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"' ...... e~·ş~·~k·ı·ı~ ı 
lPin muharebe şiddetlendi hunun peıroı ı 
~ sahasında l 
"ima Ja b şehr· Dr. Refik saydam i ı-ı n r u ı t~a~::~:,,J/abri- i 

ellerinden kaptırma· 
llıağa gayret ediyorlar 
Mii.ttef ikler Norveçe ağır 
top Ve tayyare de ihraç 
~ğe muvaffak oldular 

~ !::ı~ın~ Skarıdlnıwya hidl"elerlyle ağır btr darbe ytdl, Artık 
q ~ lnkat 5anayll nekadar çalışsa, harb lçln<ıe Alnuuı do

•• ~ l'tı tJıs]d kudretini iade edemez. Alman· donanma.'lmm bugiln-
1 'cl)() ıc_l'da gördüğilnüz resim scmbolize edebilir: Montnldco 

~ıı~ttlıda batmtan Alman ceb zırhlısı Graf Şpcnln 28 ilk a~r 
~ '""d"' hlrlnln lberlndo bir fok hobi> otoruyorl 

~ aruşşafaka bugün" 
lJtuluşunun 67 nci 

~Yıldön · · · · · ·. k ti d ıııe~ı umunu u a ı 
~ir epte merasim yapıldı, mezunlar 
b~~ada eski hatıraları tazelediler 

Gudbransdal vadisindt: 

Almanlar büyük 
zayiata uğratıldılar 

Lon.dra, 28 - Deniz hakimi • 
yetini ellerinde bulundurmalann. 
dan istifade etmekte olan müt -

(Devamı 4 ;;",.;'"" ı 

Sırrıbellioğlu 
hakkında 

Askeri mahkemeden · başka 

İstanbul adliyesince de 
takibat yapılıyor 

Askeri mahkeme tarafından mu
hakeme edilmek üzere merkez ku
mandanlığına teslim edilen Sırrı 
Bc>Jlioğlu hakkmda adliyece de ta. 
kibata girişilmiştir· Maznun bu
günlerde adliyeye getirilerek sor -
gu h8.kimliğinde isticvab edilecek 
ve tekrar merkez kumandanlığına 
götürülecektir· 
Sım Bellioğlunun belediye reis. 

tikleri, üniversite rektörlüğü ve 
dekanlara gönderdiği mektuplar 
adliyenin takibat ve tahkikatına e
sas tutulmaktadır· Askeri makam
lara gönderdiği mektublar ıçin de 
askeri mahkeme takibat yapmak • 
tadır. 

Adliyenin tahkikatı neticesinde 
Sırrı Bellioğlu bu noktadan da i
kinci ağırceza mahkemesinde mu
hakeme edilecektir. 

• 
• 

Ile~lride petrol bulunan mıntaluufa araşlım1a. y3pı1Jıp srralıırda.··· 

Ankara, 28 - Anadolunun 
Şark vilayetlerinde bir tetkik 
seyahatine çıkmış bulunan baş. 
vekilimiz Refik Saydam, bugün 
petrol sahasını gezecek, tetkik 
edecektir . 

Başvekilimiz Ankaraya geldik
ten so:ıra bulunan petrol rnem.. 
baı hakkında bir tebliğ neşrolu
nacaktır. 

Refik Saydam, dün sabah er. 
l::nt.len refakatlerindeki zevatla 
btrlikte Gürekten maden mmta
kasına hareketle, buradaki inşa. 
atı ve amele binalarını tetkik et. 
rnişlerdir. Başvekil saat onda 

, Malatyaya gitmiştir. 
MALATYAOA 

Malatya, 27 (A.A.) - Başvc. 
kil doktor Refik Saydam refaka
tinde iktisat vekili, maden tet. 
kik ve arama umum müdürü ve 
maiyetleri olduğu halde bugün 
saat 16 da Malatyayı teşrif bu • 
yurmuşlardır. 

Başve!<il istasyond1 dördüncü 
umumi müfettiş, vali, askeri ve 
mi.ilki erkan tarafından karşılan
mıştır. İstasyonu ve etrafını clol. 

(Devamı 4 üncii •'e ı 

Alma~ya~aki b~tu~ Maznunlar kelepçe ile 
ecnebılerın vazıyetı . . . . 

çok güçleşti teşhır edılmemelı_dır 
Başlıca şi_kayet .Ye~ek Avukatların toplantısında Adlı ·el 
mesclesınet~~~~:~::: dair tenkitler arasında hu 

~:~~~~~~~~~:~ nokta üzerinde de duruldu 
toru olan İrfan 

Tolun bu sabahki 
konvansiyonel tre 
niie memlekete 
donmuştur. 

Adliyenin idari işlerinde görülen aksaklıklar 
hakkında avukatlar vekalete bir rapor vereceklcı.· 
İstanbul barosu avukatları dUn ad-

İrfan Tolun 

Bu genç, "TUrkJ· llye daire8inde ticaret mahkemeleri· 
yenin sa.nayile§ • nin önUndeki koridorda bir içtima 
mest,, me\•zuu u. 1 yapmışlardır. Toplantıya baro reisi 
zerinde yaptığı 1 Hasan Hayri Tan riyaset etml;ı, Ba
doktora tezini ik· ronun 939 mayıs yılı raporilc hesap 
tlaadl bakımdan teftişlerinin raporu okunmuş. ve 

Almanya aleyhinde fıkirlerl muhtevi 
olmasına ra~men kabul ettırmeğ~ 

muvaffak olmuştur. 
Profesörler kendlıinl bir taraftan 

takdir ederken, bir taraftan da bu 

(Devamı 4 Üncüde) 

kısa bir mUzakereden sonra kabul 
olunmuştur. 

lerinl isUrıı.haU kıı.lble göremedikleri· 
ni söylen1iştır. Bundan sonra saat 
mesai bahsine geçen avukat, herkesin 
inUz:ımmı temine mükellef olan bu 
mllesscsenln maalesef bazı intlzam
aızlıklnrı bulunduğunu, tayin edilen 
saatte mahkemelerin açılmadığını, 

çok defa htı.kimin, ktı.Ubin, hattA idari 
i§lerl kontrol edecek müddeiumumi 

bıı'~n kurulu§unun kiben okulun en eski mezunu tara 
~ ~ tll:ı l>lt ?nünu kutlamak u- fmdan Darüşşefakanm 67 yıllık kı
~~ b\~Q- ~el'ıı~Lllll Fatihteki bina- sa bir tarihçesi yapılmış, mcmlekc
\.."' . -ın te bu irfan yuvaaının yaptığı do • 

~~lılıı:ı Yapılnuııtır· Me. ğcrli hizmetler tebarliz ettirilmİ§. Bomonti fabrikasını ·n 

Bundan sonra söz alan avukat Ve· 
dat Ardahan adliyenin aksaklıkları 

hakkında bazı temennilerde bulunmuş 
tstanbul adliye aara),ntn yedl St'ne 
geçliği halde hı'\IA temelleri atılmamış 
olduğunu, hukuk mahkemelerinin es-
ki devlet §Qrası binasının fazla kala
balık dolunca sallandığını, ve hAklm· 
!erin bina yıkılacak korkuslle vazife-

muavinlerinin bile yerlerinde bulun
madığım, ?ıalltm ~ yere geç vakit
lere kadar koridorlarda bekletildlC-lnI, 
bazı mahkeme \'C bilhassa icra zabıt.
namclerinln okunamaz bir şekilde )"a-
zıldıklıırını, mahkeme kalemlerlndo 
bir avukatın rahatça çalışmasının lm

(Devl\mı 4 Üncüde) ~e !tıaa es.ltJ ve yeni birçok fü. . 
~ttı ti! ıne.ruıuplan ha- Okulun bu eski mezununun aöy-
~ ~'tt~ r. levine karşılık olmak tizere. halen 
' lise11ı- okulda bulunan en kıdemsiz bir ta->- ~11- -.ııdcn yetişen • 

L "I~ ....,ı h le be karşılık vermiş ve davetlllere 
~ "11 b bhıce aıırladığt pro. yuvalannm toplantısında bulunma. 
~ ~' lXıel'nsime saat 11 larmdan dolayı tcşekkilr etmiştir. 

t\ la bas.,~n llÖylenen istik- Bundan aonra okul talebeleri ta-
'°'()gL \,. ıınııııtır. Miltea _ rafından bir konser verilmiş ve 11-

\ ı &enin son sınıf talebelerinden bir 

1 
ttR'oaJ grup da divan edebiyatı şairlerin. 

h 'tl"al a. ~anın den birkaç tablo yapmışlardır. rr lla.ıbı Bunu mUteakip davetliler yeme-eh p ğe çağınlmışlar ve kendilerine Da. Aa •ıS ol rüşşefekaiun meşhur pilavt, fa.sut 
ı. ye ve hoşa.f ı ikram edilmiştir· 

Yaşında Yemekten sonra davetlilere okul 

t 
gezdirilmiş, talebeler tarafından 

l 
(\'il bahçede spor gösterileri yapılmış 1 ~ Zıs_ı _4-~·-~~~-..,_.,_) ___________ _ ':{ u.. ve zeybek oyunu oynanmıştır· 

~ tahsil. çağın
bu90ll~i <;ocuklar 

biraları mavısın ilk Maltepe askeri lise-
haftasında çıkarılıyor sinde dünkü merasim 
HükOmef 40 O bin lira mukabilinde Bu seneki ınezunlardan iyi derece 
aldığı H · aded fabrika ve depodur alan~ara mükafatlar verHdi -Yalnız bira fabrika.sının bir senelik hasılatı [;";"'~~~~ 

mübayaa bedelini karşılamağa kafi gelecek ~ 

Inhisarlar idaresinin Ankara 
fabrikasında kışın imaline baş 
lanan biraların mühim bir kıs 
mının şehrimize gönderilmesi ü· 
zerine piyasada bu az alkolü l<: 
ki bollanmıştır. 

Fakat havalar ısınınca bu da 
ihtiyacı ka!'"Şılayama.yacaktır. Hü 
kumetçe satın alın&.n Bornonti 
fabrikasındaki yeni imalatın 
ilk partisinin mayısın ilk hafta 
sından itibaren piyasaya çıkanı· 
ması kararlaştırılmıştır. 

tına ilave ettikçe yazın en sıcak 
zamanlarda bile buhrana mc)
dan verilmiyeceği temin ediliyor. 

inhisarlar idaresi Bomonti şir 
ketinden satın aldığı tE>sisat me· 
yanında oıa.11 Izmirdeki bira fab · 
rikasını şimdilik işletmeğe lii· 
zum görmemcktedi:-. 

Bomonti şirketinden 400,000 
lira bedel mukabilinde alınaıı 
fabrika ve depoların sayısı 11 
dir. h ıstanbul vilayeti dahilinde 

Bomonti fabrikasının bu yıl 
çıkaracağı S milyon 600 bin litre 
bira Ankara fabrikasının gittik· 

,(Yaaaıı 1 nci~) • çe arttınlmakta c>lan istihsal~; 

sayın1 yapıldı 
Bunlar arasında Istanbul iz 

mir bira falırikalarında.n başk.ı. 
her iki şehirde gazoz ve buz fab· 
rikalan, buradaki rakı fabrikası, 

(Devamı 4 üncüde) 

---·--~·-

Maltepe llseel mezunlan dllnkU mera.simde liUkW DllJlı aö).Ierlerken' 
/ ~- -2 Dcide) 
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Pozoı elini uzattı: "Bu zavallı adama her ayma- Sinin takviyesi yk 1 
aş, bir ev, tütün, iyi şarap ve kanunuevvelde yata- d· a -r ,· ı•oc u ar 
ğın~ ısıtmak üzere iki veya üç can yoldaşı verilsin Bugün Cağaloğlu mm- l' ~ · 

takasında cereyan 
v 1nce ses mızrkalann sesini bile Bu ·· 1·sıa b ı ·ıayeıı· dah·ı,·nde 

Yolda, haziran güneşinin altın- bastırdı ve halk haykırdı: Elektrlk iş~~i!~::ırcsl, şehri- gun n u YI 1 
da, bir kafile yava~ yavaş ilerliyor, - Ya~sın kral Pozol! m1zc cereyan veren kablo tcsisn- sayım yapıldı 
bağırıp çağrışmalar ve musiki ~- Bu sırada mızıka Pozol mar~ı- tını mınta.ka mıntaka gözden geçl-
leri geliyordu. nı çalmağa halk da bir ağızdan rerek ıslah ve takviye etmeğe ka-

Jigliyo ve Taksi durdular. On- marşı söylemeğe başladı. rar vcrmi§tir· 
kt d .nl -.ı· Bu mn.ksntla bugün Cağa.loğlu !ara ,·etisen Pozol: Poıol marşı aya a ı em\.-uı. 

J - mınlakasındıı. 63.at 13.15 ten iti-
- Bu kalabalık da ne? dedi. Telaşlı hareketli bir zat, alayı bir baren 16 ya kadar cereyan kesl-
Jigliyo c.evap verdi: yarım daire ~klinde topladı. Kra- !erek icab eden fenni ameliyat ya-
- Sanıyorum ki Trifem, btiyük lı da, yolun en gölgelik yerinde a- pıla.caktır. 

kralına şahane bir istikbal hazırlı- leHlcele hazırlanmı5 kürsü gibi bir Bunu miiteakip diğer mıntaka -
lardn clıı ayni eekilde ıslahata de. '-'Or. yere götürdü. 

J vam edilecektir· 
- Nasıl? Bir istilobal mi? Fakat Filis orada kendisi için bir yer Şehrimizin elektrik sarfiyatı 

ben gizli bir seyahate yapıyorum. bulamayınca gülerek küçük bir günde 35.000 kilovat tutmaktadır· 
Tacım başımda olduğuna göre sc- yastık üzerine oturdu. Bir gün ev- Silfi.htarağa fabrikasına konulan 
yahatimi tam manasile mütenekki- Yelkinc nazaran çok daha az kıs· son teslııaUa istihsalAt günde 70 

bin kilovata çıkanlnblleceğinden 
rane yapmad1msa da kimseye de kanç olan Diyarı da onun gibi yap- §imdilik fabrikanın daha. ziyade ge-
habcr vermedim ve şimdi gördük- tı. Pozol da tegckkür makamında nL:ılctilmesine lilzum görillmUyor. 
Jerime şaşıyorum. kollarını açıp başını iğerek tahta 

- Trif em saraydan yedi kilo- oturdu. 
metre mesafededir. Bisikletle bu Heyhat! O gün resmi hitabetin 
mesafe bir çeyrek saatte katedilir. semavi bir flfet gibi kabul edil
Bütün §ehir halkı, hareketinizi dün mek ıaz1mgeleceğini tahmin edi
üğleden evvel haber aldı ve samimi yordu. 
muhteşem •bir istikbal merasımı ~utuklann ilki halktan biri ta-
hazırlamak için bol bol vakit bul- rafından irat edildi: 

du. - Majeste, biz serseriler. kulü-
Pozo1 mırıldandı : hesiz adamlar sizi çok seviyoruz. 
- Ne yapalım, tevekkül göste- Trif ernde bizi bir duvar kenarında 

receğiz. Başımıza gelenltri güler yeya park srralarından birine uyu
yü.zle kar§ıhyalım. Me;lıur olmak mak için uzanmış buldukları za
ağır bir yüktür, ona kar~ı gelme- man, zengin olmadığımız sebebi-
ğc çalışmak çdgmlık olur. le cezalan.dınnak üzere hapishane-

• * ııı ye göndermiyorlar. 

