprakları Üzerinden geçti 

·~~~~~~~~~~~--x*x~~~~~~~~~~~--

1 s ve ç hükümeti 
Almanların harp levazi
mi geçirmelerini reddetti 

~--------x*x.-~~~~-
- BAŞTARAFI 1 incl SAYFADA İ.d'1mİffİr. 

veçe l•veç topraklarından harp 
levtnımı geçirilme.i için l•veç 
Aiikômtinin mavalalıatini elde et
meğe çalıfmlf İ•e de lıat'i bir red 
cevabile karıılaımlflır. Alman 
tayyareleri l•veç topraklarının 
6itarallıiını ihlal etmeltte devam 
ediyorlar. 

Son 48 aaat zarlında yirmi ae
kiz Jela Alman tayyarelerinin 
l•veç arazi.inden geçtikleri gö
riilmüıtür. Her delaında l•veç 
'Jali bataryaları harehete geçmiı
lerdir. Berlindeki lsvef; •eliri Vil
helmıtrueye giderek hükumeti 
namına enerjik bir protettto nota
., vnmif ve Alman hükumetin
den l•veç bitarallığına karıı bu 
lecavülere nihayet verilme•İni 

TidU..en gu.te•ine göre dün 
yirmiden /azla Alman tayyaren 
ineç toprağından geçmiflerdir. 
Ba tayyarelerin yollarını f'lfU'dılc
ları iddia edilemez. Almanların 
N orveçtelıi tU#terlerine en l;qa 
yoldan yardımda bulanabilmek 
için laveç arP.zi•ini tercih ettikleri 
tınlaşdmaktadır. 

Londra, 23 (Ö. R) - Son yirmi 
dört saatlik hadiseler Jıveçe karıı teh
didi tiddctlendirmittir. Bu, hir cihetten 
Alman tayyarelerinin sı1ı: sı1ı: lsveç ara
zisi üzerinde uçmalarına diğer taraftan 
mechul bir istikamete gönderilmek üze
re Baltık Alman limanlarında ihraç kuv
vetleri toplamasi]c kendini göstermek· 
tedir. 

Bu tehdit kar§unnda lsveç müdafaa 
tertibatını takviye ediyor. Zira, Norveç 
gibi, lsveçin de teslim olmağa hiç niyeti 
yoktur. 

Aınerika, Macarist~ndaki tebaası-
• 

nı gerı çağırıvor 
~~--~~-x*x~-------

Brükael, -4 ( Ö. R) - Havas ajansının i!tihbnratına nazaran Amerikanın 
B11dapefte sefiri Macaristanda bulunan Amerikan tebalanna henüz imkin 
varken AmP-rikaya dönmelerinin akılilne bir hareket olacaiını bildinnittir. 
Bununla beraber Amerikan elçiliğinde harbin bu noktaya · 

YENi JlŞJft 

Müttefik ordular Os
loya sarktı 

-~~-~~-x*x~--------
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - mukavmetinin kırılacağı tahmin edili-
kuvvetleri tamamen muhasara edilmiş- yor. 
lerdir. Müttefikler Namsostan hem şi- SalAhiyetli Norveç makamları Nar
nıal ve hem de cenup istikametinde iler- vik şehri ahalisini vak.it geçirmeden 
lemektcdirler. Narvikteki Almanların ~ehri terketmeğe davet etmiştir. Bütiliı 
hiç bir kurtu~ID; limitleri kalmamıştır. lngiliz kuvvetlerinin pek yakında bu 

Parls, 23 (Ö.R) - Şimal denizmde ~ehre karşı yığın h:ılinde bir taarruz 
İngiliz - Fransız deniz üstünlüğü karşı- yapacakları istidlal ediliyor. 
sında, Almanlar Norveçe ihraç ettikle- DEMtJ\.. MADENi.ERiNDEN İSTİ-
ri kuvvetlerin vaziyetini muhafaza için FADE İMKANI KALMADI 
ancak hava hareketleriyle mukabelede Narvik müttefiklerin elinde olunca, 
Lulunrnağa devam eiiyorlar. Bu nıak- Almanların İsveç. demir madenlerinden 
satlıa Narvik istikam~;tinde, Trondlıaym istifade imkanı kafi olarak kesilmiş 
ınıntakasında, Oslonun şimalinde hava olacaktır. Halbuki, silah ve deniz inşaa
bombardımanları yapmışlarsa da bwılar tına Almanların bugünkü mikyasta de
filen harekatın cereyanı üzerinde tesir- vanı edebilmeleri için bu madenlerden 
siz kalmıştır. i!:tifade etmeleri kat'iyen elzemdir. 

Son on iki gün zarfında Norveç sahi- Narvik civarındaki Alman müfrezele-
U açıklarında müttefiklerin hiç bir harp ri kendi haline terkt:dilmiştir. Ağır za
gemisi, hiç bir nakliye ve hiç bir tay- yiata uğnyan Alman filosunun bunlara 
yaresi ne batırılmış, ne de hasara uğra- imdat imkanı yoktuı. 
tılmıştır. İhraç harekatının devamına STAV AN GER MUHAREBF.Sİ 
Alman hava hücum1Rrı mani olamadı- Merkez cephesinde, Trondhaym şeh-
ğı gibi demiryollarını da tahrip edeme- rini Almanlardan kurtarmak için Sta
mişlerdir. Nihayet Almanların zırhlı vangerin 15 kilometre cenubu şarkisin
vasıtaJariy1e tayyarelerinin mütemadi de başlıyan muharebe dün devam et
faaliyeti Norveçlilerin mukavemetini as- miştir. Bu cephede, kayak istimalinde 
la kıramamıştır. mütehassıs Kanada kıtalan ve Fransız 
PARAŞÜTLÖ MÜFREZELER şasöralpen müfrezeleri Almanlara karşı 
Diğer taraftan mühim demiryolu ilti- scvkedilmiş ve Nam.c:o - Stencer yol~

sak noktalarım paraşütlü müfrezeler ııun cenubunda ilerliyerek Trondhayın
vasıtasiy]c ele geçirmek hareketi hiç bir dan geJen Alman kuwetleriyle karşılaş
muvaffakıyet temin etmemiştir.. İyice mı.şiardır. 
anlaşılıyor ki hava :,,ilahı Norveçte ka- ALMANLAR MENGENEDE 
ra harekatında k:ıt'i bir· netice istihsali- Bu sırada Almanlar, Trondhaymi ko-
ne kafi gelemiyt!ceği gibi müttefiklerin rumak için ikinci bir harekette daha 
deniz faikiyetini telafi de edememekte- bulunmuşlardır. Alman gemileri, Trond-
dir. . haynıin şark fiyorduna müttefikleri ar-
TESiRSİZ KALAN SiLAH kadan vurmak için latalar çıkarmışlar-
Esasen, Polonyada muvaffakıyetle dır. Bu dnrbe miittefik erkanıharbiye· 

kullanılan tayyare silahının Norvcçte since tahmin ve ona göre tedbir ittihaz 
tesirsiz knlnınsı. için tabii sebepler var- edilmi!! olduğundan Stencerde bulunan 
dır. Çünkü bw·ada coğrafi şerait şarki müttefik kuvvetleri bunu tesirsiz bırak· 
Avrupa ovalarının VJ71yetine hiç ben- m1şlardır. 
4.emcmektedir. Mcmleketin ~imal kıs- Müttefikler böylece Trondbaymin şi
mıncla kar ve cenup kısmında ise buz- malinden ve cenubu ~arkisinden yap
ların çözülmesi tan-'Arclerin, bilhassa tıklan ~ifte hareketle Almanları bir ne· 
nakJiyc ve bombardıman tayyarelerinin v.i mengene içine almısJardır. Almanlar 
istimnlini çok güçleştirmektedir. Diğer burada ı.;irntle mevkilerini tahkim edi
laraftan, müttefik hava kuvvetlerinin yorlar. Miicadelenin müttefikler lehin
hareketi ve Fransız - İngiJiz hava mü- de neticeleneccğindc-n kat'iyen şi.iphe 
dafoa vasıfalarının ehemmiyeti buna edilmemektedir. No.n:er; makamlan baş
ilave edilirse h~va silahının Norveçte lanmış otan bu lıarkfltın neticesinden 
mahdut neticeler vermesinin sebebi an- nikbin hultunnaktadır. 
l:ışıhr. . Cenup cephP.sine gelince, matbuat ha-
MÜHİM BiR MUVAFFAKIYET berlcri müttefik k1talarının Osloyu 
Londra, 23 (Ö.R) - İngiliz harbiye Tronclhayın ile birleştiren Godental va

nezarctinin hir tebliği, mahiyetini tas- <lisinde ilerlediklerirıi gösteriyor. Mu
rih etmeksizin. Norveç harekatında mii- lıarebc Oslonun 170 kilometre şimalin
hinı bir muvdfakıyct kazanıldığını bil- de İlohamerde cereyan etmekt<;?dir. Bu 
diriyor. En mühim muvaffakayet. mcr- ~ehrin akıbeti henüz meçhuldür. Al
kez c:cphesinc, Hamnr civarına Ingiliz ınanlar şimdi lmrada tedafüi bir vazi
Fransız imdat kuv\letlcrinin yetişmesi- ~·et ittihazına mecbur kalmışlardır. Bil
dir. Atlas Okyanusu sahilinden demir- tün nakliyatı hava yoHyle yapabildikle
yoliylc nakledilen bu kuvvetler Norveç rl cihetle, benzin isr:ıfma devam edecek 
ordmmyle iltisak peyda etmişlerdir. mevkide değillerdir. 

