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1 Şehrimizden Ayrllan Macar Artistlerinden. ikisi 1 

162 Ecnebi Artist 
işten Menedildiler 

Bunlardan Çoğu Memleketimizden Ayrllmak İçin 
Hazırhğa Başladllar, Mütehassıs Müzisyenler 

Bu Son Karardan İstisna Edileceklerdir 
Memleketimizdeki ecnebi bar ar. 

Ustlerinın bugünden itibaren faali. 
yetleri menedilmiştir. Bu gibi artist. 
Iern .çalışmakta oldukları miiessese. 
lerin sahiplerine dün bu yold;ı teb. 
llgat yapılmış ve kararın bugünden 
itibaren tatbik mevkiine konulaca. 
ğı bildlrllmiştir. 

Hükumet, bu kararı küçük sar.at.. 
ler lumununa istinaden vermiştir. 
Bu kanun mucibince küçük sanntler 
Türkiyede münhasıran Türk vatan. 
öaşlan tarafından görülebilir. Ecne
bilenn bu sanatlerde çalışabilemelc. 
ri yasaktır. 

Barlarda çalışan yabancı artistler, 
ıundiyt: kadar barların içkili lokan. 
ta ad ve itibar olunmasından ~tifa. 
de etmişler ve bu suretle, bu kanun 
ahkAn:ı•rıdan hariç tutulmak yolunu 
bulmuşlardır. 

Halbuki barların içkili lokanta dE'
ğil, doğrudan doğruya bar oJarak 
kaoul edilmesi esası gözönüne a 1~. 
nınca, bu artistlerin çalışmasına mı.. 
kan kalmamaktadır. 

Bu kar.ar, memlekeUmizde mute.. 
Jıa5s,s müzisyen olanlar için tatbik 
edı"mjyecektir. Esasen kanun buna 
imkiın vermemektedir. Ekseriyet 
Mal'arlann teşkil ettikleri orkestra. 
lar içMisinde konservatuar mezunu 
olan elemanların çalışmaların:ı mü. 
saade edilecek, fakat di~crlcrine i. 
zin verilmiyecektir. 

162 artist ayrılıyor 
Sehrimizde bu yeni karar ile ar. 

tı.!{ çalışmalarına imkan kalmıyan 

yabancı artistlerin yekunu 162 yi 
bı.ılmaktadır. 

Bunların 107 si Macar, 16 s1 AJ. 
man, 11 i Rumen, 3 ü Lübnanlı, 4 
dü Mısırlı, 3 u Kübalı, 5 i İsviçreli 
l J Finlandalı, 2 si İngilız, 4 ü 
ansız, 2 si İtalyan, 3 ü Yunanhdır. 
Bunlar, bugunden itibaren çalışa. 

nıyacaklarına göre, memleketimiz. 
ile curmalan için de artık bir sebep 
ka..mamıtşır. Bu itibarla ounlar, er 
kısa zaman içinde memleketimi:ı. 
terketmeğe davet edileceklerdir. 

Nitekim dün ecnebi artistlerden 
20 Jradan vize muamelelerini ikmal 
elaıtşlerdir. 80 artistin de ikamet 
tezkerelerinin müddeti bitın!~ir. 
Bwılar yenilenmiyecektir. 

,\lakadar konsolosluklar, l>U ar
tistlerin memleketlerine dönmeleri.. 
no yardım edeceklerdir. Hntti, Ma. 
car artistler için, Macarsitan konso-

Messalina'nın 

Km Kardeıi 

da aşağı yukarı ayni mahiyette ka. 
rnrlar mevcut olduğundan, yabar..cı 

artistler oralara da geçemiyecekler. 
d·r 
Diğer taraftan hükümet, konso

losl.ıklarımıza verdiği bir emirle, 
bundan böyle kanuni evsaf Jill: -
yan. yani burada çalişmalarmıı im. 
kan bulunmıyan ecnebi bar art!şt
lerirıin memleketimize gelmeleri· i
çin vize verilmemesi lüzumt:nu biL 
dirmıştir. Yabancı bar artistleri diln 
gece son defa olarak çalıştıkları yer. 
lerdc numara yapmışlar ve eskiden. 
tını tanıdıkları bar hovardalarına 
"Elveda,, demişlerdir. Bugünden iti
baren artık hiçbir eğlence yerinde 
sahnene veya halk arasında numa. 
ra yapan ve konsomatrislik eden ya. 
bancı bar artistine tesadüf e<lilmiye_ 
c:ektır. 

Bunların memleket dışına çıkan1-
m:ıları kararile, bar artisti olara!{ bu. 
raya geldikleri halde, bilahare her 
hangi bir sebeple işsiz kalarak giz. 

•Lice fuhuş yoluna sapan ve bu su
retle Beyoğlunda kalan ecn~bi tabii
y~tindeki (bar artisti) menşeli ka
dınlar da memleketten çık:mlac:lk:
tır. 

. 
Yukarıda btr ~·ek, tı§ağıtttl 

bir Macar artisti 

loshan~inde adam başına kırk lira 
depozito vardır. BÜ paralarla mem
leketlerine dönmeleri temin edile
cektJr. 

Fakat dün bu haberi öğrenen ala
kadar bar artistleri, evvela büyük 
bl: telaşa düşmüşler ve ne yapa
cakiannı şaşırmış bir halde sağa, SP

la bsş vurmıya başlamışlardır. BuA. 
ların hemen hepsi, memleketlerine 
dönemiyeceklerini, çünkü eğer ora. 
da 1§ bulabilselerdi, buralara kadar 
gelmelerine bir sebep olmadığ!Dı 

süyJemekte, şimdi de Suriye ve İrak 
ile iınkin bulurlarsa diğer Balkan 
mcm,eketlerine gideceklerini bildir. 
meıhedirler. Halbuki Balkanlarda 

Yine bu kararla, artık :nemlckcte 
müzisyen, hanende, büyük,nrtist gi
bi, reklam sözlerile getirilen ve haL 
km tecessüsünü tahrik ve ic:;tismara 
sebep olan vaziyetler de ortadan 
kalkmı~ olacaktır. Resmi bır devlet 
veya belediye konservatunrından 

diploması olmıyan hiçbir müzisyen, 
ve lıe~".!lelmilel şöhreti haiz bulun. 
mıyan hiçbir sahne artisti memleke
tımize giremiyecektir. 

Karar mutlaka tatbik edilecek 
Diğer taraftan müesseselermde bu 

gibi artistleri çalıştıran bar sahiple
~i. ecuebi artistler olmadıktan scnra 
oarlara hiç kimsenin artık rağbet 

~tmiyeceğini ve bu suretle barlan 
.:apatmaktan başka çare kalmıyaca. 
~ını söylemektedirler. Bunlar, bu su. 
:etle şehrin, müzik ve eğlence ihtL 
yaclJ"I• ileri sürerek, bu gibi müesse. 
seleri kapatmak tehdidini ileri sür. 
mekte ve ali.kadar makamları bu 
ka!'ardan caydırmak istemcktedır. 

ler. Halbuki, dün kendilerile te:nas 
ettiğ~miz vali ve belediye reisi Lıltfi 
Kırdaı· 
"- Mu kararın aynen tatbikıne 

mini olabilecek hiçbir şey yoktur,, 
demiştir. 

Toplantılar, davetler : 

Tüberküloz Cemiyeti Toplanbsı 
Her aym ilk çarşambasında topl~an 

Tüberküloz cemiyeti güniln tatile tesadü
fQ sebeblle yalnız bu defaya mahsus olmak 
üzere içtimaı mayısın 3 üncü Cuma günO 
saat alb buçukta İstanbul Etibba Odasında 
yapacaktır. 

I 

YARIN AKŞAM 

İP EK 
Sinemasında 

J.. ~ . 94U 

KAHKAHALARIJI 
Gülmeye Hazırlady: 

OLiVER HARD": .. 
tarafından Harikulade bir surette yaratılan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Fil ~Q~JOA~~ 
Filme ilave olarak: lNGlLlZ ORDUSU nasıl hazırlanıyor • Nasıl yetiştiriliyor, l\la • 
Kralın önünde yapılan resmigeçitler, 3 kısımı ık büyük harp filmi ve Foks Dünya ha vadi . ,... ...................... -......... ,, 
ÇEMBERLİT AŞ Sineması 

Bugün matinelerden \tibaren 3 FİLM BİRDEN 

I - BORİS KARLOF BELA LUGOSİ 
BASİL ORTHERONE ve 

gibi üç büyük Yıldız'ın yarattığı heyı>canla dolu asırların b:.iyük 
harikası 

FRANKENŞT AiNiN 
C>O L U 

il· HiNDiS TAN CEViZ i 
:WARİE BELL - RAİMU - lUİCHEL SİMON 

tarafından yarat.lmış neş',.li muazzam Fransızca filmi 
ın - Muhteşem sahneleri _ Dekor1arı ve cazile Varyete gruphrile 

herkesin gözlerini kamaştıran 

KABARE DAN SAN 
Muazzam Müz!kn.J Film 

DTKKAT: Bu kadar fedakarlığa rağmı>n bugünden itibaren Fi~t:ar. 
da büyük tenzilat. BALKON 2U Kr. Hususi 15 Kr. Dühuliye 10 Kr. , _______________________ , ____ __, 

•Yarın Akşam SARAY Sineması• 
CARY 

Sinemanın en parlak çift yıldızı 

GRANT ye CONSTANCE BENET1 
Mevsimin en şen, en ne ş'eli ve en eğlenceli 

ANKARA RADYOS 
Türkiye Radyosu Ankara Jd 
Tü.rkiye Radyodiftizvon pJiz 

Dalga Uzun.tuğu lk. 
11.7 m. 946~ Kes. 

1648 ın. 182 Kes tıJd 
1'. A. P. 

Çarşamba, 1. 5. 19& 
--------------~~ o 

12.30 Progrnın ve memleket sa~ 
12.35 Ajans ve me!eoroloJi haberl 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.fV 
Muzlk: Kuçük orkestra (Şef: Necip. 

18.00 Progrnın ve memleket saıılu 
18.05 Müzik: Fasıl heyeti, 18.55 M d 
kuyan - Mahmut Karında:i; 19.10 
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
lcri, 19.30 Konuşma (Dış politika e 
leri), 19.45 Milzik. Çalanlar: Fasıl pr 
yeti. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 1111 
Tokay; 20.15 Konusma; 20.30 T~ h 
Günt. Yazan: Heinrlch İbsen. Terd Ç 

den: Seniha Bedri Göknll~ 21.30 O 
Riyaseticümhı,ır bandosu (Şef: İhsd 
çer), 22.15 Memleket saat ayarı, a~v. 
berleri; ziraat, esham • tahvilAt, k 
nukut borsası (Fiyat), 22.35 Müzi • 
band (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki Pi b 
ve kapanıf. pıe 

Ecnebi Radyolarında Türıd.l 

ı Neşriyat ld 
TUrklye ~ 

Şehir • •••tlle TOIUmevç Ilı 
Nis 19.45 250 metre tn 
Roma 20.56 245.5 .. re 
Roma 20.56 31.15 .. 