Yolun gölgeli bir yerinde alayın Ekmek almak için ancak beş 
bastarafı kraldan altı adım mesa- kuruşumuz olduğu zamanlar ka
f ede durdu. nun bizi pantalon almak üzere blr 

Alayın bu kısmı, uzun kuyruklu lira çılmağa icbar etmiyor. 

beyaz Arap kısraklanna binm~ Beş param·-: olmadığı zaman i
•enç kızlardan müteşekkildi. U- sc kralın fırınlarına gidip karnımı
•. un siyah saçlarına ~ekayik çiçek- zı doyurabiliyoruz. 
ler~ t.a1cmıŞH''ırai. 1.!:smer bacakları, Yaşamamıza be.S çıkannıyan 
hayvanlatıh beyaz tüyleri üzerin- kimse!ere kar§I bir şey yapmadık
de daha esmer görünüyor. küçücük ça serseri olmak ve açlıktan ölme
ayaklan, ne eğer ne de özcngi ol- mek hakkına malikiz. 

duğu için, aşağıya sarkıyordu. Bu ancak bizim memleketimizde 
Birer cllerile dizginleri tutuyo~ görülebilir. Kral Pozol çok iyi bir 

!ar, öteki eUerile de birer bambu adamdır. 
ta51yorlard1. Bu ka..•1n5lann ikisi- Pozol elini uzattı: 
nin ucunda gerili bir ipekten bir _ Bu nutuk hoşumau gitti. B 
levhada şu kelimeler yazılı bulunu- zavallı adama her ay maa5, oır 
,·ordu.: ev. tütün, iyi şarap ve kinunuev-
• Yaşasın sevgili kralımız Pozol! velde yatağını ısıtmak üzere iki ve 

Biraz daha geride başka diğer ya üç can yolda§ı verilsin. 
genç kızın tuttuğu ikinci bir lev- Onun göstereceği on iki serseri· 
hada ise şunlar okunuyordu: ye de ayni şeyler verilsin. 

Trif cm mcsıtttur! Masraflarını ben üzerime alıyo-

Bunları üçüncü bir çift, şu lev
ha ile takip ediyordu: 

Trif cm minnettardır! 

Daha geride başlarında çiçek 
sepetleri taşıyan kadınlar geliyor
du. Bunların etrafında mızıka, mı
zdmdan sonra ise bc;-azlar giyin
miş olan §ehir ileri gelenleri var
dı. 

En geri kalabalık bir halk küt
lesi ilerlemekteydi. 

Filis eli çenesinde: 
- Ah ne güzel, ne güzel! dedi. 

Bütün bunlar bizim için mi? Bi
zim itcimiz için değil mi? Evlen· 
mcm dola}'ISile bir bayram mı? 

Pozol cevap verdi: 
- Evet, iyi keşfettin. 
Bunun üzerine Filis ha}kırdı: 

- Yaşasın Trifemliler! 

Jıt~OO VS' 4.llUH iK/ 
ft:iN SONRR 8UIM041'1 
QV~ıLıvc>Ju.q 4 •• ·SİZ 
De H4'2ıR ouıw 
_.. 8.llA'ALıM••' 

rum, çocukları olursa maaşlarım 

iki misli yapacağını. 
Diğer bütün serseriler de bir a

raya toplansın ve her birine birer 
altın tevzi edilsin. Sevgili Trifem 
~hrime neşe ile giri5im dolayısile 
bu hediyem olsun. 

Halk alkı5ladı. 

Bir ba~a hatip ilerledi: 
- Majeste. dedi. Biz küçük es

naf size minnettanz. Zira bizi ra
hat bırakıyorsunuz, biz de canımı· 
ıın istediğini istediğimiz gibi satı
yoruz. 

HükCı.mct namına hiç kimse dük 
kfi.nlarımıza ginnek hakkına malik 
değildir. Kibritlerimiz, cıgaralan
mız, hatta iskambil kftğıtlamnız 
hiçbir damga taşımıyor. 

(Devamı var) 

--u----

Edirnekapı 
surlarında 

Hüveyieti meçhul bir 
kadın düşerek öldü 

DUn Edinıekapı 8urları haricin
de dol~anlar sur dibinde taşlar a. 
rasında bir kadının inlemekte ol
duğunu görmUşler ve yanma yak
laşınca kadının başından ağır su
rette yaralı olduğunu anlamışlar
dır. 

Hemen Ha.seki hıı.st.nneslne gö_ 
tilrillmek istenin yaralı kadın an -
cak: 
''- Duvardan geçerken dUştilm· 

Diyebilmiş ve ba§ka hiçbir !}ey 
söyliyemeden ölmüetUr. 

Adliye doktoru Enver Karan 
kadının cesedini muayene ederek 
defnine ruhsat vermiş, fakat hüvi
yetinin te.sbitl için morga kaldırıl
mıştır· 

Zabıta ve müdd~iumumilik tah
ltikata ehemmiyetle demm etmek. 
tewrler. 

Şehrimizdeki 
Erzincan 

f elaketzeleri 
1500 kişiden 20 si 
memleketine döndü 
~hrimizde yerleştirilen Erzin· 

can zelzele feJaketzedelerinden 
istiyenlerin ziraat işlerilc meşgul 
olmalarını temin etmek üzere 
hükfunetin yardımile eski yerleri 
ne dönebilecekleri alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Fakat burada bulunan 1500 
felaketzededen şimdilik ancak 
20 si hükumetin bu kararından 
istifade ederek Erzincan nunta -
kasına gitmi§, diğerleri burada 
kalmı§lardır. 

Gidenlerin yol masrafları ve 
iskanları hükumetçe temin1 olun. 
muştur. 

Kalanlara da, nüfus başına es.. 
kisi gibi ayda dokuzar lira iaşe 
bedeli, ayrıca mesken ve mahru
kat bedelleri verilmektedir. 

Anlaşıldığına göre, bunlar 
İstanbulda oturmağı tercih edi
yorlar ve yerlerine dönmek için 
Erzincanın imar edilmesini bek • 
liyorlar. ----o----

Şişli Kızılay şubesi 
açıldı 

Şişlide yrnl ynpılan mzılay ~ubesi 
dlln vali LQtfi Kırdar tarafından a
çılmı, ve derhnl faaliyete ba§lamııtır. 
Merasimde birçok mllmtaz daveUller 
bulunmuş, nutuklar söylenmiş ve 
ıubenJn takip edecetl gayelc.>r . izah 
eıillml~tlr. 

Bu sabah lstanbul vilayeti da
hilindeki ilk mektep çocuklannın 
sayımı yapılmıştır. 

Her eve m:ıhallc mUmessillcri 
ve bekçiler tarafından dağ!tı
lan bültenler saat onda toplan
mıştır. Sayımı vali muavini Ha
lUk Nihadm riyasetindeki ilk 
tedrisat müfctti~leri idare etmiş · 
!erdir. 

Köylerde okuma çağındaki ço
cukları tesbit işi de tahrir usulü
ne göre ynpılmı§, muallimler, 

köy katipleri, kaymakam ve na· 
hiye müdürlerinin ta.vzü etttiği 
memurlar köy evlerini yer yer 
dolaşarak çocuktan yazm!.flat 
dır. 

Tesbit ameliyesinde verilen va
zifeyi kabı.ıl etmeyenler, ihmali, 
alakasızlığı görülenler, muhale· 
fet gösterenler ve yanlış ma1ft· 
mat verenler tecziye edilecekler· 
dir. 
Sayım neticesi birkaç güne 

kadar ilin edilecektir. 

Maltepe askeri lise
sinde dünkü merasını 

Bu seneki mezunlardan iyi derece 
alanlara mükafatlar verildi 

Maltepe Askeri lisesinin bu s~
neki mezunlarına mükafat tev
zii ve ayrılık merasimi dün öğ
leden sonra Ma!tepedeki mck· 
tepte vali ve belediye reisi Lütti 
Kıidar, tstanbul komutanı gene
ral Ishak, askeri liseler müfetti
§İ general Adil Türer ve kalaba· 
lık bir davetli kütlesinin iştiraki 
le yapılmıştır. 

Her sene ordumuza kudretli, 
bilgili, disiplinli yüzlE:rce genı; 
hazırlayan Maltepe Askeri lisesi 
bu sene de 300 mezun vermiştir. 

Dünkü merasim, mektebin ö· 
ntinde sıralanmıs talebenin ıs
tan bul komutanının tefti~ile 
başlamış, gcçitresmi yapıldıktan 
sonra. nıektt-p komutanı kurmıı.y 
alb:ıy Yakup Gürkaynak talebele 
re hitaben heyecanlı bir nutuk 
vermiştir. 

Komutan nutkunda talebeyi 
tebrik etmış, onlann Tilrk ordu
suna liyık birer kahraman ola 

tan ve muallimlerine tcşekürlc
rini bildirmiştir. 

Hazır bulunanlar da heyecanlı 
bir hava yaratan ve göğüslerinı 
kabartan nutuklar çok alkışlan
mıştır. Bundan sonra. lstanbul 
komutanı Tuhak mükafatları da· 
ğıtmış mektebi birinci olarak bi· 
tiren Agah Şan'a bir altın saat 
ve bir kitap, ikinci Salın Altu· 
ran'a bir sa.at, üçilncU SUreyayn 
da bir kitap vermiştir. 

lngilizce almanca ve franaızca 
lisanlanndan birinciliği kazanan· 
lam. birer kitap, edebiyat kumu 
birincisi Bedrettin Yıldırıma. da. 
Omcr Seyfetinin bir kitabı hedi· 
ye edilmiş ve müteakiben mek· 
tep salonunda spor gösterileri 
yapılmıştır. 

Davetliler hazırlanan büfede 
izaz edilmiş ve kendilerine aske
ri liseler bakında bir film gös· 
terildikten sonra merasime niha. 
yet verilmiştir. 

caklarında,ı şüphesini bırakmadı- KULELi LiSESiNDEKi 
ğını söylerni§tir. Mezun talebe· MERASI M 
den Lütfi d~ bir hitabede buıu· ı Kuleli Askeri lisesi mezunla· 
narak bu sevinçli günde arkado.ş- nnın mükafat tevzü ve ayrılma 
lannın hissiyatına tercüman 01· 1 merasimi de bugUn öğleden son· 
muş, kendilerini yetiştiren komu· ra yapılacaktır. 

• Çocuk haftası bUtün yurtta ne
şeyle devam ediyor. Dün aktıam ıeh
remlnl halkevi tarafından bir balo 
verilmlotir. Bugün de GUlbane parkm 
da Emfnönil çocuk esirgeme kuru
mu ta.rafmdan çocuklar& muhtelif eğ· 
lenceler tertip edilmiştir. 

• Kocaamı yoğurda karıştırdığı ze
hirle öldU.rmeğe teşcbbUa ettltf iddi
a.sile birinci ağır cezada. muhakeme 
edilen, Çatalcalı Zehranm duru~muı 
dUn bltm~, hakkında kA.tl delll bulun· 
madığı için beraetlne karar verllml§· 
tir. 

• Darl.l§tefnJ{anın 67 inci yıJdönU
mU münasebetlle okulun lt'atihtekl bi
nasında bugUn bir toplantı yapıla

caklır. 

• Afrodlt davası sırasında '•Genç
lik.,. mecmua.smda çıkan bir karika· 
tur yUzUnrlen mecmuanm sahibi !. 
Orhon hapis cezasına mahkum cdll
mL~ti. 1. Orhon kararı temyiz etmek 
Uzcre Temyiz mahkemesi dördUncU 
ce;ı:a datrcsı.no mUracaat etnıııUr. 

• Fındık lhracatçılan ve zahlrcci
ler lıirer birlik kural:aklardır. 

' üc;UncU umumi mUtettış vekili 
Burhan Teker, Ağrıya gitmiştir. 

Kapah ~arşının 
tamırı 

Vali biran evvel baş
lanmasını emretti 

Vali Lfı.tfi Kırdar dün kapalı 
çarşıda teftişte bulunmuştur. Çar
fl ötedenberl esua.fm şikayet mev
zuu olduğu için esnaf bu ziya.ret. 
ten bir~ok şeyler Um.it etmektedir· 
Netekim vali aynlan elli bin lira
lık tahsi.satia tamirat i§inln bir an 
evvel başlamasını nıühendi9lere 
emret.miljtir· 

Vali müteakiben Eminönü Hal
kevine bağlı olarak in~ edilen 
spor salonu binasını gezmiştir· 

İngiliz gemi tezgahları
nın bir mümessili geldi 

İngilterede yaptırılacak 11 va
purumuzun inıaaı işini üzerine 
almağı kabul eden Suvan Hun
ter firmasının bir mümessili dün 
Londra.dan gelmiş ve akşam tre. 
nile Ankaraya. gitmittir. 

Gemilerin teslim müddeti me. 
selesinin bu dcfaki temaslarda 
hallediJeceği umuluyor. 
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• 
~ IFll <dl ır c§l <dl Ü v (Q) ır lk Ü : 

aları uvducmadır 

At •.. ,ta! 
Çocukla nmız: 
- Cız! 
-Bom! 
- Hap! 
Gibi bir heceli telaffuzhrla bL 

ze maksatlarını anlatarak büyüyüp 
dururlarken: 

- Baba! 

- Ay çocuğumu araba, beygir 
çiğnemesin! .. 

