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Çorlu ve Tekirdağ civa
rındaki heyelan 

Tekirdağ', 27 (A.A.) - Çorlunun Değir

men ve Tekirdağının Nusratlı köylerinde vukua 
gelen hcycl8nda.n mevzii birkaç çöküntü ve kay. 
ma olmuştur. Bu heyelanlar neticesinde bazı ev. 
krde zemin ve duvar ç.atlaklıklan görülmüştür. 
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Londra, 27 (A.A.) - Norveç. 
te cereyan eden harekat hakkın. 
da emin bir membadan alınan 
mall'ımata göre müttefik kıtalar 
şimdi Trondheim'den gelen de · 
miryolunun büyük bir kısmını 
İ""al etmekte ve mühim bir ilti.. 
s~k noktası olan Stören'i ellerin. 
de bulundurmaktadırlar. 
Diğer ciheten perşembe günü 

ne~redilen tebliğden müttefikle • 
rin Lillehammer'in şimalinde ye · 
ni mevzilere çekildikleri öğre . 
nilmiştir. 

Almanlar, Oslo mıntakasında. 
ki kısmı külli ve Trondhcim'i iş. 
gal eden garnizon ile temas ede. 
bilmek ümidile şimal istikame · 
tinde demiryolunu takiben iter • 
!emişlerdir. 

Müşahitler, şimdiki halde kuv. 
(Devamı 4 üncüde) 

' "' - ....... ~ ... -.......... ~ 

Dil:kü daıat~ray • Mıiha/ızgibciJ, m~~ Vollı' 
· (Yum il ıı'ıoo6de)~ 
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Tek zabıt· 
Bütün itlerde temerküz. dtwrı. 

mizin tek lw:akteristiği halini a. 
lıyor. Her gün karşı1aştığrrnız ha. 
diseler bize memleketlerin tek 
kalp, tek cihaz halinde bir nokta 
etrafında toplanmasını zarul"İ kı. 
lıyor. 

939 Avrupa harbi sanki bu fik. 
rin ne kadar do{ru olduğunu iı. 
bat etmek için ortnya çılmm.ıtır. 
Her uün yeni yeni hadiselere şa. 
hit oluyoruz. 

Her hadise milletlerin korun. 
ına hususunda daha hassas dav. 
ranmalan hususunda yalmz dik. 
katli değil, aynı zamanda telmik. 
li b~·lunmalarmı da iccl>cttirmek. 
ted!r.. Bunun çaresi nedir? 

Çaresi devlet bünyesine nüfuz 
edef.Jilecı:k, onu sarsacak rüzgar. 
lann girmesine im.1<:ın veı-ecek 
<lt'likleri bktunaktıı·. Fikri muka. 
vemetten kelepçeye kadar hepsi. 
ni ;nzibat tedbiri addederek de. 
lıkleri kapamak diycnız. 

Fikrin mukavcn:etini arttınnak, 
vatandaş fikrini, kanaatini dün. 
ya vaziyetleri önünde muhafaza 
edecek, mülkünü koruyacak bir 
hale sokmak itini aynı zamanda 
devlet bünyesini sanacak hare.• 
ketlere dılha öncede:ı mani ted. 
birler almak, vukubulursa basttt-. 
mak işi ile betba'8 mütalee edi. 
yoruz. 

Hadiseyi bir yandan bu ıekiJ. 
de mütalea ederken diğer taraf. 
fan da fena zekalann, ihtisas ve 
hileyi kendi emirlerine alarak 
tahrip için çalııhklarmı da hesa.. 
hı. katmak l&znndr. 

Nitekim, harp aylannda bu ne. 
vi faaliyetlere dünyamn bazı 
yerlerinde tesadüf edikniştir. 

ilmi keşifleri, teknik terakki 

ı.ınsurlarını, ''e zekayı kendileri. 
ne yatak yapanlar devlet vı mil.. 
!et bünyelerinde yapacaklan tah. 
l'ibatta ekseriya küçük ihmaller. 
den, teknik ncksanlar<lan İstifade 
ederler. Çok defa teknik noksan 
ve kaıtsiz ihmalin yarclnnı onla. 
ra rr.~l·car.en maJ olur. 
Zamanımızda bu gibi faaliyet. 

ler çok defa k11a zamanlardan is. 
tifade edilnek, el çabukluiu ne. 
vindf'n vukubulmakta, diğer lL 
raftan da gizli faaliyetler azami 
surette disiplin altma alin~r:-ak 
vüc.uda getirilmektedir. 

El ~abukluğuna, el çabuklatu 
lif' c1isipline disiplin ile kartı ko. 
nabiJir. 

'Cu noktaları nazan itibare ala. 
ralc bizde de bütün tahripçi faali. 
yellere kartı sür'at!e mani tedbir 
almR:.. için tek zal)ıta sistemine 
gİtt-ek İyi olur, diyorum. 

Bizde gümrük zabıtasından 
baı;lıyarak, Ol'l!'.an, polis, jandar. 
rna, kolcu ve ili ... gibi bir takım 
7a'nta tetekküllerimiz val'dır. 
Bur:ı; r.m bir elden idaresi ft faa. 
liyetlerinin bir merkezde toplan.. 
maş' hf'r halde faydab olacaktır. 
Aynı zamanda biribirinden ayn 
fael;yette bulun3n zabıta unsur. 
lan teknik bakımdan mahremi. 
yeti r.ıuhafazaya ne kadar mukte. 
dir olabil'l!'ler? 

Me:JCJa böyle tir vahdet vücu. 
da c.:tirilmezse devlet emniyetini 
ihlal edecek mahi,.ette olan bir 
sürü haberlerin kencliJ.iiinden or. 
taya dökülmesi muhtemeldir. 

Tek zabıta meselesinin alaka. 
darlar için iyi bir tetkik mevzuu 
oldufuna kani bulunuyorum. 

SADRI ERTEM 

Dün Maltepe Askeri Lisesin· 
de yapılan merasim 

Maltepe Askeri Lisesinden \ tiren komutanlarına teşekkür
mezun olan 300 talebenin har- de bulunmuştur. 
biyeye gecmelerl mUnasebetlle Çok alkışlanan bu nutuklar
dUn mektepte bUyUk bir mera- dan sonra mektebi iyi derece 
sim yapılmıştır. He bitirenlere İstanbul kuman-

Saat 14 te başlıyan merasim- danı General tabak tarafından 
de, Vall ve belediye reisi Lftt- mUklfatlan •ertlmtştır. 
fi Kırdar, lstanbul Komutanı Mektep birincisi Aglh Şan 
General İshal•, Askeri liseler bir altın saat ve bir kitap, ikin
mU fettişi General Adll Tilrer elsi Saim Alturan bir saat, U
ve kalabalık bir davetli kUt- çUncUsU SUreyya bir kitap ile 
Jesi hazır bulunmuştur. taltif edilmişlerdir. 

İstanbul kumandanı mekte- lngllizce, Almanca '\'e Fran-
hln önünde sıralanmış talebe- sızca lisanlarından birinciliği 
ıeri teftiş ettikten sonra bir kazananlara dn birer kitap 
geçit resmi yapılmış ve arka- hediye edilmiş, edebiyat kısmı 
sınclan mektep mUdUrU Kur- birincisi Bedreddin Yıldırıma 
may Albay Yakup GUrkaynak Omer Seyfeddinin bir kitabı 
talebelere hitaben bir nutuk verllmlştlr. 
söyliyerek merasimi açmıştır. Bunu müteakip mektebin 

Müdür bu nutkunda talebe- salonunda spor gösterllert ya
lerl tebrik etmiş, onların TUrk pılmıştır. 
ordusuna layık birer kahra- Talebeler muhteJlf Piramit 
ınan olacnklarmdan emin ol- ve muzlkll Jlmnastlk hareket
cluğunu bildirmiştir. Ieri yapmışlar ve alkışlanmış. 

Mektep mUdUrUnUn nutkun- lardır. Bundan sonra bUtUn 
dan sonra mezun talebelerden davetliler hazırlanan bUfede 
J.,i).tfi do hir lıitabede buluna- izaz edilmişler, son olarak As
rak bu sevinçli günlerinde ar- kerl liseler hakkında gösterl
kadaşlarmın hislerine terctı- len bir filmi müteakip merasl
man olmuş, kendilerini yetiş. me nihayet verilmiştir. 

!BiC", iki nolua.: 

Yanlış bir noktainazar 
Dünkil "Akşam,. gazetesine sanat nakiselerl isnad olun. 

yazdığı bir "Sohbet,, te lAfız muştur. Du Jtibarla: 
sanatlarından bahseden Nurul- Maceramız bizim ey dil dahi 
lah Ataç şöyle diyordu: çok su götürür 

"Edebi ZC\'kiınizi bilh888a 
frenkçe kitaplar ok'lı)'Orak teş. I Yirmi yıl evvelki v akıt 
kil etmiş olan bizler cinaslar- ............ - ................. --....... _ 
dan, mllna \'e J!ifız sanatlcrlnln 28 Nlan ıno 
hemen hiç birinden hoşlanmaz; • 
onları birer oyuncak, birer Kadıköyünün elektrıkle 
çocuk oyuncağı sayanz, hatta. tenviri 
bayağı bulunız. Ben, vaktilc; 
"Maceramız bizim ey dil dahi 
çok su götürür,, mısrağmı se
verdim; fakat macera (ma, 
cer) ile su götiirmck nrasındn 
bir kelime oyunu olduğunu 

KadıköyUnUn elektrikle tenviri hak. 
k.mda wkubulan müracaat. Ş!lrayi 
Devlette tetkik edilm1f ve hazırlanan 
proje ihtiyaca gayri kafi görüldUğUn. 
den Nafiaca tevsi edildikten aonra 

öğrendiğim gün ondnn SOb'"ll· Şfirayi Devlete havale olunmu§t.Ur. 

Vali dun sabah 
çarşıyı gezdi 

Tamir itine Hazirana 
kadar ba§lanacak 

Vali Lfıtfi Kırdar şehirde yap 
tığı tetkiklerden birisini dün sa.. 
hah Kapa.lıça.rşmm teftişine a
yırmıştır. Çarşı. ötedenberi es • 
nafm bir şikayet mevzuu oldu· 
ğu için biltUn esnaf bu ziyaret -
ten pek çok §eyler ilmid etmek
tedir. Nitekim Vali, ayrılan 50 
bin liralık tahsisatla tamir işi· 
nin bir an evvel yapılması için 
emirler vermiş, mühendislere 
projenin hazırlanmasını bildir • 
m~tir. Vali bu teftişten sonra 
Eminönü Halkevine bağlı olarak 
inşa edilen spor salonu binasını 
da gezmiştir. Bu binanın açılış 
resmi haziranda yapılacaktır. 

---n ---
Çocuk haftası neşe 
ile devam ediyor 
Bugün Gülhane Parkın· 
da eğlenceler yapılacak 

Diln çocuk haftaamm beşinci 
gtlnüvdü. Bu münasebetle ak -
şanı Şehremini Halkevi tarafın
dan bir çocuk balosu verilmiş • 
tir. Bugün de saıbahlan saat 17 
ye kadar devam etmek üzere 
Gillhane parkında Eminönü 
Çocuk Esirgeme Kurumu tara· 
fından çocuklara muhtelif eğ -
lenceler yapılacaktır. Eğlenccle· 
re Emlııönn kazası dahilinde 
ilkokul çocukları iştirak edecek
tir. 