Böylece müttefikler Oslonun şimalin
de Alman ileri hareketine karşı bir ba
raj tesisine iştirak edi~·orlar. Trondbaym 
etrafında ise mengenenin tazyiki gittik
ı:e artmaktadır. 
NORV.EÇT~ ASKERi VAZİYET 

Patis 23 (Ö.R) -· Havas ajansının şi
mali Norveç muhabiri bildiriyor : 

Vaziyet, büyük bir süratle müttefik· 
ler lehinde inkişaf etmektedir. Mütte
fiklerin yardımiyle Norveç kıtaları şim
di iyice organize bir oı;ekil almıştır. Müt
tefikler şimdi Norvecte üç ceJ>hede ha
reket ediyorlar : Şimalde Narvik cephe
si, merkezi Trondhaym cephesi ve ce
nupta (Oslonun şinıalinde• Hohama.r 
cephesi .. 

15 nisandan beri, Alman hava kuv
\'etJerinin muhalefet teşebbüslerine rağ
men, üç ihraç hareketleri fasılasız de
vam etmiştir. Gelecek günlerde Alman 

Stokholın, 23 (A.A) - Dageus Nyh· 
ter, müttefiklerin kıtaatı ile Norveçlile
rin Narvikte bulunan Almanları çem
ber içine almış oldu.ltlarını bildirmekte
dir. 

Paris, 23 (A.A) - Norveçte vaziyet 
müttefikJcr lehine inkisaf etmektedir. 
Üç harp cepheıoi mevcuttur. Fakat Nor
veçli eksperler Alm.'ln mukavemetinin 
bir iki giin zarfında kınJacağı mütalaa
sında bulunmaktadırlar. 

Narvik tahliye edilmiştir. Narvik müt
tefiklerin eline geçtiği zaman AJmanya 
kat'i surette demir madeninden mah
rum olacakbr. 
Diğer taraftan Narvik civarında bu· 

hınan bazı Alman katalan her türlü 
malzemeden mnhrum bir halde kalmış
lardır. Alman kıtaatı alelacele istihkam
lar inşa etmcğe çabşmaktadırlar. 

lngiltere ve Fransa' üzerinde dola
şan Alman tayyarelerine ateş açıldı 

~~~~~-~~~-x*x•~~-~~~~~--

Londra, 23 (A. A.) - Hava nezareti aşağıdaki tebliği nc§retmektcdir: 
Dün aktam lngilterenin şark ve cenubu şarki sahilleri ac;ıklannda mütead

dit Alman tayyareleri görülmüıtür. Bunlar ihtimal ki T aymis ve Humber ne-• 
hir1eri munsaplarına mayn dökmeğe teıebbüs ediyorlardı. Hava dafi batar
yaları ve lngiJiz harp gemileri bir çok yerlerde ateş açmışlardır. Projektörler 
gök yüzünü aydınlatmıştır. Avcı tayyarelerimiz düıman tayyareferini yakala
mak için havalanmıılardır. 

PaO., 23 (ö. R) - Alman tayyareleri Fransanın ~İmali tarkiainde sekiz 
kefif UÇUfU yapm11tır. Bir çok haYa müaademeleri olmuıtur. Neticeleri henüz 
malum değildir. Yalnaz Donniye 17 tipinde bir Alman bombardıman tayya• 
reıinin dütürüldüğü muhakkaktır. Bu tayyare Belçika arazisine düıerek par
ça]anm11tır. 

600 Alman askerinin lsveç hudu
dunu geçtiği tekzip edildi 

~~~~~~~x*x•~-~~~~ 

Brüksel, 23 (ö. R) -- lıveç Hariciye nezareti 600 Alman askerinin Javeç 
hududunu geçtiği ve tecrit edildiği haberini tekzip etmİ§tir. Sadece bahnlDllf" 
vapurlann mürettebahnı hamil bir tahliye treni tahrik olunmuıtur. Alman as
kerlerinin hududu geçtiği haberi de bütün galat olaa gerektir. 

Brüksel, 2 3 ( ö. R) - Alman tayyareleri lsveç karasularında iki lıveç ba
lıkçı aemiaine mitralyözle taarruz ederek bir gemiciyi yaralamlflardır. Gemi
lerin laveçli olduğu sarih olarak. görülmekte idi. 

Londra, 23 (ö. R) - Iıveç hükumetinin kendi arazisinden ecnebi aske
ri kıtalarının ve malzeme.inin geçirilmesine muhalefet azmi lsveç hariciye na
zınnın dün aktam radyodaki beyanatile teyit edilmiştir. Mumaileyh, I.veç
ten ecnebi kıtaJarının ve malzemesinin geçirilmesi hakkında bazı taleplerin 
tetkik edilmek üzere olduğu taYiaaını tekzip tmittir. 

ltalya, geniş bir teslihat programı 
tatbiki için tahsisat verdi 

~~~~-~--x*x-~~~~~ 
Roma, 23 (A. A.) - ltaJya hükı1meti, geoit bir tealihat programı tanzim 

ve tatbik ve hava üsleri ile bava servisleri inta ve te,kil edebilmesi için ..kert 
havacılık tefkilihna 7600 liret kredi aÇ.Jnlftır. Meclise tevdi edilmio olan h

liyihaıı bu kredinin ıu auretle tevzi edileceğini nabk buhmmaktaclar. 
9 ... 
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Çocuğun sosyal durumu 
~~~~~~~~--x.x~~~~~~~~~-

Dr. Fikret Saydam 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuğun ictimai vaziyeti bahsinde, be-1 du. İslam dini çocuğun medeni ve ~~ 
şer tarihine bakılacak olursa, hiç bir si- mai haklarını daha geniş ve eaaslı ~uıı;
yast teşekkülün teşebbüs ve sevki idare- !ere bağladı. Ona hakkı hayat verdi. 
sinin tesiri olmaksızın, kısa bir tarihden l Nihayet, çocuğun, umumi baluştan 
beri bütün medeni dünyada, çocuğun ic- ictimai vaziyeti keşmekeş içinde asır]area 
timai vaziyatinin ıslahı lehinde mühim devam ettikten sonrc., sayısız insan zayıa
bir hareketin doğduğu, kaynaştığı müşa- tına sebebiyet veren Sl\ri bir afete karıP 
hede edilir. Şu ve bu ml'mlekette görülen koymak için koşulduğu gibi, ~ ~~~!: 
bu münferit hareketler, adeta volkanik kar ışığı altında inkişaf eden hiızıs:>U»~ 
bir toprağın ötesinde berisinde parlıyan biJgb;i beşeriyetin imdadına koşarak. ço
dağıruk. indüalra bwzetilebilir. E.sasen cukların ilk yaşlarından itibaren ölın9" 
insan cemiyetlerinin bünyesinde ehem- ]erine karşı koydu. Evvelce haya~. ~ 
miyetli değişiklikler ynpan bütün büyük ilk çağlannda o kad.:ır çok çocuk olüJll 
ictimai harekctfor hep ayni şekilde mey- oluyordu ki buna bir nevi katli aın dene" 
dana gelmişlerdir. bilirdi. Sıhhatı korumak ilminin esasJatl 
Bazı mütefekkirlerin. son zamanlarda halk kütlelerinin arasında yayıldıkf;( 

yaptıkları tetkikleri müteakip, çocuğun, ~ocuklann ihmal ve cehalet neticesi . .. 
cemiyet ve hatta onu dünyaya getirip ha- me]erine mani olan bir panzehir yeri118 

yatının muhafazasiyle her şekilde mükel- geçti. Ve bu suretle yirminci asrın baŞ
lef olanlar tarafından bile unudulmuş lanğıcından itibaren çocukların hayati 
bir hayat parçası olduğu görülmüştür. yeni bir safhaya girdi. Mektepler d~~ 
Çocuğa, uzun asırlar zarfında, yaşı programlar değişti, terbiye prensı~ 

ilerlemiş olan insanla.., durmaksızın taciz gerek mektep ve geNk aile mubitler~e 
eden, onlara rahat ve huzur imkaru ver- daha mülayim, daha müsamehakir bit 
meyen muacciz bir mahluk nazarile ba- mecraya döküldü. Bir taraf~ ~ 
kıldı. Bu zamanlard:a, çocuğun aile mu- pedegogi ilimleri, diğer taraftan bir ÇO 
hitindeki mevkii, her seyin manasını ara- hayır sahiplerinin ferdi teşebbüs ve gaY
yan ve sonsuz stiallerle etrafını mütema- ratleri elele vererek, insan cemiyetini fe
diyen iz'ac eden, her girdiği yerden ara- l..:ba ula,~ak amıile ıÇoculu başlı ııe
clığını bulmadan koğulan bir mahluk va- şına uğraşılacak bir mevzu, bir meşgale 
~iyeti idi. Bu halile (\ocuk, adeta medeni oldu. Bu suret.le .... -emiyetin çehresinde 
haklarından mahrum ve kendine göre sevimli ve mes'ut de~iklikler görUbne
bir muhiti bulunmıyan bir insan karika- ğe başladı. 
türüne benziyordu. Ona her kes saygısız- Şimdi, bir şehir yclpılırk~n çoc~ 
lık gösterebilir, adam yerine koymaz,be- oyun yerleri düşünülüyor, çocuk pat 
~eriyetin cemiyet harici bir parçası te- ları şehir planlarının ön safında yer ab
lekki edebilirdi. yor, büyükler için opera inşa ediUrkeJI 