- Ay köpek ısırmıı.sm ! 
Mrrakile bakıp duran ana, so -

kak tesirlerinden tamamiyle gafil 
olduğu halde yanusunun günden 
güne dile gelınektc olduğunu, fa
kat söyledikleri arasında inisafir 
yanında söylenmez ( ! ) !ieyler de 
bulunduğunu farkeder· 

)~tı h 
•}1,c aıyte lakayt 

l lek agı ısrarla 
'' ~'7 "arlanıyor 
~r' (A.A) 
\ C 1>'0r· · - Havas a. 

t • 
(it a.ıı.di bi 
ı.ıı~Ya.ıı.t11 r nutuk irat e
~ ha.tırıa.t gayri muharip 
~I r!ııırıa ınış ve Avrupa 
~}'a a ~ İtalyanın la.. 

caı:nnı .. 1 . 
~ "'' soy emış-
t t~tısor 

t..~qiıı. ıniye d" k .·n tııer· onere 
~~~la b~nden ve faşizm 
h~ töbı setmiş ve ne _ 
:."'il ~ e dcnu . 

~.::"il. "cc:· • ~tlr: 
~ttir lıcsı Musoliniye ... 

Alman hariciye nazırı ardı sıra: 

-Yuva! 
Gibi iki he.celilere geçtiler mi 

Dördlincü, beşinci yaşlar, bu ne. 
vi l'lile çocuklarının sokak başı, ö
teki sokak, yandaki l'IOkak alemlf
rini coşturur··· Anıı bu yaşlarda 
dakika başına aramaz... Bir hissi 
tabii ıle: 

Norveç harbinin mesuliyetini 
müttefiklere yüklemeğe çalıştı 

Müttefikler çok daha evvelden Norveçi istilaya 
hazırlanmışlar da Almanya buna mani olmuşmuş ! 

- At .. tfı! 

Yani (sokak) hemen kendi ken_ 
diliğindcn dillerinin ucuna gelir· 
(At .. tii) dan sonra ağlama, hay
kırma, tepinme, çırpınma daha zi. 
yadc kuvvet alır, kendisini kaldı
rıp kucaktan atma, yüze, göze, sa
ça pençe atma, hatta ısırma bile 
z'yadeleşir. Minimini damakları. 

ona birtakım yeni şekiller göste_ 
ren, bambaşka sesler işittiren bu 
(at •. ta) nın ev içi olmadığım bi -
Jir. 

- Bu vakıtlar acıkırdı, susardı, 
gelmedi! vehmile pencereden, ka. 
pıdan çağırır ... (at .. ta!) mcdliıllük. 
ten kurtulur, artık ı:okak sokak. 
tır ! Çocuğun boyu büyüdükçe so. 
kağın boyu da uzar. Bazan isimle· 
ri bile değişir: Arka sokak, aşağı 

,sokak··· Yukarıki sokak··· (Ali) ıc. 
rin sokağı, (Veli) !erin flOkağı ... 
olur. 

ParUı, 2S - Alınan hariciye nazırı 
fon Rlbentrop dUn saat on dliı"t bu
çukta Berlinde Ba§veki'ı.lct binasında 

ecnebi elçillkler erktı.nı ve ecnebi ga
zeteciler önünde uzun uzadıya beya
natta bulunarak Sltandinavya hlldisc
lerinin mesuliyc,Uni bir takım "vesi
kalar !,.la. mUtte.lklere yüklemeğe 

çalııımıştır. I-'on Rl'bcnlrop ezcilmle 
1unlar1 söylemiştir: 

•'- Sizleri burıı.yo., Alman hükO.
metlnce dünya e!ki'ı.rıumumlyesl için 
en btiyilk ehemmiyeti haiz görülen 
bir seri siyasi vesikayı bizzıı.t. takdim 
etmek Uzere, davet eyledim. 

Bu vesikalar hakkında, Alman hU
ld'ımeti adına şu beyanatta bulunaca
g-ım: 

Garpta Alman seddlne karşı dotru
dan doğruya bir hücumun iınkfinsız 

olduğu kabul edildikten ve Almanya.
ya karşı İngiliz ve Fransız zimam
darları bratmdan Heri ııilrU!en Polon
yalı müttefik muvaf!aklyetslzllğe uğ
radıktan s~, navmida.ne bir aurctte 
Almanyanm bakkmdan gelebilmek i
çin yeni "'f1nkıuırir afaŞtiPılınayıf' baı
lanmıııtır. 1ı,ıte bu suretle harp aahn&
ıinin genlşletllmesl, garp devletlerinin 
ılyast ve askeri direksiyonunun esas 
dUşUnceslni teşkil etmiştir. Bu sebeb
lerden dolayı bu senenin başındnnbc
rl, İngiltere ve Fransa, biltUn vasıta
larla, bitarafları kavı;anın içine çeke
rek, harp sahnesini başka tarafa gö
türmeye gayret etmektedir. 

Alman kıtalarmın Norveçtc ele 
geçirdikleri vesikalar • ki bunlar
dan milntehab ufak bir k1.'3mı bu
gün neşredilmektedir - İngiliz ve 
J.."'ransızlarm Skandinavyada milda
halelerini nekadar geniş mikyasta 
hazırlamış olduklarını yeniden is • 
pat eylemektedir· Narvikte elde 
edilen vesikalar, İngiliz Entellicens 
servisinin Norveçtcki faaliyetini 
geniş surette göstermektedir· 

Entellicens Servis, Norveç sa -
hilleri boyunca limanlarda, Oslodıı. 
ve dahildeki şehirlerde casusluk 
yapmış ve İngiliz - Fransız seferi 
ku\'Vetlerinin ihracı ile Norveçin 
~galini hazırlamıştır. Burada gö • 
rülüyor ki, İngiliz Entcllicens ser
visi, Norveç hükumetinin çok za. 
mandanberi İngilizlerle gizli an • 
!aşma halinde bulunmasına rnı;
men gerek .ihracın gerek harekat 
planının bütün tafsilatını sistema
tik bir surette hazırlamıştır. 8 şu
batta Oslodaki deniz ata,rıcmilitc • 
tinin bir raporu da İngiliz ve l"ran. 
sız hükümetlerinin, seferi kuvvet 
yollanması bahsinde Sov·yetler Bir 
liğino karşı Finlindiyaya yardımı 
kale almadıklarını ispat ediyor· 

Ataşe, ihraç için lüzumlu bütün 
malumatı, Finlandiyaya nakliyat 
bchanesile mahalli Norveç makam
larından aldığını söylemiştir· 

Daha o zaman Alınan hükumeti
nin elinde bulunan ve bilahare it
mam olunan malzemeler sebebilc, 
bu hususta ~ağıdaki beyanatta 
bulunmam icab eder: 

1 - Alman hlikümetinin mutta. 
1i bulunduğu bütiln haberlerden ve 
vesikalardan şu cihet sarih suret
te tebarüz etmektedir ki lsveç hü
kümeti, ;.er ne paha.sına olursa 
olsun. ..ıitaraflığını muhafaza ar -
zusuudadır ve şimdiye kadar bu
nun aksini düşündürebilecek hiç • 
bir şey yapmamıştır· 

2 - Alman hükumeti şura.cıtnt 
bugün neşredilecek vesikalarla is
pat ederek müşahede eyler ki es
ki Norveç hükflmcti, yalnız harbin 
~cnüılemcsini müsamaha ile karşı
l:ımaya değil, fakat lüzumu takdi
rinuc faal surette harbe iştimko 
ve hatta müzaherete h:ızır bulun • 
m:ıktaydı. 

Vesikalardan ve ezcümle Nor • 
vecte Alman kıtAlarınm müsadere 

ettiği evraktan şu cihet sarih su
rette meydana çıkmaktadır ki, İn
giliz casusluğuna Norveçte merke
zi \"e mahalli makamlar genLş su. 
rette müsamaha etmiş ve bundan 
başka birçok Norveç mahfilleri, ez. 
cümle Norveç bahriyesi bu 1ngiUz 
faaliyetine geniş surette milza.he
ret eykmiştir· 

Norveç hükümetinin 2 martta 
Osloda Başvekil nezdinde yaptığı 
bir toplantı hakkındaki raporda, 
çok evYelden Norveçin İngiltere ve 
Fransayla harbe girmek niyetini 
göstnmektedir· 

8 nisandan birkaç gün evvel 
Alman hükfırmti şurasını öğren
miştir ki, İngiliz ve Fransız hiL 
kumetleri 8 nisandan itibaren 
İskandinavya karasularındaki 
hükümranlığı yok telakki etlerek 
muayyen harekete başlıyacaklar -
dır. Bu hal, tehdit eden bir 
tehlike hislerini fazlalaştırmıştır. , 
Bunun üzerine Führer muhasım. 
lann Alman hükılmetinin haber 
aldığı niyetlerini kuvveden fiile 
çıkarmaya teşebbüsleri takdirin -
de derhal müdahalede bulunmak 
üzere Alman filosunun derhal 
hareketini emretmiştir. 

Filhakika, 8 nisanda Alman tL 
caret seyrisefainine mani olmak 
istediğini söyliyerek, İngiltere, 
Norveç karasularının maynlan. 
masını bildirmiştir. Fakat hakL 
katte, Norveç limanlarına konan 
maynlar, o dakikada şimal deni
zinde ilerlemekte bulunan seferi 
kuvvetin ihracını temin eyliye_ 
cekti. 

çin işgalini çoktanberi hazırla· 
mı~lardı. 

2 - Norveç hükumeti, bu ni· 
yetinden haberdardı. 

3 - Isveçin aksine, Norveç 
hükiımeti, bu niyete iştirak' et
mekteydi ve lüzumu takdirinde, 
esasen sonunda olduğu gibi, In
giltere ve Fransa ile birlikte 
harbe iştiraka hazır bulunuyor· 
tlu. 
4- Yalnız, birçok saat ara ile 

Almanyanın müdahalesi, Ingiliz 
hareketini muvaffakıyetsizliğe 
uğratmıştır. 

5 - Ingiltere ve Fransanın 
bilahare yaptıkları beyanat y:ı.
landır." 

Von Rib.:-ntrop'un bu beya.nntı, 
bütün Alman radyoları tarafın· 
dan neşredilmiştir. 

iDDiALAR VE VESiKALAR 
UYDURMADIR 

Londra, 28 - Alman hariciye 
nazırı Von Ribcntropun dünkü 
bcyanntmdn. hakikatleri tahrif 
etmesi, Nazi propaganda usülle· 
rlni pek iyi bilen Londra ve Pa
riste ha}Tet uyandırmamıştır. 
Alman nazırının iddiaları baş -
tan başa uydurma olduğu bildiri
liyor. Diğer taraftan nazırın be
yanatında Danimarkanın islili\: 
sını haklı göstermeğe çalışması 
şayanı dikkat görülüyor. Dani· 
marka Von Ribentrop tarafın
dan bahscdilmeğe bile layık gö· 
rülmemişlir. 

İngiliz hava nazırı dün gece 
söylediği bi~ nutukta Alman n·a
zırmın iddialarını çürütmüştür. 

Eski cumbalr evler, yalnız ba
şına hem evinin işini görecek, hem 
de çocuğuna bakacak analar için 
ne kadar münasipti? Kadıncağız 
ölçcr, biçer, cumbaya göre bir min
der yapar, 1ı? göreceği sıralarda 
toramanrnı bunun içine tıkar, o -
yalardı· Yahut kapıdan girince 
ocağı olan evlerde çarşıdan otu -
raklı, önü bir değnek parça.sile a.. 
çılıp kapanır bir se.ndalye edinir, 
miniminiyi bcsmelesile oturtur, 
yarı açık kapının önüne sürüp bı· 
rakır, yemeğini, ona laf atArak, 
ikido birde bakarak, pişirip kota -
rırdı· 

Çocuk bilhas.cıa bu kapı önü &le. 
minde kedi geldiğini: 

-Mav! 
Köpek yalıyacRğınr - Ani ince 

bir çığlıkla beraber - : 
-Hnv! 
Meme istediğini: 
- ·Mem! 
Elindeki ekmek kabuğı: parça ~ 

sınr düşürdüğünü, derhal ağlaya 
ağlaya: 

- Mamam! 
Hecelerilc anlatır, uykuı::u gel. 

diğini de sızlanıp teprenmesile, a
nası içeriye alır almaz esneyip 
göğsüne başını atarak aranmasile 
ortaya kor! Fakat ekseriya işitiL 
di~i üzC're ana.sının ninnileri ara
sında da: 

- At .. ta! .. 
Diye sayıkladığı olur· 
İşte aile meseleleri arMında çoı.

cuğun istikbal terbiyesi hemen 
hemen bu (at .. ta) ya tabi vo bağ. 
lıdrr. 

Günün birindc çocuk, dediği y~ 
pılmadığın_r görünce veya durup 
d?trurken ağzından müstehcen bir 

Bulgarl.standa kelime veya medlulünü fırlattı mı 
ana birdenbire şa.~ırır: 

talime çag"' ırılanlar Diy:-~a~~;~~~~~~;. ç~:~:~i 
çocuk bunu öğreneli hayli olmuş-

Sofya, 27 (A.A.) - D. N. B. tur! .. Hatta arzettiğim cumba ve. 
ajansı bildiriyor: ya. sandalya alemlerinde temaşa i-

Bulgar harbiye nezareti şimdi· le meşgulken! .. 
ye kadar askeri talim görmemi~ Toraman, biraz daha büyüyüp de 
olarları mayıstan itibaren 60 gü ı kapı önünde komşu çocuklarile oy
liik l'ir asked talim devresi ge- J nıyacak ç:ı~a geldi mi, dakika baeı 
çirmef c davet etmektedir. nn kapıdan, pencereden: 

Stavengeri, Bergeni, Trond. 
heimi ve Narviki işgal edecek O

lan İngiliz kıtaları 8 nisanda yol 
da bulunuyordu. İngiliz amiral -
lığı, o zaman Alınan deniz kuv _ 
vetler~nin şimal denizinde oldu. 
ğunu öğrendi. Amirallık dairesi, 
bunu İngiliz ihrac hareketi ile 
alakadar gördü, nakliye gemile _ 
rini geri çağırdı veya çağırmağa 
teşebbüs etti ve derhal Alman 
filosu ile muharebe temasına gir
miye çalıştı. Fakat buna rağmen 
bütün nakliye gemilerini geri aL 
maya muvaffak olamadı. Alman 
bombardıman tayyareleri, bu 
nakliye gemilerinden bazdarını 
buldular ve tahrip ettiler. ~--••••••••••••••••••••••••ı 

9 nisan sabahı yapılan Alman , Dünya gülüyor ... El:{lenlyor ... Dans c<liyor. 
mukabil hareketi, Norveç sahil - ı Amerikanın Jianntlı Artisti 
]erine İngiliz • Fransz ihracına 
mani olmak icin tam zamanında Fred Astaire - Güzel Joan F ontaine 
yapıldı. İngili~ ve Fransız zimam İle Çevirdiği I•'ransızca Sözlii 
darlan, İskandinavya arazisinin 
işgali hakkındaki projelerinin 
muvaffakıyetsizliğini anlayınca, 
Çemberlayn, Çörçil, Halifaks ve 
Reyno, halk karşısında mütehey
yiç vaziyetlerini takındılar ve 
konulan maynlardan baska İs. 
kandinavya arazisinde katiyyen 
hiçbir harekette bulunmak niyet
leri olmadığım temin ederek AL 
manyaya karşı ağır ithamlarda 
bulundular. 

DANSIN ZAFERi 
Filminde ... Snnntin şeref ufuklarında ... Sürprizlerin esrarr 
knynnklnrında ... Aşkm·sonsuz semasında. 1u:ııyor ... Giilmek .. 

I~ğ'lcnmck ... Heyecanla titremek lstiyrnler 

Buglin (.J A L E Sinemasına koşun 
İlaveten: MlKI ve Paramunt Jurnal ·------------------

Bahçe, sofa oyunları artık tat 
\'ermez. Evde : 

- Sokağa çtkacağnn ! 
- Çıkmıyacaksın ! 

1 
Nidaları yükselir ... 
- Yine sokağa kaçtı!· 
- Dur ben seni babana royli • 

yeyim ... 
- Akşam olsun da, görürsün 

sen! .. 
- Ben sana sokağa gitme de -

miyor muyum? 
Çat pat hayır etmez olur ... Çün

kü sokak sokaktır! Leyli mektep. 