Darüff&fakanın 
67 inci yılı , 

Darüşşaf a.kanm kuruluşunun 
67 nci yıldönümU mUnasebetile 
bugün okulun Fatihteki bina · 
smda bir toplantı yapılacaktır. 
Toplantıya okulun eski ve yeni 
mezunları, öğretmenleri ve şöh
ret kazanmış !}ahsiyetleri daYct 
edilmiştir. 

Haliçte kurulacak 
Tersane 

Haliçte veni kurulacak tersa· 
ne ile Kasmıpaşa ve lstin:ve fab 
rika havuzlarının genişletilmesi 
hakkında tetkikler yapmak tıze_ 
re Münakale Vekaleti bugün • 
lerde şehrimize bir heyet görı
derecektir. Heyet, liman işleri 
umum mildürü Zeki ile Vek&let 
mühendislerinden mUrekkcp ola 
caktır. Dün bir gazete bu heye· 
tin §ehrimizıe geldiğini yazmış • 
sa da bu haber do~ deJ{ildir. 
Aynı zamanda İngilizlerle, 

tersanenin inşaaı ve havuzların 
ıslahı için bir anlaşma yapıldı -
ğı da doğru d~ldir. Çünkü he
nüz bu işler W:erindeki etUdler 
bitmemiştir. 

Zahireciler ve farma· 
loğlar da birlik kuruyor 

Ticaret Vekaleti bütün idha -
lat ve ihracatçtları birer birlik 
halinde topla.mağa karar ver -
m.iştir. Fındık ihracatçıları, za
hireciler ve f a.rma.loğlar da bl· 
rer birlik kuracaklardır. Yarın 
f arm&loğlar baş kontrolörlükte 
toplanarak bu hususta görüşe -
ceklerdir. 

Fasulye fiyatları 
İnriltere, Fransa ve ltalya 

taraf mda.n mtltema.di surette ya 
pılan mübayaa.lar ile son gün • 
lerde fasulya fiyatları kiloda 
beş kuruş yükselm~tir. İhracat 
devam ettiğinden daha da ylik
seleceği limit edilmektedir. stok 
ma.llar gittikçe ualma.ktadır. 

Maarif Vekaletinin bir tasavvuru 

Oğ le sonu mütalaa
l arı kaldırılacak 

Saat 13 ten ıonra talebelerin ıerbeıt 
bırakılması düşünülüyor 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
müesseselerinde bu yıldan iti • 
haren tatbik etmeğe başladığı 
yeni ders sisteminin nıetlcelerlni 
teebite ~lamıştır. Bu hususta 
bizzat Maarif Vekilinin şaha! 
tetkikleri ve umum milfettişle _ 
rin teftişlerine ait raporlar ye
ni reiim.in memnuniyet verici bir 
şekilde devam ettiğini göster • 
mektedir. Okul idarelerinin ve 
öğretmenlerin.in bu husustaki 
mütalaalarına da milracaat edi· 
!erek alınan cevaplar tasnif o _ 

Bomonti bira 
imaline başladı 

inhisarlar Umum Mü
dürü izahat veriyor 

Evvelki gün satış mukavelesi 
Mecliste tasdik edilen Bomonti. 
Nektar şirketinin satın almma· 
sı ve f abrikanm ne zaman f &. 

aliyete geçeceği hakkında 1n • 
hisarlar Umwn Müdürü Adnan 
Halet Taşpmar dün bir muhar -
ririmize şunlan aöylemiştir: 

"- Bira imalltınm geçen se.. 
ne ağustos ayından ittba.ren 1n· 
hisarlar İdaresine devri ve bira 
fiyatlarmm ucuzlatılması Um.. 
rine bira satıtiarmda bazı yer
lerde 4-5 mJsline varan bir ar
tış görillmUştll. Elde mevcut 
stoklann kifayetsizliği dolayı -
sile zaman zaman bira taleple • 
rini de karşılayamamıştık. 

Avrupada harp çıkması yeni 
bir fabrika tesisini imkinstz bir 
hale getirm.ig olduğundan ye -
gine çare Bomonti fa.brikasınm 
alınmasından ibaret. kaldJ. Şir -
ket, evvela bir milyon tıfııya 
yakın bir para i$temiş olması • 
na rağmen çetin mU.zakereler 
sonunda İstanbul ve İzmirdeki 
bütün tesisatı 400 bin liraya al. 
mağa muvaffak olduk. Alınan 
tesisat a.rasmda: İsta.nbulda ra
kı f a.brikası, kömtlrden ve ta • 
hammürden istihsal etmek Uz.e
re gaz karbonik f abrik881, üzUm 
incir ve mısırdan işlemeğe mU -
sa.it ispirto ve soma fa.brika.sı, 
İstanbul ve Izmlrde soğuk hava 
depolan, ikametgah ittihazma 
elverişli 8 bina, Ferlköyllndeki 
Bomonti bahçesi, büyük atelye 
ittihazına elverişli 3 arziye, iki 
odalı evi ile bUyUk bir bostan. 
müteaddid arsalar, illi ve ede. 
vatile fıçı tamiriıa.neei, A.li.t ve 
edevatile ~a.ne ve de • 
rnirhane (İmıir ve İstanbulda) 
lzmirde gazino, bahçe ve iki L 
kametgih vardır." 

İnhisarlar lda.re&i mayıs or • 
tasmda pivasaya Bomont.i fab -
rikasırun imal ettiği biralan çı. 
karmağa başlıyacaktır. Yalnız 
Bomonti ismi kaldınlmış oldu -
ğundan bu biralar d& Ankara 
birası namı altında satılacak • 
tır. 

Kocasını zehirlemek 
istememit 

lunmuştur. 
O~endi~mize göre, Maarif 

Vekili talim terbiye heyeti, öğ -
l~n sonraki mütalialan kal -
dırmak düşüncesindedir. Bu su 
retle birc:ok memleketlerde ol • 
duğu gibi memleketimizde de 
orta tahsil talebesi dersin biti • 
mi ol:ın saa.t 13 den sonra ser
best bırakılacaktır.. Bu h usUBta 
talim terbiye heyeti tetkiklere 
başlamıştır. Yakmda buna ait 
milsbet bir karar verilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

ilk tahsil çağına 
giren çocuklar 
Bu hususta dağıblan 

fişler bugün toplanıyor 
Her yıl ilk tahsil çağında bu· 

lunan ilkokul talebelerinin muh 
telif bakımlardan istatistikleri 
yapıldığı gtbl, aynca bu yıldan 
itibaren ilkokul çağma giren ço 
cuklarm da tesbit edilerek bir 
ista.tisti.k yapılma.sına karar ve
rilmiş, bu huausta bir talimat • 
name hazırlanmıştır. 

Talimatname hükUmlerine gö 
re, her yıl nisan ayında bir giln 
sayon yamlacaktır. Bu yıl 28 
nisanda yapılmasma karar ve· 
rilen 5aYllJl için ica.p eden bU • 
tUn hazırlıklar tamamJapmış • 
tır. Sayıma bugün sabah saat 
9 dan itibaren b&flana.caktır. 
Mahalle mümeasillerl buna ait 
fişleri bir gün evvelinden bü -
tUn evlere dağltmıftı. Dağrtı1an 
fişler bugUıı toola.nac:aktır. 
Fişlere Uk tahel1 çatı olan 7 • 16 
yaşında Q6cuJdlt ~. , 

Fiflere çocuklannı yamıaya.n 
veya ya.nhf maIQma.t veren aile 
reisleri bet liradan 25 liraya ka
dar para ceaama çarplla.c.aJda.r. 
dır. 

Fişleri doldurmakta mtllldlll· 
ta ub'ayan aile ıel8lerine yar • 
dımda bulnnına.Jr tlJıere bUtUn il. 
kokul ~eri bugUn 
okullarda bulmıacakla.rchr. KUe 
kfilAta uğrayan aile reisleri der
hal en yakın ilkokula milraca&t 
ederek istedikleri malftma.t:ı ala.. 
bileceklezdlr. 

Ders kitapların
da yapllacak 
düzeltmeler 

Oiretmenler a raamdaki 
anket tetkik olunuyor 
Orta tedrisat mUe•eeelerlnde 

okutulan ders kitapla.rmda bLZI 
değişmeler yapılarak yanllflarm 
düzeltileceği evvelce yazılmıştı. 
Vekillik, kitaplar hakkında öğ
retmenler a.rasmda bir anket 
açmış ve ~len cevaplan ta&nıif 
etmiştir. önüınUzdeld hazirana
yından itibaren Ankara.da muh-

ÇaWcada kocasını yoğurda telif komisyonlar toplanarak 
koyduğu zehirle öldürmeğe te • kitaptan tetkik edeceklerdir. 
şebbüs ettiği iddiaslle birinci a· Tetkikat Hmıal edilerek icap 
ğır ceza mahkemesinde muha • eden değişmeler yapıldıktan BOn 
keme edilen Zehrarun durufma· ra derhal talim terbiye heyeti 
sı dün bitirilmiş ve ~ra suçu tarafmdan önümüzdeki ders yılı 
işledi~ine dair ki.fi delil bulun- ~ma kadar yetiştirilmek Uze
ma.dı(bndan beraet kazallmıştır .. re matbaaya verilecektir. 

muş; Adeta nefret etmiştim.,, 
lyi ama, edebl eserlerde it\. 

fız sanatları bulmaya çalışan 
yine siz değil misiniz, l'anl c. 
debiyat hocaları .. Yani edebi e· 
serleri tahlil edenler. Yani 
münekkitler. Yani, mesela. siz! 
Hiç bir şair, emin olunuz ki, 

• 
Pazar ı Pazartesi

1 

28 Nisan 29 Nisan 

20 Rcb.C\'CI 121 ?tcb ... ı c 

Kısım ıii ~uıın •7~ 

meleklerin sofrasında ''Rab., \ 111,u.cr , ıaı;ııtı l:z.ı.ını , a.ıotı ~um 
ile konuşurken. bir "lUız,. sa
natı için kendisini yormamış. 
tır .. Böyle lılr lcUlfcti iş edinen. 
ler sizsiniz! Ancak cpeb1 t:ıh
lllcilerln kötU araştırmaların
dan aonradır ki "talimi c:lebl
yat .. doğmuş, ve blrçol• nıvaJ. 
lılara, batırJarıncln.ıı hl i.I hi r z:ı
man St't:lrmcdlkl r· b r• nl.ım 

CJUne~lıı 
do~'"ıtt·~ 5 0% 10 00 5 Ol 9 38 

Öğle 12 J% 5 JO H 11 15 09 
lldndl ı G O:! 9 .00 UI oı 8 39 
Ak;,a.rn 19 OZ 11 00 il Ol 11 00 
l'ııtsı ::o 43 1 4ı zo 45 ı "' 
lm8Bk s 10 ı 10 a oı s 01 Diln Us1.-ildar Kız EMtitit.tUnde iJğl~den 8ôftrt1 bfr ~·edn 

?tıo! ~orfınrla diktik1~·ı rlbi~elcri trşhir ctHklcri gibı ayrıccı frm.'li! 
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Amerika 
harp 

bitaraf değil, 
haricidir 

hakim bundan mesul tutudmaz. 
Halbuki adliye vekaletinin bu 

hususta birçok tamimleri vardır. 
Her dava için ayrı zaman ayrıl. 
masını emreder. Fakat hepsi hiç 
mesabesinde kalır. Biz ayrı za. 
mandan vazgeçtik. Zamanında 
mahkemeler açılmalıdır. Bu cihet 
yüksek vekalete arzedilsin. 