Çünkü, ona böyle muamele etmek !OOCUk tiyatrosu da untulmıyor, çocukla
~üya hilkatin büyükfore bahşettiği bir ra mahsus sayısız kitaplar, mecmuaları 
imtiyaz, bir hak r.d f'diliyordu. gazeteler basılıyor. Büyuklere çocuk ba· 

Halbuki, çocuğwı, hu yanlış telekkilcr kımıru ögreten kitaplar neşrolunuyor• 
yerine, bin türlü yorgunluklarla dolu Çocuk bakımı mekteo proğramlarınd.a 
olan insanın haytttıncla zehirleyici duy- yer alıyor. Büyükler ğibi onların da icti· 
guları dağıtan tatlı, sevimli bir meşgale mat hnyatı bir teşkilfıta bağlanıyor. ~
olması iktiza ederdi. Ne yazıktır ki, bu farın dn kendilerine göre nizamları, prof:· 
unutkruılık ve ihmal bc.şeriyetin ta ilk rmnlan, hak ve imtiyazları tanınıyor. 
uunanlarındnn uunaııımız.a kadar devam Hulasa, artık bugün çocuk vardır. a~ı 
etti. Ve cemiyet bu nıiihim ihtiyacı duy- yerde mevcudiyetini hissettirmektcdit 
madı, duymağa lüzum görmedi. Artık, o,tatlı günleri, cici elbiseleri ge)' .. 

llk kama kadar çocuklara hiç bir hak dirilirken anne veya babasını elinden tı.I" 
tanınmadı. Çocuklar her suretle ihmali tup sevkettiği seı>Siz ve utangaç kukla 
c:aiz bir unsur ad edi!di. Miladı takip değiJdir. Bugiln ~ocı:k, her yerde, he' 
eden asırlar esnasında ve bilhassa islam medeni ülkede ictir.ıal alemi istila cdeı> 
dininin zuhur ve intisarından sonra, ted- sevimli küçük bir şahsiyet olınuştut• 
ricen çocuğun hakkı bayatı tanındı. Me- Şimdi yeni ve mes'ut bir devrin başlanaı
~cıa, 787 yılında ispıınyanın bazı yerle- cındayız. Son zamana kadar büyüklef 
rinde, şimdiki yetim yurtlarına benzer ~alnız kendileri için çalışmışlardır. sun
milesseseler meydana zetirildi. Bil'ahara dan böyle iki türlü ictimai muhit hazırls
bu mi.iesseseler ye.va~ yavaş tarakki ve mak mecburiyetilc, y:-ni, iki nevi insaıı 
inkişaf ederek çocuklariyle aııne1erini için çalısmaklığımız lazımdır: bunlardaP 
UrJikte kabul eden müesseseler rneyda- biri büyükler, diğeri de çocuklardır. 
na getirilerek, çocuğun anne üzerinde 
Lir hakkı tabiisi bulunduğu teslim olun. Dr Fikret Soydaıll 