GORrJNMEYEN ~:~7.~;: :~:i~ ::~:: İı 
AD 31~· r 

Londr:ı 18.SS 19.62 n 

Kom~e·d·i·s .. in·d··~e bütün şaş!! alariy:e parlayacaklard~ır~.Eı,·•f;J~,.,;;.;;"1j'~F--a""'""'!z"!"l"'"a_N_a_v_l_u_n ___ ~l-s--::e:'1~ 
!\IODERN AŞKLAR ... l<İBAR HA YAT... MACEI_tACIL~. ve KU- Kaptan Cezalandı 
MARBAZLAR ... ve NİHA.. YE1 KAHKAHA IJ,.E GULMEK ... 

,._FERAH_.. 
Sinemada. Telefon: 21359 

(BugUnden itibaren) 

1 - SON GENÇLİK 
Geçen Hafta Sümer'de Büyük Rağ

bet kıızanan emsalsiz Fransız 
Silper filmi 

2 - KIZIL GÖLGE 
(BUSTER GRABBE • BAY TEKiN) 
Bütün İstanbul Sinemn Meraklıla
rının bekle(liği 2 devre 21 kısımlık 

büyük esrarlar ve heyecanlar 
Sinema romanı 

ASKERLi K iŞLERi : 

EminönU Yerli Aakerllk Şubesinden: 
l Mayıs 940 tnrihinde yedek subay oku

lunda bulunacak olao kısa hizmetlilerin 
:ıo Nisan 940 salı günü saat 10 da sevkedll
mek üzere nüfus cilzdnn ve askeri vesika
larile şubemize gelmeleri. 

1 Gelmeyenler hakkında askerlik kanu
nunun 89 uncu maddesi tatbik edileceği 

ilan olunur. 
1 Beyoğlu Yeril Askerllk Şubesinden: 

ı - Askeri hastanelerde ı Haziran 940 
dn başlamak üzere (Yardımcı ve Hastaba
kıcı Hemşireler) kursu açılacaktır. 

Bugün 

2 - Lise, orta ve ilkmektcp meı:unlarl
' le okuma yazma diploması olan 20 - 40 

____ I yaşındaki Bayanlardan bu kurslara iş~ -
rak etmiye istekli olanların kayıtlan yapıl
mak üzere nUfus hüviyet cüzdanları ve 

SİNEMALAR tahsil vesikaları ile şubemize mü,racaat et
meleri iUın olunur. 

SARAY 
MELEK 

c ŞANZELİZE 
' Yarı Geceden Sonra YENİ NEŞRiYAT; 

iPEK 

TAKSIM 
LALE 
ALKAZAR 
SUMER 

8,AKARYA 

MARMARA 

ALEMDAR 

TURAN 

Firavunun Kızı ve 
1 Başçavuş Meden 
c YILMAZ ALİ 

DANSIN ZAFERİ 
' Ölilın makinesi 

Çılgın Gelçllk 
Kızıl Dansöz ve 
Zoraki Nişan 
Bahar Yağmuru ve 
Satılık Bebek 
Serseri Kral ve 
Sahra Bekçileri 

c GUNGADİN 
Taptığım Kadın, 

ÇEMBERLITAŞ: Kanun Kuvveti ve 
Kadın ve Müzik 

MfLLf 

FERAH 

Serseri Kral ve 
1 Sahra Bekçileri 

Taptığım Kadın, 

GUNGADİN 
KadıklSy OPERA: Cebelltarık Casusu 

Dünkü ihracat 

ENDÜSTRIEL MALiYET FIYATI 
Silmerbank umuml muhasebe, fabrika

lar kontrol seksyonu şefi Kenan Asafkan 
tarafından hazırlanmış olan "EndUıtrlel 

Mallyet Fiyatı" kitabı intişar etmiştir. 

Endüstriel teşebbüslerde en mühim mevzu 
maliyet fiyatıdır. Bu kitap bu sahada ya· 
zılmış olan ilk eserdir. Fabrikaların husu
siyetine ve teknik icaplara göre, her im:ı
lAt şubesinde ayrı B.}Tl metodları ayni za
manda tatbik etmek mecburiyetinde bu
lunan fabrikalnrda; ne suretle hareket e
dilebllineccği ve ucuz maliyet fiyatı elde 
etmek için mevcut olması 1ıiz.ım gelen 
şartlar gösterilmektedir. 

DEKAMERON HiKAYELERi - Mu
harrir M. Rasim Özgen tarafından tereli· 
me ve ne~edllmekte olan diınyanın sayılı 
ş8heserlerinden Bokaçyo'nun Dekameron 
ismindeki meşhur eserinin üçüncu broşürü 
de çıkm~tır. 

HAVACILIK VE SPOR - 259 ve 260 ncı 
sayıları çıkmıştır. 

Dün de ihracat faaliyeti fazla ol. 
1 
Basın Birliği Arkadaşlarına: 

muş, 325 bin liralık mal ihraç edil. Basın Birllğl lstanbul Mıntakuı Relall· 
· · İn "lt f dık F ğinden: mışur. gı ereye ın .: ransaya Arkadaslanımzdan Cemil Süleyman Al-

fasulya Yugoslavyaya sunger, BeL yanağı dün sabah kaybettik. Otuz. yıldır 
çik.aya 200 bin kilo arpa, İtalyaya Türk gazetelerinin edebiyat sayfalarını 
yün paçavra, Finlanda, Letonya ve l·ı:enginleştlren Cemil Süleymanla fikir Ale
Litvanyaya tütün, Macaristana ıs-1 mlmiz değerli bir uzvunun daha matemini 

kart k ·· d ·imi t' A · I tutacaktır. Cenazesi yarın (bugün) öğleye 
a pamu gon erı ş ır. merı.. d x-. ,..'"'-- h h t 1 d kaldın 

• • Oa>u '"""''a paşa as anes n en -
kaya 131 bin tane tavşan derısı, bar. !arak Topkapı dışındaki aile mezarlıtma 
sak VC! mavi haşhaş, Yunanistan, nakil ve defnolunacaktır. Arkadaşlarımı
Bulgaristan ve Romanyaya taze ve zın cenaze töreninde bulunmalarını rica 
tuzlu balıklar ihraç edilmiştir PliP.r. kendisine rahmet dileriz. 

Milli Korunma Kanununuft 
kümlerine ve Koordinasyon i 
tiin kararına muhalif olarak 1 
dakld Gemlik arasında Sümer 
sun: ipek fabrikasına taşınac e 
miır için muayyen navlunda 
navlun istemekten suçlu Sua 
ru kaptanı Nazım Sadıkoğlu 
druci dur.uşma dün neticele 
Nazım Sadıkoğlunun suçu 
mece sabit görülmiiş ve altın 
hakim1 kendisini 25 lira para 
ödemeğe, 200 kuruş ta m 
harcı vermeğe mahkum ctmi 

Eksile Deri Satanl 
Muhakemesi {n 

Eksik ölçüde deri satmaktadru 
Aleko Delo ve mahdumları JJi 
daki duruşmaya dün devaIIl a 
miştir. Kunduracılar cemiyeJe 

Abdullah Vahdinin davacı ~ 
bulunduğu bu muhakemede, • 
bir?•ğı umumi katibi Halit ile l!'• 
lcr frn memuru Hüsamettin ,J;Iı 
trolör İbrahim şahit olarak /. 
m;ş_e:-dir. Bu şahitler, me 

mizde deri ölçülerini kontrol . 
ayar makinesi bulunmadığını, 
kadaıd ölçünün yüzde 3 hata 
ğmı. ayakkabıcılar cemiyetin' 
dan dolayı muhtelif şikayeti 
lunduğunu söylediler. M:.ıb 
evve!c~ rapor vermiş olan eh ı(j 
fun ve Fransız profesörün ce e 
başka güne bırakıldı. t\X 

1 

Kavgalı Maç Davast ' 
Bir maç esnasında hakeaı 

dövmek ve yaralamaktan su 
mirspor kalecisi N ecdetin d 
na dün Üsküdar asliye ceza 
mesinde devam edilmiştir. tt 
duruşmada Güzel Sanatlar r\tpu 
misi profesörlerinden heyikl r 
di mahkemede hakem TanğıD oı: 
nü muayene ve yaranın ·· 
bozal'ak bir iz bırakıp hır 
tetkik etmiştir. H 

Muhakeme, profesörün bil 
taki raporunu vermesi için ba 
ne bırakılmıştır. 

Bahar Bayramı münasebetiyle. 
Bankasının Galata merkezile YeP1 

Beyoilu IUbelerl. 1 Mayıs 940 
ırOnO kloah bulunacaktır. 



1 MAYIS 940 

"' AN 
BEDELi 

Ecftebl 

1 ae"• 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

1800 Kr. 
1500 

800 • 
800 .. 

raruı posta ittihadına dahil 
memleketler için abone 

müddet aıraalyle 80, 16, 9, 
dır. Abone bedeli peşindir. 
detiftinnek 25 kuruştur. 

için mektuplara 10 kuruşluk 
vesi lizımdır. 

da bir veya iki gün şehri. 
e balık günü ittihaz edil
ndaki teklifimiz üzerine 
İktisat Müdüriyeti yap

duğu letkikab bitirmiş ve 
ye vannıttır: 

zhane veya soğuk hava 
olmadıkça, 

alık günleri halka kafi de. 
lık arzedeınedikçe 
e balık avını organize et. 

lda bir Balık Gftnii ihdası 
deiilse bile güçtür. 

• e İktısat MüdOriyeti bu ne. 
dığı gün, limanda 40 bin 
ut balıtmın da denize dö.. 

T haber veriliyor. 
T çift palamut demek aşalı 

21.30 00,000 kilo et demektir. Şe-
İh büyük bir kdmuun et 

.. .. .. 

.. .. 

ği bir zamanda 100,000 kilo 
dök.Ulm.esi hazin bir 

ba lıWUe phrimizde bahk.. 
but bir buzhane veya so.. 
deposunun ne kadar ıu. 

dufunu ispata Widir. 
ki pyyu.r Belediye ReisL 
tiyacı bir an evvel tatmin 

gelen tedbirleri almakta 
ektir. 

• mtıphedeye ncnıen ıs. 
Balık GGnil yapmak müm
midir? 
U~Ddttr. 
Balık Gününii biz iki sc. 

· yonw- Biri tehinle et iltib. 
~isi halla biraz 

balık yemeğe alıştırmak.. 
nlarda İstanbula gelen 
miktan azalmıştır. Bu 

t fiyatları yükselmiş, ve za. 
liaUnnm büyük bir kısmı 

hale celmiştir; yahut 
den haftada ancak bir kaç 

emek mecbariyetinde kal. 

MIKroeu 

TAN 

/ -
MfiREBBi: İçinizden hangisi deniz kafilelerine iltihak edecek olursa, kafasına derhal bu sopayı yer' 

ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 1 

~----------~~~----~~~~~~~~~~~~-J 

VA iL/AN 
• J nsanlık doğduğundanberi ya. 

lanla uğraşır. Kendi doğur
duğu bu canavar onun en kıymet. 
li malı olan hakikati öldürdüğü 
halde bir türlü insan yalandan 
kurtulamaz. Hatta şairleri bile ya. 
lan terennüm ederler . 