ler bile alışmış bir çocuğa (sokak)ı 
pek güçlükle unutturmaktadır. Da
ha doğrusu bu zevki bir müdet için 
tevki! etmektedir. Tatil günlerin
de çocıık, sokaktan lıa§ka bir §ey 
düşünmüyor! 

Ne yapmalı:' .. . Çocuk evde mah_ 
bus mu kalmalı? Dizim te§rih et
mek istediğimiz dava, aile terbi -
yelerinl, mektep terbiyelerini mah. 
veden sokak lılemlerine aittir. So· 
kaklarımızm bugünkü hali pek zi
yade dikkat çeker. Bizde evlerde. 
,ki ahlaki seyyielerle hariçteki ah
laksızlıklar meydanlardan piyasa 
mahallerinden arttıkça aokaklara 
taksim olunmaktadıl' Çocuk, en 
çirkin temaslar& ekseriya. burada 
tesadüf etmekte, etı çirkin sözleri 
bum.da işitmekte, dövüşme, sövil§
me gibi söz ve fiillere ait harekeL 
1erle sirkat ve emsali manevrala • 
nn başlangıcın:ı hemen hemen bu 
rada ahşmaktadır. 

Eski zabıta memurları - pek 
haklı olarak _ köşede, bucakta a
çılmı,ıı, dar, kuytu, boş kahvemsi ba 
rakaları, dükkanları kapattırır -
!ardı. Vaktile (macun çevirme) den 
başhyan çocuk kumarlarile bakır, 
demir, eski kundura, fes ağırlığın. 
ca tebdil edilen leblebi muadele
sinden azan hanede baba, anab::ıba 
kesesinden para çalma, bıçak, ça
tal aşırıp satma no\'inden olan 
hırsızlıklar da alelekser bu tUrlli 
kah\•c \'e barakalarda tamamlanır. 
Guya buraları bilii.hara büyük bU
yi.ik ahl:iksızlıklara yol açan mem
nu fiiller~n (depo) ları imiş gibi 
çocuk bir kere dadandı mı •'mek· 
tepten kaçma", "evden yükte ha. 
fif bahada ağır §eyler aşırma.'', 
"şunun bunun cebinden önünden 
ardından l!Czdirmeden para ede -
cek şeyleri kaldırma" talimlerini 
öğrenir. Ya:1i bunlarda kumar, 
sirkat, yankesicilik beraber baş -
lardt·· Çakı, sustalı, ekmek bıçağı, 
demirli, şlşli baston ... tabanca ... bu 
fiillerin mütemmimatındandır. Bun 
lar dcrh:ıl bulunur, bele, cebe so. 
kulur, koltuk nltına asılırdı· Şimdi
ler bütiin içtimai sey);eıer mey
danda dunıyor· Sokaklar geni~lo • 
dikçe bizim de yüreklerimiz ge -
nişliyor. Bütün z:ımano çocukları 
sokaklara dökülmüş ... 

Ahmet Rasim Alman hükumeti namına ve 
bilhassa hakikat ve hak namına 
şimdi sizlere, Ingiliz ve Fransız 
zimamdarlarının teminatlarını 
yalandan ibaret olduğunu göste· 
ren yesikaları vereceğim.,, 

~•nugiin MELEK'te 2 saat eğlence - zc,·k - !\efe liahkah:ısı. 

VESiKALAR 

Von Ribentrop, bunu mütca.· 
kip, vesikaları göstermiştir. 

Von Ribcntrop bu vesikaları 
gösterdikten sonra da demiştir 
ki: 

"- R~r seri neşriyat iJe, Al
man hilkumcti, naşağıdaki hu· 
susları isb:ı.t eden vesikaları ve· 
recektir: 
1- Jnı?ilt.ere ve F_ra.nsa..,Norva-

Züğürt Mil1Joner 
İhtişamlı vo zengin Rahneler içerisinde geçen b!r film. 

nn~ roll~r<k: ,J,\NE'r G.\Y~"Olt - PAUf;ETTN GODD.\RD - DOUGf;AS l•' • .\1HRA1'"KS Jr. 

Ayrıca: METRO JURNAL - En son havadisler. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı m::ıtine 

--------------------------------------·· 
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Müttefiklerin harp 
konseyi 

dün toplandı 
Yakın bir zaınanda çıkabilecek 
n1uhtelif ıneseleler tetkik edildi 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz Sir Edmund İronside refakat ey
başvekfüet binasında toplanan ]emiştir. 

yüksek harp konseyinin içtimar- Müzakerelere ayni zamanda 
m müteakip, bu akşam aşağıdaki Norveç ve Polonya hükfımetlerL 
teblig neşredilmiştir: nin Londradaki mümessilleri de 

"Yüksek harp konseyi, bugün iştirak eylemiştir. 

Londrada dokuzuncu içtimaını Bu hafta başında Pariste vu. 
a.kdetmiştir. kuagelen içt;maın devamını teş -

Bu konsey iıctirnarnda, Fransa- k:l cclen lıu toplantı, bugün sa -
yı başvekil ve hariciye nazırı at 14,30 da İngiliz ba~vckalet 
Reyno ile Campinchi ve Lorent dairesinde yapılmı~tır. 
Eynac temsil eylemis ve bu mü-
messillerc Fransanın Londra Kısa bir toplantıda, konsey, 
büyük elcisi Corbin, general Ga_ h .• p vaziyetinin doğurduğu bir 
melin, aO";iral Darlan ve general l çok meseleleri ittifakla. ~al~et. 
:Villemen refakat eylemiştir. miştir. Kon~ey, yakın bır .ıstık -

İngiltereyi, Çemberlayn, Hali-ı balde, çıkabılec7k muh~ehf me
faks, Çörçil, Stanley, Hore teID- seleleri de tetlcık eylem1~. ~e bu 
ııil etmiş ve kendilerine Sir A. meselelere. karşı koymak ıçı~ ta
lcksandr Cadogan, Sir Cyril savvur edılen ~e~bırlerden kay -
Neval, amiral Dudley Pound, dımalumat ctmıştır ... 

Başvekil 
(Bat tarafı 1 incide) 

curan halk, başvekilimizi alkış
Iarnış ve samimi tezahürat yap. 
ınışttr. Başvekil doğruca bez 'c 
fiıtün fabrikalarına giderek ~ki 
uat kadar tetkiklerde bulunmuş
lardır. 

Başvekilimiz saat 20 de Elazı. 
J~ har~ket edeceklerdir. 

Avukatların 
toplantısı 

(Batla rafı 1 inci<k) 
kAnsızlı~mı işaret t>derck: 
''- Hı\ll davacı ile dn\'a edilenin 

ıııı.ğdıı. mı solda mı oturacağı te~lt 
"edllememı;tt;.,. dcmı,,ur. 
' Bınt Wlresinln tndıll ile kalem 
l3lerlnln scltlcye uğratılmamasr, 1 
rln bıısitle,tırllmcsl, temyiz mUGd ~

ler1nln fcra ve mahkemclerclc bir b • 
~plarak kabulU, ticaret ve boı ı r 
kMunlarmın bazı mııddelcrl arasm-

l mUbaycneUn telifi lUzumlarmdan 
dil bahseden Vedat Ardahıın son ola· 
r~~ ''kelepçe bahsJ,,ne ı:-eçmJ.iı: 
''- .Allah kimsenin ba,ına. \'erme• 

.sin demı,,tır. Geçen sene yüksek bir 
ntemur olan bir genç nasılaa bir oto
mobil kazası geçirdi \'C tc\•kJ! Olundu. 

:Bu genç tnm 45 gUn ÜskUdıırdnn 

l{adıköye kad:ır cllerl kelepçeli gölU· 
r{llUp getirilerek Aleme teşhir edildi. 

Biz kelepçe lstemlyonız. Zarar yok 
b\l ytızden birkaç mahkum kaçmı, 

takat yUzlerce rnıı.sum teşhir edilm&o 
mn! eğer hUkQmctln 1nzıbat kuV\'etlc· 
rt bunu kelepçesiz temine lcD.fi gelml• 
yorsa bu kadar lUks otomoblllerdc.ıı 

lllrlcaç t.ane:ıl de bu i~e tahs!s 
.,.JD!,. 

:Vedat .Ardahan bundan sonrıı bU· 
tUn bu ı.,ıcrle mc~ı;ul olacıı.k bir ko
:d\teyonun te~killnl i llyen takrir! rl· 

, Sürpagop arsası 
Sonbaharda 
satılacak 

Belediye eski mezarlık· 
ta asfalt yol yaptırıyor 

Ermeni mütevelli hey'etinden ı 
pek uzun suren bir dava netice· 
3.iııde belediyeye geçen Taksimle 
~arbiye nrnsındaki me.shur Sürp 
Agop mezarlığı arsasını parça 
ı;ıarsa satılığa çıkarmak üzere 
azırlıklara ba§lanmıştır. 
Vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar, şehrimize bir milyon li .. 
.-adan fazl.ı para temin edecek o· 
ia.n bu arsanın bir an C\"Vel sa· 
tılacak hale getirilmesi için fen 
hev'etinc talip1at vermiştir. 
Arsayı kıymetlendirmek ve sa

tışını kolaylaştırmak maksadlle 
bu yerin ortasında Harbiye cad
-;i.esine müvazi asfalt bir yol ya: 
yapılması knrarlnştınlmıştır. 

Bu ~mayolu açmak için topra-
qm düze' {'Si ameliyatına gi· 
rişilmiş .1rnktadır. 

Arsada. ..ışlara sonbahard~ 
başlana bile .:ektir Şimdiden bir 
çok talipkr çıktığından arsanın 
önce tahmin edildiğinden daha 
fazlasına satılabileceği umulu 
y_or. 
· Oğrendiğımize göre, arsa be 

dclleri istimlak işlerine tahsis 
olunacak, böylece başlanmış bazı 
imar han:tlcrinin bir dereceye 
kadar !uzlandırılması miimkün 
olacaktır. Maamafih istimlak 
işlerinin istenildiği kadar çabuk 
yilrümcmes!nde ve §ehrin ehem· 
miyctli imar hareketlerinin geri 
kalmasına sebep olmasında baı;
lıca amil §.İmdiki istimlak siste· 
midir; deniliyor. 

lstimlak edilecek binaların sa-
taıet mnlcıı.mmıı. verınl1Jtlr. hipleıinin bir kısmının bu işleri 

Avukat Mesut Selon de bir adamın m tema.diyen uzatmak yoluna 
mensup olduğu mlllete Ye Ebedl 3efi· ... apması ve bunun önüne geçc
~e ltUftlrterle dolu ,-e~k~ı ne;rcdcn 1 cek tedbirleri almağa şimdiki 
~azcte aleyhine nçtığı da\acla. bir a- mevzuatın müsait bulunmamaaı 
:fukatın yardımı" ile bu gazeteciyi ' belediyenin faaliyetini işgal et· 
inahl:Clın cttlrdlğlnl, ecnebi propas-ar.- :."\e,:tedir. Kısa zamanda başla
dnsmıı mnnl olmıılc iı:tıyen hir gııu.- ııacak iş!er altı aydan fazla uz:ı
.t~nin gene bir avukat yarwınllc cc- ~.:ıaktadır. 
~ebt b,r b:ınluı. tarafından mahküm o- Hatta valimiz bu meseleden 
~duğunu ıınlalmııı ,.c bunların bir bahsederken: ''Para bulmaktan 
:ı;Jlrk nvuı,atı için ayıp olduğunu, hay- ziyade sarfetmekte , ·ıçlüğe uğ· 
ıJ~t <lh·nnın:ı. mUrncnnt edeceğini rayoruz.'' Demek sı .Jle istim-
böylemlştir. lak muamelelerinin belediyeyi 

Son olarnlt reis Hnsnn !1.ayri; Ve- iş yapmakta ne kadar mü~klil 
dadın takrlrf.nc iştirak ctuğınl, nncak vaziyete soktuğunu anlatmıştır. 
:M~t Selenin ~sleıi a.'11 olmakla 
b'crnbcr avukatın vazifesinin kanunla 
jtıyin edilml~ olduğunu, hiçbir avu
l<ata "§unun vekAleUnl alanııyıı.cnl<
mn,, dcnllcmlycceğinl anlatmı, ve Ve- ı 

üıı.t Ardahıının tıı.krlrlndeltl dilekl"ri 
{el.kik ve tespit ile \'ek61etc rapJ" 
}:ıl!dlrecclt be3 klşllik bir komlsyo . 
11eçilme.sı kararlaştınlıırak lçtlm:ı~ 

;ılbo.yet verllmlşUr. 

Erzincanda yeni y<:-.pı
Ian binalar mukavim 

Et'Zincan, 27 (A.A.) 
23.4.940 günü inti'!ar eden gaze
telerde 21.4.940 tarihinde Erzin. 
canda vukubulan şiddetİi bir zcl. 
Sclede yeniden birçok evlerin yı_ 
Mtfrfmd~n bah!edihnektedir. 

Prens Pol 
J~ugün müttefik Yugoslavyanın 

... 11.nnat naibi prens Polün doğu. 
. unun 4ıj ıncı yıldönümüdiir· Dost 
1t'mlckctte bu ~Unnsebetlc tes'it 

merasimi yapılmaktadır.· Prensin. 
mill:?ti ~arafından çok sevilmesin
de yalnız Yugoslav milletini tam 
birlik hniinc getiren bir hanl'dana 
mensub olmnsı değil, altı buçuk 
senedcnberi pek mühim hizmeUer 
ynpmağa rnuvaffalt olması da mü
essir olmuştur. Bu değerli ıoalısi

Y<'t. tarihi Sırb - Hrrftıt itilHmı 
temin edenlerin b:ısmda bulunuyor· 

gelen 

Abluka meseleleri 

Müttefikler 
Amerika ile 
anlaştllar 

Bazı yedek parçaların 
Almanyadan ihracına 

müsaade edilecek 
Londrn, 27 (A.A.) - St<:>fani 

harbin iktısadi meseleleri hak· 
kında lngi!tcre, l• ransa ve A • 
mm·ika hiikumetlerinin mümes· 
silel'i arasında C"l'('yan cd.~n 
mti:ı.akı·ı c' ı'r aşağıdal•i bu§lıca iki 
nokta etrafında bir anlaşmaya 
miinc-er olmuştur: 
1 - Bazı maddelerin ve bilhaı::

sa yedek parçaların Almanyachn 
Ameıik:ıy l ihracına müttefikler 
muvafak:ıı, ctmiı;lcrdir. 

2 - ?.lüttcfiklcrlc Amerikanın 
noktaiı~az:ır 1arı urasında .mütc • 
kabil bir anlnşmayn \'anlmır-tır. 

Norve~ harbi 
(Ba' tarafı 1 incide) 

tefiklcr Norvcçe mütemadiyen 
takviye kıtaları ihraç etmektedir 
Jer. 

Müttefikler ayni zamanda Nor. 
veçe ağır toplar, dağ toplarr, 
tayyare dafi topları ve mühim 
mikdarda bombardıman ve avcı 
tayyareleri de çıkarmış bulun. 
maktadırlar. 

Son gelen haberlere göre, 
Trondheymdeki garnizonlarını 

durdurmu~l:ırdır. Bununla bc..rnber Al
ınanlar Berge.n clcmiryolu boyunca l
lerlemektedlrlcr. A lınanlnr IJundan 
başka. Hnndans-cre do kıtnnt ~ılmr

mışlar ve bıı kıtaat vad!Jc ilerlenıck
tedir. 

Norvcçlilçrln Ilcrgnln 160 kilometre 
kadar şarkındaki .N,..s clvıırında mu
kavemet etmekte oldultl.ırı, bıınunlo. 

beraber Almanların Nesin &O kllomet 
re batı - cmubundn kl'ı.ln Tiry lcoyu
na giden demiryolu ıizerlnde ~•es lsll
kmetlnı.Je ılerle:ncktc olduklaıı blldl-kurtarmak maksadile şimale 

doğru ilerlemeğc çalışan Alman_ riliyor.,, 
lara müttefikler gittikçe kuvvet FRANSIZ AJANSININ 
bulan bir mukavemet göstermek- VERDfGI MALOMAT 
tedirler. Paris, 28 - Norveç muhare -

RESMi TEBLiC heleri etrafında Fransız Havas 
İngiliz harbiye nezareti Nor. ajansı şu malfımatı vermektedir: 

veçteki harp harrkatı hakkında "Trondheymin 50 kilometre 
dün şu tebliği nesretmiştir: . cenubuncla kain demiryolu mer. 

'"StentııJ{jııcr ııııntaknsıııd:ı, vazı- kezi ve soselcrin iltisak noktası 
yet dcğl!imemi!i olurnl< lmlruıılttndır. olan Stö~en bölgesinde ,-aziyet 