Diğer taraftan mahkeme ve he. 
le icra zo:ıbıtlarının birçoğu oku. 
namıyac<!k haldedir. Mahkeme. 
ler hiç yüzünden talik ediliyor, 
davacı ile dava edilenin sağda mı, 
yoksa sclcla mı oturacağı henüz 
tayin edilemiyor, temyiz müddet. 
leri ayn ı:yrıdır, acaba bunların 
h~psi sürat elde etmek için bir 
hafta ohrak kabul edilemez mi? 
Sonra harç meselesi var. Acaba 
kamında bir tadilat yapılarak hep 
si ilam harciyle birlikte verilemez 
mi? 
Kanunlarımızın lıazzlarında mü. 

bayenet v:ırdır. Bunlar tetkik e. 
dilip vekalete bir rapor halinde 
bildirilmelidir. 

Nihayet "Kelepçe meselesi" ne 
geleceğim. Kimsenin başına gel. 
mesini temenni etmem. Geçen se. 
ne yüksek bir memur olan bir 
genç nasılsa bir otomobil kazası 
keçirdi ve tevkif olundu. 

Arkadaşlar, bu genç tam 45 
gün Üsküdardan Kadıköye kadar 
elleri kelepçeli götürülerek aleme 
teşhir edildi. Biz kelepçe istemi. 
yoruz. Eğer hükumetin zabıta 
kuvvti maznunları kelepçesiz mu. 
hafaza edemiyorsa, biz birçok 
lüks arabalar arasından adli vazi. 
f eyj temin edecek vesait liuluna. 
mıyorsa birçok masumun teşhir. 
edilmesi yerine birkaç mücrimin 
firarını tercih ederiz. 

Bütün bu hususların tetkiki ve 
teshiti için bir komisyonun teşki. 
line karar verilmesini istiyorum." 

Avukat Vedat bunu müteakıp 
hazırladığı takriri riyaset maka. 
mına vermiştri. 

Bundan sonra Mesut Selen yi. 
ne söz alarak, nizamname mesele. 
sinin hallini istemiş, Cumhuriyet 
gazetesinde bazı vesikaları neşre. 
dilen ve Atatürk ile Türk mille. 
tine küfreden bir adamın vckale. 
tini alan avukatın mezkur gaze. 
teyi mahklım ettirdiğini anlatmış. 

"- Bu işin haysiyet divanınca 
tetkikini isterim. Şimdi yine belli 
belirsiz birisi avukat arıyacaktır. 
Bir Türk avukatı icin bu türlü 
vekületler almak ay;ptır." demiş. 
tir. 

Reis Hasan Hayri Tan evvela 
avukat Vedadın sözlerine cevap 
vererek dileklerinin yerinde ve 
ortaya koyduğu meselelerin bü. 
tiiıı avukatların yarası olduğunu 
süvliverek bunları tetkik ve tes. 
u:i icin bir komisyon teşkiline 
taraftan olduğunu, :Mesut Selenin 
ıleri sürdüğü fikrin asil bir his 
olrr.aida beraber kanunen doğru 
'JlrT'adı;";ı:-ıı her avukatın kanuni 
hatlarla' t~yin edilmiş herhan. 
gi birisinin vekaletini alabileceği. 
ni söylemiştir. 

Neticede avukat V edadın tak. 
ri rinde derpiş ettiği dileklerle uğ. 
rcısacak bes kişilik bir komisyo. 
nun idare heyeti tarafından teş. 
kiline karar verilerek içtima nL 
hayet bulmuştur. 

Xc\"york, 27, (.\.A.) - Nevyork 
Post gıızeteslnin Vaşington nıuh:ıblrl 
Jny 'Franklln, Vnşlngtonun slyas1 
!erle yaııynna harbe girmesi ihtimali· 
mahfellcrlndc Amerikanın mUttcfik
nin kuvvetlendiğini çilnkU §imdik! 
lhUİo.ttn Amerflcnnın mUtle!ıklcrf 
mcvzuubıı.hs oldu!11ınu knydl'ylemektc 
\'e şöyle yazmaktadır: 

gittikçe bu kıın:ıatc iştirak etmekte- f 

dı~;~~~bırbundansonraAmerıkanm ıKema/eddz·n şu••k •• 
~::~J::.r~:;::~~n\~e §Ö~:nl ~~~:a! r u 
etmektedir: vefiat ettı• "IlugUn kongrede ekseriyeti knzan-
mıyncnk olan şu ile; teklifi derpiş ct-
mekliğlmlz ll'lzımılır. 

"Diz nrtık lıltarnt değiliz. Sadece 
gnyrl muharlblz. lllr nazı muznf.'.'erl· 
yeti yalnız Fransa ve 1nglltere için 
siyasi bir hezimet olmaldn Jcalmnz 
nynı zıımandıı Vaterlodanbcrl rlevnm 
eden dünya medeniyetinin inhlzamını 
d:ı mucip olur. Blzım medeniyetimiz 
~·e mUesseselerlmiz de Vatcrlodan son 
ra lnklı;ı:ıf etmiştir. Bir gUn kuvveU· 
ınizln ağırlığını intibak cltlğimiZ dUn 
ya şartlarını doğ"nıdnn doğruya tehdit 
edenlere knrşı bize azamt emniyeti 
temin edenlerin yanına koymıığa ka· 
rar vercblliriz. Birçok Amerikalılar 

l - MUtteJiklere kredi nc;ılmasına 
mani olan Johnson kanunıınwı ilgası. 

2 - Totaliter devletlere mensup 
filoların fanlıyetlnl azaltmak Uzerc 
Atlnntlltte \'C büyük Okyanusta bir 
lcnrnkol servi.:ıl lhrlası. 

3 - A vrupnnın harp mmtnkalnn
na tayyare ve pilot gönderilmesi.,. 

.Muhabir reisicumhur ıntih&bı mU
cndelesi ile siyaset adamlarının çe
kingenliği Amerikanın ileride nazar• 
itıb:ırn alınmıı..'!ı llzımı;elcn blrçolc 
ı;ıeylerln meydana çıkarılmasına mani 
olduğunu llA ve eylemektedir. 

Roman yada 
tedbirler 

yeni Yugoslav Hariciye 
1 Nazırının beyanatı 

Muharip memleketlere "Harbe müdahale etmi
yeceğiz; büyük devlet
lerle iyi geçineceğiz!,, ait propaganda nc§riya

tı yasak edildi 

Bükreş, 27 (A.A.) - Romen 
ajansı bildiriyor: 

Bclgrad, 27 (A.A.) - Yugos. 
lav Hariciye Nazın Markoviç Po· 
litika gazetesine verdiği beya -
natta demiştir ki: 

Bitaraflrğın muhafazası için "- İktısadi hayatımızı ve nıu-
zaruri bütün tedbirlerin ittiha - hariplerle aramızdaki iktısadi 

zına dair nazırlar heyeti tara • 
fından v:rilen karar mucibince, 
dahiliye nezareti halihazır mü · 
sellah ihtilafında muharip meın-
l<'ketler için propaganda yazısı 
taşıyan neşriyatı bir tebliğ ile ya. 
sak etmiştir. 

Yine dahiliye nezaretinin d:. -
ğer bir tebliği mucibince, rriıı; 
kcılkınma cephesi organiza3yoıı
lc.rr çerçevesi dahilinde yapıl'.ın 

propagandadan maada her türliı 
siyasi propaganda memnudur. 

Bulgaristan 
Askeri talim görmemiş 

olanları silah altına 
alıyor 

Sofya, 27 (A.A.) - D. N. B. 
a j:ınsı bildiriyor: 

Bulgar harbiye nezareti şimdi· 
ye kadar askeri talim görmemi~ 
olal'lan mayıstan itibaren 60 gü 1 

lük bir askeri talim devresi ge· 
çirmef.c davet etmektedir. 

Bir katil davasında 
verilen karar 

Uzum~arşı başında saraç1:.k 
yapan Ömer :\lüştak karşı kom
şusu Zeynelden alacağı olan bir 
bel kayışının ücretini herkesin 
önünde istediğinden Zeynel kız· 
mış. aralarında çıkan kavga so. 
nunda Ömer Zeynelin bıçakla 
barsnklarını deşerek öldürmüş -
tU. 

İkinci ağır ceza mahkemesi 
Ömer ~füştakın muhakemesini 
dün bitirerek kendisini 18 sen·~ 
müddellc hapse mahkum ctmi!) -
tir. Ancak mahkeme. maktulün 
küfrederek !\lüştakın üzerine 
vürümesini aznltıcı sebeplerden 
sayarak cezayı 6 sene hapse, 3 
ay fımmc hizmetlerinden malı . 
rnmivctc ve 3800 kuruş mahkc· 
me masrafı ödemeğe tahvil et.. 
miştir. 

münasebetleri müteessir eden 
müşkilfitı izaleye durmadan çalı. 
şıyoruz. Harici siyasetimizin har 
be müdahale etmemek ve büyük 
devletlerle dürüst ve halisane 
münasebetler idame etmekten i -
baret bulunan başlıca hedefimizi 
as15. gözden uzak tutmuyoruz. tk· 
tısadi münasebetler sahasında bi
taraflık vaziyetimizi keza muha
fazaya ve aynı zamanda iç iktı -
sadımızm inkişafı bahsinde fazla 
lıüyük güçlükler yaratmamağa 
çalışıyoruz." 

Bir yankesici iş üzerinde 
yakalandı 

Trakya.da Saray kazasının 
Ahır köyünden Hüseyin yollar -
da çalışmak iizcre lstnnbula 
gelmiş ve bir miktar para da bi
riktird1kten sonra memleketine 
dönmeğe karar vermiştir. 

Hüseyin, dün pazardan tanı. 
dıklarma vermek üzere öteberi 
hediyeler alınış ve artan parala
rını kil'li çorabının içine koy _ 
duktan sonra. koynuna. yerleştir 
miştir. Fa.kat Sirkeciden otobüse 
binerken sabıkalı yankesiciler -
den Hacı şöyle bir yanından geç 
miş ve cebindeki paralarını c:arp 
l}lIŞtır. 

Hacının marüetini gören bir 
yolcunun bağırması iizerine Ha
cı yakalanmış ve Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiştir. Mahkeme Hacıyı 7 
ay hapse mahkum ve hemen tev 
kif etmiştir. 

Gençlik aleyhinde 
açılan dava 

l'nh·c rsıteli gençl('rin çıkar
dıkları "Gençlik., gazetesinin 
A frodit mUııakaşalnrını g(istc
rir mahiyetle çıkan karllrntllr 
sebebile 1stanhul :'\lllcldeiumu
nıtliği t:ırafmdaıı GeuçliJ{ ga
zetesi ıuiiessisl ve neşriyat mli
ıl U rU 1. Orhon nlP\·hlnc Dl>r
d Uııcll asliye cezad;ı nçılan ha
karet dıırasınua mnhkfımiyr.t 
kararı verilmişti. Cezanın te
ri! edilmesine rni;men, nınhke
mo knrarmın hozu1ınası husu
sıı ıHla. 'J'eınyiz ınahk<'ml:!si clör
dlinril <'C'Zn dairesine nıUraca
at N\ilnıi!;lfl'. 