En güzel yalan yazana, en mlL 
vaffak olmuş romancı adını verir
ler ve sonra da "Yalan söyleme. 
~!" diye ahlak kaidesi koyar 
lar. 

Yalanın en büyük kuvveti isba 
edilemeyişindedir. Hakikat ken 
dini isbata çalışır, yalan böyle kül 
fete girmez. 

Eskiden: 
"Yalancının mumu yaısıya ıta

dar yanar" diye bir kanaat varmış. 
Şimdi bu tehlike de yok. Evvelen 
mum yakmıyoruz.İkincisi asıl ya
lancıların ışığı ÇQk yanıyor. Çok 
defa yalancı elmas, sahicisinden 
daha parlak görünüyor. 

Yalan kırmızılarla dudağını b0-
yarnıyan, gözünü boyamıyan, sa
çım boyamıyan kadınlann yüzüne 
kimse bakmıyor. Sonra da: 

- Yalancılık ayıptır! Şudur, bu
dur, diyoruz. Haydi efendim, geç! 
Ben böyle mürailiğe içerlerim. 

1 Yazan: B. FELEK.. 1 

vada Amerika aleyhine buldukları 
gibi. Gl\rip tesadüf. 

ikincisi, İngiltere hukfımet\ Nor. 
veçi i~gal eqeceğW.~ dair o\ltn r>lU
ları, Norveçc çıkarpığı sefer kuv
vetlerinin zabitlerıne dagıtmış. 

Üçüncüsü, Almanlar, bu vesL 
kayı bizzat kendileri. İng:Iizlerden 
evvel Norveçi işgaldPn c:onra bul
muşlar. İngilizlerin Norveçi işgal 
hakkındaki niyetlerini gösteren 
vesika 22 Nisanda cereyan fden 
bir harple elde edilm~. Almdnlar 
Norveçi 8 Nisanda işgale başladı. 
lar. Bu vesikanın verdiği malı'.L 
matı kerametle mi elde ettiler? Bu 
sualler gerçi cevapsız kalmıya 
mahkumdurlar. Yalnız bu miina. 
sebetle Hocanın şu fıkrasını hatır. 
lamamak kabil değildir. 

Nasrettin Hoca bir gün baska 
birinin bostanına girmiş. (Tıpkı 
Almanların Norveçe ~irişleri gibi) 
Önüne gelen mahsulü toplayıp 
torbaya koyuyormuş. O sırada bos
tancı cıkıp gelmiş .. 

- Burada ne geziyorsun bire 
adam? 

- Sus ağa! Fırtınadan düştum. 
Kendim girmedim. 

- Haydi fırtınadan düştün di. 
yelim. Ya bu bostanları koparıp 
torbaya kim koydu? 

- Vallahi kardeş! Ben de tam 
imdi onu düşünüyordum. 

Daha Hoca da düşünür. diğ2r 
•ostan hır.sızlan da. Lakin bunun 
cevabını bulamazlar 

Mısıra bir atlet kafilesi gön. 
derd"k. Erkendi. İdmansn 

idiler. Bir kısmı hiç piste çıkma. 
mıştı. Lakin çocuklar orada umuL 
madık güzel neticeler elde ettiler 
Yüzümi.ızü ağarttılar, göğsümüzü 
kabarttılar. İçlerinde Türkiye ve 
Balkan rökoru kıranlar bile oldu 
Eskidenberi bizi bu yarışlarda ge. 
çen bir kısım Yunanlı atletleri de 
geri bıraktılar. Güzel şey. 

Çocukları memlekete döndükle. 
ri zaman ıyı karşılamadığımızı, 
haydi dalgınlığa, muvasalat günü. 

(Ecnebi Karikatürü) 

nün bilinmemesine ve nihayet tcş. 
kilatsızlığa hamledelirn. Lakin gel
dikten sonra bunları okşıyacak, 

tatyip edecek bir kelime, bir tak. 
dir yazısı yazmak da yok mu? Ha
ni ya atletizm mütehassısı kalem
ler neden harekete geçmiyorlar? 
Atletizm ihtisası yalnız tenkitte mi 
işler. 

Vaktile mahbupperest birisi bir 
ahbabının evine misafirliğe git
miş. Oturup sohbet ederlerken ev 
sahibinin güzel bir genç olan oğlu 
içeri girmi~. Amca makamındaki 
misafir adını sormuş: 

- Mehmet! demişler. Hemen 
kalkmış , çocuğun boynuna sarıl. 
mış: 

Allihtimme salli ala seyyidina 
Muhammet! 

Diye salatü . selam getirip iki 
yanaklanndan öpmüş. 

Mütecaviz misafirin bu hareke
tine içerilemiş olan hane sahibi 
biraz bekledikten sonra bir mü. 
nasebetle içeri girmiş olan Divrik. 
li kırk beş yaşlanrda palabıvık 
uşağını gösterip: 

- Efendim! Takdim ederim. 
Uşak bendenizin de adı Mehmet. 
tir .. demiş. Misafir: 

- Güzel! Allah bağışlasın! de. 
yince, ev sahibi: 

- Buna da ayni iltüatta bulun. 
sanıza! O Müslüman evladı değil 
mi? 

- Anladık efendim ama. başka 
ümmeti Muhammet kalmadı mı., 
Onu da başkası öpsün! cevabmı 
vermiş. 

(Devamı 7 tncidel 

Bal gibi herkes yalan söylüyor, 
bu arada bazı siyastler de ... .LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Ben de Onu Düşünüyorum! 

H aftanın son söylenen sözleri 
arasında yalan olduğu iddia 

edilen belli başlı lif Alman Hari. 
ciye Nazınnın Norveç işgaline dair 
bitaraf diplomat ve gazetecilere 
verdiği beyanattır. 

..A I~ 
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Biz, Ekselansın huzurunda bu. 
lunmadığımız için ne dediğini ku
lağımızla işitmedik. Yalnız ajans. 
lann verdiği malfunata göre son 
günlerde Norveçte yakalanan bir 
lngiliz zabitinin üzerinde, İngiL 
terenin Norveçi Almanlardan ev. 
vel işgale hazırlanmış olduklarına 
dair vesika bulunmuş. Böylece AL 
manya, N orveçi İngilizlerden da. 
ha evvel davranıp işgal ctmiye 
mecbur kaldığını isbat etmiş. Kar
şı taraf ne böyle bir zabit, ne de 
böyle bir vesi.kanın vücudünü ka. 
bul etmiyor. Diyeceksiniz ki, biç 
kimse aleyhindeki vesikayı kabul 
etmez. O da dotru. Yalnız nazi Ha. 
riciye Nazırının iddiasının bazı za. 
yıf taraf'ları var. Birincisi: Amel'L 
ka ~telerinin dedikleri gibi, Al
man ordusu her işgal ettiği yerde 
dalma başkalannı itham edecek 
1ür takım vesaik- bulu.yor. V aqo. 

LOHUSALIKTA FLEBiT HASTALIGI 
Kara kan damannda ta içerdeki 

tabakanın iltihabı demek olan Fle
bit hastalığı tiirlü türlü sebepler. 
den -mesela tifo hastalığında ya. 
hot bir ameliyattan sonra- gele. 
bilirse de en ziyade lohosalıkta 
görillilr ve en meşhuru budur. 

Kara kan damarlan vücudün 
her tarafında bulunduğu halde lo
hosalıkta gelen Flebit bacakların 
birindeki uzun kara kan damarın. 
da ve en ziyade sol bacakta olur. 
Sağ bacakta, iki bacakta birden, 
iki bacakla iki kolda birden olduğıı 
varsa da pek nadir. 

Lohusahkta gelmesine sebep ço.. 
cuk yatağında bir iltihap bulunma. 
sıdır. Fakat oradaki iltihap hemen 
her vakit hafif olduğu gibi, bilyük 
iltihaplara yol açar. Çocuk diişür. 
melerinden sonra gelmesi müstes
nadır. Bu da gösterir ki bu hasta
lıkta mikroptan ziyade kanın kim. 
yaca terkibinin daha bih·ük tesiri 
vardır. Zaten bu hastalığın bazı a. 
ilelerde soya çekmesi de -tabii 
yalnız kadınlar arasında- istida. 
da bağlı olduğunu anlatır .•. 

Flebit, çocuk doğduktan .sonra 
sekizinci günle otuzuncu giln ara. 
sın da, fakat en çok defa lohosalı
ğm üçftncil haftası icinde başlar ••• 
Lohosabğın ilk günlerinde çocuk 
yatajmda bir iltihap olduiunu ha· 

ber veren küçük bir ateş bir kaç 
giin içinde geçer, ondan sonra lo. 
hosanın her hali normal göründü. 
ğiindcn Flebit artık hatıra gelmez. 

Halbuki o küçük ateş geçtikten 
sonra da lohosanın nabzını say. 
mak lazımdır. Çünkü kara kan da. 
mannın geleceğini önceden haber 
veren en mühim alamet ateş geç
tikten sonra nabzın gene hızlı, me
seli dakikada 100 kalmasıdır. Ba. 
zılarında hiç ateş olmadığı halde 
nabzı hızlı olur. Bir lohosanın nab. 
zı hızlı atınca, ateş bulunsun bu.. 
Iunmasın, ona ehemmiyet vermek 
lazımdır ... Lohosanm her gün nab.. 
zını saymak için de mütehassıs be.. 
kimi yahut bayan ebeyi hergtin 
davete lüzum yoktur. Bu işi aile a
rasında -lohosanın kendisinden 
ba!jka herhangi biri- insan nah. 
zını kendisi saydığı vakit daima 
fazla hisseder- yapabilir. 

Flebit hastalığının tedavisi, bG .. 
yiik tehlikenin önü alınması on
dan vaktinde şüphe edilmesine 
bağladır. Onun için bir Iohosanın 
nabzı fazlaca hızlı olunca hemen 
mütehassıs hekime müracaat iyi 
olur. Zaten bazılannda hu allmet. 
le birlikte, biraz sonra iltihaplana
cak bacakta uyuşukJuk hissi, gl. 
lfiıün bir ta-rahnda sancı. hafif 
hl" n~f P.W darlıiı. kısa bir öksUrilk. 

yinnl dört saat sonra biraz kanlı 
balgam olur ••• Lohosalıkta bu ali. 
metlerin hepsi ehemmiyetlidir, 
Flebit hastalığım hatıra getirir. 
Bilhassa sancı nerede olursa olsun, 
onu sinir ağnsma, soğuk alpnlığı. 
na atfetmemelidir. Kimisinde lo
hosabğm daha ilk günlerinde ka. 
rın biraz §işer, idrar güçlükle ıe
lir, yahut tutulur. Bunlar da ço
cuk yatağında hafif iltihap bulun
duğunu haber verirler, onun da 
sonradan Flebit yapabilecetf 
-mutlaka yapar demek değil
hatıra gelmelidir. 