m~elf kollarımız, birkaç dilşmnn neft' kararsız olmakla berdevamdır. 
ı ini esir ıılnıı~lır. Burada müttefik müfrezeleri-

Gudbrıındsd"l vadisinde, Kvamdıı le Trondheymden gelen Alman 
mlitteflk kuvvetlere kaı şı dU~manııı kıtaları arasında mlisademeler 

l•talyada halk yaptığı ciddi hilcuın pUSl\llrtUlmUş- vukuu bildirilmektedir. 
mU!itlir. DUıımıın, bU~Uk znylat~ uğra- Almanlar Österdal vadisi bo-

b "t f t tıımı§tır. 1'U~ınnn, bu mmtnlcadn tıız- yunca Rörose kadar. Gudbrands-f ara gaz e e ;>ikini devnm cttırmektcc!ir. Almanlar dal vadisi boyunca da Gulsvike 
mlinakalc hatlarına ve mUttefllt Usle- k.:dar ilerlemişlerdir. Bununla 

arıyor riM karşı hnvıı. fnnliyelinc dcmm et· benber Rörose gelen Alman kı
mektedır. tac:tının bir motörlü kıta ehem· 

Papalığın gazetesinin :Nnrvll< mrntalmıındn Itnycııı §ayan •nivct"ni tecavüz etmediği bildiril 
bir §ey yol<tur.,, r.: :. t-.~1ir.,. 

satı~ı yükseldi ıxc.tı.tz ,\.J ,\:\'!o'J:\l:"> \ 'F.RDff.I GAZETELERiN 
Roma, 27 (A.A.) - Havas a- ~rAt.C:\J.i\T MOTALEALARI 

jansı bildiriyor : Digcr tarı1rtan 1nglllz nı:syter ıJ m- Frrnsız gazeteleri de Norveç 
İtalyanın okuyucusu en fazla ıır Londradnld ııallt.hlyctll maıtar-1 - h.ırbi hakkında mühim mütalea. 

gazetelerinden biri olan "Osser. dım §U malumatı nlmı~tır: lar kaydediyorlar. 
Vatore Romana.. gazetesinin, ''Nam<ıos cephesinde devri~ le r ra l';pcgue gazetesinde Kerilis , 
baskı sayısı günden güne artmak- sında çetin muharebeler vul< • ıl•nuş lnrbin bu akla gelmiyen ve va. 
ta ve bu hfidise Fasist mahafili- ·tntu Jf&- Julıııw JJq u11pu- ,ıp .ı.\ him devresinde. halkın sabır 
ni hoşnutsuzluğa ;evketmekte- mı~tır. • östcrmesini ve her gün bir za • 
dir. Dombaas bölgesinde, dUşo n ılun fer bülteni beklememesini iste-

Bu mahfiller papalık makamı. Domt>aıısın doğu • cenubunda· • d mır mektedir. 
nın orgnnı olan mezkur gazete - yolu Uzerlnde Min ı.-vam yn.kmmd..ı. Kerilis, diyor ki: Bütün Nor. 
ye hücum ederek. yalnız İtalyan mUfrezclcrlmlze taarruz etmiş vo §ld veçin, birden düşman eline geç. 
ve Alman kaynaklarından aelen deUi bfr muharebeden sonra. dU~an mesine remak kaldığını gözönün 
haberleri değil, Fransız ve 1ngi. ağır zayiat vererclc ç:ekUıneğe mcc- getirirsek, şimdiye kadar elde 
liz meınbalarından aldığı haber.. bur olmuştur. : çdilen neticelerin umulmaz şeyler 
leri de neşrettiğinden dolayı .Almıuılar mUtenkibcn kıtalarımız ı olduğunu takdir ederiz. Fakat, 
muaheze de bulunmaktadırlar. !l.Zerlno old<letıi lopçu ateşi aı:mıtnr- eğer ıniittefi\cler Trondheymi ; .. -

(Bu gazete Papalık makamı· drr. ln;illzler l.ıunun Uzerlne daha. n:t. I .gal ve bu §İmal Sclanigini ımu
nın gazetesidir. Satısr 25 bin i. hede! teşltll eılelı mevzilere çekllnıcge l hafaza i1!1 ik_tifa 

1 
edip ~SVC'"le 

ken harpten sonı-a u"'eş yüz bin ı• mecbm- kalmıııııı.rdır. ' muvasalayı tcının etseler ıge .e 
ınüsbaya kadar yiikselmiş~ir.) " Bergen WJg:eıı!nı:J~ı!iQ~fı'Ç-, ~r.t. l AJman hezimetinden bahsedU ... 

Almanların Voosa. do~ru llerleme.s!nl ('bilir ... 
İspartada 

Şeker beyanna-
mesı uermeyen 

üç tacir 
Para ve sürgün cezası· 

na çarptırıldılar 
Jsp:u· ııı , 27 (,\ .A.) - lspar

.a tiicca.rlnrnıclan 'altı kişinin, 
ellerinde klilllyctıl mıktarda 
şeker olduğu halde zamanındı-. 
fabı·ilrnya lıeyanııame vermc
dikleriııdeıı dolnyı fabrikanın 
lsıırı U7.erlnc yapılan tahkikat 
n'etlceslnde ıııah liemeye Yeri
len ve mevkufen mahkemeleri 
cereyan eden lıu tUccarlardan 
ücü beraet etmişlerdir. Osman 
Çapçı. llilmi Dolmacı. l\Iehmet 
Tığdcmir lsmindc>kl tUccarlar 
suçlu t;örUlcrcl• hcşcr ~Uz lira 
pnra ccznsr ııc ikir;:cr sene Af· 
yonn r ıı·s-ıın Pclilnıelcriııe ka
rar ve •• lı.ıiştir . .:.\lclımct 'rığde
mlriıı lıir ayağı maHıl olduğun
dan hu mamulireti ı;;özönilııde 
tutııl:ırnl{ \'erilen l'CZa y:ırrya 

indil'ilnıiştlr. 

Ron1anyada siyas_l 
-- propağanda 

yasak edildi 
Bükreı, 27 (A.A.) - Romen 

ajanın bildiri yer: 
Bitaraflığın muhafa;ı:r-~ 1 için 

zaruri hiitün tedbirleri ihazr
na dair, nazırlar heyeti .arafın. 
dan verilen karar muc::.>ince, da
dahiliye nezareti halihazır mii
sellah ihti1Ufınc.1a muharip mem • 
leketler için propaganda yaıı~ı 
mahiyeti tasıyan neşriyatı lıır 
tebliğ ile yasak etmiştir. 

Gene dahiliye nezaretinin c1i. 
~er bir tebliği mucibine:, milli 
kalkınma cephesi or~anizasyon

ları çerçevesi dahilinde ya~~la~ 
propagandadan maada her turlil 
si"asi propaganda memnudur. -

Rokfeller mfüne~&ili 
bugün bekleniyor 

nir müddetten beri A \Tttpada bu. 
lımaıı llokfr1l0r mü~ssesesinin hu-

POLiSTE: 

Arkadaşını kadın 
yiizünden bıçakladı 

Gazi yokuşunda oluran Nedim 
adında b!risi, dün, arkada~ı Kadri 
ile bir kadın meselesinden müna
:kapya baıılamış ve münakaşa git. 
gide döğüş halini nlnugtıı·. 
Arkadaşından zayıf olan Kadri, 

!kavgada dayak yiyeceğini nnla. 
ymca bıçağına davranmış \'e arka
dqmr sol böğrünıleıı :ığır surette 
yaralamı§tır· 

Kadri, knnh bıçağıyla kaçarken 
yakalanmı§, Nedim de hnstnncyc 
kaldırılmıştır. 

J~ KAZASI 
Fatihte oturan ve Ayazmakapı

da. Ankara gazöz fabrikasında a -
melelik yapan Mehmet oğlu Yusuf, 
dUn fabrikada §İşelere gazöz dol
dururken bir §İ!}e kırılmış ve ı·oıu. 
na batmı3tır. 

Bir lıayli kan kaybeden Yusuf 
baygın bir halde Ccrrahpaşa has
tanesine kaldırılnu§tır· 

TRı\M\'A YA ÇARPAN 
OTOllOBIL 

. Şoför lsmail Hakknıın hlaresin
deki 2532 numaralı takei dün Be
bekten geJir.ken. vatman Vange -
lin silrdiığü amele trnmvayına şid. 
detle ~arpmıştır. 

Müsademe neticesinde otomobi
lin ön kısmı t.amamiylc hasara uğ
ramış, §Oför de ağır surette göğ
sünden yaralnnmışlll"· Şofor he
men Beyo~!u hastanesine knldr _ 
rılmış, kar.n talıkikntına başlan
mıştır· 

OTO!\IOHiL .\l.Tl:\"DA J\,\LAX 
ÇOCUK 

Mahmulpaşada Selvi sokağında 
24 numarnda oturan Turhan adın
da J2 ya§ın<la bir çocuk, dün Ca
ğaloğlundan geçerken şoför Zülfi
karm idaresindeki 1Gl3 numarnh 
otomobilin altında kalmııjtır. 
Çocuğun bacnğı kırılarak has. 

tant-yc kaldırılmış, şoför yakalan-
mıştır. • 

Trakya köylerinde 
heyelan 

-
Kilo ile ucuz şarap 

Yüksek fiyatla satan 
perakendecilerden 

ruhsatnameleri 
alınacak 

lnlıisarl::ır idaresi kilosu 18 ku· 
ruıstan fıçıyla açık olarak ucuz §a" 

rab salt§larma başlıynlı bir nyd.ıın 
fazla zaman geçtiği halde eksed 
yerlerde perakende satııı fiatlan· 
nın değişmemesi bin:ok 5lkllyctle. 
re yol açmıştır. 

Perakendeciler hal:i. açık 5arab" 
lan 25 kuru§a satmaktadırlar· 

Yapılan şikayetler inhisarlar i -
d.aresiniıı nazarı dikkatini cC'lbet -
ml§tfr. Çünkü tutulan istatistiklere 
göre. birçok perakendeciler fıçı i
le in1ıi.9arlıırdan ı;arab almaktadır. 
Jar- Halk:ı bu §arablarm kilosu ni
hayet 20 kuruıı:ı. satılması lazım -
geldiı;i halde hiilfi eski pcrnk~nde 
1iatlnrm muhafaza edildiğine dair 
ııikfıyetlcrin devam etmesi dolııyı
sile \'uzi\·ctin esaslı surette ince -
lcnmesi 

0

Yc böyle pahnh mal sntan 
per:ıkcndecilcrdC'n ruhsatnameleri_ 
nin ahnarnk bir dnha kendilerine 
şaı ab verilmemesi kararlaştırılmış
tır. 1nhisarlnr idarcs!nin "'lddctli 
tedtirlerinin tesirini göstererek 
halkın ucuz şar:ı.b tednrikınc im -
kiin vermesi bekleniyor· 

65 kuruş yüzünden katil 
olan adam mahkum 

oldu 
Birkaç ay evvel Uzuııçarşıda 

kom_şusu Zeyncli öldtiren Sam<: <:>. 
mer Müşlnk dün ildnd nğırceza 
mal}kemesi tarafın.fan 6 se.n~ mUtl 
d~t[c hapis ceza.sına mr.hkfı.ııı c -
dilmiştir· 

Önıer ~iü~lak Zeyncli, alacağı 
olnn G5 kuruşu istemesi yUzUndcn 
çrkan kavga sonunda üldUnnUştü· -

Londraya gidecek 
m3.thuat heyetimiz 

Erzlncantla yeni yapılan evler 
2clzelekre karşı pclc mukavim 
oldufundıı.n hiçbir ev yıkılmamış .. 
tll't' 

Yugoslavya.dan 
muhacirler 

Yugoslavyalı Tüı \(!erde n ııcklz 

ktq!U.k bir muhRcir kafilesi bııgiin
ku' kon\'aw.i~•m(')l,. t;elmiflir. 

• tahakı.:t ve lıı,ıııtılıe tc~kllulı ınii
mc~sııı Mlss l\'.rovcl'in bugün ~elı
rimiz.c gl•lmcei lıckl 'niyor· 

Tekirdağ, 27 (A.A.) - Çor
lunun Değirmen ve Tel:irdağının 
Nusratlr köylerinde vukua gelen 
heyelandan mevzii bir kaç çökün 
tii ve kayma olmuştur. Bu heye
liinlar neticesinde lıil"'ı C'Vlcr<le 
zemin ,.e duvar çatlakları göriil_ 
miiştur. 

Brıtıı Konsil tarn!mdıın I.ondraya 
davet edılen matbuat hcyeU mayıs a
yının birinci haftasında hareket ede
cektir. Heyet Aııım t;s, ŞUkrU Esmer, 
l"allh RI!ltı, Necmettin Sndal<. Hlbc
~in C.-ıblt, Yunus Nadi, Şe,l<et Bıl

gin, Adıınndnn Nevzat GUven, Aj:ıns 
umum mUdUril Muva!!ak, na,vckıt

l"t matbuat bUroııu umumi klltlbl Sf.
lim ı~ ııu!"", f'~mF;;ın ın.:-1.ııısıı A mimi 
Fnhı l \'\l ;-;acı 'l'ıncızdıuı nınte.eltldl

tlir. 
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tr eworumı 
'Jlak . • lıH: latıcııa detı tebessümle aldı. \-ardı. Bundan ba~a. ince ve has-

' O}d 
11 

an biri, :Ferideye sas, zayıf ve müteredditti. Seneler· 
~ça Yüksek r.csle: cc kendisini yalnız parası için alan 
~ hannnıarma yara· bir adamın sonra kendisini ~k se
; lnodeı b' •v 'C?ıdi ır ıgnemiz var ven, fakat layikile anlayanuyan 

.,. ' arzu etm . . . .... . ı b . ·~0 ez mısınız: oğlunun esin o!rnuş ve u esaretı 
benim ; ederim, istemcım. bir saadet bilmişti. Oğlunun ölümü 
~ ~ ayyarect hanımı ol- üzerine feci bir ümitsizliğe düşmüş 
-.ııcı ı.-_t:1 hfilanettiniz tü. Teessürü onu oyuna silrükle-

·~nıe te"--'•mıe' bak· d ~u rniş, bu iptilasından üzüntü uy-
~'ftnd· duğu halde vazgeçememişti. 

· ıyi ismen tanırız; 
~~ Feridere çok ba~hydt. O da 
'"it ttv Dürdaneyi katiyen kırm:ızdı. ' Düı-

ap verrnoo· en ı.- ı. Dışarı danenin kendisine tamamile bağlı 
'it._~ ~eriıne: 
~ b:ıu• Bııi olduğunu, onu istedi~i gibi kulla· 

"'laf tl..k· n U!vc.enjz zannetti- nabileceğini bildi~i h:ıldc, bu haki
h..ı.""'Kl.l rn. i? dedi. Aldığım ~e?}d katten gafil görünerek onu kırma· 
~ız nıi? Ben dan· maya çah~tr. en küçük arzusunu 

tıbı ~eci Çok ı;e..·crim. Ge· yerine getirir; fe\'kal5de hürmet e· 
~·Nadir bana en gü· derdi. 
~tıı... neredeydi? Bak atlı· 

"<ll., ~, .. 
<Jeiu • J se ı>ek o kadar 

~lecıi' l§te orada bulundu· 

':a b" • 
',\ ~~enbire: 
~el~ Seat on bir o1tnU) 
~ ak hele unuta· 

Bayan Dürdane Ankarapalasta 
bir daire kiralamıştı. Uzun zaman
danberi orada oturuyordu. O gün 
remekten sonra Kerim kendisini 
ziyarete gitti. Bayan Rabia dısan 
çıkmış, Feride de clbi~ delfümek 
üzere odasma çelcilmi~ti. 

<it ala bayan Dürdanere 
' h..... taktnn. S0ze Fcrided:?n başladılar. Ba· 
C.... ~be yan Dürdane: 
~ kız .rce çiçekçiye girdi· 
ıı,._liiUtf sıyah süse erden Ye - Feride çok güi:elleşti, değil mi 
~~'l ,.den bir demet yaptır· Kerim? dire sordu. ~e ,kadar se-
~~·aın1~ek üzere çantasını vimli ve cazip oldu! Hzrkes hry

o. l<aııkırk kuruşu kaldığı- ran ... Onu methedenlerin \'e yü· 
~ıı ahaıarla gülerek: züme gülen'.erin ne kadar çok ol· 
ıı... da İyj b" " duğunu bilseniz .. Fakat daha p:k 
"'iltet ı.- '. utun param .ı...n· -'· . b~· ~er vu genç ... He.•iiz kimseye \'errnl.:A nı· 

~~ ıaı::: Halbuki yüz yetinde değilim. 
de ililü - E\·et pek genç, fakat.:-. 

~ .<filkk Yordu. Hesabı 
~r ,~~ çıktrlar. Feri-
r,~ ı: 

~t hôyıe ~ . 
\ ııı:ı:a ''arın crun, dedi, para· 
\~buıti adan sarf ediro· 
~ ~,bu sabah sokağa çı· 
~ıttun. otuz iki lira kadar 

~astl oıUr 
aıtıq, · Gerdanlık için do 

hı .. · §. kuru, \"''rd iniz -.~ ltı . 
~ •. F n de on altı lira .. 
~.:i ku akat sabahleyin üç 

'~ k~ §ekerciye, dört 
~titt l>Ul ~ qa pul koleksi· 
. ~ 3 da ıa~Ya, :·e:dim. Sek

~):-'11 b .. ı allı hır ıhti\'ar ka· 
~ ""ına • , t. ne kadar acıdığı· 

~iot 
Ot'~ dört lira kırk ku-
~ ... 
~~~ N~L 