Gawte vo mecmua hayatı
nı rzııı gerek ın u lıarrirlil{, ge
rekse sckrcteı·llk işlerinde u
zun seneler yıprnııan Ye emek 
snrfcden arkaclaşlarrınızdan 
Kemalettin ŞUkrlinUn öliinıli
nU okuyuı'ularımıza tccsstirle 
haber veriyoruz. 

Merhum 'l'llrk karilerinin 
ııel~ yakından tanıdığı bir şöh
rettir. Illllınssa l'sliıın tarihine 
dair yazmış olduğ·u tefrikalar
la nazarı dikkati cellıctmi:;.: \'O 

hu tefrikalar nrab harflerinin 
soıı gliıılerindc hliytik bir oku
yucu kütlesi kazanmıştır. Ke
malettin ŞU krU lıütli ıı t('frlka
larrnı eskilerin sehli mümteni 
eledikleri şekilde kolaylıkla 
yazar; ve bu itibarla da Uç ga
zetede birden tefrika neşretti
ği vaki olurdıı. Bııııuııla bera
ber merhum yalnız muharrir
lik sanatincle kalmadı. Yulrnr
da. da işaret ettiğimiz gibi gn
zcleclliğin tı'lrnilr işlcriııe de 
karışarak uzun milddet bu iş
lerle ıne:;.gul oldu. Sadece, dil 
in kılfıbı esnasında gazctecili(;i 
tcrl;:cderek dil kurumunda ka
tiplik vazifesi gördüğü gibi dil 
iııkılübrna ait bazı broşürler 
de neşretti. Son feda lzmirde 

Sur haricinde 
Hastahaneye götürülür

ken yolda öldü 
Dün sabah Edirnekapı surla. 

rı haricinde başından ağır su -
rette yaralı bir kndın bulunmuş 
hemen Haseki hasta.nesine kal _ 
dırılmak üzere bir otomobile 
konulmuştur. 

Orta ya~lı, tombul ve sarışın 
olan kadıncağız otomobilde an· 
cak: 

"- Duvardan diiştüm, vara -
landım!" demiş ve ba.şka bir §OY 
söylivemccien ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver l{aran 
kadının cesedini muayene ederek 

"Yeni Asır., gazel'sindo sckre. 
ter ve muharrir bulunuyordu. 

Cenazesi d Un saat 15 tc ve
fat ettiği Gurcba hastahane
sinden lrnlclırılarnk Merkcze
fcn.diye getirilmiş; ııaınazı kı
lındı lttnn sonra buraya. defno
lunmuştur. Cenazede Basın 
birliği azaları lle dostları ha
zır bulunmuştur. Ailesine tazl
yetlerimizi bildiririz. 

bulunan kadın 
defnine ruhsat vermiş, fakat hü. 
viyetinin tesbiti için morga kal
dırtmıştır. Diğer taraftan zabı. 
tn vaka etraf mda tahkikata. 
başlamıştır. 

Teşekkür 

Şi~li llıılkc,·lııılcn: 

Ci\·arınnzdaki ilk okullara 
devam eden yardımn muhtac 
çocuklara yaptırdığımız elbise
lerden elli t.akımrn ı parasız 
dikmek ve 400 tnlom111 biçil
mesini hazırlnmak sıırctiyle 
büyük yardımda bulunan mti
teuhhlt Bay Salih Fuat Keçe
ciy<' teşE.'kkUrleriınizi sunarız. 

Güreşçilerimiz 
giderken 

D ün, Türk güreşçilerinin Mı. 
sıra gittiklerini oku~um. 

Yine Mısırdan gelen hah<r.lcrdcn 
atletlerimizin bazı rekorlar kı. 
rarak birinci geldiklerini öfı:'en. 
miştim. 

Sporun çoluk, çocuk, genç, ih. 
tiyar bütün milletçe bir vazife o. 
larak benimsendiği, bu benimse. 
yişin kanuna girmek üzere oldu. 
ğu günlerdeyiz. 

Artık gamla süzgün, bcsisizlik. 
le çökmüş, cılız, çelimsiz ne. 
siller istemiyoruz. Vatanı kapla. 
yan krı:"anlık günler, dar günler, 
verimsiz günler geçti. 

Memleket, yalnız manevi kud. 
retlerin bir akümulatörü olmak. 
tan çıkıyor. Bolluğun, neşenin, 
gamsızlığın ve saadetin yuvası 
halini alıyor, Düne kadar yalnız 
toprağın üstünde kalan sahiplik, 
birkaç ~a~ak uğrun.da örr:ı:-ünü 
harcar, tarlasını kendi alnının tc. 

riyle sulardı. Bugün, sahiplik 
yurdun altına kadar yayıldı. Ta. 
biatin kalın toprak ve kaya ka. 
paklarla gizlediği hazinelere ini. 
yoruz. 

Geçende demir, dün krom, bu. 
cün kömür, demin petrol bulduk. 
Yarın, bunlara ~aha birçoklan 
katılacak ve hepsi yuğnılarak al. 
tın olacak. 
Toprağa gömülü çamur tavan. 

Jı köylerin yerinde, sihirbaz değ. 
neği dokunmuş gibi, yemyeşil 
bahçelcı:, kıpkızıl güllükler, §en 
yuvalar, mamur köyler doğacak. 
Yamaçlar davar, ovalar koyun 
sürüleriyle dolacak. Traktör ses. 
leri ovalan uğultular, baca du. 
mal'ları ufukltr-ı bulutlar içinde 
bırakacak. 

Bolluk, bize yine eski pehlivan. 
lanmızı, o boynu eğilmez, kolu 
bükülmez. pençesi tutulmaz as. 
lanları getirecek. 

Bunca ıstıraptan, yol<Suzluktan 
sürekli savaşlarcan, kanlı boğuş. 
malardan sonra bile bu vatan, 
tosunlar yetiştirdi. Sade Balkan. 
!ar.da değil, güreşi b0

ı'l' san'at hali. 
ne getirmiş ülkelerde de boy öl. 
çüşerek şanlar kazandırdı. 
Şimdi yine Mısıra yeni şerefler 

fethi, yeni galibiyetler kazancı 
için. bir kafilemiz yoldadır. Umu. 
ycr.-uz, ki oraya vardıklan -ıün. 
den çok, döndükleri zaman alkıf. 
lanı>caklar. 

Güreş, Türkün milli sporudur. 
Bütün ciünyaya ''Türk'' Ü kuv. 
vetin timsali diye tanıtan o oldu. 

Dii.ıı Şi~1i<lc ycııi l>ir 1\ı:::ı7aı/ §'lıbrsi a('ılnıı.1 1'C ~1rr1uı? 

miimta:: davetliler bıılırnmuştıır. JJiiicr resimde Cc,...,uk II.ı/lası 

faaliyrle. geçmi~tir. Merasim<lc l'ali l.iulfi Km1ar ve birço7.; 
mii>ıasc.bllilc lmgii>ı 2JıtJJl[UU cfj/cııcclc)'([Cll lJiı i11</C yavtıtlar 

Vaktile Avrupanın cihan peh. 
livanları, bizim orta bir güreşçi. 
mitin ipek eamadanını, sırma ku. 
şağını gcırünce, titrerdi. Çok geç. 
meden yine Yusuflan, Kurtdcrcli. 
leri, Katrancılan yetiştirerek di. 
yar diyar gezdireceğiz. 

güzill.:üyor. HAKKI SOHA GEZGiN 
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Norveçe yeniden lngi· 
liz kuvvetleri çıkarıldı 

(Baş tarafı 1 incide) 
vctleri Alman kuvvetlerinden da. 
ha az olan müttefiklerin düşma· 
nın bu teşebbüsüne mani olmak 
için şiddetli bir mücadeleye gi. 
rişmeleri lazım geldiğini söyle. 
mektedir. Fakat Almanlar, 
'frondheim'de mevkilerini sağ • 
lamlaştırmağa muvaffak olduk • 
]arı takdirde müttefikler müşkül 
bir vaziyetle karşılaşacaklar, bel 
ki de şimdilik harekatı Norve • 
çin şimalinde teksif etmek mec • 
buriyetinde kalacaklardır. 
INCILIZLER YE NiDE N AS. 

KER iHRAÇ ETTi LER 
Amsterdam, 27 (A.A.) -

Tromsoe Norveç radyosu dün 
akşam halkı sükunete davet et
miş ve Almanların kontrolü al • 
tında bulunan Norveç radyoları.. 
mn neşriyatına inanmamak la • 
zrm geldiğini bildirmiştir. 

Spiker, Narvik ve civarında 
bir kaç münferit müfreze kaldı • 
ğını, bunların da her taraftan 
Norveç kuvvetlerile müttefik kı. 
talar tarafından muhasara edildi
ğini ilave etmiştir. 

Spiker, Norveçe yeniden İngi. 
liz kuvvetleri ihraç edilmiş oldu. 
ğunu ve bunların arasında Hin • 
distanda hizmet etmiş olan ih ti. 
yat ordusunun dağ kıtaları da lbu. 
lunduğunu söylemiştir. 

:A LMAN iLERLEYiŞi DUR
DURU LDU 

H elsinki, 27 (A.A.) - Finlan.. 
diya radyosu Norveçte buluncı!'ı 
Fin muhariplerinin Norveç cep • 
besindeki vaziyeti şu suretle hu· 
lasa ettiklerini bildirmektedirl 

Müttefik kıtalar Trondheim'in 
60 kilometre cenubunda kain 
Stören'e kadar ilerliyerek Alman 
motörlü kıtalarının Stören'e gi • 
<len yoldan ilerlemelerine mani 
olmuşlardır. 

Londra, 27 - Röyter bildiri. 
yor : 

Narvik cephesinde çok kar 
yağmaktadır. Naeaos cephesinde 
devriyeler arasında çetin muha. 
reheler vukubulmuş, Almanlar. 
dan esir alınmıstır. 

Dombaas böİgesinde. dü§man 
dün Dombaas'ın doğu.cenubun. 
daki demiryolu üzerinde kain 
Kvam yakınında müfrezelerimize 
taarruz etmiş ve şiddetli bir mu. 
harebeden sonra ağır zayiat vere. 
rek çekilmiye mecbur olmuştur. 

Almanlar müteakıbcn kıtaları . 
mız üzerine şiddetli topçu ateşi 
açmışlardır. İngilizler bunun ü. 
zerine daha az hedef t e şkil eden 
mevzilere çekilmiye mecbur kal. 
mışlardır. 

Bergen bölgesinde Norveç kr. 
taları Almanların Voss'a doğru 
ilerlemelerini durdurmuşlardır. 
Bununla beraber Almanlar Ber. 
gen demiryolu boyunca ilerlemek 
tedirler. Almanlar bundan başka 

·Handanger'e de kıtaat çıkarmı~ 
lardır. Bu kıtaat vadide ilerle. 
mektedir. 

Norveçlilerin Bcrgenin 160 kL 
lomctre kadar şarkındaki Nes cL 
varında mukavemet etmekte ol. 
dukları, bununla bera ber Alman. 
ların Nes'in 80 ki lometre batı.ce
nubunda kain T iry koyuna giden 
demiryolu üzerinden Nes is tika_ 
met inde ilerlemekte oldukları bil. 
diriliyor. 