Bu hastalık habra gelince de, 
mütehassıs hekim görilnciye ka. 
dar, ilk yapılacak feY uyuşan ba
calı -hangisi olduğunda şüphe e. 
diline ikisini birden- her tiirlU 
hareketten alıkoymaktır. Bunun 
için de en kolayı, bacağın uzunlu· 
tanca bir torba dikerek içine yu.. 
ı.,- dbltlanıp onu bacağın altına 
k&~, ayak bir parça yilbek o. 
larak .•. Bacajuı altına ve tiatilne de 
pamuk-

Bir de lohoanın yemeklerini 
pek az tm:lu pişirmek. Çok yallı, 
hele biberli ve baharlı yemekler. 
den 'btlsbütün sakınmak. 

C'st tarafı, mütehassıs hekime 

·=· 

ta·::mm 
Resmi Makamlarm 

Otomobmerini ""· 5 40 
Tahdit Etmen mi? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M illet Meclisinde resmi makam
ların otomobillerini tahdit .t-

mek hususunda münakaşalar oluyor. 
Tahdit taraftarlannuı iddialarına cö. 
re bu otomobillerin senelik masrafı 
bir milyon liraya yaklaşmaktadır. 
Bir milyon liralık bir masrafın mil
lete temin ettiği menfaat ıöz önüae 
getirilirse, bu iddia sahiplerine hak 
vermek icap eder. Vekillerin ve da. 
ha bazı resmı memurların vakit ta
sarrufu noktasından otomobile olan 
ihtiyaçları sarihtir. Fakat bunun dL 
şıııda zevk ve keyif için, millet ke
sesinden sarfedilecek para üzeri!Hle 
mebuslann durması, yerinde bir 
hassasiyettir. 

Umumi rerah seviyesi nazarı dik
kate alınına, iktıaadi kalkınmada ne 
devletin israfına, ne de milletin b
.rafuıa Y• yoktur. Bu iddiayı sadece 
devlet mekanizmasında yapılacak bir 
tasarruf olarak ortaya atmamalıdır. 
İkbsadi kalkınmada fuit yapan bL 
tün delikleri kapamak şiariyle orta
ya çıkmalıdır. Devlet mekanlzmasın. 
da yapılan israflar varsa, bualann ö
nüne ıeçmek kolaydır. Fakat iktısadi 
hayatta milli serveti şahsi ve keJfi 
olarak heba edenlerin iktisadi hayat
ta açhklan yarayı kapatmak güçttlr. 
Devlet ancak elinde mevcut bir bti~e 
üzerinde belki bazı israflar yapabilir, 
bu da kontrole tabidir. Fakat milli 
servetin heder oluşu hiç bir kontrole 
tabi değildir. Bir tarafta günlük ek. 
meğini güç tedarik eden bir ha .. 
kütlesi, karşı tarafta lüks barlanı 
kumarhaneleri, kumarhane teklln• 
sokulmuş klüpleri, en son mod&J'f 
ve en lüks modayı takip eden tuvalet 
salonlan, milli servetin iarafmı U. 
laylaştıran bütün müesseseleri kon. 
trolsüz dururken, vekillerin otomo
billerinden yapılacak tasarnd, ba 
büyük israfın karşısında büyük biı 
rol oynamaz • 

Fevkalade zamanlarda fevbllde 
tedbirler ahnır. Bunun içindir ki 
harbe girsin girmesin, bütün devlet
lerde bu cf bi lüks ma&rafiara, lftb 
eşya ithaline, lüks hayata bl'fl tecl. 
birler alınmıştır. Artık ne Part.fe, 
ne Londrada akan bir servetin ~ 
ler .kamaştıran israfını g8remiyon& 
Bütün hayat lktısadi bir kontrol al.. 
tına alınmıştır. Hatta hazan bbdtıld 
bolluğa bakarak ürkiiyorum. Ya ,._ 
nn? ... Bu israf edilen servetin Wr 
katresini klmbilir ne kadar pahahJa 
ödiyueğiz •.. 

Diyeceksiniz ki cebinde parua ~ 
lan bir Mlamın hayatı nasıl konbel 
altına alınır?.. Evet amma, btHtD 
dünya mikyasında istihsalin ve ti. 
caretin durduğu bir devirde, meYCla
dU sarfedip te yarın pahalıbina en 
müthişine. yoksuzluğun en kitflstble 
düşmektense, bugün mevcudti lıir 
plan dahilinde ekonomize ederek 
mukavemeti arttırmak mftmldl11 
iken, cebinde parası olan adamın hL 
yatına dokunmamak kaygusuyla 1aL 
tün bir milletin hayatını köttırBm.. 
leştinniye ne hakkımız var? israf 
kanallannı kapatmak mthnk8n de.; 
ğil midir? Lüks denen her py, her 
eşya, her gazino, her bar, her Jnmaar. 
hane, her tuvalet salonu milletin ser. 
vetini sünger gibi emiyor. İhtlyaem 

, fevkine çıkan. lüks ismiyle israfla 
en müthişini milletin hayabna .. ı 
eden bu delikler kapatılmadıkça, w. 
killerin otomobilinden yapılacak lllr 
milyon liralık tasarruf. yaranın ~ 
rine kapatılacak pamuk bile delil6 

Bu tasarruf edilecek bir milyon 
lira lle bir hastane yapdabillne, Hilal 
namiyle yapdan masraflardn M
rlktirilecek milyonlarla neler yapa· 
lamaz? Yalnız devlet mekanizma.. 
ımda yapılacak tasarrufa deill. mmı 
servetin sarfında ı-östenıen tnah 
gözlerimizi çevirirsek. açık ltırakıl· 
mq bir muslukla karşılaşırn. için. 
de suyn bitin te kurumıyan hanli n 
haznesi vardır? 

• OkuyuculerdH Bey Mu.UT• .. ,.,c 
"Kadın ve afle meseleleri hakkında n

zılmış kitabım yoktur. Bu mevzulan Re
simli Perıembe ve Reslmll Ay mecmua• 
nnda yazdım, fakat kitap halinde DefNt
tlrmedim. l'rederik Bebel'den tercllme et.
tflim ''K•dın ve lo8)'ellzm" lıılmU kitap 
n~r. Bunu Dün ve Yann Kil
tQphaneıd n~yata arasında bulablUnlnlz. 
Kadın ve aile meseleleri hakkında malt• 
mat almak için bu kitap çok taydahcltr. 
Eter 1ngUizce bUJyorsanız bu huııusta abe 
çok kitaplar taval7e edebilirim.• 

s. z. s. 

Daire ve Mektepler 
Bugün Tatil 

Bugtbt bQtiln mektepler ve N8IDI 
daıreler 1 Mayıs bahar bayramı m(i. 

nuebetlle tatildir. Daire ve mü~ 
ler yum ~lacaktır. 
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Emirle Kont Nihayet 
Çadırda Karşılaştılar 
-·Haçlılardan bir tekli! oldu mu? 
- Ebu Caferden ayrıldıktan son-

ra mahsus biraz durdum. Fakat haç. 
lılar tarafından hiç kimseyi görme
dim. 

- O halde ayrıca buraya adam 
gônderecekler. Buna emin olabilirız. 
Zanneder:m ki, haçlılar doğrudan 

doğruya benimle görüşmek istiyecek
ler ... Hiç ordularını tetkik etmedin 
mi? Biraz askerin ruhunu anlayama
dın mı'! 

- Hayır, bunun için daha fazla 
kalmak lazımdı. 

- Ebu Caferin hissiyat1nı okşama. 
dın mı? 

- Sözü o vadiye getirdim. Fakat 
yana~madı. Kendisinin vezir ile ha
Iifcn~n emrine tabi olduğu cevabını 
verdi. 

- Başka ne söyliyebilirdi? Kafi 
derecede anlatmış. Fakat emin ol Zt. 
yaaddin eğer Mısırı Şaverden kurta
rırsak Ebu Caferi hiçbir zaman af. 
fetmiyeceğim. Yarın Camii Ekberde 
hutbeye çıktığın zaman muhasara 
ordusunun tekliflerini halka söyliye. 
ceksin. Bilhassa İskenderiyelilere 
karşı yapmak istedikleri cezayı et
rafı ile izah etmeli. Bu mevzuda çok 
ısrar et. 

Haçlılar birer, ikişer çadıra giri. 
yoriardı. Dö Türen, girenleri birer 
birer tanıtıyor: 

- Sigismon dö Manfruva. 
- iv dö Tur dö Roş. 
- Jofruva dö Valmon. 
Hepsi Salahaddini sela!lltıyorıar, 

zırhlar içinde duvar gibi, iri vücut
larıle eğilerek elini sıkıyorlardı. 

Çadır, orta çağın hususiyetini pek 
güzı::i gösteriyordu. Başlan açık o. 
lan baronların, kontların, uzun saç. 
lan yağdan, kirden parıl parıl par. 
!ıycırdu. Belli idi ki; yıkanmak o za. 
mı:ınkı asaletle beraber gitmiyordu. 
Testilerle şarap getirdiler. Salahad
dine bir kupa nar suyu hazırlcınc\ı. 

Burası bir sulh meclisinden ziya
de bır ziyafet od~sını andırıyordu. 

Haçlılar iri kupalarda şarabı iç.. 
tikten sonra, kalanı yere dö. 

küyorlar, tükürüyorlar, kaba lfıtüe
lerle şakalaşıyorlardı. Yavaş yavaş 
bu hayıhuy hafifledi. Çadır biraz 
tenhalaştı. Salahaddin Sir dö Türen 
ve Kont Ademar ile yalnız kaldı. 

Sir dö Türen: 
- Geçen gün Mısır ordusunda si

zin bir sefirinizle görüştük, dedi. 
Çok acaip bir adam. Mısır kuvvetle.. 
rine kumanda eden Ebu Cafer ile 
bP.raber müzakerede bulunmaıtuzı 

kabul etmedL 

Bir orveçli 
İie Görüştüm 

(b ... ;ıı 1. incide) 
kanlılar ders alsanız! Diye ihtar ~~·t 
Dün finlandanın başına gelen, hu
giin bizim başıınıza gelmiş buhuıu
yor. Sıra yarın da size gelecektir. 
Neye birleşmiyorsunuz? Neye hala 
semiz bir av gibi sıranızı bekliyor. 
sunuz? 

T ürkçedc "Bir musibet bin nasi. 
hatten üstündür.,, Derler. 

Finlanda harbi esnasında bu Nor. 
veçli ile konuşmuş olsaydım, muhak
kak bana bitaraflığın meziyet ve fa. 
ziletinden bahsedecekti. Bu musibet 
ona hakikati bütün çirkinliği ve çıp. 
laklığı ile göstcrmiye kari gelmişti. 