DOKTORUN KÖŞESİ : 
----·············· 

U}'ku neden lüzumludur? 
~~~~~~-x*x.~~~~~~ 

Fin askerlerinden bazılarının, muha- Çinde insanlara yı.pıldığı rivayet edİ' 
rebe bitli haberini alınca hemen yere ]en uykusuz bırakmı>k işkencesi Avro· 
düşerek derin bir uykuya dalmış olduk- pada da köpeklere tatbik edilerek yu-n;i 
!arını gazetelerde okuyanlar arasında o köpek on gün sıra ile uykusuz bırakıldıgJ 
askerlere acıyanlar çok bulunmuştu. Fa- halde fi.z.iyoloji işlerinde hiç bir degişilt• 
kat acıyanların hemen hepsi bayanlarla, lik görülmemistir. havvanlar uykusuJ 
henüz muharebe görmemiş gençler ya- kalmaktan ral;at:;ız ~lmadıkları halde 
hut onu görmüş olacak yaşta bulunmak- tecrübeyi yapan insanlar bırakmışlar ve 
!a beraber her hangi bir sebepten muha- on gün sonra hayvaaların otopsisini yaP-
1·ebelerde uykusuz kalmanın pek çok tıkları vakıt yalnı.l b-.?yinde bazı yerle!'" 
vaki olduğunu harbe gitmiş olanlar bi- deki hücrelerde değişiklik bulmuş]at• 
lirler. Muharebede uykusuzluk hikaye- dır. 
leri edebiyat yapmak istiyen askerlerin Bwıun üzerine, uykusuz kalmanın iı>• 
hatıralarında bile ya:ııLdır. sanın da beyninde değişiklik yapar~ 

Onun için finlerin snlha razı oldukları- düşüncesine halel getireceğine hükınO'" , 
nı askerlerinin uykusuz kalmalarına at- lunabilirse de, muharebelerde günlerce 
fedenler, fikrimce, yanlış düşünmüş olur- uykusuz kalan Amirlerin düşünceleriııe 
lra. İnsan muharebe zamanlarında, güı:ı- halel gelmediğine bakılınca insanın be" 
de üç dört saat uyku ile kandıktan baş- yin laboratuvar tecrübelerinde kultant• 
ka, sırasına göre iki etin üç gün devam- lan hayvanların beyninden farklı oldtı• 
lı surette uykusuz kalır da gene işine de- ğu bir kcrrc daha sabit olur .. 
vam der .... Muharebe bitti haberini du- İnsana uykunun nasıl geldiğini ,,, 
yunca derin uykuya dalan askerlere acı- onun neden lüzumlu olduğu üzerinde 
maktan ziyada onları tebrik etmek dalıa asırlardan beri bir ı:ok nazariyeler JcU
doğru olur sanırım: Herkesin dikkat et- rulmuş olduğunu bilirsini. Uykunun.~ 
miş olduğu gibi muh<arebde uykusuzlu- ~ıl geldiğini anlamak işinde şimC11JP" 
ğa tahammül edenler, pekaz uykuya ka- (::peyce yol alınmıştır Uyku ne yo~ 
naat getirenler mesuliyet his.sini taşıyan iuktan gelir, ne de vücudun işlerken bA-
3ınirlcrdir. Fin ask~rleri muharebede sıl ettiği bir zehircfon.. Şimdiki halde 
uykusuz kalmaya tahammül edebilmiş- bilindiğine göre, ipufi guddesi bir Jıor"" 
lerse onlar da niı,rin muharebe ettikleri- mun çıkanrö Bu honnunun terkibinde 
ni bilen gerçekten vatandaş adamlar de- başlıca brom maddeı.i vardır. Hekiınlet 
mektir... hormunlann keşfinden çok önce brorJl'" 

Hastalı.ktan ileri gelen uykusuzlukla, lu maddeleri uyku ilacı diye kullandıJc
muharebelerde olduğu gibi şuurlu bir larından, bu da insanların zekAsını göS
heyecandan ileri gelen uykusuzluk bir terir. Guddenin çıkardığı hormon yaı>J 
değildir. Hastalık zamanında uyku vU- başında, beyinde uyku merkezine tesit 
t.'Udun tam istirakatını temin edecek bir eder ve insan uyur. 
hal olduğundan, hastalık uykusuzluk ve- Fakat insan ömrünün hiç olmazsa il~ 
rirse vücudun ona mukavemet etmesi birinde uyumıya nedcm lüzum görilt? 
güçleşir. Bundan dolayı hastalıkta uy- Bunun fence sebebi bilinemedikten ~ 
kusuz kalmak pek zararlı olur. ka uykunun hayat için mutlaka lüzunıl" 

Hasta ohnadan uykusuz kalanların olmadığına delil vardır. Çünkü hiç uyı>• 
heP.Si birkaç gün sonra az çok uudukla- madan ömür süren hayvanlar bulunuf· 
rından, uyuduktan sonra da kendilerini O halde, gali~. uyku insanlara hayat~ 
t01>1adıklarmdan o.ı.larda bir kaç gün tan bıkmamak için liizumludur. lleJll 
uykusuz kalmanın gene tesir yaptığı bi- de beli baıılı bir kimyaker olan fra~ 
linmez. Bir heyecan üzereine bir kaç giln ~i Menerd'ın bir kaç arkadaşile biJ"' 
ııyuyamıyanların uykusuz gecelerde likte günlerce uykusuz kalmak tecrübe"' 
duydukları yorğunluğtin da uykusuzlu- sini belltl duymuşsunuzdur. Onlar bi1~ 
ğun tesirinden mi, yoksa her gün adet devamla hayattan bıkmışlar ve nihaYe 
edilen bir şeyn tekrar edilmemesinden şampanya içerek sızrmşlardır. 
dolayı hasıl olan k~yifsizlikten mi ileri Şampanya dünyada pek de bol obJ>at'" 
geldiği ayırt edilememiştir... Devaml1 dığı için, tabiat insanlara uykuyu t.8r-" 
uykusuzluktan telef olmuş adama bir tek hoş olmadan sızsınlar ve tatlı tatlı rUY9 
misal vardır: O da Çinde işkence ile uy- görsUnler diye vermiş olacak ... 
kusuz bırakılan biı kimsenin on dokuz G. "-
gün içinde ölmüş olır.ası. Fakat Çinliler 
hakkında o kadar hikiyeler anlatılır ki 
onlara şüphesi% çinlilerin kendileri de 
~k gülerler. 

Devamlı 

ı······································ .. , 
: ŞehlrU yarddaf • 
i Evinin bahçesinde §imdi 
• 
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Deniz ve hava Ankara Radyosu 
---~---

harbı şiddetlendi auaVN 
-*-- DALGA UZUNLV(;U 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
de tesiri his1>edilmiyecek kadar ehem- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
llıiyctsiz_ kalır. Bütün 1?1J?pların yeldi- 'I. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
nu 18 dır. Mu~ cp_nız ın~tı bu~a- 12;30 Progrnm. ve Memleket saat r kolayca te~afı edecek m~ıyettedır .. ayarı, ı 2. 35 Ajans ve Meteoroloji ha-
ngntere harbın baı:ındnn berı 15 zırhlı- b 1 i ı 2 5 O Müzik: Muhtelif şarkılar 

rındıın bir tekini kııybetmiştir. Royal (PI r. 14 00 Müzik: Küçük orkestra 
~k zırhlısıdır. 7 tayy?re g~ind~n Ya!- ( Şe.f:' Neclp Atkın), 1 - Schubert: As
k ıı I<u.ı:a.~usu kayact~~· 6c.. hafif keri mar§, 2 - Maks Schönherr: AJp 

ruvazorunden yalnı.z hırını, 195 dest- köylülerinin dans havaları, 3 - Josef 
t~~~rindcn onunu, 58 tahtclbahlr~d.en Lanner: Balo danaları, 18,00 Program 
~ıni, yekun olarak 327 harp ge~n- ve Mmleket saat ayarı, 18,05 Müzik: 
den 17 sini kaybetmiştir. Buna bır de Fasıl heyeti, 18,55 Müzik: Okuyan -
tnuavin kruvazör ilavesi lazımdır. Mahmut Karındaş, t • Tatyos - Hüzzam 

Iialbuki Almanya iki büvük zırhlısı prkı: (Suyi kathanede), 2 - Sel. Pı
olan Şamhorst ve Gunayşenav zırhlıları- nar _ Hüzzam şarkı: (Gönlümde derin), 
llı, üç cep zırhlısından ikisini, Graf Spee 3 _ Halk türküsü: (Yakına gel), 4 - Halk 
~ Admiral Şer zırhlılarını, altı pusluk türküsü: (Ay doğar sini aini), 5 - Halk 
~Plarla mUsellih dört kruvazörünü, se- türküsü: (Maya), 19, 1 O Memleket sa- ' 
kiZi Narvikte olmak iizere on destroye- at ayarı, Ajans ve meteoroloji haberle
tlııi ve tahtelbahirlerinin kısmı azamı- ri. 19.30 Konu§ma (Dıı politika hadise
nı kaybe~. leri), 19,45 Müzik, Çalanlar: Hakkı 

Fakat hatta Nazi d\'niz kuvvetleri ol- Derman, Şerif içli, Hasan Gür, Hamdi 
duju gibi kalmış bilt- olsaydı, müttefik- Tokay, Basri üfler, 1 - Okuyan: Sa
lerin deniz hakimiyeti o kadar yüksek- di Hoşscs, 1 - Peşrev, 2 - Hacı Arif bey
lir ki diğer denizlerinden bir tek gemi Karacığar şarkı: (Aşkı pünhan ede
~eğe Hinım bırakmadığı gibi badi- mem), 3 - Sel Pınar - Karacığar şarkı: 
&at icap ettirdiği takdirde oralara takvi- (Yıllarca seviştik) 4 - Hüşeyin Fahri -
}'e kuvvetleri göndenneğe de müsait Tahir prkı: (Uzak.tan bakb gitti}. 5 -
bulunmaktadır. Dede - Gülizar prkı: (Bivefa bir çe§IDİ 

-·-- bidad), 2 - Okuyan: Radife Erten, 
lfalllıemelerde: 1 -Sel Pınar - Beyati prkı: (Kal~im yi
............ ne üzgün). 2 - Sel Pınar - Beyatı §Clrkı: 