Bundan başka. hava vaziyetin
de müttefikler lehine aşikar bir 
selfıh mevcuttur. Müttefikler şim.. 
di gerek dafi topları gerekse av. 
er tayyareleri sayesinde Alman 
bombardıman baskınlarına tesir li 
surette karşı koyacak vaziyette. 
dirler. İngiliz tayyareleri tarafın.. 
dan Alman hava üslerine karşı 
yapılan tahrip bad:ınları iyi ne. 
ticeler vermiş ve birc;ok Alman 
tayyareleri tahrip edilmiştir. 

inhisarlar umum 
müdürlüğü 

Şimdiye kadar birçok kere 
.\nknraya nakli nıevzııubahso
lan f ııhisnrlar umum ıniidlir
lUğUnUn htittin teşki!O.tile lıe
rabC'r Jrnti surette hllkunrnt 
merkezine ı-itmesi tekarrUr et
miştir. Hnlıcr nldığımızn göre 
vckftlctl<'r blitçcsiııde :rapılnıı 
tasarrufıı rnğmcıı lııhisarlar 
Veldıleli kendi lıiitı;esine ıınkil 
masrafı lrnrı;ı l ığı olaral;: koy. 
ıluğu trılıııisatı biltçe c>ncliıneııi
ne de kabul ctLlrıniştlr. Nal<il 
keyfi)~etlnin mali :;ene başı o
lan Jıaziraııclan daha en·cl \"U

kuu muhtemeldir. 

üç şeker tüccarı 
ınahkonı edildi 
l ı.pıu·ta, 27' <A .,\. ) - lsııar

ta tiiccarlarmdan altı kişinin, 
elleri nele kU 1 llyelli ın ıkt n rda 
şel{cr olduğu halde zanıanrncla 
fabrikaya beyanname vermc
diklel'iııclcn dolayı falırikaııııı 
işerı üzerine yapılan tnhkikat 
neti<'eııindc mahkemeye veri
len rn mc\'kufen mahl~emeJeıi 
cereyan eden bu tUccarlardaıı 
UçU brant ~tmişlerclir. Osman 
Çapçı, IIllmi Dolmacı, Mehmet 
Tıt;demir ismin deki tuccarlar 
suçlu g-üı·Ulerck heı;eı· yüz lira 
ırnı·a cezas ı ile ikişer sene Af
yona sUrgUn C'clilınelel"ine kn
rar V('rilmiştlr. :\lC'hmet Tığde
rnirin bir ayağı malOI olduğun
dan bu mamuliyeti güzönllnde 
tutularal{ Yerilen ceza yarıya 
i nrlirllmlştir. 

Müstahsilleri nasıl 
koruyabiliriz 

( Hu§ tarafı 1 incide) 

kün olabilt'ceğini gösteriyor; bil. 
hassa bütün dünyayı içerisine a. 

1 lan ikhaadi harp devresi devam 

Diger cihetten Alman ileri ha.. 
reketi Jendsvold ve Tyvold'cfa 
durdurulmuştur. 

Alman hava kuvvetleri Gub
brausdal vadisinde kain Dom.. 
baas'ı bombardıman etmişlerdir. 

B I • R ettikçe bu siyasetin tatbikitıdan, er ın - oma ara- fakat daha organize bir. ıekilde 
ve zamanında olmak şartıle mem.. 

Alınanlar, ingiliz1erden esir 
almı§lar Sın da l·stı"şareler , teke_t hesabın~ bü!.ü~ ~nfaatle.r 

temın olunabılecegsnı ısbat edı. 

ncı:'fil• , 27 - .Alman orclu u 
ffllşklfflianclanlığr, Norvcı · lı <ı

rekfıtı hakkında. bir tebliğ ıı r ·
retmiştir. Duna göre, sol' ha
rekAtta Almanlar, içlerind" bi ı· 
erkE.nılıarp ve bir de kuman. 
elan olmak Uzere lngilizlerden 
200 esir almışlar, siyasi Ye as· 
keri fcvknUtde <'hemmlyeti ha.. 
iz birçok vesika ele geçirmiş
lerdir. 

Alrıınn kıtaları simdi Trond
lıaym'clan ancak ı 00 kilomet
re mesafede bulunmaktadır. 
ha"f a kuvvotleri, Norveçte or
duya gerel' .doğrudan doğruya, 
gerekse bllvasıt:ı muzaheret i · 
çin baskınlarına devam etmiş
lerdir. SognC' koyunda Mr ln
giliz kruvazürUne ıdört bomba 
isabet etmiştir. Kruvazörün 
mühimmatı infilak etmiş, gemi 
"ciddi hasara uğraynrnk harp 
harici olmuştur. İngilizler tay
yare meydanma nıuvaffakiyet
siz tnnrruz tC'şebbUsUnde bu
lunmuşlardır. 

(Baş tarafı 1 iucidc) 

man - So\1·et işbirliğinin gevııedi
ği mli§ahcde edilmiştir· 

Son zamanlarda nazi matbuatı 
Sovyet yardınıı hakkında bilyük 
ümitler izhar etmekten vazgeçmiş
tir. 

"Jfölnlşe Çaytung" Rusların işgn. 
11 altında bulunnn petrol merkezi
nin işletilmesinde tesadüf edilen 
mUı;külnttan bile bahsetmektedir· 

Muhtelif Alman firmalnn Sov
yct sevklyatının nğırhğından şildi.
yet etmektedirler. Bazı Alman 
mahfelleıinde hükUm süren kanaa
te göre Sovyetler istihsalah ve 
nakliyatı ıslah etmeğe memur o -
lan Alman leknikçilcrinin yerleş 
mesini kolaylaştırma ktadrr. 
ROMAN\' ADA H.\LÜ~IAT YOK 

Ilüli rc~ , 27 ( A· A·) - ''Havas" 
Göringin Jfrnl Knrolü ziyaret ede
ceğine dair ecnebi memleketlerde 
bir !ı:tYia çıkmL5sa da resmi mah
fcllerdc bu hususta mnlfımat mev
cut değildir· 

ı~ı BUGüN s c M ER sinenıosm~ı ~~~-
Mc\ imin C'n gü:ıel '\C en mül;:cmnıel filmi ••• 

Dans kraliçesi GiNGER ROGERS'in 
DA \ 1T Nİ\ f:N ve (G aylık J ün l'riim lyer) UARY ,JQll N 

ile bc rnbcr Jn rnttıkl:ın rra11!;11:ca söı.lıı 

, ~~.~.~~' ='~~~ ~~.~~~~~~ ~'~~~'"-· 
SACHA GUtTRY - LUCtEN BARROUX 

\ "C J AOQUEU:SE DF..LUBAC ile dlfer 20 l'nın,17. ~ ıldızı 

ş A'NZEi'f zE; 
Ş:ıbeıw. rlndı: X\" U>t"l '.)I \ <' metre lerinl ..• Lıı l'nnıııadoıır... ~ 

hıtlllill." l hırl ve S ti ııcU • ~POL\'ONU ı-ürecrkıdıılr4 ""'~ 
A"ık J<'nuısa 'e clıın !ı eden 1' rıs ... 

tJAveten: l "OK J URNAr. en on harp \ e dün) ı\ ha~'rlerl 
Buglin snnt 10.SO da t.f'ıı :ıilflt lı tıyııtlıırla matlnr. 

llllil!llll.!! 

yor. 
Yapılacak İ§ i udur : Daha ~im. 

c iClen gelecek mahsul zamanı için 
lıazırlıklara girişmek, koordinas. 
yon bürosu va:ntasiyle, mesela 

• pamuğun 60, buğdayın 8 , zeytin. 
yağının 30 kuruıa, diğer himaye. 
ye muhtaç rnahsullcr:in de bunla. 
ra benzer fiyatlar ile Ziraat Ban. 
kasınca \'eya Toprak Mahsulleri 
O!iıince satın almacağrnı ilan 
etmek ... 

Devletin bu şekilde bir taahhü. 
de ginnesi neticesinde hazine için 
bir zarar olsa bile bunu milletçe 
l.:ar~ılamak kolaydır. Buna mub. 
bil elde edilecek ilk mühim fay. 
da memlekette istihsalin artmaıı 
ve müstahsilin mahsulünden ki.r: 
bulmasıdır. Müstahsilin ve do. 
layısiyle memleketin bundan isti. 
fadesi muayyen mahsulleri muay. 
yen fiyatlarla satın almış olmanın 
zarannı hiçe indirir. 

Fakat bu yardım i şi şimdiden 
bütün teCerruatiyle organize ediL 
mez ve müstahıiller de lll81ları. 
nın kt.:-h bir fiyatla satılabilece. 
ğ;ni evvelden bilmezlerse isteni. 
len iyi neticeler taınamiylc husu. 
le gelemez. Nitekim harp ba§lan. 
gıcında Ziraat Bankasının tütün, 
pamuk, zeytinyağı mübayaah ta. 
bii clarak mahdut olmuş , müstnh. 
sillerin çoğu mallarını hususi mü. 
lav<ıımtlara satmak mecburiyetin. 
de kalnuıtır. Sonradan fiyatlar 
yükselc1ii: i zaman satıı karları, 
ne müıtahsillcr:e, ne de Ziraat 
Bankuına değil, hususi mütavas. 
utlara gitmittir. 

Büyük Millet Meclisi milli ko. 
ı-unma kanunu ile hükumete ver. 
Jiği yirmi beş milyon liralık ser. 
mayeden bu iş için ayrılacak tah. 
'isllt kafi gelmezse Meclisten ye. 
nı tahsisat iıtenebilir; aynı za. 
manda milli bankalar d;ı bu i ıe 
seve seve ittirak edebilir. Her 
halde bu maksat uğrunda pıoı:-aaız. 
lık gibi bir engel hatıra gelme. 
mc~idir. 

Hüir.sa memlekette istihsali ar. 
lırnmk İçin alınacak en emin ted. 
bir; müstahıillerin istihsal ettik. 
leri mahsullerden kazanacakları. 
na dair kendilerine emniyet ve 
itimllt vennekt"r. ; zamanı gelince 
de bu itimadın bot obnadığını 
göstermektir. Bu da Ziraat Ban. 
kası, Sumerbank gibi devlet ser. 
mayeıine istin.at eden müessese. 
lerin fiyat i,inde nazım rolü ifa 
dmcsi, müstahsillere icabında 
kredi vermesi, nuıllarının değer 
fiyat ile satılmasına hi:zınet eyle. 
mesi ile mümkün olabilir. 