Son Balkan konferansı esnasında 
Belgrada gelen Balkanlı gazeteciler. 
le de hep bu bitaraflık mevzuu Üze
rinde münakaşalar yapmıştık. Ru. 
menler, bilhassa Yugoslavlar bize 
mütemadiyen bitaraflığın kıymet ve 
ehemmiyetinden bahsediyor, ve Yu. 
goslavyanın sonuna kadar bitaraf 
kalarak kendisini kurtaracağım söy
lüyorlardı. Yugoslavya Balkanlarda 
federasyona benziycn bir anlaşma. 
dan korkuyordu. Ayni korku Ru. 
menlerdc de seziliyordu. Bu korku 
bu Tuna ve Balkan memleketlerinin 
birleşip bir kül vücude getirmelerine 
mani oldu. 

Fakat Norveçli muhatabımın se
sini hala işitiyor gibiyim: 

- Bugün bizimse, yarın sizin ba. 
şınıza gelebilir. Biz de dün Balkanlı. 
lal' gibi diişiinüyorduk. Şimal mem
leketlerinin bir harp sahası olabile. 
ceğini aklımıza bile getirmemiştik. 
Fakat işte misal göz önünde. Daha ne 
bekliyorsunuz ? Memleketlerinizin 
birer birer istilasını nu? 

Balık Günü 
Yapılamıyor 

Ertesı gün İsanın hitabesi bütün 
İskeııtleriyede müthiş akisler husule 
getirdi. İskenderiyeliler şayet şehir 
düşerse Mısır ordusu ile haçlılar ta
rafından maruz kalacakları nıuamc. 
leyi anlamışlardı; şehrin ileri gelen.. 
lerini Salahaddine göndererek ne de
rece fedakarlık mümkünse yapacak
larını temin eylediler ve tekrar biat 
ettiler. 

Saliıhaddin: 
- Ben öyle talimat 

dE.dL 

~ermiştlm, (Başı 1 incide) 
ı dir. Halbuki, senenin her mevsimin

Salahaddin haçlılardan haber bek
liyordu. Birkaç gün sonra tahmininde 
isabet ettiği anlaşıldı. Sir dö Türen'
dcn bir sai gelerek Konetabl'in ken. 
disi ile mahrem surette görü~mck is. 
tediğini söyledi. Salahaddin !saya: 

- Dediğim ~ıktı! dedi. Haçlılar be. 
ninlle mahrem görüşmek istiyorlar. 

- Gidecek misiniz? 
- EYet. Hem de yanıma yalnız bir 

köle alarak ... 
!sanın, emirinin fikrine itiraz ude

ti olmadıgı için sesini çıkarmadı. 

Mukannen olan saatte Salahad. 
din, Cedraniyeye bindi. Ya

nına Türk kölelerinden birini aldı 
ve hnçlılann ordugahına gitti. Sir 
dö Turen Salfıhaddini karşılamak ü# 
zere çeliklere garkolmuş elli süvari 
ile karşı çıkmıştı. Uzaktan SalAhad
dini arkasında bir köle ne görünce, 
atını ileriye sürerek emiri yalnız 
karşıladı. İkisi de attan indiler. Dö 
Türen, Salahaddine doğru ilerliye. 
rek elini uzattı ve şiveli bir arapça 
ile sordu: 

- Emir SaUihaddin tarafından mı 
geliyorsunuz? 

Salahaddin muhatabının lisanı ile 
::evap verdi: 

- Salahaddin İbn Eyyub benim. 
Sir dô Türen'in kaşları çatıldı. 
- \'erdiğimiz söze bu derece em

ıiyet gösterip maiyetinize kimse aL 
nıyarak gelmiş olmanıza teşekkür 
~erim, dedi. 

Salahaddin gayet tabii bir tavırla: 
- Ben de sizi davet etmiş olsay. 

hm, sizin de ayni fikirde bulunaca
~mı7::ı emin olduğum için bunda 
.eş kkurü icap eden bir şey görını.i
forum . 

Konetabl geride bekliyen süvari. 
eri göstererek: 

- Arkadaşlarım size hasmane bir 
nümayiç için gelmediler. Şerefli bir 
düşmanı selamlamak için geldiler. 
İçlerinde avamdan kimse yoktur. 
Hepsi asildir. 

Salahaddin ilk hareketile Dö 
Turen'i teshir etmişti. Muhatabım 
bir ci.:mle ile daha kazanmak i..;in: 

- Muhasarada gösterdiğiniz şeca
at ve cesaret hepinizin ruhun•Jzdaid 
ıısalcti bize anlatmıştır, dedi. 

Tekrar atlara bindiler. Elli Haçlı 
süvarinin arasından geçerek orduga
ha geldiler. 

Kont Adcmar, çadırda bekUyor. 
du. Do Türen gök gilrler gibi bir 
sesle: 

- Adcmar, dedi. İşte Emir Sala-
hadclin ! 

Bunu tama.men telaffuz edemiyor. 
SaJaden diyordu. 

DC:i 7'.fontan, Emirin elini sıktı ve 
~ad•rın en yüksek mevkiine konan 
"'ir koltuğu i~· -t. ederek: 

- Hııvun il.tun, dedi. 

Dö Türen: 
- Ben de öyle tahmin ettim. Fa. 

kat r...için? 
- Çünkü biz sizi misafir addedi

yoruz. Düşman değil. 
- Fakat harp ediyoruz. 
- Şark çok misafirperverdir. ML 

saiirlerin böyle taşkınlıklarına ta
hammiıl eder. 

Dö Montan sordu: 
- Misafirden maksadınız nedir? 
- Hiçbit maksadım yok. Misafir 

kelimesi her şeyi açıkça anlatır. Ya. 
ni bir gün gelir, misafir kendi evi
ne döner .. 

- Bizim de döneceğimizi mi zan~ 
nediyorsunuz? 

- Tabii. Evvela Kudüse döne. 
ceksiniz. Oradan asıl memleketini~ 
ze ... O zamana kadar misafirimizsi
niz. Sizi ağırlamıya mecburuz. 

S ir dö Türen arkadaşna: 
- Dö Montan, dedi. Anıı:.ını

yor musun? Saladen bizimle latife 
ediyor. 

Salahaddin: 
- Hayır, dedı. Hen .tlaçıııarın KU

dusü ve Suriyeyi istila etmek arzula
rını daima bir macera gibi teliı.kki 
ettiın. Sizlerin buralarda barınabil
meniz, İslam devletlerin elbirliğile 
hareket edememelerinden dolayı•iır. 
Günden güne bu vaziyet değişiyor. 
İslam devletleri birliğe doğru gidi. 
yorlar. Hepsi Etabek Sultan Nured
d.ini İslamın piştarı olmak üzere ta
nıyorlar. 

- Tanımıyanlar da var. 
- Evet, Fatımi Halifesi Azıa ile 

veziri Şaver gibi değil mi? Onların 
memleketlerinde hiçbir kader ve şe. 
refleri kalmamıştır. 

Fatımilerin sukutu bir zaman me. 
selesinden ibarettir. Biz İslanuıı ıa,. 
zım gelen gayret ve hamiyeti telkin 
ettik. Bununla kaybedilen fırsala!"ı 
elde (.diyoruz. 

- Kudüs hakkında da öyle mi 
düşünüyorsunuz? 

- Şüphesiz .. 
- H ıristiyanlık alemi Ibnullahın 

mehdini, mezarını neden sizin elle
rinizde bıraksın? 

- 1saya biz, sizden ziyade hür. 
met edıyoruz. Sizin de hürmetinize 
trıfmi olmuyoruz. En büyük ha.lif~
miz Kudüse geldiği zaman, hıristi. 
yanlar hakkında nasıl muamelede 
bulunduğunu biliyorsunuz. Eğer bı. 
dm peygamberimizin müb'lrek 
merkadi sizin elinize geçse, acaba ne 
muamele görürdü? Söyleyiniz .. 

İki bıristiyan sinyor cevap ver. 
mediler. Salahaddin devam etti: 

-- Metbuumuz olan Sultan Nu
reddin bütün teşkilAtını ikmal et
mek üzeredir. Düşmanlarına elbette 
galebe çalacaktır. İslam elinden çı
kan memleketlerin ergeç yine elimi. 
ze geçeceği muhakkak olduğu için, 
demin söylediğim gibi, size mic;afir 
muamelesi ediyoruz. 

fDevamt V ııT) 

de, her balık gününde 43 bin 'kilo ba
lık temini mümkün değildir. Her ba. 
lık gününde, bu miktara yakın balık 
bulunmalı ve kıymet itibariyle de 
fiyatlar, et fiyatını aşmamalıdır. 

22 Nisandan 28 Nisan akşamına 
kadar Balıkhanedeki satışlan gözden 
geçirelim: 

Son haitııır. \ • .____.ı:ı...-ı..ı..h.......ıo 

112,694 kilo barbunye, tekir ve ke. 
fal, 38,799 kilo çiroz, 187,014 kilo 
kalkan, 2,245,488 kilo da torik satıL 
mıştır. 

Satılan balık, s::ı.yı hesabiyle 
374,000 çüttir. 

Evvelki gün bu miktarın 40 bin 
ç-ifti vapurlar dolduğu için denize 
dökülmüştür. Bu denize dökme, se
nenin muayyen mevsimlerinde tek
rarlanmaktadır. Çünkü, şehirde ba
lığın muhafazası için bir buzhane 
yahut frigorüik tesisatı havi depo 
yoktur. 

Bütün bunlardan başka, torik ucuz 
olmakla iberaber ağır bir balıktır. 
Halk, muayyen haftalardan sonra bu 
balığa pek rağbet etmemektedir. En 
çok istihsal edilen bu balık, daha zi. 
yade endüstri balığıdır. Halbuki, biz. 
de henüz bu gıda maddesini konser. 
ve halinde işliyecek, ton, lakerda ya~ 
pacak fabrikalar da yoktur. 

Bu itibarla, soğuk hava deposu ol
mayışı, ve balık endüstrisinin mem. 
lekette inkişaf etmemiş bulunması 
yüzünden denize dökülen balıklan 
mnhafazcıya veya işlemiye imk&n 
bulunamıyor. 

Yapılacak ilk 4 
Alakadarlann kanaatlerine göre, 

yapılacak ilk iş, soğuk hava depoları 
tesis ve inşa etmek, yohut mevcut o
lan frigorifik tesisatlı depoları gc. 
nişlcterek balıkların muhafazasıııa 
imkan hazırlamaktır. 

Deniz mahsulleri servetimizin he
der olmaması hususunda belediyenin 
yapmakta bulunduğu tetkikler de
rinleştirilecek, yeni sene bütçesine 
balıkların muhafazası için soğuk ha
va depolan inşa edilmek üzere tahsi. 
sat konulacaktır. 

Holancla Nazi Şefinin 
Bir Beyanatı 

Amstcrdam, 30 (A.A.) - Holandn 
nazileri şefi Mussert, bir Alman ta
arruzu halinde Holanda nazilerinin 
hicbir harekette bulunmıyacakhırı 
suretindeki beyanatı efkarı umumi. 
yede bir heyecan tevlit etmiştir. 

Sovyet - Fin Hudut 
Mukavelenamesi 

Mosl.ava. 30 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile Finlanda arasında hudu. 
dun 12 mart tarihli muahedeye gö~ 
re tc.hciidi hakkındaki protokol Mo. 
lotofla Finlanda mümessili Pa~siki. 
vi arasında Moskovada imza edilmiş.. 
tir. 