~ ~~ ~a ÇOk para 
' "• liıç farkında de· 

Kendisine ifşa edilen sırrı söy
lemek i~temiyerek birdenbire sus· 
tu. Bayan Dürdane güldü: 

- 'Necip Nadiri ima edefektiniz 
de~il mi? O şair hakikaten pek 
sevimli .. Fakat ben anlamazlığa 
geliyorum. Kızımı serveti için isti· 
yenlerden korkuyorum, Kerim ... 
Feride zengin, çok zengin olacak. 
Benim ondan başka kimsem yok 
ki.. Uzak akrabalanmdan Zehrara 
bu müna~~tsiz ihtiyar kadına 
muayyen bir şey vereceğim. Onu 
hiç.sevmem. Bunun içindir l~i o da 
Ferideye fena muamele eder. Fa· 
kir ve kimsesiz ... Kendisine acıyo
rum. Brrakaca~un para onun bil· 
tün ihtiyaç'armı temine kMi gelir. 
Halbuki Feride ben öldüğüm za· 
man Antalyadaki köşkle bütün Eer 
vetime sahip olacak. Bütün serve
tim~. anladınız mı Kerim? 

s~ tlli<ıo: 
~~ ""~nıirı d .. . Kerim bu sözlerden pek me.m· 
"t 'ÜSrifi e Söyledığim gi· nun olmuştu. Bayan Dürdane <le· 

btı ilctisa~ Bayan Dürda· ram etti: 
'Ö;;lllın k- . . alı~tırmadı. K . 1. .d ı..A • A 

.... ~Unı:_:•ıdısı de farkında - erım, •crı e l)\;nım yegane 
"l ,.,_'4lltız. K . varisim olacak .. Bu şekilde hare· 

''-1\ll'ıel enm, ben ° ket etmeye kendimi borçlu görüyo 
\..~~bur f~· Paraını kazan· rum. Babası. ailemize karşı göster 
f'aıı lin ~er· ır bir kız olacak· 

1tn ne yapardım diği fedakarlığın kurbam oldu. Bu 
tt ... ~ aJar ' öksüz çocuğu ben himaye ettim. 
~"qrıllc!a la &ülü istikbalini de t~mir.e mecburum. 

~ L,, uçu~ Yordu, başı- Onu, ıaruret!e mücJ.dele edebile· 
~dar tokıa n l>ence kele· 
~ ~İiıeı Sllu~tı. B.u ncse- cek bir ~ekilde retiştirmedim. O 
~ tfiill.in ve lllaSUmdu ki benim her şeyim. Bunun içi:ı hiç 

l>.. trM• SôzJe' • mah "~ ''ll, o . rını hatırlı· bir iyi ve güzel şeyden rum 
~<le J\~':%1i kendi ken· bırakmadım, kendisi bu mühlik 1 

~ ~~ ın çalışarak ha· iptilama, kusuruma rağ~n iyi 

~~~IJdll~Un~. mecbur olması yetişti. Yoksa o bambaşka bir 1 
~~~ <lrdane~?rdu, mahlük olmayı reddetti. O neşeli· j 

'lll1d ille~ ın haşin va asa· dir, güzeldir \'C şefkatlidir. Eve 

Ilı. ~!arı k~~d~'. Bundan do n;şe ve kahkaha verir. Teessürlli 
aııı~ a}.at dısıni ~ok sev· ıamanlanmda onun odama girmiş 

~'il a J>~ nıaddi ''e dOrü~t bulunması bana her §eyi unuttu' 
ttı.ı" ~dı sıcak ,.e samun· ·, 
~ıtı · rur; neşelenirim. Onun daima böy· 

...- H A B E R - ~lqam Postası s 
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Bu atfer cevap vermeme ~y· yordum. Bu esnada biraç)erler o 
dan bırakmadan ve yüzünü, göz- kadar içmişler ki.. hayır, şrmdi ba
lerini bana çevirerek: tırlarkcn biic utanıyorum. Salo· 

Garip bir· k ıskançlık 
Nakleden : Baki BASAK 

- Hayır, o da değil ama, evim· nun ortasında zilli bebek gibi. gö· Genç ve gGzıef kadın Ferhunde 
de, salonumda yabanın kaltakJari· pek atarak. gerdan kırarak, bağı- bana: 
le lşO na~ göz yumacak, taham- rarak, düşüp kalkarak ~ır şakır ;_ Denim iyi kalbli "Sclami,.m, 
miil edecek adam da değilim. Ben· dedi. Çok kederliyim. oynuyorlar, gümbür gümbür hora r,...k ked l" · · · ., Sö l 
den evvel Ertuğruldan utanmalı, - YoV • er 1 mısınız. ~ye· 

tepiyorlardı. Tasawur et ki, Mu- yin, neniz var? 
hiç olmazsa onu saymalıydınız.. rat efendi o zaman veliahtti ve eli· Ferhunde dostum :\'ahinin kan· 
Hem de böyle gurbette.. ğerleri de padişah olacaldardı. 5ıdır. Adeta bir içim sudur. Ama 

Hiç sesimi çıkamuyor, hatt~ yut Fakat ne Murat efendi ne de Reşat bir türlü içmcğe cesaret edemedi· 
kunmuyor, gözlerimi bile kırpmı- efendi ağız tadile padişahlık ede· ğim bir su .. Bu karar:-ızlık içinde -

Yor, belki nefes bile aJmıvordum. biliyor mu:'unuz ? ne yapacağımı 
J mediler. Çünkü ikisini de bitiren, ~aşırdım. Kendim:ien ve teshir ka· 

Padişah böyle ~ert ve ağır söyle· harap eden işte o rakıdır. Biri çıl· biliretimden bile şüpheye düştüm .. 
dikten sonra suştu mu, daha ağır, dırdı, öteki bunadı .. Onların hali P~şinden hiç ayrıldığım yok, sen· 
Z<'hir zenberek laflarla mukabele gözlerimin önüne geldikçe, konra- delediği anda· hemen .. dişleyip bi
etmek için mutlaka zapartayı yiye· ğa bile tövbe edecek oluyorum val- tireccğirn. Siz bunu dostluğa yakıs 
nin birkaç SÖZ söylemesini bekler. tıramıyorsunuz? ne yapayım? ln· 

lahi.,, ~n. elinde hangi silah varsa onun· 
Beklemesi ~a çıkınca da yumu· Hünkar birdenbire yerinden la hücum eder. 
şar. Kırk yıllık geceli gündüzlü kalktı: Ferhunde daima dı~arda bulu· 
emekle vrutıf olduğum bu srr, ba· _Zeki derdi kerıii derdimizi nan kocasını çok sever, ve onun 
na dilimi yutturmu,. çenemi kilit· rd b' ' ·· le CI ara mesc· '}'ÜZÜnden de muttasıl yc;tırab çe-
lemi~ti. un~t~u u ıze, soy W• ,g ker. Tehlikeli bulmadığı için mi 

lesını nasıl halledecegız. nedir, dertlerini de hep bana döker. 
Bir müddet sonra sakin bir sesle _ Şimdi gidip onunla meşgul Ben, koyun kaval dinler gibi. 

sordu: olacağım efendimiz. rorulmadan bıkmadan onun dertle 
- Ha'.{SJZ mıyım? Kapıdan çıkarken arkamdan rini din!erim. 

· Altık konuşabilirdim: . . Kocasının yaptıklarına karşı o-
- Yerden göğe kadar haklısınız seslendı.' . nun şimdiye kadar çoktan kolları· 

efendimiz, ancak ben de bu işte - Şukrti .. yarın sabah yı~an· ma atılması lazımgelirdi ama, in· 
zerre kadar kabahatli değilim. mak niyetindeyim, aklımda ıken ~anlar anlaşılır mahlUklar değil ki.. 

söyliyeyim... Derdini anlatırken bir yandan göz-
Zekiden daima ~Uyet ettiğimi ha· _ Başüstüne efendimiz. !erinden yaşlar dökillür.,_b~~ yan· 
trrlamaruzı istirham ederim. p er rah he gün vıkanmaıdı. dan da maswn masum yuzume ba· 

- Evet, doğru, b2kkm \'3r. Pe· a 1 ~ r .. · . kar: 
l laf tada, bazan on gundc bıt Ye - Evet Selami kocam beni al-

ki n~ yapa~·un ~tmdi? . · " • 
_ Vallahi efendimiz, orasını siz hep böyle aklına esivennce, gayrı datıyor. Şimdi de. galiba, Mübec· 

bilirsiniz. muayyen günlerde yıkanırdı. Ge· celle ... Hala bıkıp usanmadı. Ah! 
r.,k c::ı·a'-'larda g.'.!:ek bu villafa.rd:ı ~u erkekler! Hayvani zevklerine ne 

- H~lc otur b:ıkalım, demesi U- .... ~·' J • ı · · ı ı 
• l l hamamlar dururken her- .~aa~r ~s:r O:uyor ar. . ·v• 

zerine bir ~alyeye iliştim. .,~_n pm .. . _ l\abının kım~cden çekındıgı yok. 
PJ.ciişaha bir parça sükQnet gel gun, hattA gunde bırkaç defa yı Her tJ.ra.ta "o,,nunla beraber gö-

miş gibiydi: •• arunam:ığa beliti akıl erdiremczsi· rünüyor ... Siz "o.,nu tanıyor mu-
- t çkiyi bu §oekilde içmek ergeç niz. Bu işe ben de kırk yıl bir sunuz? 

kulp takamamış, bir mana vere· Bahsin nereye sürükleneceğini 
insanın başını belaya sokar, hatta me.mic:tim >·a. kestiremediğim i~in ne ''evet., .ı:e 
daha fena yapar. alimallah aklını p J· hm 0 günlerde keyfini de "harır,~ ~~~ege karar verebılı-
başmdan alır .• Uzağa gftmeğe rıe a ışa . . • yordum. Soıwıu cevapsız da bıra-
hacet, merhum birader Sultan Mu- kaçıran şey. eskidenberı kullandı kamazdıın. Bocalamağa }?aşladım: 
radın akıbeti meydanda. Ben on· ğl ve lstanbu)dan ayrlnrken de - Şey .. Şöyle, uzaktan tanıyor 

birlikte birkaç sandık taşıdığımız gibiyim .. yani... 
lan rakt masası başında gördüğüm 

nefis cıgaralann tükenmiş olma· - Ala, yani tanıyorsunuz. 
gündenberi bu pis içkiye düşman sıydı. Gözya~ları birdenbire dindi ve 
kesilmişimdir. Konyak içersem. Ancak üç dört günlük cıgarası ~özleri parl~dı, al~vl~di; sertleşti. 
nihayet bir veya iki küçücük ka· k 1 0 da bitince ne yapa- Sırtımda soguk bır urperme duy· 
deh alırım. Halbuki onlar zil zurna a mıştı. dum. Gözlerime dikilen bu bakış· 

caktık? . lar ta ruhuma i~ledi. Ferhunde-
sarhoş olup kendilerini kaybedin· O sıra Türkiyeden cıgara değil, nin sakin hali bi;denbire değişiver-
ceye kadar içerlerdi. Hiç unutmam haber bile ~etirtmekten çekiniyor, mişti. Bu vaziyet karşısında itiraf 
on dört yaşındaydım. Kurbağalı· adımızın anılmasından bile korku- edeyim ki korktum. 
dereye kardeşim Murat efendiyi yorduk - Mademki tanıyorsunuz, bir 
görmeğe gitmiştim. Bana "bira· San Remodaki tütüncü ve cıga· daha bu kadınarastlarsanız flört 
derler gelecek bu akşam sen de 1 dola~ıp sattıkları muhtelif yaptığı adamın karısını da tanıdı· 

racı an ,. ~ . . . ~ ·- ğınızı \"e onun böyle meselelerde 
burada kal!., deöi. Fil~akika bir~z markalar arasında bınnı seçmek hiç şakaya gelmediğini anlatınız! 
sonra Re~at, Kemalettın ve Muhıt· ten ba'}ka çare yoktu. . Sonra benim tarafımdan ko· 
tin efendiler geldiler. Yalnız Ha· , Saatlerce tıu işin ~inde dolaş· camla birlikte - nerede olursa ol· 
mit efendi gelmemişti. Çok geçme· tıın. Şu sigaradan iki nefes, öte· sun • görürsem, öldüreceğimi söy· 
den, kurulmuş işret sofrasının ba· kinden beş nefes çekiyor, en uygu- !ersiniz. .. . 
şına davet edildik. Ben nefis par- bulmağa çalışıyordum. Ferhunde bu~l~rı so~ler~.en hıç 

. . . . nunu · de alay eder gıbı gyrunmuyordu. 
çalar çalan sazı dınlıyor, gaşyolu (Devmn var) Sesi tok ,.e keskindi. Yüzünde kati 

-·EREGLI HAVZASI.•~ 
Kömürlerj Satış Birliğinden 

İstanbul ve Zonguldakta satış birliği tqkUAtında çalı~mıik· Uzere 
imtihanla mubaalp, muhabere memunı ve daktilo alınacaktır. Talip olan· 
lamı ll§ağıdakl §artlan haiz olmuı llztmdrr. 