ASIM US 
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\RıbentröO lll:d~ 
Alrnaıı~ 

( Ba§ t arafı 1 iııciıle) nabilecek neticeler ~unlardır. . ı 4) bil'°ıt 11l3fl 1 
.;\fuhterem elçiler ve gazeteciler: 1) İsveç hüklımcti. bitaraflığı ıh te~eb S-'t 
Sizi bugün buraya d:n et ccli~i· lal edildiği halde. porte ·todan baş· <fi-_ 

min sebebi, siyac:i \C ıkalara istina· ka hiçbir ~Y yapmamıştır. ~ ~ 
den A!manrnnm c;h·a~ctinc \'e \a· 2) Sabık ."''or\"Ç hu""kuAmeti •• ·or I İ~~fff'aol'> 
ziyctınc dair izahat ,·ermektir. ·" .. tBr--•' ı ı• d 
Bu izahatı bilha:-ısa bütun bitaraf veçin bitaraflr]::.'1 ihla! edildi~i za- R ?,7 ( "1 

1 ""kfı 1 • d 1 k · · man müessir tedbirler alaca~ı yer· LOlldrCI· 0ssrı • 
lll • met crı ar rn atma· ıçın \'C· de, müttefiklere vardım ctmi;:: ,-e lı"z ]H1' '11 11 .. A,ı,~ 
riyorum. " " ırı r'' 9 

İngiltere ile Franc:a 3 cyllıl 1939 müttefikler tarafından hazırlan~n bu alc§S. •J)ell~ 
dan ıtibaren Almanyaya harp i- işgal için her kolaylığı göstermış~ tukta Jlırıı1iııtır· 
lan ctmış bulunuyorlar. Ben hari- tir. Buna dair ,·c::ıikalar Oslo şehn ce,·aP ,·e 
ciye nazırı bulunduğum 19:~:~ sene- işgal edildikten <;oma ehmize geç· k :i a :--o 
indenbcri bu devletlerle an'aşmak mi!;tir. "J\ln111~) ,-e 

ve aramızda c:ulh te~ic; etmek için Fin • Hu harbi bittikten ronr~. 1ığını ihlıil !\ete 
u~ra~tım. Fakat, onlar bütün tc- müttefikler harekete geçerek yem rak nıc~ıl~.~ er 
ı:ebbii<;lerimi akamete uğrattılar, e bir harp sahası aradılar \"C istihba Fakat 1"

0 

bütün tekliflerimi reddettiler. rat ~üroları v_asıtasilc Balaknlarda caktı r.'' J!ot'· " 
Almanyayı garp ecphesinde faalıyetc geçtıler. sanıuel.·vıe 

mağlup edemireceklcrini gorünce O günlerde '•Tan,. gazete inin }litııbC!l şo. eli 
1ngiltPre ile Fran a harbi bitaraf bir başmakalesi de nazarı dikkati ,ıpü11)-nlf ~ 
mem'cketlerc siravct ettirdiler ,.e celbetrni~tir. Bu makalede şunlar ınası olallel 0~;..ıe' 
harbin bilhassa kuçük de,·letler a- yazılıydı: '':\lüttefiklerın • Torveç k rnlll ~.....ıl 
razisıne geçme ine muvaffak oldu- ve ls\'eç bitarafhğrna riayet etme- ınil ·c ti ,,e ) 
lar. Maksattan harbi bitaraf dev- l · ı k 1 ordU5etıeri . .Y:i .. il erme uzum ·a mamıştır.,. kUVV ··rrıY~' 
!etler ara. rna yaymak \"C bu suret· JiU ".....C 
le kendi topraklarından mümkün Fran~ız haşvckilı de 13 marttı t ur· r;orv~j 14 
olduğu kadar uzak tutmaktır. t n· görü~tiiğii ecnebi bir diplomata ca.ktı~· gale giltt 
giliz ba~vekili bitaraf devletlerin şunlan ~övlemi~tir: fiklCt~~ ,·e İJl;at.t 
hukukuna ria~et cttıklerini söyle- .i\ lüttefiklcr içın artık hiç bir r_iY.e ~ar811U ~~ 
mektedir. Halbuki "Altmark., ha- tehlike me\'cut değildir. Yakında ıını !!:"~ 
dise i, In~iltcrenin, bitaraf de\·let- Şimalde öyle hadiseler vukubula· 13tIJ1dıınb~ 
Jer hukukunu ihlfıl ettiğinin ilk ve caktrr kı, mc,·cut olan tehlikeyi ta· trOP~~ ~ 
en bariz bır delılıdır. lngiltere m~mivle izale..cdecektir... ınişt.1t· . bU • ııı• 
hadi~edc 1'orvcçin bıtaraflığınt ih· I .te Bitler. bu şerait altında Al- 11

- J3ı~ş l)il',..ı• 
Jfıl etmı5 , c ,\ iman gemisine Noı~ ınaıı donanma~ma harekete geç- su nı~~1ııe jtw· 
veç sularında tecavüze geçmişti. m' ' ı.:mrini vermı~tir. atla.Jll :;v':"ld-. ir 1

'' .ıN 
San deği ~ N'V'..4 

O hadi ... eden wnra Çörçiliıı. Malumunuzdur ki, 8 nisanda ; ·,. .~va. 
Ç-emberlaymıı hattfı Lord m lif ah.- nwtt fiklcr tarafından 5imal de· ııtBı-;~ ~ 
sın söylt;<liği. nutuklarda kıı ·uk ııı,;ın !c \"eni mayn taı lalan vücu· "'j\Sl (d 
de:·ıe~lc;ın bıtar~~lık ha~larm.ı :ı~~ 

1 
da getirilmiştir. Bu n:a~'Illar za: T ~ııcl!lf' ıtı!, ;.ıııı 

tık. ~ıa) et. ed~ı}cccklcn de açık hin.e bitaraflığın ihlalıne ımanı ~·ı.curne 9 
ça ılan. cdılmıştır. Bt~nunln m~k at ol mak içindi. I~akat hakikatte, 8 ra }ltl JJe)'~ 
lan~ _bıtarafla': t_~ı;dıt et; lt:kt_ı. ., nisanda Bcrgcn, Trondhaym ve 'zbı1.rJllr 1ı1~;.ıiz_~~ı·J[ll1ş 

F rano;ız b~~' ekılı D .. ·h c ı... ~tavangere yapılacak olan asker ev 
martta, .! ngıl~z . ha;7vel. · de .~ 9 ihracım emni vcte almak maksadı · rı.ıl~nndcesı~ol"t~~ 
~art.ta soyledıklerı .n.ut~la-ld, 1- ın na matuftu. · :zerı . ııJl "Jaıt 
landı yaya yardım ıçın .No. \ ~Ç top 6 _ 1 pıs~ J'IS. v 
raklanndan geçmek i::;tediklerini de Bu arada Alman filo u görün- bult1JldıığU :JO 
bildirmişlerdi. Hatta lsreçle Nor· düğü vakit yoldaki gemilerini J8Jllıı.kttıı.:ı;ıi'-s ~ 
veçe birer nota vererek memleket· derhal g~ri çekmek istemi~lcrse de .lnr JlıC P 'de .ııe::ır 
]erinden ordu geçirmek müsaadec;i· tamamiyle ımırnff ak olamamı~lar· wı . 11e if1 v 
ni i::>tc><liler. Buna muvaffak o1ama dır. Çarpı~mada bu gemilerdeıı raJını bitiflj# 
dıl 1•. ı b" · so a er·p mühim bir kısmı batmlmıc:tır. Al· harP zati bild 1 ar ,.e · ın ıar mm n ı " duğııll ,,.. ._ j r 
sulh yapılması onları büsbütün ".!" man kuvvetleri o sabah tam zama- .,;op.:-;.~ 
kutuhayale uğrattı. runda yetişmİ§ti. ~ ,., (fi 

İngiliz istihbarat servisi derhal :Muhterem elçiler, Alman hi•I.iı pariti.:;y'~stı 
harekete geçti re Non·eç ile lsvc- meli namına, daha doı't1lsu hak c un il'- ' 

çin iıınali için ne lazımc:~ biitüu 1 adalet.namına \"C ibraz, .l'ttiğim \t:· ~·?P ıııılşsşsı -<11~ . . ..... bır l"nıııı •-;d 
hazırlıkları ıkmal e tıler. sikalara i"tinarlcn 5'.Cıvıi~·ebilirim r ,,s. " ~Dv ~ 

t • ı • "' t ,,Ri- , ı:'.t\ ı :ı.-ı ~ d!lS · b1·r -~ •I ~ Muhterem c enailer. hen bıitwı kı, nguız liuımmelıııın 1 orveç ııa- lbaŞkS. 
11 

5'J) . 
bunları mcrcut olan ,·e3lkalara is- <lisesine dair ı\lmanyaya yükledi· belltr<>~0f\.eçi~ t inaden söylüyorum. Bundan alı- ği kabahatlar uydurma \'e yalan- flcler P td'· 1 

" 

............... • ·· ... ··ı·····--nn-.............. ··-·· ......... . .. 
~ SAKARYA,da H 

2 CUZEL FİLM BiRDEN: ~ 

1- KIZIL 
DANSÖZi 

1 :VERA KORENE • JEAN ~; 
• CALLAND ve JEAN : 

WORMS tarafından oynanmı~ · 
hissi ve mükemmel bir film. H 
2-ZORAKİ~ 

NiŞA~J H 
1 Meıhur Yunan komikleı·i h 

Paraskevas-Ekonomou 'ıi 
ve RENA DOR t<lrafmdan j 

rumcıt komedi. i: 
Buglin ı;.ıa t ı 1 dı> ı•n71l fı. tlı m::ıtl ıı r. E: 
-==:ru:.g-ı::::a::n:::tı::::xm•:: 

dır. 1• 0ısııl8 ıtıt• 
J)lİŞ ,rd ·~ ttıı Alman işgalinden sonra T rond- ıeıı 'Y bir }lıµ 0,t""' 

haymda bulunan \'esikalar, miitte ına.51 bU bC>~ıb'• 
fiklcrin :Norvcçi İı.gal etmek iste- l'OPu~arı ,,e J~ 
diklerini isbat ediyor. Bu hazırlık· tar~1 tesir t ı~,-e'. 
lar çoktan ikmal edilmiş ve j~al tDJ"B>}lu·· ıcafl1e ra\1' 
hareketi için 8ilfı 9 mart tespit c- }3U trol' ~1 
dilmiştir. 1ngiltercnin Glazgo\' Jtib<lıt '!\Of"~~ 
harp gemisi de bu t arihte N'orveç- ıcarırıceJ! ı ıtlıfl·~ııı 
teki Starnnga limanına asker çı· dr .J3U· JV"~ıd~JI! 
kannak için emir almıştır. Nitekim nin ls':;P,gs.ı1.d."'. ~ Glazgov gembi asker dolu olaral. nıaıı P t etfl1·~ıSJ~ 
o tarihte yolda bulunuyordu. Bu· ııarel<~. ıafl1JI" !iti 
nu ibraz ettiğim \"C İkalar da açık- cdccCgı b!ltıflll Ji>. 
ça göstermektedir. vıı.ıcyıı-Y1 !~ 

Gösterdiğim ve ikalara i~tinadcn ;Vl\$ J{ 
şu noktalara ,·arılmaktadır: . .,,

1 
(8 .. 

1) 1 ngiltere ile Fransa hükCunc· parıs, /Jeıeo. !;.. 
ti Non·eçin işgali için çoktan ha· tondan ~,, ,_.-:

111 
zırlarumş!ardı. ropıv· 

2) :!'Jon·cc; hükumeti bunlarla bCJlt J<~ıl ~ 
teşriki mecai etti: bütün bu hazır· retl~ bll bC>' e'Jt' 
lıklardan hab"rd:ırdı. nııfıl trııeıO 

3) Non·cç hükumeti müttefikle- Jik' :~~dıl'· 
re yardım etmeğe karar verdi. ıcırı ··!; 

---~--------~~------------- suyu R J n llil'i. r liiııBUGü i Q E K Sine'F~ı~nd~;~•" 

11 ,~~,~~~.~,.~~~Y.~~~~i)H 2· BAŞÇAVU 
! blıyUk komC'dl ~~~~>> re= r ~ n ~ D ~c" 
;; li o fR< ~ «; ~ ır gı ;al pııl 

~ F i R AV U K U N K l Z I !! ::~~:::::~:~:~~:,~ 
§; bird<'11 

l m~ n .ıınııı ımınınmmııı rulliilliı~~~ii~I ılııt11ıP.'föli1ıilli~liııl"m ·~~ı~'liıı lc~,!ıı ~ıırnl !ı ~il",~~~ 

~ ... BUGÜN 1"' A K Si M si~e~ 

ALi ı PA ., .... 
•e ııt: • 

Moc~ern Türk polisinin İ§ tirakile tertip 
\'C temsil edilen zab.tn ve cinayet l"Omnnı 

E·ser: VA - Ü 

Güldüren ' Hllrl 
Eser: Reşat ... :ııı ·-
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S - VAKiT 28 NiSAN 1940 

•• •• u u 
rne 

h:n· 2 -
~~istediği kal. - Görüyorsun ya Lüsyen, yal. 