(Arbk ycti§ir), 3 • ..... - U~k Kesik 
Bir saçla mab~ece Kerem: (Sakıya camında nedir), 4 -
tevW eclDdi !sak Varan - Eviç prkı: (Son ay~ıldı
Alsan kta · · f bribsı .. d .. ·· 5- gın), 20,15 Konu§ma (Çoculc. Eairge-

Je.._ __ caoğl BçıvıM-~ .... t n_r::_uanhu.ru . ~= me kurumu tarafından), 20, 30 Temsil, 
.,..._., u • t:UUJe DiWi yı, ışı 21 30 M·· "'- R. . h B d 

tıe Jıiha erdiği · • ara) ~ , UZl!l: ıyasetıcum ur an OSU 

. suçı ı:_et ği Abd~ I. Jmı;aı:ıa cür~ (Şef: Ihsan Künçer), 1 - Auguste Bosc: 
tnQ u 

0 
u . Y ~ . Maq, 2 - Chambe: Endülüs (Vals), 3-

.meşhur mah.kenıt"sınce tevkif edil- Franz Schubert: Bitmemiıt senfoni (kı-
rnl§tir. amı 1 ve 2), 4 - R. Wagner: Lohengrin 

Ganbneyl kaçırnuş.. operasının Koro müziği, 22, IS Memle-
1'epecikte oturan nisanlısı Recep la- ket saat ayarı, Ajana haberleri; Ziraat, 

tı Ganimeyt kaçı.nnaktan suçlu Pınar- Esham - T ahvilit. Kambiyo - Nukut bor
~ köyünden İsmail oğlu Mehmet Ko- aası (F'ıyat), 22,3S Müzik: Cazband 
C?abıyık sulh ceut mahhmcsince tevkif (Pl.), 23,25/23,30 Yarınki program 
edilmiştir. ve kapanış. 

.. 
T. iş Bankası 

Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
• 

KEŞİDELER : ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

1 rrca;J940 İkramiyelrei:r/.//////77,/71' 
ı Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

2000 Liralıll 2000 Ura 
JOOO LiralıJı JOOO LiPa 
500 LiralıJı JOOO Lira 
250 LiralıJı JOOO Lira 
J oo Liral ılı 4000 LiPG 
50 Liraıııı 37 50 Lira 
25 Liralıfı 5250 Lira 

••••••• 

lstan bul belediyesinden: 
Taksim bahçeşinde yeniden yapl.lmış olan Bdediye gazino ve lokanta.aile 

mÜ§temilatı teslim tııribiaden itibaren 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 
kapalı zarf usnlile wttınnaya konulmu§tur. 

Yıllık kira bedel muhammeni 16000 lira ve ilk teminat miktarı 3600 li
radır. Şartname 120 kuruı Dlukabiliode Emlak Müdürlüğünden alınacaktır. 
JbaJe 2Mayıs 9.fO Perıcmbe günü taat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin arttırma ebiltme kanunu ,artlarına uygun ilk teminat makbu:r: 
veya mektuplarile 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 te kadar daimi encümene vermeleri. 

16 20 24 29 1316 (733) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 aenelir; otelcilik müt~haH111 hay Öıner 

"'tfü Beugü' dir. 
Briıtol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

... 

·--- .. 
SPERCO VAPUR 

ACEN2'.4SI 

- .. ·-NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 2-5-940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
lımanlanna hareket edecektir. 

Z A R A Motöril 
24 - 4 940 tarihinde 
gelerek ertesi gün sa
nt 17 de PIREE Bren
:lisi 7Ara Fiume Tri
yeste ve Venedik li
manlarına hareket 
edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 

W&HUt4 1/ 5 / 1940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Piree, 
Brindisi, Zarn, Fiuml:, Triyeste ve Ve
r.edik limanlarına h.:.m$et edecektir. 
ADİGE vapuru 3/ S mayısta beklen

mekte olup Cenova •ıe Riviera limarila
rma hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dl BARİ motörü 7/ 5/ 94-0 ta

rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi
re. Napoli, Ccnova limanJarına hareket 
edecektir. 

ZARA moförü 8/ 5/ 940 tarihinde ge
lt!rek ertesi günü sa!l.t 17 ~ Pire, Brin· 
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO \apuru 12/ 5/940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Ri.vie
ra limanlanna hareket edecektir. 

NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste 
veya Ccno\"ada Şiınall ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden 1TAL1A 
ANONİM seyrise!ain sirlıı:ctinin ve Afri
ka ve Hindistarıa hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlanna te~üf ederler • 

SERviCE l\IARİTİME ROUMAiN 
ALBA JULİA vap.ıru 4/ 5t940 tarihinde 
beklenmekte olup Matta, Cenova, Mar
silya limanlarına hhreket edecektir. 

NOT: 

iLAN e kaloriferi varchr. DUill Ye harici müteaddit telefonları olduiu gibi 
eörii ve huauai lobntuı 'ftl"chr. 

Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun ft 

hareket tarihlerinin kat't olınadı~m ve 
--------------•bunların hiç bir ihbara !Urum olmaksı

U& JGWWWZiti ım •ı:ıı ;1~ değişebilir oldbl!ğunu ve
1
. oo btu~ 

umayı acenteye ır mesu ıyet en::uup 
Doktor Baktriyoloğ ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

H O h kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. a m Z a r 0 0 Daha fazla tafsilAt için Ctlmhuriyet 
· İ caddesinde FRA TELLl SPERCO vapur 

DAHiLi VE SAR ncentesine mfiracaat edilmesi.. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
693 sayılı Vnlü Anıızca Tarım Kredi Kooperatifi 690 aayıb Öz- e lıtanbul cihetine de ne:zareti fevkaladeye maliktir. 

füulueak Tarım Kredi Kooperatifi ile birlqme kararı vermif ve Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni-
keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana mukavelenameai mucibince T. Eecek derecede ucuzdUI'. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebuaıtı 
C. Ziraat l>ankaaı umum müdürlüğü ile ticaret vekaleti tarafın- y ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
dan tudik edilmif olduğundan kooperatifin hali infiıaha girdiği ydana koyar. Bunun için bütün Egelilet-, kendinin tahtı isticannda 
\'e alacaklılarm ilin tarihinden itibaren en geç alb ay içinde ev- lunan otellerde buluıurlar. 

Hastalıklara bakar TELEFON : 2004 - 2005 
" Denizli ve dvaı mdaki, ciierlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotor:ılcis totbik edec .. 

~ ADRES : Deniıli Belediye elektrik 
f.abrika!a brşwnda hususi mu.ayc
ndıanesinde.N 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
OIJVIER VE : 

$ VREICASI LTD. ~ r~ı müsbUesile b~lik~ müracaat ederek a~c~~nnı ~vs~ e~ , l·~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ı• 
le.neleri lüzumu ilin olunur. VAPUR ACERTASI 

• 

17, 24, l 1331 (739) 

T. C. Ziraat bankası Kemalpafa 
ajansına bağlı 693 numaralı On
liiAn11zca Tanm Kredi Koope~ 
ratifi. 

izmll' Belediye luwagazı müdürltipiinden : 
Naldöken civannda yeni yapdmakta olan asfalt yol ha.sebile Havagazı bo

rulannın yerini dcğ1ştinnek mecburiyeti hasal olduğundan 26/4/9_.0 Cwna 
ve 2 7 / 4 / 940 Cumartesi günleri Karşıyaka kısmının gazı kesilecektir. 

Sayın abonderimiziıı maJW:natı olmak üzere i.lin olunur. 1 409 ( 785) 

S.t1t 
No. -

lzmir defterdarlığından: 

4S6 Birinci Tepecik M. 1232 N. Dar aokalı.: 2SS,4S 
M. M. 1/2 No. Taj Ana 

4S 7 Birinci Tepecik M. 1209 Nenüpt solcalc 70 M. M. 
11 No. Taj Ana 

4S8 Oğuzlar M. 1254 Elvan sokak 232,50 M. M. 4/Z 
No. Taj Ana 

459 Birinci Tepecik M. 1241 Hamam aokalc 117,26 
M. M. 17/1 No. Taj Ana 

460 Birinci Tepecik . 1206 Celadet Ç. sokak 86 M. M. 

461 
16 No. Taj Ana 
lltioci T epecilt M. 1 144 Bepret sokak 9 3, J 7 
M. M. 32/1 No. Taj Araa 

462 Birinci A:r:iziye M. 1100 MC9Cit aohk 42 M. M. 
17 No. Taj Ana 

463 Birinci Tepecik M. 1229 Gelincik sokak 83, I 2 
M. M. 20 No. Taj Arsa 

464 Birinci Tepecik M. l 209 Nevlıtü~t sokalc 63, 70 
M. M. 13 No. Taj Ana 

465 Birinci Tepeci1' M. 1213 Meydan aokak 59,02 
M. M. 92 No. Taj Arsa 

466 Birinci Tepecik M. 1226/1221 Çınarlı ç~me sokak 
119,90 M. M. 17/10-1 No. Taj Arsa 

467 Birinci Tepecik M. 1228 Mektep sokak 194,75 
M. M. 22 No. Taj Arsa 

466 Birinci Tepecik M. 1145 Müceddet aokak 106,9S 
M. M. 2 No. Taj Arsa 