A - 'rUrklye cumhuriyeti tebaaamdaı:ı olmalr 
B - Aakerllğlnl ikmal ctmı., bulunmak. 
C - Aıg-ar1 ortamektep mezunu bulunmak. 
D - HUanilba l ve tercUmelbal varakalan ibraz etı:rııik. 

Yukandakl evsafı h&lz oıanlann 29 "nisan 19t0 tarthlne kadar ve!&· 
iki ile birlikte muracaatıarı llzımdır. 

iMTiHAN GUNLERi .............................. 
Muhasip lmtlhnnı 30 nisan l9t0 a:ılı günlı saat 9 da, 

Muhabere memuru ve daktilo lmtıhaı:lo.n aynı gün öğleden aonra 
t ı~ de yapllacaklir, Llııan bilenler tercih edlllr. 
İmtihanda muvaffak olanlara barem derecesi.ne g8re Ucret \"erilir. 

MURACAAT va iMTiHAN YERi .......................................... 
Tophanede Devlet denlzyolları k~smda iskele caddesi 28 No. dadır. 

kararını verenlerin ifadesi vardı. 
Şu dakikada kocasile Mübeccel 
karşışına çıksaydı, eminim ki, teh· 
didini yerine getirirdi. 

- İyi ama, dedim. Siz bir pire 
için bir yorgan yakıyorsunuz.. i
kisini de öldürmek! 

1 
- Beni iyi dinleyin. Sizinle a· 

çıkça konuşuyonun. Tevkif edili_r! sem taamrnüd olduğunu isbat içın 
mahkemeye şahit olarak gitmiye
ceğinizden emin olduğum için söy
lüyorum: Kocama bir şer yapa· 
cak değilim. Çünkü onu seviyo· 
rum. Tehdit ettiğim yalnız Mübec
cel, anlıyor musunuz? Nerede gö
rürsem öldürürüm. 

1 
Latifeye yeltendim: 
- Çikolatadan bir tabanca ile 

mi? 
- Aldanıyorsunuz. Mükemmel 

ı bir BrO\-niıi;im var. şarjurlarile be· 

• 
rabcr .. Hem de nasıl kuUanılaca
ğmı biliyorum. Sözlerime inanabi
lirsiniz. Şimdiki kadınlar eski za
man kadınlan değil... 

- Şüphesiz, Selami, konuştuk· 
lannuz aramızda kalacak. Ben sır
rımı sözünün eri, namuslu bir a· 
dama tevdi ettim. Kimseye bir şey 
söylemireceğinize söz \.'eriyorsunuz 
değil mi? 

- Elbette .. 
- •'Söz veriyorum,, deyiniz 
- Söz veriyorum. 
- Teşekkür ederim. Zaten dost· 

luJ:Iunuzdan eminim. Şimdi sükQ
tunuzdan da emin oldum. 

Ferhundeden ayrıldığım "•akit 
kafamda müthiş bir fırtına kopu
yordu. Ne yapmalıydım? Bu müt· 
hiş sım saklamahy mıydım? Yok
sa Nabiye haber vermeli miy· 
dim? Sussam şeriki cürüm sayılır, 
susmasam Ferhundeyi kızdırır, a
ramızın bozulmasına sebeb olur· 
dum. Buna tahammül edebilir· 
miydim. Baldın çıplaklar gibi ha
reket edemezdim. Susaydmı, daha 
iyi. Ama vicdanım da rahat bırak
mıyor ki .• 

Haydi .. , ölecek değilim yat Mü
beccele hiçbir §eY söylemem olur 
biter. Yahut kararlaştırdığmıız gi· 
bi onu bir parça ikaz eder, tehlike 
yi çıtlalırun. Ama o zaman da e· 
hemmiyet vermez; bıyık altından 
gtiler ve gene flörtüne devam eder. 
Sonra bir gün bir cinayet; işin 
yoksa gazetelerde oku artık: 

''Bir kadın rakibini tabanca ile 
öldürdü. Kıskanç kadın, Mübeccel 
le ilfilı ... ,, 

Ne yapmalı yarabbi? Nabiye 
haber vermek? fakat yalnız bu ka· 
mınm sırrını söylemek biribirimi· 
le bozuşmamız demektir. Onunla 
bozuşunca da Ferhundeye elveda 
demek lfizım. Ah! ne yapayım? 
Ben söz verdim. Ne olursa olsun 
susmalıymı. 

Aradan epey zaman g~ti. Nabi 
ile Mübeccelin alakalan Istanbu· 
lun diline düştü. Hatta bir gün 
Ferhunde kocasıru Miiıbeccclle o
tomobile binerken gördü. 

Bu vakadan sonra ilk tesadüfü
müzde beni bir kenara çekti. Ağlı· 
yarak: 

- Selami, Mübeccel kocamın 
metresi oldu; dedi. Metresi oldu! .. 
Şimdi Nabi beni terkedecek.. mah· 
voldum .. 

- Yok canım, yok.. hemen alev· 
lenmeyin .. Her şeyin. çaresi vardır. 

- Söylemesi kolay Selami .. Ah! 
Ben Allahın ne bedbaht kuluyum. 

Gözlerinden ip gibi ya~ boşanı
yordu. Artık tabancadan, ölümden 
bahis yoktu. Oh, elhamdülillah! 
Fakat daha rahat bir nefes alına
dan Ferhunde bana hücuma başla
dı: 

- Selami, sanki siz buna mani 
olamaz mıydınız? Size haber de 
\'ermiştim. 

- lyi ama, benden hiç kimseye 
söylemiyeceğime dair söz alımştı
nız. Ben de söylemedim. Hem, bil-
seniz, ne kadar mücadeleden sonra. 

- Ben sizi biraz daha kurnaz 
zannederdim.Demek sözlerimin on 
lann kulağına gitmesin diye söy· 
lendiğini tahmin edemediniz? Öyle 
bir şey olsaydı, korkularından iki· 
si de bu sevdadan vazgeçerlerdi. 

- Allah Allah .. dedim. Adeti 
muamma .. Canım siz bana bir şey 
söylemeyiniz demediniz miydi? 

Ferhunde istihza ve hakaret do
lu bir sesle: 

- Budala! dedi ve arkasını dön
dü. 

Yarabbi! Bıı kadınlar ne anla· 
şılmaz mahluklar! 

.. ,lltı h.. ~lltli~i . . le kalmasını istiyorum. Hayatında 
: ~"'?ltı bir ' ırı Yapılı ve müikillatla karşılaşmayan benim ... .__. ... ,__..,."lllıııll-.ı• .. ~Wlllıııll-.ıılllll.-ıı~lllıııll-•ıllw 
~ s.... ~·inı .kadındı, llk gibi çirkin, sevimsiz bir kadın gü· 
~U.::~ \' Sız &örQ ~ d .. , 
1ıı;lllt ,. e ha~in gö .~udr _~: zclliğin ve ıarafetın ne büyük, ne "I'' llarin run ugu kıymetli bir z~vk olduğunu ti'.lkdir 

~ ı~·an b· Yapılı kadın eder. 
k~.. u- ruh inceliği, (De .. mı var) 

J ürerıı --------------
·ıaLı. ere Katran Hakkı Ekrem 

~l\ I ~ -=-----
afran Pastilleri de vardır 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Boğazi~i vapurlanna mahaua ilkbahar tarifesi 

1 mayıs 1940 çarpmba gününden itibaren 

tatbik edileçektir. 
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GA ATASARAY MUHAFIZGÜCÜNÜ 4 - O, FENERBAHÇE GENÇLERBiRLiGiNi 3 • 1 YENDiU 
lzmirde 

BEŞiKTAŞ ALTINORDUYU 3 -
DUn Ankara takıml:ın Şeref 

st.ad.rnda Galatasaray ve Fenerbııh. 
<;eyle knryıla3tılar. 

lht maç G:ılatasaray Fenerbah
çe arasmua. Mutad meraslmden 
sonra tnkunlar şu suretle sahadaki 
yerkriııi aldılar: 

Galatns rny: Osman - Faruk, 
Adnan - l\lus;ı, Em·cr, E~fak - Sa. 
Um, SaliUuı.ddin, Gündüz, Boduri, 
J'fülcnd· 

l\JulıafızglicU: IA"'drl _ Fethi, Ab
dürrnhman _ llafiim, Ahmet, Ne
cabcddin - '.l'urh:ır., İbrahim. Rlza, 
~hın, Turrut-

Oyuna Muhafızhların seri bir a
kınıyla bnşlandı. Galatasaray haf 
hattında kesilen bu hücum sağdan 
Salimo kadar uzandı· Salimin or
taladığı topu Sn.1§..haddin havalan
ctırdı· 

Muhaf:.z.lı muhacimler Ankara. 
daki gibi seri oynamakla beraber, 
oradnki golcülükJerinin aksine o -
)arak harada habire fırsat kaçırı
yorlar. Yine bu anlarda soldan 
Billendin ortaladığı topu Salıihad
din Muhafız kale.sine doğrulttu. 
Bu demir gibi §Üt, direği sıyırarak 
avta çıktı. Biraz sonra Galatasa
ray müdafii Faruk kramp girdiği 

için oyundan çıktı ve Galatasaray. 
lılar on kişi kaldılar. 
Galatasarnyın on kişiye inen ta

kımı soldan Eülend vasıtasile yap
f.Jğı akında ortal::man topu ~alii.
haddin bomb:ı. gibi bir ~ütle Muha
fız kalesine soktu. Bu gol Muhafız 
takımına İyice tesir etmL!J olacak 
ki, seri akınlarla solu~u Galata. 
saray kalesinde nldılar. Fak:ıt Riza 
ayağına geçen gollük bir pası bi
çimsiz bir vuru.'.lla kale üstünden 
nvta yolladı· 

Bu anlarda gerek Galatasaray, 
gerekFe Muhafızgüeü ellerine ge
çen gollük fım:ıtlan heba etmekte 
b!r"birlcnylo yarış ediyorlar. Hal
buki Ankarnda gördüğümüz Muha
fızgUcU hiç de böyle değildi· Orn. 
da seri oyunl!ı.rına ilaveten gol çı
karmasını ·olayca baf'aran bir ta
kım intibamı bırakmırlardt· Halbu
ki burada habire çalım yapan bir 
forvet, aı kasından bir parça dik
katle ağları bulması muhakkak o. 
lı:ın gollilk fırontları rn.sgele vuruş
larla hab're harcıyan bir takım 

hüviyetini almışlardı· lştc bu cere
yanı almış olan oyunun 25 inci da
kika..,mda Boduriden yerinde bir 
r:ı• alan Gündüz sol ayağındaki 
topu 0'.lğ aynğına geçirdi ve dUzel
tip yerden bir plase §Ütle kaleci. 
nin elleri arasından ikinci defa 
Muhafız kalesine soktt:· Ve biraz 

nra da devre 2-P Galatasarayın 
s~Iibiyctlle bitti. 

İKlNOt DEVRE 
Oyuna Galat:ıs:ıraylılarm akını 

ile bnşlandı· 1l't anlarda oyun ha
kimiyetini Muhafızlılar kendi ta -
raflarına geçirmekle güçlük çek
mediler. Galatas:ıraym onuncu da. 
klkadıı sağdan yaptığı akın ortaya 
geçliği anda Muhafız santrhafı 
Ahm"'t f vl yaptı. 40 yardadan 
J<:;şfegm bonıba giui çektiği golpos
ta çarptı ve gol olmadı. Iliraz !!on
rn iki korner kazan:ı.n Muhafızlılnr 
bunlardan istifade edemediler. 

Oyunun c:ınrızlı~ı ve ağırlığı da
ha hül.l de\'nlll ediyor· Faruk sağ 
açıkta bayn~ı muvaffak o1uyor ve 
gUzel ortalayı~ları ile halkın alkış
larına mazhar oluyor· 2G ıncı da. 
ldkada Gaı~tasarayın sağdan yap
tığı b:r akında h<ıvadan ortaya 
şandc:lenen topa Cündüzle Muha
fı~ kalcci.Ji Bedri ayni anda çıktı
lar· GUndUz t npu kurtardıktan son
rn yere dlştü. Yeticoı>n Faruk boş 
kaleye Uçlincil Galata.s'.lray ı;olilnü 
yu'\"arhdı. 11 akat hakem bu muhak. 
kak golil S"ymadığından seyirciler 
kendisini uzun uzun protesto etti
ler. 
Muhafız merkez muhac!mi R!:::a 

blri sağ. diğeri sol ayağıyla olmak 
Uzere iki fc\1::a1.:de ı;üt çekti· Fa
kat her iki 1ıUt d J tesadilf ~eri di
J'ekleri oı; xrarak a\1a çı~tı. 32 in
C!'f datdlrnda aı.1! !; yerinde topu k'l. 
pan GllnılUz Muhafız be'derinl tek 
başına çıılonln g'"t"ti ve 110'.'hıkkB.l'lı 
bir ,,-urugln Uçlincü Galatasaray 
gofünli yaptı. 

38 inci dakikada Faruğa. yapılan 
favlü Musa kaleye şandellediği an 
da sol iç yerinde bulunan Gündüz 
mukabil direğin dibinden fevkala
de bir kafayla dördüncü Galata -
saray golünü de yaptı. Biraz son
ra GUndüzden yerinde bir pas a
lan Boduri muhakkak bir golü dı. 
şarı vurdu \"e oyun 4-0 Galata.sa
rayın galibi~ctilc bitti· 

Fcnerbahçe • G. birliği: 3 - 1 
İkinci maca hakem Sazinin i . 

daresinde ba°Şlandı. Takımlar sa. 
hada şu şekilde yer aldılar: 

Fenerbahçe: Cihat - Lebip, 
F2t"Uk - M. Reşat, Esat, Ö
mer - Basri, Naci, ı'1elih, Ya_ 
şar, Küçük Filcret. 

Gençlerbirliği : Rakım - Ah. 
met, Nı:ri - Mü!'lir, Hasan, Ha
lit - K. Mustafa, K. Ali, Büyük 
Ali, Salahattin, Selim. 

Oyuna Gençlerbirliğirun hücu. 
mile başlandı. 

Gençlerin seri ve bilgili oyu . 
nuna. Fenerliler de ayni süratle 
mukabele edince ortaya fevkala
de bir maç konmuş oldu. 

Gençlerin sol muavini Hasan 
her iki kenar hafına verdiği yerin 
de paslarla oyunu açmakta ve 
Fener muhacimlerinin havaya 
kaldırdrğr topları mükemmel 
kafa vuruşlarile geri çevirmek.. 
te ziyadesile maharet gösteri
yor. 