~ ~kı~~c:ı çocuğu. nız bu imza bile bir deli ile uğ. 
L!'' ~OJ'i ~- projeler raşmaya mecbur kalacağımı gös. 
~~~ UU Zl'.na'n}:ı. nasıl 

1 
---bı IA teriyor. Sonra görüyorsun ya ne. 

0 sa mesut Jer istiyor. 1:ki milyon 1 Sanki C

~ ola M hcmmiyetsiz bir para imi~ gibi 1 
• ~tttrnın ösyö Pa. Acaba neden evimi, ailemi, istik. 
~ tallla~' yavruııu. haldeki servetimi de şimdiden is. 
-ıııt bir en temin et. tiyor. istesin ve istediği kadar 
~ ~ gaYtetle çalı. beklesin .. Ne bugün, ne de yarır. 
~~d tıı,.Yö p bu parayı ala:ruyacaktır. 
l~-~ ltaık ago, dal:- • • • • 

t ıı, liı:>n tı, aynada 
~lll rn:~ hazırlan. I' 

0\1.: •cla~ıustahdcmle. 
~>lllt lt · arr altında 
ı..!Ut, ~~ıs~nıfan çık. ' 
'\ldlfı,,. dilak marka 

... ın k 
t~ cnannda 
) 'Gt lo 
ı ttıııış ita nra Mösya 

} :ıı~ 'ıt Pıda yavru.. 
ıı.--tc 0tf'§llannuşt1. 
~~ ıı Urdular ~ün 

tın o .. , ,.. -
ltın gun saat 

Cıı~~ llleclisi idare 
~ıı sı.ı vardı 

<ıtac , · 
' :ı ti]" a;tlan sırada 
t(ı~ ~tİ<ılındı ve ıız 
fıl llp g • Stav efendi. 

~() b Cttrdi 
" i2fifçc .. , 

~ vrııurn .. sararoı .. 
~~ 01 111udür üc 
>4>0~. A.rı~ukğu mektu: 
lıı~:~ a bunun ü. 

~~ ~ai't olmaya c.a. 
bıı -vrdu: ~ 

llıckt 
~~ Ubu kim gc. 

aeıı..~ tı;~t~apıyı açar 
>lenı tı ve bir tek 

tı._~ Cden derhal u. 
tt !) llıt 
~~ ktuhu elinde 

tatliıu;a tereddüt et. 
~t~Cti~~du. Nihayet 

, tan bıraktr. 
111 nıı sıkıldı 

"~ l>a 
c ilago candan bir 

')"- \'c Ctt" 
• •r~ ı . 

cı~i. ~ ;ının buruştu, 
t~ tıcıc ~ Yine ban
~cuııı, ~·ı? 
ı )olt ~ cepheden 

t.ı ·"'ak "'t~ at ... 
~~ • daıt 

1 
t~ a doğrusu 

t._0r. ' muttasıl ben. 
"<l~· 

ı llıı, N 
~ · e ile teh. 

t ~hen . 

il - -
KAÇIRILAN ÇOCUK 

Madam Pago, ihtiyatlı hare. 
ket etmesini ve tehditlere lazur 
olduğu ehemmiyeti vermesini ko 
casmdan rica etti. Hic değilse ni! 
fuzunu isti.mal ederek, gizli bir 

1 

gözetleme yapılmasını. tahk!kat 
açılmasını temin etmesini tavsiye 
ediyor, böyle garip bir mektubu 
ciddi telakki etmeyi prensip iti. 
bariyle k:ıbul etmediği takdirde 
bir hususi memura müracaatta 
bulunmasını istiyordu. 

Fakat Mösyö Pago pek inatçı 
idi.. Korkulacak hiç bir şey ol. 
ma :hf.ma karısını temin etmek is. 
tiyor, hatta en ufak bir korku a. 
la~ti bile göstermiyordu. O ta. 
biati icabı böyle ültimatomlara 
boyun eğecek kimselerden değil. 
di. 

- Sonra benim vaktim de yok. 
diye ilave etti. Yeşil İskelet gü.. 
nilnü pek fena intihap etmi§. Sa.. 
at on dörtte ya.-ti tam otuz beJ 
dakika sonra, meclisi idare reisi 
ile bir müzakerede bulunacağım. 
Sonra da Fransız devlet bankası. 
na giderek Antil bankasının inti. 
kal hesaplarını tetkik edeceğim .. 
Cörüyorsu ya, Ye~il İskeletin is. 
tcmckte olduğu iki milyonu bu. 
giln hazırlamama imk!n yok. 
Haydi Lüsyen sen sakin ol .. Alla. 
ha ısmarladık .. Bu gece biraz ge~ 
avdet edeceğim, merak etme. 

O gece Mösyö Pago eve dön. 
düğil uman fevkalade ne~eliydi .. 
Esrarengiz muhabirden yeni bir 
mektup almamıştı .. Buna muka. 
bil bankası hesabına mükemmel 
anla§tl'lalar yapmış bulunuyordu. 

Ertesi sabah yine mutad saat.. 
te vazifesine ı:;iderken karısını o. 
muzlarından tuttu: 

( Da1tcı vcır) ttı· de 01de bılmiyt>. 
~ ~ b· sa her hal. 
\~. ır Çey olma. Acı bir ölüm 

ı...litı:ı ~ De.ni:ı: tarihi mütehası!tSı ~alr ve 
vq"" aynıo .. 

"'ltktubt n, mu. edib merhum Ali Haydar Emir (Al. 
~t 1 okuya. pa~tı un küçUk oğlu E!zayı~ Alpa.. 

l '· ~ d ğut çok Jusa. bir ıuıstalılttan ıonra, 
t Yt a em ki is- pek gene yeşmda iken, ewelkl gece 

' ~ı. · 11 l>ago .. .. vetıı;t etmiştir. 
~ ~hi b' buyuk, Cenazesi bugün Hcybcliadad& mck. 

tt..~t ~llılcd ır hareket.. ! t ep sokağtndakl evinden kaldmlarıık 
~ıı il ~Ot' c l11ektubu namazı ag-ıryin H eybeli camilndo kr_ 
~ ~ Çc;u dolu na. ıınacıık ve H eybell mezıırlı~da ba. 
~ ltdi. ~ • b:ı...'ltllm yanma nakil ve d!'t'noluna. 

llctiıc rı. llu çok milt. caktır. 
t~ . haber vermek Kendl1ıine rahmet diler, nllcslnc ta. 
~tı~. n zlyetlerlmlzi bildiririz. 

~~ biıc .. c~ b.unu hiç 
~~1 tııil)ı olısc ha. 
ı.~ tıılta:aziyctimdc 
,~t~ 1 d ıanı bir re 
~~~ hi~ ~~e1:tir. 1-Ie~ 
-·ılııı tlin-ı, bnın rncktu. 
(~ ~i h una imkan 
~~ 1\ Ctke~i d "l' 

1 '-' tf~ct n ı ın. 
l\ı hı.ı Ilı ederim. 

~ d;ı ha ektuhu o • 
~t'l k neler ya.. 

"c~tlt.ını 
Çı.ı 'at n uzattrğı 

lld . trları oku. 
~. l.ıt b 

"'' c ~ .. ı.ııd }'., 
~<:t dort aha ön.. .. d 'r aa unuz c 
:tıe~ tıı ~tırı~; vaktiniz 
~ <tt ~"tıı ik·trıak iste. 
~~i~ 1~ticnı 1 .~ilyonu 

t;ı •kuz gosterme. 
~I ta accıasıdır.. Be. 