TAN 

Almanlar T rondheim 
ile Oslo Arasında 

irtibat Temin Etmişler 
,Başı 1 incide) 

kuvvetleri, nümune teşkil eden bir 
işbirliği ile, genç Alman kuvvetleri. 
ne büyük bir şeref veren cesaretli 
bir isi başarmışlardır. 

"Zabitler, küçük zabitler, asker
ler. Norveç harp sahnesinde. Düş.. 
manın mukavemetine kar~ı koyarak 
denizde, karada ve havada butün en.. 
gellerle mücadele ettiniz. Sızlere ve 
kuvvetinize itimat ederek tevdi mec
buriyetınde kaldığım buyiik isi ba. 
!')ardıııız. Millet, benim ağzımd~n si•, 
zc teşekkürlerini bildiriyor. Bu min. 
nettb.rlığı ispat için Norveç ordusu 
b~.~ırnmandanı General Von Falken 
Ifo1·sta demir salip nişanını veriyo. 
rum. Kumandanlarınızın teklifleri 
ile, aranızdan en cesur1arınıza da 
nişanlar vereceğim. Fakat şimdiden 
si7.in için en büyük mükafat, milleti... 
mizin mevcudiyeti için yaptığı hayat 
mücadelesine kati bir yardım yap. 
mış olmanızdır. İstikbalde de size 
verile-::ek vazifeleri yapacağmızı bi
lıy<)n.m. Yaşasın büyük Almanya-
ır.ız.,, 

lrzgııızıere gore vazıyeı 
İngiliz makarnatı ise bu vaziyeti 

teyit etmemektedir. Müttefiklerin en 
son tebliğine göre, Dombas henüz 
müdafaa edilmektedir. 

Gece yarısı neşrolunan resmi bir 
tcblığE' göre: 

1 - İngiliz kuvvetleri Dombas 

nı~Ykiini yenilmez kuvvetlerle mü
dafaaya devam ediyorlar. 

2 - Stenkjen'in Şimalindekı fn. 
giliz kuvvı.:ıtlcri Almanlara mütefev
fik devriye faaliyeti yapmışlardır. 

3 - Norveçe yeni İngiliz kuvvet
leri vasıl olmuştur. 
Almanların Oslo ile Trondheim a. 

rasında irtibatı temin ettiklerine da. 
ir yaptıkları bütün neşriyat yala?\dır. 

Almanların Oslo - Trondheim 
hatını aldıkları da kfu:n.ilen yalan. 
dır. 

Hitlerin beyannamesi, mübalağa. 
1ı bir hareketten başka bir şey değil. 
dir. 

Müttefiklerin bugün asker çıkar
dı,klan yerler Nortfiyort ile Zunder
fyort~dur. Ve bu yüzden çıkarılan 
kuvvetler, müttefiklerin vaziyeti.'li 
takviye edecek mahiyettedir. 

Müttefiklerin Stenjker'in şimalin.. 
deki vaziyeti son derece kuvvetlen
miştir. 

Bugünkü vaziyet, umumiyetle, AL 
manların takındıklan vaziyeti tekzip 
edecek mahiyette sayılıyor. İsveç ga_ 
zeteleri de müttefiklerin Trondheim 
etrafına yeni ve çok mühim kuvvet. 
ler sevkettiklerini bildiriyor. Oster 
vadisinde ve Gudbrands vadisinde 
muharebe devam etmektedir. Nam. 
sos mütemadiyen takviye edilmekte.. 
dir. Hegra müdafaaya devam ediyor. 
İki taraf da ougün hava faaliyetine 
devam etmiş ise de Almanlar bu 
yüzden istifade temin edememiştir. 

Akdenizde ihtiyat 
Tedbirleri Alındı 

(Başı 1 incide) 
runda feda etmiyecckleri kanaatin. 
dedir. 
Fransanın en meşhur siyasi mu~ 

harrirlerindcn Pertinof diyor ki: 
"Faşist siyasetinin seyri dikkati çe. 

kiyor. Bu istihaleyi bazı vakıalar te. 
.,....., ___ .u.a-k • Bu vflki r-

dan ikisi şunlardır: Ansaldo, pazar 
gün ti İtalyan ordusuna yaptığı hita
bede mutad dışında şiddetli bir lisan 
kullanmıştır. Çelik paktın mutaas
sıp tarafdan olan Dino Altieri, ted. 
birli bir diplomat olan Attolico'nun 
yerine Berlin sefiri tayin edilmiştir. 
Mussilini, bul'ldan böyle Führerin 
nezdinde bariz temayülatı İtalyayı 
harbe sokmak olan bir adam tarafın. 
dan temsil edilecektir." 

Pertinax, İtalyan tehdidinin İngil
tere ile Fransayı Norveçe yaptıkları 
sevkiyata hararetle devamdan ahko
yamıyacağmı ehemmiyetle kaydet
tikten sonra makalesine şöyle devam 
ediyor: 

"Müttefiklerin deniz kudreti, ayni 
zamanda şimalde de, cenupta da te. 
sirli faaliyette bulunacak derecede. 
dir. talyanın hattı hareketini büyük 
bir kısmı itibarile kutup dairesi ya. 
kınlarında cereyan eden hadiseler 
dikte etmektedir." 

Süvcyşe Gelen Yeni Kuvvetler 

İtalya hesabına vaziyetin bu şekil. 
de şüpheli bir mahiyet aldığı sırada 
müttefikler de yakın şarktaki ordula. 
rını takviyeye ehemmiyet vermek
tedirler. Bugün verilen haberlere 
göre, cenubi Rodisya kuvvetleri Sü. 
ceyse muvasalat etmiştir. Bu hadise 
de f ngiltere İ.ınparatorluğu eczasile 
Fransa imparatorluğu eczasmın müt
tefikler davasına sadakatini ve bütün 
bu imparatorluk eczasının vazifesini 
üaya hazır olduğunu gösteren kati 
bir delil sayılmaktadır. 

Bu suretle müttefiklerin Yakın 

Şark ordusu, talya ve Almanyamn 
Yakın Şarka karşı her ihtirasına 

karşı bir sed olarak durmakta ve bu 
sed günden güne mühkemlesmekte. 
dir. 

/ngiliz lktısat Nazırının 
ablokaya ait beyanatı 

Londra, 30 (A.A.) - Bugün Amf.'
rHrnn Ticaret Odasının öğle ziyafe. 
tinde, İngiliz Harp Ekonomisi NaZJrı 
ezcümle demiştir ki: 
"- Hükumetim ekonomik harbi en 

ytiksek derecesine isal etmekle bu. 
nun harbi birçok aylar kısaltmağa ge 
niş surette yardım eyliyeceğine ka. 
nidir. Bu harbin başlangıcındaki za
hiri hareketsizlik ayları esnasında, 

birçokları, harbe bütün yürekle sa. 
r;Jdığımızdan, bazı kims~ler şiiphe 
etnı.ştiler. Fakat geçirmekte olduğu
muz son aylar, bütün bu şüpheleri 
izale etmiştir. 

Butün eavretlerimize ralhnen. ab-

lokada bazı iboşluklann bulunduğu 
şüphesizdir. Bu boşlukların en va. 
himlerinden birisi, Vladivistok yo. 
ludur. Filhakika, gizli yollardan bir. 
çok irsalat Vladivostok'a varmakta.. 
dır. Bu harp malzemesi irsalatının 
ekserisi Amerika Birleşik Devletle. 
rllia- .ı.r. tn.n.. 'K'eh'l.1 

kendimize ~u suali soruyoruz: Acaba 
Al.manyaya ayni yol ile mühim mik
tarda mümasil malzemenin gönderil
mesinin ehemmiyetini memleketimiz 
takdir ediyor mu? 

Tercüme· Edilecek 
Şaheserler 

Ank&ra, 30 (TAN Muhabirin
den) - Aşağıda adlan yazılı eser
lPrden her hangi birini tercüma ve 
neşretmek istiyenler 30 haziran 19 ıo 
tarihine kadar bir istida ile Maarif 
Vekilliğine müracaat edcıceklerdir. 
Bu hususta fazla izahat almak isti. 
yenlerin Vekalet neşriyat müdürlü
ğüne bir mektup yazarak, öğrenmek 
istedikleri noktaları vaki şekilde sor. 
maları 13zımdır. 

Tercümesi çok muvaffakıyetli gö
rülen eserlerin mütercimlerine Ve
kaletçe bütün mütercimlere yapıla
cnk yardım ve kolaylıklardan maada 
ayrıca para mükfıfatı da verilecek. 
tir. 'Tercüme· edilebilecek eserler 

şun~ardır: 

Pride and Prejudice (Jeane Aus
ten), Wuthering Heights (Emily 
Bronte), Tom Joncs (Fielding), Seç
meler (Mark Twain), Michael Kohl
haas ve diğer hikayeler (Kleist), Hi. 
kayeler (Keller), Germial (Zola), La 
Peau de Chagrin (Balzac), Chro
niques İta1icnnes (Stendhal), Budala 
(Dostoyevski), Zamanımızın bir kah
ramanı (Leİ:mentof)1 Decamerone'
den seçmeler lBoccacio). 

Şehir Meclisi 
Şcn1r Meclisi diln, birinci reis ve

kili Necip Serdengeçdinin riyasetin. 
de toplanmıştır. Dünkü toplantıda, 
içtima devresi müddetinin 15 gün 
temdidine karar verilmiştir. Bundan 
sonra Meclise sevkedilen işler tetkik 
edilmek üzere encümenlere havale 
ohınmuş, belediye zabıtası talimat
name!':inin geri kalan maddelerinin 
müzakeresi yapılmıştır. 

---o-

Bıçakla Yaraladı 
Üsküdarda Toptaşı mahallesinde 

254 numaralı evde oturan ömer Lut. 
finin oğlu 19 yaşında Abdülkadir ile 
arkadaşı ayni yaşta Basri arasında 
alacak yu?.iinden çıkan bir kavgada 
Basri Abdülkadiri bıçakla muhtelif 
verl1>rinnl'!n :ıihr !ltllrrt+ .. vıırsılam1ıı:t.ır. 

= 
ı. s. 940 =ioR 

Yu9oslavy 
Endişede 

(Başı 1 i 
viyeyi istihdaf ettiği anlatıl 
dır. 

Vittorio Venito adlı 35.000 
İtalyan safıharp gemisinin fB 

hazır bir halde olduğu habler 
yor. U 

Yugoslavya üzerinde 
tayyareleri uçuyor 

Belgrat, 30 (A.A.)- ~e;~~ 
Hükfımet Yugoslav hudu&y ve 

da uçacak yabancı tayy8 m~h 
da.fi toplarının ateş aç\:euzL 

k .ştir p arar verını . bakı 

Bu karann amili, son y~cek , 
zarfında Yugoslav Şimal h~u Ct 
üzerinde mükerrer surette nıaçl 
tayyarelerinin uçmasıdır. Bug spoı 
renildiğine göre, Alman, İta~ ve c 
Macar hükumetleri bu karardıgi tt 
çen perşembe günü haberdar belli 
lerdir. ,.ylılc 

Daha son zamanlarda bir gı piye 
Alman tayyaresi hududu ge~mlt 
Bunların istikşaf vazifesile D'.1 
oldukları tahmin ediliyor. Hol 

Alman uçuşlarının ekserisi .. 
ekalliyetinin meskun ve Nazi .refer 
gandasının cari olduğu MPç er 
mmtakası üzerinde vuku buli son 
Yugoslavyanın Klagenfortdeıd .?Y~ 
solosu mahalli makamlar nfl.fZ 

t d bul d 
~ a ınc. 

protes o a un ugu %am8 . t' 
makamlar pilotların talim ya~ ıshı 
yollarını şaşırdıkları cevabınPu · 
mişlerdir. 