'469 Birinci Tepecik M. 12 1 3 Meydan aokak 53,12 
M M. 96 No. T aj Arsa 

.f 70 Birinci T epecilt M 1202 Izmirbahçe aokak 23,8-4 

471 
M. M. 2/ l No. Taj Arsa 
Birinci Tepecik M. 1 2 1 O Kerem sokak 1 60, 06 
M. M. H No. Taj Ana 

-412 Birinci T cpec:İk M. 1 160 Bepret aohl 91, S t 
M. M. 57/59 No. Taj Ara 

473 Birinci Tepecik M. l 14S Miiceddet sokak .f8.S8 
M. M. 2/2 No. Taj Ana 

616 ( Karpyah Alaybey calti Süreyya yeni lktnat sokak 

Mulıammen B. 
Lira K. 

127 73 

28 00 

813 75 

117 26 

Si 60 

46 68 

42 00 

41 56 

26 25 

35 42 

83 93 

116 85 

6S ıs 

31 87 

9 54 

112 os 

:36 60 

29 ıs 

( 10 Taj Numaralı Ha ne 50 00 
617 Cöztcpe Aygöz sokağında 8/ 1 O Numaralı Hane 100 00 

Yultanda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para ile ve açık arttırma uau
lilc 22/4/940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzaye<leye konulmut
hu. ihaleleri 9/:5/940 tarihinde (Per§Cmbe} günü aaat 14 de Milli Ernlik 
Müdürlüğünde yapdac:alctır. T aliplcrin muhammen bedelleri üzerinden % 
7.50 depozito alı:çcaini yatırarak yevmi me:r:kıirda Milli Emlak Müdürlüğün
(jc toplanacak satış komiayonuna müracaatlan ilan olunur. 140 7 ( 786) 

lngilizce bilen memur alınacak 
rfiRK1YE DEllİR VE CBUK FAB.RİKALARI 
HVESSESESINDEN : 
Müeueaemizde istihdam edilmek üzere 3659 numaralı Barem 

lcanunu hükümleri dahilinde ve bir derece SINA! iŞLETME 
ZAMMI verilmek suretile müsabaka ile lngilizce bilen memW' alı
nacakhr. 

imtihan Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde, Sümet" 
Bank İstanbul fubesinde, lzmir Yerli Mallar Pazarında ve Kara
bükte Müessese müdürlüğünde 1 - 5 • 940 tarihinde yapılacaktır. 

lateldilerin Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Perso
nel aeniainden, Sümer Bank İstanbul fubeainden ve Karabük 
Müeueae Müdürlüğünden tedarik debilecekleri if talepnameleri
ne Aflliıda yazıla veuikin asıl veya sqretlerini ekliyerek en geç 
30-4-940 tarihine kadar müracaat etmit olmaları lazımdır: 

1 -Tahsil vesikuı (asgari orta), 
2 - Hizmet veaikuı. 
3 - Nüfus kiğıdı Ye askerlik terhis vesikası, 
4 - Polis hüaniib&I ,.hadetnameai, 
S - Sıhhat raporu, 
6 - Alb Yeaika ve üç boy fotoğrafı. 

24 26 28 (788) 

.Merslali fkt•••• müdtirlöetiftden : 
Fıdanlakta 748 lira 6S ltW'Uf bedeli keşifli kargir bir havuz in~a edilecek

tir. Havuza ait evrak ve keşifname fidanlık.. müdüriyetindcdir. Eksiltme 30/ 
4/940 Pazartesi günü saat 15 te Fidanlıkta teşekkül edecek komisyonda ic
ra ve ihale edilecektir. Taliplerin 56 lira 15 kuruş muvakkat teminab Mal 
aandığına yahrarak makbuzlarilc komisyona müracaatlım. 

13 ~6 24 28 1296 (712) 

iZMİR P. T. T. Mt)Dtl'RLOCUNDEN: 
Müstahdimin için yerli malından Te U9kardan olmak üzere 72 çih fotin 

ve 166 çı~t iakarpinin İm
0

ali açık eksiltme jJe münakasaya konulmu§tur. 
Muhammen bedel fotin için 650 iskarpin için S50 kuruı olup mecmuuna 

nazaran 1381 liradır. · 
Muvakkat teminab 103 lira 5 7 kufU1tur. 
Eksı1tme müddeti 16/4/940 tarihinden itibaren on bet gündür. 
30/4/940 S&lı günii aaat 1-4/30 da ihale yapılacaktır. istekliler l\et; gün 

Müdürlük levazım ka1eınine miiracaatle teminatı muvakkatderinl vererek 
prtnameyi görürlCT ve daha faila izahat alabilirler. 

16 20 2-4 28 (725) 

iLAN 

1-.:?i 

!ZMtR BEL.EDlYF.StNDEN: 
14 üncü adanın 280 metre murabba

ındald 17 ve 18 sayılı arsaların satışı ya
zı işleri müdürlüğündek! şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur . 
Muhammen bedeli 2520 ve teminatı ise 
i89 liradır. 

Taliplerin teminatı iş bankasına yatı
rarak makbuzlariyle ihale günü olan 
29-4-940 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

13-18-24-28 1308 (711) 

Tekand 
Çocuk 11.astalıklan Mütalumm 
BEKLİN \'e KÖLN tl'NtVEa

st:i'Est SABIK ASiSTANI 
llastalanm İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her ıüa saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
EVt: 

3453 
34.59 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 244! 

Lcmdra ve UverpoJ hatlan 1çio 
piyasanın ihtlyacma göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

........................................... 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve $iirek~SI 
-~-

Al\IERİCAN F..XPORT LİNES İNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXAMEI..İA Vıap Nisan sonlarında 

bekleniyor. 
EXİRİA Vap. Mayıs iptidasında bek

leniyor. 
SERVİCE MAIÜTİME ROUMAİN 

BUCA REST 
GALAS VE KÖS'I'ENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 
bekleniyor. 

D. 'l'. iL T. - BUDı\PEST 
BUDAPE5TE İÇİN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek
leniyor. 

KASSA motörü Mayas sonlarında 
bekleniyor. 

SZEGEO vopuru Haziran ortalarında 
bekleniyor . . 

Vaparlarm iSim ve tarihleri hııklrmda 
biç !bir taahhüt almmn 

UNDAI. Vapurlann hareket tarihleriyle 0.V· 

UMUMt DENİZ ACENTALICa ~m. tuıılardaki ~ acenta me· 
ZETSKA PLOvlDBA A. O. KOTOR sullyet kabul etır.es. 

LOVCEN vapuru 30 nisanda K&ten-
ce ve Vama için lu&reket edecektir. Dahiı faz:ı. taf.silJt ~ ATA'İ11RK 

Yolcu ve yük kabul edecektir. caddesi US No.da W. F. Hemy V• Der 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten- Zee Ye Şa. Vapur 8Cmtalaiına milnca· 

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, et edilmesi rica olunur. 
Pire, Durazzo ve Triyeste ~ hare-
ket edecektir. Yolcu ve yük bbuJ ede- TEl.ıf'ON : Z91'7/2ttl 
a:ktir. 
GOULAND&is 8.KOTllERS (Hel1as) 

L'ID. PİRAEUS 
•NEA HELi.AS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
NeV)l'ork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurbnn muvuaW tarihleri. 

gerek vapur tsimlıeri ve mvlunlan bak-

Birind S1111f MltahuıAI 

Dr. Demir Ali 
KAllÇIOCLV 

248 sayılı Dereköy Tarım kredi kooperatifi, 86 sayılı Kemalpaşa Tarını kre--
di kooperatifile birleşme kararı vermiş ve keyfiyet 2836 sayılı kanunun ana landa aıcenta bir ~httt altın. P.mer. 
mukavelenamesi mucibince T. C. Ziraat Bankası ile Ticaret Vekaleti tarafın- Daha fu:la tafsHlt almak için Birlnei 
dan tasdik edilmiş olduğundan Kooperatifin hali infisaha girdiği ve alacaklı- Kordonda 152 numarada •UlıfDAL• 
ların ilan tarihinden itibaren en geç altı ay içinde evrakı müsbltesi ile birlikte umumi deniz AOPDtahlt Ltd. mUnıcaat 
müracaat ederek alacaklarını tevsik E>)•lemeleri littumu ilAn olunur. 1 edilmem rica olunur. 

Cilt ve T enuül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Biriad Beyler Sokağı No. 55 ... 
İzmir - Elhamca Sıneması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabaJ eder.. TELEFON : 3471 

T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Ajansına lef • 4072 Mildilri)'eıt 
bağlı 248 sayılı Dere köy T. K. Kooperatüi Te on · 

10 17 24 12~ (679) Telefon : 3171 At'ellta mm 9" i'( r 1 F9liC'o CM"&'~!'~ 
.. 1 - • - .J ,..· . . • .. ~ ·.. . ~ - . . . - . -. . ~ .. · r.r .. 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSF~L, Kanın en hayati bam oba kırmızı yuvarlaaklan toeliyerek ~ğaltır. Tatb iştah tem~ ~er. Vücuda 
devamb ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri omlandırarak asabi buhranlan, uykaau.luiu giderir. Muanmd mkıbazlarda, 

barsak tembelliiinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ~liii n ademi iktidarda \'e kilo almakta 
şayanı hayret faideler temin eder. 
FOSF~L'ün; Diier bütün kuvvet f'll'1IPlarmUn tistiiD1iiifi DEVAllLI BlR SURETLE KAN, KUVVET, IŞTlHA 