Gençlerin sağdan yapmak is. 
tedikleri akınlarda sağ açık Se _ 
limin çekingenliğine, sağ i5 Sa. 
lahaddinin de ayağındaki arıza 
dolayısile seke seke oynaması bu 
tarafı çok tesirsiz bırakıyor. 

Buna mukabil solda Küçük 
Mustafa ve Küçük Ali kombine 
bir oyunla Ömerle Faruğu habre 
atlatıyorlar. 

işin fenaya doğru gittiğ~ni his
seden Fenerliler derhal canlandı. 
lar. Ve sağdan küçük Fikretin 
güzel ve yerinde iki pasını Me. 
lih arka arkaya avuta attı. 

Fener muhacimleri bu dakika. 
!arda hızlandıkça hızlandılar, fa· 
kat gol pozisyonlarındaki bece. 
riksizlikleri hala devam ediyor. 

Nihayet 30 uncu dakikada sol. 
dan Basrinin ortaladığı topa Me. 
lih ok gibi fırladı ve sıkı bir vu· 
ruşla Fenerin ilk golünü yaotı. 

Bu golü yiyen Gençlerbirliği 
takımı canlı bir oyunla Fener 
kalesine üstüste akın yapmağa 
başladığı bir anda idi ki sol iç 
Küçük Alinin fevkalade bir şütu 
direği sıyırarak avuta çıktı. 

Birbirini kovalayan Fener hü. 
cumları ne yazık· ki dikkatsizlik 
ve beceriksizlik suretile netice. 
lenmekten geri kalmıyor ve Fe • 
nerbahçe bu anlarda hak ettiği i
kinci ve hatta üçüncü gollerden 
mahrum kalmış oluyordu. Bu se. 
bepledir ki birinci devre Fenerin 
ancak 1 - O hk galibiyetile so. 
na erdi. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devreye Fenerlilerin akıniy 

le başlandı. Fenerliler bu devre. 
de Küçük Fikret tarafından hü · 
cum yapmağı daha münasip gör. 
müş olacaklar ki ayağına top ge. 
çen her Fenerli topu ona yolla -
maktan geri kalmıyor. 

Fener bücumları çoklaşdıkça 
ve hele ortadan kısa paslı oyun 
pençivlerini tutturmağa başladık
ları bu anlarda memleketin hali 
ha1!ırdaki en iyi santrhafı Hasan 
ortada kaybolmağa b;ış!adı. 
Hasanın havadan gelen topla. 

ra hakimiyetini gözlerile gören 
Fenerin üç orta muhacimi topu 
yere indirmeğe ba~ladıktan son -
ra Hasan artık saha ortasında 
tutunamaz oldu. Ve Fener mu. 
hacimleri ortada hasıl olan bu o
luktan istifade ederek Gençler 
kalesini adaır.akılh sıkıştırmağa 
b:ışladı1darı bir anda idi ki sol. 
dan bir korner kazandılar. 

30 uncu dz}ikada olan bu kor. 
ncri sel aı:r1· Basri sağ aya~ile 
kavisli bir §:: :ihle Genı;;lerbirliği 

kalesine doğrulttu. Melih fevka -
ladc bir kafa vuruşile ikinci Fe-

v 
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sonr a dUnkU ınac 1,.ıı4 ner golünü Gençlerbirliği ağları. Gençlerbirliği son gayretlerini 
na mıhladr. sarfederek şeref golü peşinde 

Bu andan itibaren Gençlerde koştukları bir anda; sağdan Sa . 
bir panik başgösterdi. Paniğin Hihattinin ortaladığı topa sol a
devam ettiği bu anlarda idi ki çık Küçük Mustafa bomba gibi 
çok sert ve ayni zamanda acemi bir şüt yapıştırdı. Topu kapalı 
bir oyuncu intibaı bırakmış olan zaviyeden Fener ağlarına mıhla. 
sol bekleri Ahmet bir avut atışın dı. 
da kaleci Rahime pas vereyim Bu golden iki dakika sonra 
derken topu Melihe kaptırdı, Gençlerin ortadan yaptığı bir a. 
Melih boş bulduğu kaleye sıkı kında kalesini terkederek çıkmış 1 
bir şilt abandı. Yaptığı hatayi vaziyette bulunan Cihadı Küçük 
tamir etmek maksadile kaleyi Ali aşırtma bir vuruşla Fener 
tutmuş olan Ahmet bu şütü elir- kalesine topu yolladı. Fener ka -
le çeldiğinden hakem de pcr:al . lesine girmek üzere bulunan to -
tı verdi Esat kaleci Rahimin elle. pa Büyük Ali yetişti ve tam go. 
rine attı. Rahim topu bloke edeme 1ü yapacağı zaman Cihat boynu. 
diğinden geri gelen topu Esat 2 na sarıldı ve sarmaş dolaş yere 
ci bir vuruşla üçüncü defa Genç. , yuvarlandılar. Cihat kalenin içi -
lerbirliği kalesine soktu. ne düştüğü cihetle gol muhakkak 

3 - O mağlUp vaziyete düşen tı. Fakat hakem Şazi Tezcanın 

Stad duhuliyeleri 
Borsa bültenleri kadar mütehavvil 

Haberiniz 'ar mı·? 
:\Iilli Kümede maçlar ehemmiyet derecelerine göre duhuliye flat

lan üt.erinde sar.-.ırl tesirl<>r husule getiriyor· 
Hani bazı karikatüristler gazi nolardaki meıJrubat fiatlarının ateş 

palıasına olduj:',runu tcbarilz ettirmek için yapbklan karikatürlcrtle 
müşterinin başını fıldır fıldrr clöndürür, gözlerini büyüıt.ürler· 

Ayni hal, mühim maçlarda, ı;t.ad kapıları önünde za.\'alh ı.por me
raklılarının da ba~ına. geliyor· Gisclcıin önünde ),ldınmla ,·urulmuşa 

dönüyorlar: 
Balkon 200, tribün 100, duhuliye 50!-
Aldanmaymı:r. !·· Yıkılmakta olan köhne stadı <Jatmalmryorsunu:r.; 

maç seyretmek için içeri gireceksiniz. En ucuz yer 50 kunıs·· · l'akat 
o da. tcblll.ell ... Girmeye gelmez ..• Pompei ha.rabcl<>rlni andıran yarısı 
yıkık du\'arL'l.rın altmdıı, maç seyrcde;)-im derken can , ·erirsiniz. 

Seyirciler milli kümenin ildnci luıftası ~C\'indllcr· Çünkü fiatlardıı 
rnüthi-; bir Dampingle kar:;ılaşhlar· Duhuliye 2S, tribün 50, balkon 
ıoo ... 

l~h, neysC··· Fakat bu iniş \'e yük.c;elişln sebebi ne? 

l\Ieçhul !·· 
Gazetelerin spor sütunlannda. borsa. bültenleri gibi her lıartakl 

m~lann flatl:ırmı bildirmek tazım artık ı .. 
Oyle ya ... Büt~esi müsait olrruyan kimseleri hiç olmaz..,:~ sta<l ka.

pısmıla sulmtu hayale uğra.maktan knrlarmı-, oluruz· 
Yrr~isi ~ok daha kab:ı.nk yerlerde hükümctimlz flatları lmlirir

ken ~tndlarda. bu frrlayış nf'yc alamet a<'ıı.ba. ~ .. Aı:ık gözliilii~c mi? 
(Sta.d) Aibl umumun menfaatino hizmet <>den rnüessC4'elcrılc 

her ~·erde \'Cr"gil<'rln lndirilml-, olmasına. rağm('n bu birihirini hıtmıyan 
fiatların daha ~ok zaman nazarı dfükatkn ka~a.ca.;::;'lllı 7.annetmi;\·oruz· 

SAC1T TUCRUL ÖGET 

hemen herkesin hayret ettiği bir 
kararla bu muhakkak golü Genç
ler aleyhine favl vermekle netice. 
siz bıraktığı bu hareketi herkes. 
tc çok fena bir intiba bıraktı ve 
oyun da Fenerin 3 - 1 galibiye. 
tile nih:ıyet bulmuş oldu. 

Hakem <:azi Tezcan her iki 
taraf aleyhine olan muhakkak i
ki penaltıyı vermedikten maada; 
Gençlerin Ali Polat vasıtasile 
yaptığı ikinci golü de krakoşi 
bir kararla favülle mübadele et -
tiği cihetle dünkü maçta seyir . 
ciler üzerinde fena bir tesir bı -

çok bUyUk altka ~ııe ~ 
ve müsabaka. saatyırd 
sabaya binlerce se 
mlşti. Jt,,ı 

GUnün ilk musabı\,.ııdl 
şiktaş - AıtınordU ııe 
yaptılar. Çok cetln ~ad" 
lı geçen bir ınusabll ,... ' 
ra Beşiktaşlılar 3 

geldiler. ,•ı'-
lkincl musabakar:ar il 

Altay yaptr. \'efal~yıJIJ 
devre çok Ustun bit 0 ıfP 
yarak devreyi 1 -

Tnık BiLGiN tirdiler. b•~ 
lzmirde: İkinci devre başla~ıJtl 

rakmış oldu. 

İzmir, 27 (Hususi l\lnhabiri- Altaylılar derbaı13u dl!~ 
miztlen Telefonla) - Millt kU- ellerine aldılar. 11ıarl1 

devredeki ağır oY0 66 
me deplasman maçlarınr yap- Jt ~ 
mak ti zere şehrimizde bulunan yas kabul etmiyece ıııttıl J J 
1stanbulun Beşiktaş ve Vefa dUzgiln bir oyun 10cl 

4141 
futbol takımlarını ilk karşı. :rah - beyazlılar 1 d•"ıı• (1• 
!aşmaları dUn Altay \ 'C Altın- da Ömer, 29 u~cu Ud g~ f 
ordu ile taptrlar. Vahap vasıtasıyle ., "" 

tzmirlilerin geçen harta ts- ı rarak mUsabaktıY1 
" 

tanbulda aldıkları n eticelerden vaziyette bltlrdller. ~S 

Mektepler voleybol maçlarıjdV 
G. S. şampiyon ~1 ;& 
Mektepliler arasında Beyoğlu bu devreyi de (15 ııoJ ~ 

Halkcvi tarafından tertip edilen rak mektepler vo~(ıe;:i9' 
voleybol müsakabalarında. Kır- n.u ~ldular. !{en "'-
mızı ve Beyaz kümelerden Gal:ı- ederı.z. , iıllPJ 

tasaray ve Boğaziçi finale kal· -A· k d ki~ 
mışlardı. Final müsabakası dün n ara a 
Beyoğlu Halkevi kapalı salonun- A k .. ·· J' 
da yapıldı. n aragucu dİ dt 
Takımlar sahaya. şu şekilde 3 . 1 yellcıııd' tdll 

çıktılar: . Millt KUme bar;trt1Pıo~ 
Galatasaray: Ozdcmır, Abit, lasmanlı olarak ~d'9' 

Muvakkar, Ekmel, Şehap, Malı· ,.e tstanbuldatı 9••" p0f t 
mut._ . . •. . . Kurtuluş, Şişli, "" ~ı:ııfrt 1 911 

Bogazıçı : Nıyazı, Halıl, Mus· AnkaragUcU ve O ettll 
tafa, Süreyya, Sabri, Ismet. kımlarınm 1şt1r!1t ur· ,cıırt 

Oyun çok zevklı ve çok heye· lara dUn başJantf1 1~d• 11rı 
canlı bir şekilde başladı. Her DUnkU m usaba1't••'111110 
iki tarafta n eticeyi lehlerine luş - AnkaragucU ırcl Oıı•' 
çevirme~ için .çalışı~orlardı. Fa- rasında binlerce st{uıet 11ıııt1 
kat dakıkalar ılerledıkçe Galata· oynanmıştır. GUC J'llrt ıet 
saraylılar vaziyete hakim olma· bir oyundan soor• 6tısı.lbe 
ğa başladılar. Abit, Muvakkar ıarr 3 - ı mdl<ıP111ıııı t!"' 
ç?~ ~zel ~nişle: yaparak Boğa- Kurtuluşıuıar: '°" şıtl1 

zıçını tazyık edıyorlardı. Ve bı· sporla oyn:ıyaca 11 0ı•
11~oıı 

rinci seti (15 - 7) k:ı.zanmağa kombinezona dab d• tı11t•d'' 
mm·affak oldular. Beyoğluspor ınaç~sltıl 9 

Ikinci sete hakimiyeti büs· leden evvel Ta 
bütün arttıran Galatasaraylılar yapılacaktır. 

I~ 
28.4.940 Pazar 

12.50; Müzik: Çalanlar: Şe. 

rit İçli, Cevdet Çağla, lzzettin Ökte, 
Kemal N. Seyhun, ı - Okuyan Sadi 
IIoşscs, Azize Tözem, 13.30/ H.30 Mü. 
zik: Küçük orkestra (Şet: Necip Aş. 
km), 18.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05: Mllzik: Radyo caz 
orkestrası (Şet: İbrahim özgür), Sop. 
r:ı.no Bedriye TilzUn'ün lştirAkile. 

18.30: Çocuk ııaa.ti, 18.55: Serbest 
saat, 19.10: !.Iemlekct saat ayarı, A. 
jans \'e ?.Ieteorolojl haberler!, 19.30: 

8antti, 
SANTONi KI ilAVi OLAN BU BiSKOVil 

as' 
tarafından altrırt1 

Müzlk: Çalanlar: lzzettin ôktc, Ke. 
mal N. Seyhun, Şerit İçli, Cevdet 
Çağla, 1 - Okuyan Sadi Hoşscs, Ra... 

difc, Mahmut Karında,, 20.15: Ko. I 
nuşma (Çocuk Eslrı;emc kurumu ta. 
rafından), 20.30: Müzik: Fasıl heyeti, 
21.15: Müzik: Nusret Kayar tarafın. 
dan Viyolonsel parçaları, 21.35 Müzik 
Cazband (Pi.) 22.15: Memleket saat 
ayan, Ajans haberleri; ziraat, Es. 
ham - Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (I<"lyat). 22.30: Ajana ve spor 
servisi, 22.40: Müzik: Cazbnnd (Pi.) 
23.25/23.30: Yarınki program ve ka.. 
panış. 

Ecnebi lsta."iyonlarmda Türkte 
nejrlyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
48· Paris: Saat 19.45 de kısa dal
'.;a 40, orta dalga 255; T" .. "n: Sa
at 20.15 de kısa dnlga 50.55 dl"· 
Roma: S:ıat 21.ao da ortn dnlga 
250, Londra: Saat 18,55 de kısa 
dalga 20, 31·5· 

Herkes bilhassa 
gayet kolay 

çocuklar 
.. . 

muessır bir .. t h ardır. mus a z 

B A RSAI-< 
Solucanlarına ,J' .. uııle ,,., 

karşı gayet tesirlidir.Barsak solucanlarının büyüklerde "~ı!İ~~aııd' 
seheh olacağı tehlikeler gözönüne alınarak solucan hasta 

nu kullanmaları faydalıdır. . . ar 
Hekimlerim ize ve halkımıza tavsiye ed~len bıı ttl 

tahzar her ecnazede bulunur. fZ 
IK lL!J 11 lUJ S lLIJ ~ © K lUJ R U Ş -r LJ 

ııJıt'· 

SIHHAT VEKALETiNIN MÜSAADESiNi HAiZDiR ııeçete ue .. 
I 