Belgratta salahiyetli bir Bazı 
bugün Reuter Ajansına be)tıerle 
bulunarak bu şartlar dahilindçta ; 
çika, Holanda ve İsveç gibi ~k F 
bitaraf memleketlerde olduğ itib 
hile Yugoslav 'hükumeti tarağlup 
alınan tedbirin de pek tabil oncrb; 
nu bildirmiştir. Pı bir 

Times'in bir makale~an 
T . t . Balk nı~-Jüldu 
ımes gaze esı, a <U ~al 

bir makalesinde YugoslavyanJ dar 
ve Kopenhag dersinden isti!f~ en 
mesini bildiğini, Alınan turis~::, 
akınına karşı Yugoslav makd Ji 
ca alman ihtiyat tedbirlerinin · 
Tuna ve Balkan • memleketıMısır 
çok iyi karşılandığını yazyyor. lataf 
Romanva ve Macaristanın da ;le C 
turistle~inin kabulünde teyak1<1 İskı 
nı arttırdıklarını kaydediyor. ıicce'1 e Fene 

:u421;....., cu.--.:ı--.1. .,----.: 41 Kü 
lan yazıyor: ıı. pala 

"Şantaj ile, ekonomik tazi'Rl&.~, 
y1ld1rım harbi tehdidi ile ve µıdu 
quisklingizm ile, Nazi Almll 
Balkanları kati surette rametrdiala 
raştıımaktadır. rke~ 

"1938 eylulündenberi Hitler,n ist 
disini, Berlin ve Hamburgu 4i sö 
mak için çabalıyan 80 milyon Fene 
imparatoru gibi görmektedir. i S 1 

"Balkan milletleri, kend oyr 
bekliyen akıbeti evvelden go....._ 
!erdir. Şimdilik Balkanlar, m 
n'cte doğru gider gibidir. Yu 
ya, otuz bin Alman turistini 
harici etmiş ve hududunun 
tayyareleri tarafından tecavtahn 
protesto eylemiştir. bedf 

Romanya petrol kuyularını, ~ 
llng'lerden siyanet için ihtiyai2 
birleri almaktadır. Bulgaristan 550 
riciye Nazın, dün Bulgaristaml) Tal 
kan ailesine dürüst bağlılığını ~. 
eylemiştir. ~rül 

"Balkanların en büyük t!6ktr 
Tül'kiyenin siyasetindedir. TUOdas: 
dostu bulunduğu bütün Balkaıı,__ 
letlerinin hürmetini üzerine l 
mış bulunmak-tadır.,, 

N cws Evening de diyor ki: 
"Balkanlılar hazırdır, teti.ld 

Balkanlılar, Norveç duvarına 
mış olan kaderin hükümlerini 
masını bilmişlerdir. Balkanlılar 
di Quislinglerini temizlemekte 
dutlarını takviye etmekte ve t 
ler ile yıkılmamaktadır. Balkııl 
da mücadele etmek istiyorlar. 

"Bu Balkan devletlerinin arJ 
da cesur ve bahadır muharipler 
leketi olan Türkiye vardır.,, 

1Jr. Clodius BelgratttJ 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Kisi' 

gazetesi, doktor Clodius'un Bu~ 
teden Begrada hareket ettiğini 
yor. Clodius, Macaristandaki ild 
ti esnasında Kont Teleki ile ve 
ret Nezaretinin salahiyettar rnt 
lariyle görüşmüştür. 

Başvekil Kont Teleki dütı
man - Macar cemiyetinin rei.S 
neral Geiie Horstenau'u kabul 
miştir. General bir kaç günd& 
Budapeştede bulunmaktadır. 

Bir "Macaristan Hiristiyan Sb 
Halkçı Partisi., nin teşkil edl 
bildirilmektedir. Partinin pro' 
Macar yurduna karşı kati sıl 
dürüst davranmak ve Slovak rd: 
at ve haklarına müzaheret etm~ 

Moskova, 30 (A.A.) - Mo' 
radyosu dün akşam şıı haberi 
miştir: Macar Nazırlar Meclisi 
Kont Telcki'nin BaşkanlığmdB 
1anarak Karpatlaraltı Rus"" 
-:nuh•arivPti mese1esile Urtrsı~mt 
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J?:cktepliler arasında yapılmakta 
p Futbol M ları Finalıne Galata

duay Ye Bo i Li clcri kalmıştır. 
8 muhım Iı ı Kume m çlıın ka. 

açı:. guzel oyunlar go t<'rm kte olan 
-ktepliler :!\1, larmın Fınali de tek-
bakımdan b yu ıymetlcr gös· 

Yc<kek mahıy t r. 
ht:lu Cumnr ı nu yapılacak olan 
e maçlar bu un m kteplilcri ve bü. 
us spor sevenl<'rı toplıyacaktır. Mn. 

İt~ ve dolayısiylc kup nm şımd'den 
aı"\gi takım tarafınd. n kazanılaca· 
ar belli olmamaklıı beraber Galata. 

~ylılnnn geC' n sene kaybettikleri 
r g''lpiyonl u bu ~ ıl telafi edecek le. 
geÇ mit edilir. 
ın 

Hakeme tecavüz lıô.disesi 

zi .:ıeçen hafta Ank rada yapıln.n 
a Mpçlerbirl i - G lata aray maçın· 
uıı? sonra hak me k r 1 G nclerbir. 
eJ! ?Yu~cuları tar fınd n yapılan t~. 
n z hadısesının G ncl Dircktorluk 

8afından tetkik edıld ı, hatta mer. 
ysf.. istişare heyetinde bile konuşul. 
~u haber alınmı tır. 

r anlış bir haber 
Bazı spor m cmuaları, Ankarada 

be)tlerle Gcnçlerbirhgi arasındaki 
Jinclçta asker olan Basrinin izinsiz o. 
'bi ak Fener t kımındn oynadıgmı, 
uğ itibarla Fen rb hçcnin hükmen 
raghip sıı) ıl C'a ını yazmışlardır. 

• orıcrb hçenin s l.ıh ttar erkanın-
'l b"r'si, B rın n lakadnr makam. 

ıe,dan izin alımırak Ankaraya gö., TAN kupası 
'lildugunü, binaenaleyh bu mec-

a~alann Beden Tcrbıye i Miıdi.lrlü. 1 İstanbula nakli dolııyısiyle eski klü-
anJJ b d" "t' ti~cn aldıklnn kaydi.} le yazmış oL Jne Bonk~u.ş ur. ff • 
. tf.Ian haberin dogru olmndıgını e ·ırm muı•a akıyetı 
:;ıemistir. Karlsruhe, 30 (A.A.) - Uzun za. 
. JJfısıra gidecek takım mandanbcri sahalarda gorülmiycn 
ı)\iısıra gidcc k olan futbol kafilesi futbolcü Bekir, tekrar eski klübü o· 

e taaaray _ Fener muhtellti şek- lan "Karlsruher Fusşbalvereim,, de 

8 e Cuma ,anu Besaraıbya vapuru oynamağa ba9lamıftır. 
t.kenderlyeye hareket edecektir Merkez muhacim olarak oynıyan 

olMa ~ fllll]ardır: Bekir, Şehir Şampiyonasının ilk ma
erbahçeden: Cihat, ~at, Me. çını tefkil eden Fc. Phonix-K. F. V. 

Küçük F" ret Ömrr Basri Neci karşılasmruırıdn, ta ımının, çok kuv-
0 Faruk vetlı olan ra!rlbine karşı beraberlıgi 

, Musa, Bodwi temin etmesine Amil olmustur. Bu ilık 
Is. karşılaşma 3-3 beraberlikle netice. 

KlQp üllftlrenltr lenmiştir. 
.... .._ ... _.,_tasaray birinci futbol taJamı 

kez muhacLml Cemilin kUlbün
istifa etti i v tzmtre avdet ede. 

. söylenmektedir. 
enerbahçenbı eski merkez mua
Seqıib Ankarada Ankaragucün

n oynamakta ldi. Semih vazifesinin 

lık 
teminat 

Türkişe Post Tekrar 
intişar Edeeek 

Bir müddet evvel kapahlmtş olan 
a'monC'a Tilrkfıepost gazetes;nh1 tek. 
rar intişarına mGsaade edildiği vıli. 
yece bildirilmiştir. 

U0,00 Edlrnekapı retOJleıi için ahnacak fOO m.ttre mik!bı çakıl, 200 
metre mikAbı kUm. 

aso.oo 41.U Edimekapı refüJlert tcin 100 nıetre mlkAbı m.ıcır. 
Tahmin bedelleri n ilk teminat mikdar tan JUkarda yuw l&ler ayn ayn açık 

bne>-e tut. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Mildilrlülü kaleminde 
mrını. ... ·••kUr. 18·11-HO Perşembe ,OnQ saat 14 de dalınl encilmende yapıla-

• TallpWliı dk tem nat makbuz veJ'a mektuplan ve 940 yılına ait Tıcaret 
...... - ... - Vtlltalarll ındn mua71C!b. saatte üim1 encllınenıle bulunmalan. (3517) 

TAN 

/Başı 5 incide) 
Bu da ona benzer. Tenkidi ya. 

panlar da belki: 
- Başka kalem snhibi kalmadı 

mı? Takdiri de onlar yapsın! ceva. 
hını verirler. Doğru söze ne denir? 

Uzun mu Süı·ecck? 

H erkcsin merakı dn bu. Harp 
uzun mu sürecek? Eskiden 

de söylemiştim, insanlar ömurden 
başka hiçbir şeyin uzununa taham.. 
mül edemiyor. 

Yolun, fılmin, hattA askın bile 
uzununa tahammül edemiyen i11-
sanlar harbınkinc nasıl dayanır. 

lar? 
Evet ama, muharebeye girmek 

insanın elindedir de çıkmak elin. 
de degildir. (Mağlubiyeti ve esare
ti kabul etmedikçe. Ona dn kim 
razr olur?) 

-- f(f_~- ~--=.. '-~->" - ~ ,:---

~ - -
Bir rivayete göre harbe giren 

memleketlerin adedi çoğaldıkça 
harp kısalırmış. 

Diger bir rivayete göre de ta
mamen lbunun zıddı olarak harbe 
girenler arttıkça hıırp uzun süre
cekmiş. 