'fEMİN ~I ve ilk kullanulanla lııUe tesiriai derUI ıöstermesidir. · 

Sdlhat VelriJeöni• re.mi wfittadrlini Jlıab&lir. Her eeıanede 'bulunur. 



~Anıra 

Hamarın şimalinde . çarpışmalar 
Almanlara, Oslo mıntakasından acele imdat kuvvetleri · gelmiş 

Müttefiklerin ileri hare· 
kitı inkişaf etti 

~----------------~~ ........ w---------------------
Paris 23 (Ö.R) - Stokholmdan gelen rımız muazzam bir muvaffakıyet ka- lfundur. 

Norveç beyaz kitabı Alnıanyanın 
mücrimiyetini isbat etmiştir 

~~------~---------~*,,,,_ ____________________ __ 
Parls, 23 (Ö.R) ·- Norveç hüküme- G J N h b 

tinin ne~rettiği beyaz kitap, zannedildi- a z et c er o r ve ç ar 1n1 
ğinin hilafına, Norveçe Alman taarruzu-

haberlere göre Trondhaymm 100 kilo- zandılar> .... Hepsi bu kadar. Paris 23 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
metre şimali şarkisinde Ingiliz ve Al- Eğer bu kadarı size yetmezse fikriniz şimdi Norveç hadiseleri hakkında iza
man kuvvetleri arasında muharebe şid- bozuk dernektir. Daha fazla ne istersi- hat vermeğe başlamışlardır. Iptidalarda 
detle devam ediyor. Şiddetli kar fırtı- niz? Coğrafi kelimeler mi? Bunlar bir yalnız Alınan muvaffakıyetlerini belirt
nası sebebiyle Alman tayyareleri hare- şey üade etmez. Alaka veren cihet iş- melde iken, (Telgraf o) gazetesi şimdi 
Uta iştirak hususunda büyük güçlük- !erin iyi mi, fena mı gittiğidir. Munz- Norveç kralının enerjik tavrü hareke
ler çekiyorlar. Müttclikler Trondhaymın' zam bir muvaffakıyet kazanılmış. Bu- ti sebebiyle Almanlar için uzlaşma ümi
şimal ve cenubuna çıkarılan kuvvetler nun nerede kazanıldığını öğrenmeğe lü- di kalmadığmı kaydediyor ve mütte
arasında iltisak temin ederek Trond- zum yok. Gerçek olması kfifidir. Halbu- fiklerin ihraç hareketini, denizlerde in
hayrn muhasarasını tamamlamağa çalı- ki, yalan haberlerle dolu olan Alınan karı mümkün olmıynn hakimiyetleri 
şıyorlar. Müttefiklerin ileri hareketi tebliğleri hilafına, Ingiliz tebliğlerinin sayesinde başarılmış cürctkfırane bir 
tahmin edildiğinden daha seri bir şekil- hi~ bir zaman yalan söylemediği ma- hareket olarak gösteriyorlar. 
de inkişaf etmektedir. -----,,...--------------------

nun Norveç sularına müttefikler tara- hezimeti " olarak mu··tala"a 
fından mayn konulmasının bir neticesi 
olmayıp haftalardan beri hazırlanmış 
bir suikast olduğunu göstermektedir ... 
Sabnhm saat bcşindt! Osloda Alman se
firi Norveç hariciyt! ruwrı B. Kohta ya
lnn esaslara dayanan Alman .. -.htırasını 
tevdi ettiği vakit Alınan hücumu başla
mıştı ye durdurulamazdı. Alman tezi şu 
idi : Ingiltere ve Fransa biüıraflara ta
arruz ediyor, Almanya ise bunları mü
dafaaya çalışıyor. 

Afman muhtırasmd:ıki iddiaya göre, 
müttefiklerin Norveçt<> Narviki ve di
ğer noktaları işgale karar verdiklerini 
g&ieren vesikalar Alınan hükümetinin 
eline geçmişti ve Noı veçin bu işgale mu
halefet etrniyeceği lkrlinde tahmin edi
liyordu. Bu sebeple .Almanya bu darbe
ye mukavemet için Norveçte bazı sev
külceyş noktalannı işgale karar vermiş
ti ve Norveç millefüıin mukavemetini 
temin için kul1anae<ığı askeri, siyasi ve 
iktısad1 vasıtaları tad:ıt ediyordu. 

"Alman 
ediyorl ır 

Hamarın şimalinde bir taraftan Ingi
liz - Norveç, diğer taraftan Alman kuv
\0etleri arasında şiddetli muharebe vuku 
bulmaktadır. Almanlar Oslo mıntakn
sından acele imaat kuvvetleri sevket
miş olup şiddetli bir mukavemet gös
terivorlar. 

Paris 23 (ö.R) - Norveçe müttefik 
ihraç hareldltı esnasında hiç bir mütte
fik nakliye gemisinin batırılmış olma
ması müttefiklerin deniz ve hava haki
miyetinin tamamlığına bir delil telakk~ 
edilmektedir. 

Brüksel 23 (Ö.R) - Royter ajansının 
bildirdiğine göre Norveç kıtaatı şimdi 
iyi teslih ve teçhiz edilmiş olup sağlam 
bir mukavemet gösteriyor. Müttefikle
rin Norveçe ihraç hareketlerinin hangi 
noktalarda yapıldığı bildirilmemekte
dir. Yalnız bu ihraç ameliye1cri cidd1 
müşkülata tesadüf edilmeksizin ve fü
JC>n hic zayiata uj?ramaksızın yapılmış
tır. 

Brüksel 23 (Ö.R) - Belga ajansının 
Faris muhabiri bildiriyor: Fransız mah
filleri Almanyanın az çok yakında Is
vectmı geçmeğe çalışacağını muhakkak 
addediyorlar. Zira boğailar v:ısıtasivle 
Norveçe asker sevki müttefiklerin dai
ma dPniz ve hava hücumlarına maruz 
kalmaktadır. 

Brüksel 23 (ö.R) - D.N.B. ajansı 
Alınan kuvvetlerinin Norveçte sivil aha
liyi tahkimat inşasına mecbur ettikleri 
haberini tekzip ediyor. 

Pars 23 (Ö.R) - cEntransijan> ga
zetesnde Gallüs, Norveç vaziyetini hü
Jasa ederek diyor ki: 

Ingiliz erkt\nıharbiyesi de tebliğlerin
de Fransız erkanıharbiyesi gibi imsakli 
davranıyor. Belli ki faaliyetini teb1iğ
Jerde göstermiyor. Norveç harekl\tı hak
kında, on satırlık tebliğinde nazarı dik
kate carpan iki kelime vardır: cKıtala-

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

Vaziyet Uldd i 
../.imanlar lsvecte bazı. 
: ' : 

!noktaları işgal f ikrindel . . 
Bunu 

Aland 
yapmak için 
adalarından 

ceklcri 

de Finlerin 
istifade edc

tahm in ediliyor 
~-------~-x*x:~~~'""----

. . . . . . . . 

Paris, 23 (ö . R ) - cTan> gazetesinin fikrince Norveçteki son harp hare-• 
. ketleri Müttefikler için müsait bir safhada cereyan ediyor. Bunun neticesi ola-: 
: rak, Almanyamn Baltık limanlarında yeni hazırlıklara dair haberler gelmek-: 
:ıedir. Hitler gerçekten geni§ mikyasta ve şartlan müşkil bir mücadeleye mec- i 
: bur kalmıştır. Bu cYa hep, ya hiç> mücadelesinde Norveç vaziyetini kendi : 
i lehine çevirmek için lsveçten bir yol açmağa te§ebbüs edip etmiyeceği soru· = 
:ıabilir. : 
: Jıveç bitaraflığına sadık kalmakla beraber teyakkuzu elden bırakma·i 
:mıştır. Milli müdafaası takviye edilmiııtir. Arazisi üzerinde ecnebi tayyarele·E 
: rin uçuşlarına şiddetle mukabele etmektedir. : 
: Vaziyet Şimal memleketlerini meşgul ediyor. Finland iyadan gelen haber- : 
:lere bakıl ırsa Almanya, Norveçte vaziyet kendisi için nezaket kesbettiği tak-: 
:ıirde, lsveçte bazı aevkülceyş noktaların işgaline teşebbüa etmek auretile Nor-i 
:veçteki kuvvetlerile temas teminine çalışacaktır. Bu hal Botni körfezinde : 
: Aland adalarına hakimiyet meselesi ilk safa girecektir. E 
: Helsinki mahfilleri, buzlann erimeaile Botni körfezi deniz hare.katına mÜ·: 
: sait bir oelcil alınca, mühim hareketlCTe intizar edileceği kanaatindedir. : 
: Fakat Alman deniz kuvvetlerinin uğradığı büyük zayiat, herhangi bir kuvvet : 
: darbesine mukavemet hususunda lsveç donanmasının ehemmiyet ve kuv-: 
: vetini arttmnıo bulunmaktadır. : • • . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir, büyük 
heyecanla 

bayramı 
kutladı 

:.Jniversitelilcrin AtatüTk heykeline koyduklan çelenk ve heykel 
önünde yavrulanmız milli oyunlar oynıyOT"laT 

-:. BA~TARAFI 1 iNCİ SAIDFEDE - ve berrak sesiyle konuşmağa başladı: 
nun manası hakkında güzel sözler söy- cBugün, bir milletin esaret canava-
1Mniş1erdir. rına karşı hürriyet ve istiklal realitele-

Saat ~am on buçukta şehrin muhtelif rini, şuurla müdafaa etmeğe karar ver
semtlerınden gelen ilk okullar talebe- diği mutlu bir günün yıldönümüdür. 
leri grup grup Cümhuriyet meydanın- B ün "h" k nlık ·· · 
da Atatürk h kel" ·· .. d t 1 ug , tarı ın ara günlennden-

'd .. :Y ı onun e op anmış- beri, vatanında hür yaşamağa alısmıs 
lar ı. Cunlhurıyet meydanını dolduran b" ·ıı · · ~ ,. b'" "'k k 1 b l k .. . . ır mı etın cengfıverlık ve kahramanlık 