Uzun mu surC'r, kisa mı orasını 
bilmem, fakııt, muhnkknk bir şey 
varsa bir, üç, beş muvnffakiyct; 
bir, uç, bes siyasi galibivet; bir, 
üç, bes ma]i ve iktısadi iıstünlük 
ile bu harp bitmez. Kim knybcder. 
se mars oluyor, şaka de~ll. 

Şimdi, Almnnlar, İngilizlerin 
bütün bitnrafları hnrbc sürükle. 
mek istediklerini iddia ediyorlar. 
Böyle oldugunu bildikleri halde 

• bitarafları harbe icbar edecek ha.. 
reketlerden çekinmiyorlar. 

İşte Norveç O da mı Finlanda 
gibi emperyalist olup Almanyayı 
yutmak isted ydi? 
Yabancı ga?etelerc göre Alman. 

ya su aralık Holandayı işgal etmek 
istiyormuş. İsveç de demir maden. 
lcri yüzünden er geç himaye altı. 
na girecek Hatta AVU1ttalyadaki 
Felemenk müstemlekel@rintn taır.. 
stmt t~ln Japonlara teklif b1le ya. 
pılmış. LAkin, Amerika oralarda 
statukonun bozulmasına razı de. 
ğil. 

İşler bu durumda. Yani daha 
yeni bqlıyor. Norveçte bir tabur 
lngiliz ild tabur Norveçli, üç ta. 
bur Alman arasında-ki çarpıflD&-

lardan sonra harbi bitecek zannet
mek, göle_ ınaya katmıya benzer. 

Harp surec~ur. Amn ne kadar? 
Bir mi desem, iki mi desem, üç mü 
desem?._ 

Eğlencc1i Bir Oyım 

İnsan ne her zaman nekre, ne 
.her zaman ciddi olmalıdır. Bunun 
ikisi de karşıdakini yora,r. Kfilı on. 
dan, kah bundan. 

Bugün size eğlenceli, bedava, 
masum bir oyun oğreteceğim. 

Bildiğiniz isimleri tersine çcvi. 
rin, çornp çevirir eibi. 

Mesela: 
Sanın l\fırns 

Ziya Ayız 

Nadi fdnn 
Viılii .Aırıv 
Sedat T des 
Falih Hili'if 
Etem Mete t'Mt>t~H~in 

Noel fcan 
müşahhası) 

Ömer Rcmö 
Ccmnl l.nmec 
Snfn Afns 
Dnvcr Rc\•od 
Osmnn Nomso 
Burhnn Nnhrub 
Fatma Amtnf 
Lc,·Hi Ah·el 
Belkıs Sıklcb 
Tnrık Kırat 

As mı l\hsa 

Bunu istcdığlniz kadar utalabL 
lirsiniz. Jçinde parlakları yok de. 
ğll. 

loün Yakalanan 
Eroinciler 

Zabıta, uyuşturucu madde kaçakçı 
hğı yapanlarla olan milcadeleslnf 
arttırmıştrl'. 

Di1n aabıkalı eroin kaçakçıların. 
dan Cevatla Salih Beyoğlunda. ara
bacı Recep Em\nönünde, şoför R\z 
ile İztet Galatada, İzmirli Mustafa da 
Cibalide suç üstünde yakalanmı§lar 
ve Asll.,e Befind Ceza Mahkemesine 
verllmifletdlr . 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor 
l - Kuleli. Maltepe. eursa aıı1fm1 ll~e1ertntn her tıe anıtı~ da 8ftôıftGfdekt 

bazlran içinde oaşlanacak olan 940 • 941 ders 1111 leln taleM .alınettlltal'. 
2 - Alınacak talebelerin &ı TOrk arltındllft olmam kendlsinhl ve afleslnfn tato 

hal ve tlllıtet Ahlbl olmaman, 1thhl rrıua7erıede u&Jmı pknı .. "ppaleod lee-
tne 1111avında da kazanması şarttır. • 

1 - Bir ıene tahsili terltedımler y&fU'II biJ70tmDt ve kttı:OltmOt elantat bndl 
Okullannın sınıf ı~e sınavtnda tpka ve7a bütünlemeye kalanlar J'•tlan '8Fı.n 
•e •lırhklan talimattaki hadlere UJIUD olmayanlar ukerl okullara alınmulu 

f - latekUlerin timdi okumakta olduktan mekteplerdeki tahsillerine denm et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulunduklan yerlerdeki askerlik tubelertnde11 
diler UJ'•Okabul ıattıarlle trıOnıc~Ht 'JOllat'ifti llteftmtleft w bUM IDtt M iti~ 
dükabul kiitUanm etı see 30 Ma71* D40 ı tadar tatnamlamıı olınalan lbımdır 

15 - İsteklilerin tıtııt geçme veatkalan bM:lrnC!• bulunduklan oıtullard•n •ke
rt llselerce celbedilecek ve bOtOnlemq• katmadan sınıf ıeçeblet aettne amavuıa ea· 
ltnlacaktır. 

Aakert 11se n .. m 11nıtıua ıotnı• -~ o1aıılanD MO rııı bm.,ı.n o.
tide askeri okullarda ,...palacaktar. 

1 - Atkert _. okulları. lıluaUd sanat ve nrasecnxD ll'NI ftaar1elnl orta o-
kullanııın kQdUkabUl Pr1lart ,. lllftBD}an Qnca UAD edlleeekUr. ~) 

• 

'1 

İstanbul Dördüncü İcra l\icmurluğundan : 

Hllanet tarafından Borç alınan mebalil muknbillnde İttih dı MWl Tnrk Stgor

ta Şirketine blrincl derecede ipotekli olup paraya çevrllm ine karar verilen. Bo

ftıızlçlnde İsUııyede Mnhmud Cavuı mahallesinde İstınye c dd lnde eski, ti, ti mü

kerrer ve yenl 8/10 No.lu bir tarafı yeni kilsad olun n tarik bir tarafı İstl.nye cad
desi, blr ta.rafı Hoşnlhal hane ve bahçesi ve tarafı rAbU Ahmet Afif Paşa veresesi 
arsalarlyle mahdut ve tamamına ycmlnll ehli vukuf tarafından (15 120) On beş 

bin )'llz ylrml Ura kıymet takdir cdllmls olan kl55kün evs tı berveçhl Alidir. 

EVSAFI: Blruının her iki tarafında kısa duvar ve dcmlr parmaklıklı iki kı
sımdan ibaret bahçesi vardır. Harlcl ve dahili kısımları kAmllen yağlı boyalı, ze
m.in kat pencereleri demir parmaklıklı ve diğer pencereler p ncurludur. Dnhl1de 

sahanlıklar ve merdiven lAmbrllcrl yağlı boyalı, antre ile b inci kat salon lAm
blrellrlnln üstü aynalıdır. HelA duvarları çlnl kaplı ve binanın muhtelif çıkma
ları olun tczylnatlıdır. Elektrik. terkos tesisab vardır. 

ZEMiN KAT: Bu kata bahçedckl demir parm klıklı kap dan girilir. Binanın 
birl scrvu olmak üzere lk1 kapısı vardır. Zemlnl mermer ant.reye Ud tezylnaUı 
camlı bölmeden gcclllr. Bu antre ve sofa üzerinde 1 1 it ce ve birinin içinde 
sabit müıeyycn ve mermer musluğu olan Qç oda vardır. Sof da camck nla bl5lfin

milş servis kısmında bir kllcr blr helA ve bir oda vardır. Z m nl karo slmen blr 
sahanlık ve bir korldordnn camektınlı ve z.emlnJ çini d ğ r bir od ya girilir. Bu 
odanın bahçeye kapısı olup ayni koridorda mermer kum h ve soyunda mahalli-
ni hAvl bir hamam vardır. Bu kısmın Qzerf ahşap korkuluklu zemini çinko ve Qs

tü örUllil bir tarasdır ki müstl.'l'nilAt kısmına muttnsıldır. Zem n k tının alb, so
kak cephesinde ve iki bahçeye kapılan olan ikJ bodrumu hrıvidir. 
MUŞTEMILAT: Bahçeye knpısı olan zemini kısmen çini ve kısmen de karo sl

ıncn bir Uışlık üzerinde karo slmcn d6şcU ve alafranga demir ocaklı bir mutfak 
ve sabit ocaklı bir çamaşırhane ve ayrıc bir koridor Qzcrinde bir hclAdan iba
,.etUr • 

BiRiNCi KAT: Bir sofa üzerinde lld oda ve 7Ukanda yazılı tarasa geçlllr blr 
kapısı vardır. 

ESAS elNANIN BiRiNCi KATI: Merdiven bapnda cam ktınla bl5lilnmOs bir 
sofa Ozerlnde JklsJ bQyilk olmak üzere üç oda, ve mermer nıwıuklu bir bel! vardır. 

iKiNCi KAT: Blrlncl katın aynıdır. 
ÇATI KATI: Bir oda, bir sofadan ibaret olup arka cihet nde kul ye çıkan bir 

merdlveni vardır. 
BAHÇE KIGMI: Cnm, meyva ağac;larlyle gül fidanlan ve lkt h wzu vardır. 
MESAHASI: Umumu 712 metre murabbaı olup bundan 136 metre murabb&l bi

na, 86 metre murabbaı mUstemllfıttır. Miltebakfsl bahçedir. 
1 - tıbu gayri mcnkulUn arttırma ınrtnamcsl S-~-940 t rlh'nden \Ubaren No. 

le İstanbul 4 ncil icra dairesinin muayyen numarasında herke in görebilmesi için 
açıktır. lltında yaz.ıh olanlardan fatla malC\mat almak 1 t enler 1 bu g.'"trbıameyc 

1 

ve 34/4256 dosye numarası ile mcrnurlyetimizc murat' at etm 1 cllr. 

2 - Arttırmaya lııtirak için yukarıda yaz.ılı loymcUn yilul 7,5 nf bC'tlnı'a tıC1 
veya milli bir bankanın teminat mektubu te"l:cll edllccckUr. CM dd 24) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla dıler alAkadarl nn ve irtifak h kı sahipleri-
n1n gayri menkul Ozerlndcki haklarını, hususile faiz ve m r f d lr ol n ldcllala
nnı l;sbu ll!ın tarihinden lt barcn 20 giln içinde cvr kı m b t 1 yl blrUktc me

muriyeUmlzc bildirmeleri icap eder. Aksi b ldc hakları tapu cllli ile sabit olma

dıkça satıs bedelinin payl smasından hariç k Urlar. 
4 - Gösterilen günde erttınnaya iştirak edenler arttırma ş rtn 

UMtJMl Ma& EZI itf~ . 
ltbell ~ keftlte Vt ı.at lfleıinde -~ 

elam ....... llt.tft ... tJd 'tb Lira lıı:retle 
ALTI Pi MEK\J ALI ACAıtt 
Tallplerth tahiil denıceı.t.u ~ ftllka lllfttlailİI. . tım:_.llilti 

vatakalanm ve bit de _....,.., .... pıhfbk'an yerlerin lldreMdal 
llUCla ile s Mqll 8'0 tidlıllm...., 'Omund ~ ....... 
ipi llAn olunur. 