uyu·w· ? a a ı arasında, unıversıte duygularını ·bütün dünyaya huk k" b" 
~ençlıP,ını tem.sil.en . 150 üniversitelinin lisanla ilan ettiği gündür. u 

1 
ır 

bulımuc;u J:unırlılenn heyecanını ertırı- o "nkU bed ., __ d "d 
yordu. gu , e e ~ ar uzanıp gı e-

Törcnde vali, komutan. belediye reisi, 
parti rPisi, parti müfetticıi, parti, vilfiyet 
ve bnlC'diye erkanı ve büyük bir mü
nevvC'r kitlesi hazır bulunmustur. 

Tört-n<> a<ıT~erl bımdonun çaldığı Istik
lnl man;iyle_ bac;Janmıs. bunu parti ve 
roculr esirgem"' kurumları ndına icı ban
kacıı rlir ktörü B. Haki Erolun güzel bir 
"lutku takin etmiştir.. B. Hiıki Erol nut
ktmrla hakimiyeti milliye ve çocuk bay
r"'rn l11rını'l manasını pek vüzel bir se
ı,;1+-. ifa~e eylemi..; ve alkıslanmıştır. 
T-Tonarlorl"'r rutukhrı şehrin her yerin
dC>ki meydanlara vaymış ve toplanan 
halk mrr;ıcıimj trıkin edebilmic;tir. 

üNtVERStTELtNlN NUTKU 
Sonra, genç ve atesin bir üniversiteli 

doğru konuşan bir Türk delikanlısı, B'. 
Kurdakul kinUye 9t)rtı. cizmlrlf 

cek olan taze Türk nesillerinin hür ve 
medeni vicdanlarında yurtta ve cihanda 
kendi kendinin efendisi olarak yaşa
mak azim ve iradesini kuvvetlendire
cektir. 

Böyle Tüı4k tarihinin şanlı günlerin
den birini biz Istanbul yüksek tahsil 
talebesi aranızda geçirmekle unutamı
~racnğımız bir zevk ve heyecan duyuyo
:ruz. 

Heyecan duyuyoruz, çünkü, tarihin 
her devrinde ve bilhassa istiklal Kavga
sında kahramanlık destanlarını yaratan 
siz Jzmlrlilerin memleketinde bulunu
yoruz. 

Zevk duyuyoruz. Çünkü, Anadolu
nun batı kıyılarından Egeye doğru uza
nan güzel lzmirde bayrnm yapıyoruz. 

Yurttaşlarım: garp dünyasında mede
niyet mümessillerinin birbirine girdiği 
bugünlerde Türk milletinin çarpan bir 
tek kalp, düşünen bir tek kafa gibi bu
günü coşkun bir heyecan ile kutlula
ması, ifadesi gayri mümkün ince bir 
manayı taşır •. 

Halen harp Metinden uzak ve kendi
ni bu vahşi temayüllerin hariclnde tut
mağa çalışan asil milletimiz, bugünü 
anmakla istiklal ve hürriyete yürekten 
bağlılığını ve bu mevcudiyetimize kah
pece bir taarruzda ise muhayyel düş
mana vereceğimiz en miikemmel cevabı 
ifade ı::der. 

Ey kahraman Egeliler! 

Fakat hadiseler Alman t.aarruzunun 
su götürmez mahiyetini ispat etmekte
dir. Norveç hükümeti şafak vakti veri
len Alman muhtırasını reddediyor. Al
man sefiri kral Hakona müracaat ederek 
Almanyanın arzuswıa ı;ıöre hareket ede
cek bir hükümet teşkilini talep ediyor .. 
Kral bunu da redd.?diyor. 

Bu hadiseler gösteriyor ki Bitlerin is
tediği şey bu mernbkettc hllimiyetini 
kurmak ve Norveç milletini esaret altı
na alarak Avrupava tcıhmil ettiği harp
te bir alet olarak kullanmaktan başka 
bir şey değildi. 

•Pari Midi• gazetesi beyaz kitapta, 
Alman suiniyetini ispat eden diğer vesi
kalar naklediyor : Alman sefirinin Nor
veç hükümetine müracaatinden daha 
evvel Alman filosunun Oslo ve Trond
hayın limanlarına t.larruzu başlamıştı.. 
Müzakereler bu şaıilar dahilinde açıl
mıştı. Zira Hitler diktatinin münakaşa 
edilmesini bile kabul etmiyordu. Teşek
kür olunur ki bu defa •İmdat polisi• 
vaktinde ayaklandmlmıştır. 

NORVEÇ HARBİN1N AKİSLERİ 
Paris, 23 (Ö.R) -- •Paris Soir• gaze

tesi diyor ki : Norvcçtc muvaffaloyet
sizliğin neticeleri Almanya için o kadar 
ağır olacaktır ki Berlin, daha bunlar 
tezahür etmeden, diğ-::ır bazı memleket-

Norveç Veliahti Prens Uiaj ailesi efradile birlikte 
leri tahrike çalışıyor. Bu sebeple eyl0.1- ğunu iddia etmektedir. Roma bu müda• 
den beri harp haricinde kalan ve hala halenin ağırlığını hic:setmekten geri 
da duran İtalyayı kC'ndisine katılmağa kalmıyor. • 
ikna için Romada tazyikte bulunmakta- Yine •Faris Soir• gazetesinde sabı.1' 
dır. . Danzig Diyet mecfui reisi Herman LuS• 

Hakikat halde Tt;:;lynnın vaziyetini de- nig Führerin harı,> p15nının değiştirrne
ğiştirınesi için hiç bir ~ebcp mevcut de- diği kanaatindedir. Norveç taarruzu bit 
ğildir. Almanya, iki diktatörlüğün ha- şaşırtma hareketinden ibarettir.. Djğet 
yat ve siyaset telaklillerinin ayni oldu- sürprizler pek yakındır. 

Bombasa demiryolunu tahribe 
gelen Aln1an müfrezesi imha edildi 

Stokholm, 23 (A. A.) - Tidningen muhabirinin bildirdiğine göre, Bom· 
baasa der.~İryolu kolunu tahrip etmek için paraııütle inen bir Alman mürrezesi 
imha edilmiştir. Alman paraşütçüleri talim yapmakta olan Norveç askeri mek• 
tep talebeleri tarafından görülmüş ve bunlar derhal takviye istemişlerdir. Ken· 
dilerine hemen bir Norveçli kayak müfrezesi gönderilmiştir, Almanlar civar
daki bazı çihliklere aığınmıılar ve beraberlerinde 50 kadar sivil götürmüşler• 
dir. Almanlar, A lman karargahı ile muhaberede bulunuyorlardı. Tayyareler 
çiftlikler üzerinde uçarak orada bulunan Alman paraşütçülerine yiyecek atmır 
lardır. Almanlar, tayyarelerin attığı yiyecek paketlerinin toplamasını sivillere 
emretmi~lerdir. 

Dün sabah Cıimh.uriyet meydiınında yapılan törenden intibalar 
Izmirin yeşil kıyılarında, yıldırımla- En son olarak Misakı Milli ve ülkü nasebetiylc parti ve halkevi adına halle 

şan gözleriniz ufuklarda ve elinizde ya- okulları talebeleri heykel önlinde zey- evi reisi Hüsnü Tonak ve tarih nıual· 
lın kılınç, dUşman bekliyen vatan ço- bek ve muhtelif memleket oyunları oy- !imi Talat Sürenkök taraflarından ırat 
cuğu .. ne mutlu sana... namışlar, bedii rakıslarda bilhassa mu- edilen nutuklar heyecanla karsılanınıŞ' 

Ben ve eminim bütün Türk milleti vaffak olmuşlardır. tır. :ı: 
seı:ıin bu yilksek tariht vazüene gıpta Yavrularımız akşama kadar Kültür- Bu merasim bittikten sonra Ebedi 
edıyoruz. . .. .. parkta iyi vakıt geçirmişlerdir. Şef Atatürkün ana!'iının mezar~na gidi• 

Ey ... Izminn kuçuk yavruları.. se- KARŞIYAK "DA 1 k b"" "'k ··1 · ·· h · d'l• · çle bayramı t w b ·· · · ..... ere uyu o Unun atırası tazız e ı 
vın nı yap ıgın ugun ıçın · b" 1 sana bol eğlence ve neşe, ayni zamanda Hakimiyeti Milliye bayramı Karşıya- m~ ve mezara ır çe e~k _konmuştur. 
da kurtarıcı Atatürke ve onu yetiştiren kada parlaJc bir sure~tç t~sit edilmiştir. En son. ol~r~ ~alkevımız _sosyal ya; 
Türk mi!letine layık bir insan olarak Büyük bir halk kütlesi sabahleyin Kar- dım komıtesının tuccarlarımızdan topl 
yetişmeni temenni ederim. Hayır te- şıyaka halkevinin önünde t9planmış ve dığı 300 kilo iizüm, hususi küçük torba• 
menni deği l , bir genç talebe, kabında geçit resmi seyredilmiştir. Saat 9,30 da lar içinde mektep çocuklarınn ve fakir• 
bir genç a!lker, hülasa bir genç Türk Istiklal marşı ile başlıyan merasim mii- !ere tevzi E.'dilmiştir. 
olmam dolayısiyle böyle yetişmeni em
retmek zannederim hakkımdır. 

Küçük kardeşlerim, Türk milleti ve 
Türk vatanı senin için yaşıyor ve senin 
i~in çalışmaktadır. 

Sen asltı unutma ki, bu mubarek va
tana hayatından daha üstün muazzez 
hic;lerle bağlısın. Bqbanın, ananın, ağa
beyinin ya .. :ımnkta ise gönüllerini, öl
müs ise ruhlarını şad edecek en t"1ze 
nnsil sensin. 

Sen hiç bir zaman, meçhul ufukları 
icıaret etm kte olan Atatürkiln ç21ikle
şen parmai'!ının ifade cltiği m-ınayı 
unutmıyacaksın. O man~ ki sana daima 
ve daim": 

cOrdular .. ilk hed<'finiz Akdenizdir 
ileri> .. 

Cümlesinde temerküz eden j.-tiHü 
ve hürriyet aşkını hatırlatacaktır. 

Ne mutlu bu emri vicdanında yrş:ıtz:.
cak Türk yavrusuna> ... 

Çok elkış1anan ve adet:ı genelik t .._ 
zahüratına ve~ll~ olan bu nutuktan son
ra Gazi okulu talebcıiindeıı Hatice 23 
Nisan • i obJnuı, KiMkı Mijl 