tj~S<>ı: ci~ ~larak ih. 
'lı-~ • \'ar dıye alma. 
~~~atlar 1~ ~abah a. 

~ 11qhı:ıac ~1 rnilycn 

~~d hatır~~ırnı ben 
ere ı_. "1layını ki 

IJ! , 

~ırııı. ~.~ kendi. 
urrnettc. 

t ~~ı \' c ·ı ı 
S ~t. d' 1 tkelct'' 
~. 'kıye Mösyö 

arısın" d .. . ... o. 

28.4.940 Pazar 
l:?.30: Program ve memleket aa.at 

ııyan, 12.35: Aj:ıns ve meteoroloji ha
berleri, 12.50: MUz!k: Çalanlar: Şe. 
rlf İçit, Cevdet Çağla, luettln ökte, 
l{eınal N. St"yhun, ı - Okuyan Sadi 
Ho~sea, Azize Töı:cm, 13.30/ 14.30 :t.ıu_ 
z!k: KUçük orkestra (Şet: Necip A§. 
lun), 18.00: Program vo memleket 
anat ayarı, 18.0:>: MUzik: Radyo caz 
orkeatruı (Şet: İbrahim özgür), Sop
rano Bo::drlye TtlzUn'Un i§tll°Ak!le. 
13.80: Çocuk saati, 18.55: Serbest 
ııaut, 19.10. Memleket saat ayarı, A. 
j:ıns \C Meteoroloji haberleri, 11>.80: 
Müzik : Çalanlar: tzzetUn ôktc, Ke. 
mal N . Seyhun, Şerıf İçi!, Cevdet 
Çağla, ı - Okuyan Sadi Ho§eee, Ra. 
dlfe, Mahmut Karında~. 20.111: ICo. 
nu~a (Çocuk E&rgeme kurumu ta. 
ratındıuı ) , 20.30: Müzik: Fasıl heyeti, 
21.115: ?ıtUz!k: Nusret Kayar taratin. 
dan Viyolonsel parçalan, 21.85 Müzik 
Qızband (Pi.) 22.15: Memleket aaat 
ayan, Ajans haberleri; ziraat, Eıı.. 

ham - Tahvil~t, Kambiyo - Nukut 
Borsaııı (Fiyat). 22.SO: J.ja.na ve spor 
sen.isi, 22.tO: MO~k : Cazband (PJ.) 
23.25/23.30: Yaraıld program , .• ka.. 

Galatasaray ~uhaf ızgücünii 4 - O, 
Fener Gençl . rbirliğini 3 -1 yendiler 

.Ayr:ılm1k ilzerc el tutuşacak. 
l:m sırad-a. Sant~ içeri g'.r<li. 

Scgcn: 
- A! Siz m isiniz, dedi. Bu

gün arkıı.cla.~mız M.endronun yaz
dığı piyesin umumi provası ya.. 
pılaı:aktı. Siz orada bulunmadı_ 
nız mı? İzmir de: Beşiktaş Altınorduyu 

3 - 2 mağlup efti 

Altay Vefaya 2-1 galip 

- Oh! Mendronun piyesi! ÖY
ie tatsız. öyle yavan bir şey ki! 
Tiyatrodan kaçtım. Ha.va. güzel, 
aşağıda. otomobilim var. Ister
eeniz Pastel sergisine gidelim. 

Segen bıkkın bir tavırla.: 

.... ·- -· 

~~C--> ....... ·t.ııa:;;~·~h~~~~:;;;.o...~-·~-~--~ 

Fencrbahçeyc S • 1 yetıilen Cren~lerbirlfği takınıı ı;e 
GaUıtasaray • Mu haf ı::3il.ci! m.açuıdan bir görilni!" 

tstanbulda ilk deplasman 
ma~larını yapmak llzere, An
karadan şehrimize gelmlş olan 
M uhafızgUcU ve Gençlerblrllği 
takımları dUn Şeref stadında 
Galataearay ve Fenerbahçc He 
karşılaştılar. Maç saatine ka
da.r stadı binlerce klşi doldur
muştu. 

G.S. • Muha.fızg·ücü 
GünUn ilk mlisab&lrn.sınr hn

Je Galatasaray - l\Iuh:ı.!ızgUcU 
kem Sami Açıközey idaresln
takımları yaptı. Ekipler saha
ya şu kadrolarla çıkmışlardır: 

Galatasaray: Osmım - Fn
ruk, Adnn.n - Musa, I<.;nver, U!;
fak - Salim, Sal4hnddin, Gün· 
düz, lluduri, Dülend. 

Muhafızgiicü: Be<lı-i - l•'et. 
hi, Abdürrahmıın - Hl\şlnı, 
Ahmet, l\'ecaeddin - Tur~ut, 
Şahin, Rızn, İbrahim, Tudıan. 

Oyuna, 3,10 geçe başlan.dı. 
llk hUcum Galataearaydo.. O· 
yunun llk anları gevşek ve tat
sı~ cereyan ediyor. Bu ara Mu
hafızın hafit bir UstUnlUk ku
rar glbi olduğu görülUyor. Be
şinci dakikada. Sal!\.haddinln 
gUzel bid şutu Muhafız kaleci
sinin ellerinde. Biraz sonra, 
Galnta~araylı Faruğn. kramp 
girdiğinden oyunu terk.etti ve 
Salfm Faruğun yorinc ı;cctt. 
On kişi oynuyorlar. Nihayet 
18 lncl dakikada. Galatasaray 
lehine olan bir kornerde nu. 
lendln attığı top kale önUnde 
Saıt\haddine geldi. Sall'.haddin 
de güzel blr sol vole ile topu 
Muhafız ağlarına taktı. Birin
ci gol. 

Yedikleri bu gol Muhafızları 
biraz canlandırır gibi oldu, 
he.ttA. bir arada hafif bir Ue
tünlUk te kurdular. 29 uncu 
dakikada GUndUz, şahsi bir 
gayretle bütün Muhafız nıUda.
tııerini de atlatarak Galata.sa
rayın ikinci go!UnU de a.ttı ve 
devre netice değişmeden 2 - O 
Galatasaray lehine bitti. 
1J{lSCl DEVRE: 

Oyuna Muhafız başlıyor. Bu 
de\•re oyun daha süratll. llk 
dakikalarda Muhafızlıların ha
fit bir hAklmiyet kurduğu .ı;ö
rUIUyor. Bu arada Galatasaray 
kalesi oldukça tehlikeler atla
tıyor. Fakat Muhafızlılar kale 
önUndo muvaffak olamıyorlar 
ve yavaş yaYaş ha.k.imiyetl Ga
lata.saraya terkcdiyorlar. Da
kika 33. GUndUz Buduriden al
dığı bir pasla bUtUn Muhafız 
müdatnerlnl atlatarak Galata. 
sarayın UçtincU, biraz sonra da 
yine Gündüz bir ceza. vuruşun
da. kata ile Galata.sarayın dör
d Uncü golünü de attı \'e müsa
bakayı netice değişmeden 4 • O 
Galatasaray kazandı. 

Ii. n. 
Fn.bahçe • Gç.birliği 

Ankaranın en kuvvetli takımı, 
,ampfyon Genı;ltıırbirlift btlhu-

sn. müdafaasına verdiği emni
yetle başladığı oyunda Fener
bahçenin merkez muhaclmi 
Melihln yüzlerce cşapesinin 
tekmlllne karşı koyamadı ve 
atlet Mellh bir başa. kendileri
ni mağlup etti. Hucumda sol 
açık .M:ustafadan başl•a hepsi 
nksayordu. Bilhassa orta mn
hacım Ali. 

l<'enorbahcedo geri müdafaa 
bnglin ele pek f'nğlam clef;lldl. 
Cih:ı.d da goller <le halalı leli. 
Ancak :Forvet uzun müddet 
topla oyalanmaya lmka.n bul
duğu için gerisi biraz rahat et
miştir. Defansta Esat iyi, hU
cumda da Mellhtcn bnşka Bas
ı·i mükemmeldi. 

GOLLJ<Jlı: 
Birinci devrenin başından. 

beri nnmUtenA.ht gol kaçıran 
ınelih 35 inci dakikada Baeri
nin ortnRına şimşek gibi yeti
şerek ağlara mıhladı. 
Haftaymın 9 uncu dakika

sında soldan gelen korneri yi
ne Melih kafayla ağlara yol
ladı. 

30 uncu dakikada Melih ka
leciden kaptığt topu boş kale
ye yollayor. Bunu mUda.fna. e
liyle çevirdi. Haklı penaltıyı 
Esat kalecinin yumruğuna da
yandı. Top geri geldi. Tekrar 
solla dayanan Esat Fenerin U
çUncU sayısını yapmış oldu. 

Mnçın son dakikalarında 
Gençlerin yegAne müstakil 
fon-eti küçUk Muetafa demir 
gibi bir şUtlc bir gol atıyor. Fa.
kat rnaçın bitmesine iki daki
ka. kale. Gençlerin attıkları 
mUkommel ikinci golU ha.ke
nıln kabul etmeyişi şayanı hay
rettir. 

MUV AK.KAR EKREl\1 

Jzmirde: 
f:r.mir, 27 (Rnsust Muhnblrl

mJzden Tclcfol)la) - Mlllt kU
me .deplasman maçlarını yap
mak Uzere şehrimizde bulunan 
tstanbulun Beşiktaş ve Vefa 
futbol takımlarını ilk karşı
laşmaları dUn Altay ve Altın
ordu ile yaptılar. 

tzmlrlllerln geçen harta ts
tanbulda aldıkları neticelerden 
sonra dUnkU maçlar muhitte 
çok büyük al!ka uyandırmış 
ye müsabaka saatine kndar 
sabaya binlerce seyirci birik
mişti. 

GUnUn ilk müsabakası Be
şiktaş - Altınordu takımları 
yaptılar. Çok çetin ve heyecan
lı geçen bir müsabakadan son
ra Beşiktaşlılar 3 - 2 galip 
geldiler. 

lkinci mUsabnkayı Vefa -
Altay yaptı. Vefalılar birinci 
devre ı:ok Ustun bir oyun oyna
yarak devreyi. l - O galip bi
tirdiler. 

!kinci devre başlar ba~lamez 
Altaylılar derhal b~ktmlyeti 
ellerine nldrlar. Bu devre ilk 

- Ah! Dostum, beni mazur 
görün. Pastelden hiç hoşlanr 
mam. Bakm, Valantin serbestse 
Jnunh gidiniz. 

Bir mısmuşluk oldu. Bu ara. 
lık i~eri giren hizmetçi, Matm..a. 
zel Lüsinin meram anlama.mak
ta olduğunu, l\fadamın sabrı tü
kendiğini ve bu işe Mösyönün 
müdahalesi lbnn görüldüğtinü 
söyledi. Segen daima. alaya ha
zır olan soğuk edasile Matyö ve 
Santcri yanına katıp yüriidU. 

Lüsinin odasında müthiş bir 
s:ı.hnc oluyordu. Küçük kız sırt. 
:ıstü yatmtş, yorganını çenesine 
ta.dar çekmiş, yatağından kıpır .. 
'aır.amakta inat ediyordu. Dok. 
.orla annesi içeri birdiği za. 
man. gözleri derin bir ızttrap 
bulutu ile koY\ılanmıştı .. 

- Hasta mtsm.ız yavnım? 
Anneniz bu sabah yataktan kalk 
mak istı~mediğinizi söyledi. .. Ne-
reniz ağrıyor? 

KUçü.k kız ne bir cevap verdi 
ve ne de bir harekette bulundu. 

- Haydi kızım, derdinizi giz. 
lemekle annenizi ve babanw en.. 
dişcye düşUrmeyiniz. Bu, sizin 
gibi akıllı bir Matmarele yakı.. 
şırmı ? ... Söyleyiniz bakalım ne
niz var? Karnınız mı ağrıyor 1 

Kızcağız hiç bir harekette bu
lunmadı. hiç bir cevap '~rmedi. 

- Cidden ben sizi bundan d&
ha makul sanıvordum; hepimi. 
z.i merakta bırakıyorsunuz. Hal
buki sizi savdırmak için neniz 
olduğunu behemehal bilmeliyim. 

Doktorun, bu sözleri söyler • 
ken ite.rleyip onun nabzım bak
mak istemesi üzerine küçük klz 
yorganına öyle bir baleca.nla sa,. 
nl<.lt ki, Butan geri çekilmeğe 
mecbur oldu. 

- Ahi Beni bırakmız, bana 
lakırdı söylemeyiniz, b:ına bak~ 
mayınız! ... Den rah.ibe olacağını, 
rahibe! 

O esna.da, ~en, Matyö ve 
Santer içeri girdiler. Valantin 
kocasmm babalık nüfuzundan is.. 
tif ade ma.ks:ıdilc o.r.ı:ı meseleyi 
nnlahrken. o, dudaklarmm u. 
cunda hafif bir n.lay Jnvnmilc 
dinledikten son:-a doktora dön ~ 
dü; Butan elinden bir şey gel -

devredeki nğır oyun lariyle kı
yas kabul etmiyecek derecede 
dUzgUn bir oyun tutturan si
yah - hoyazlılar 7 inci dakika
da Ömer, 29 uncu dakikada da 
Vahap vasıtasiyle iki gol çıka
rnrak mUsnbnknyı 2 - ı galip 
vaziyette bitirdile r. 

Ankaradaki maç 
Ankaragücü Kurtuluşu 

3-1 yendi 
MllU KUme hnrlcinde dep

lasmanlı olarak tertip edilen 
ve lstanbuldo.n Beyoğluspor, 
Kurtuluş, Şişli, Ankaradan da 
Ankara.gUcU Ye Demlrspor ta-
kımlarının iştll'A.k ettiği maç
lara. dUn başlanmıştır. 

DllnkU müsabakada Kurtu. 
tuş - AnkaragUcU takımları a. 
rasında binlerce seyirci önünde 
oynanmıştır. GUçlUler hA.kim 
bir oyundan sonra Kurtuluşlu
ları 3 - 1 mağIUp etmişlerdir. 

Kurtuluşlular bugUn Demlr
sporln oynayacak ve yine bu 
kombinezona dahil olan Şlşlf -
Bcyoğluepor maçı da bugün öğ
leden evvel Taksim stadında 
yapılacaktır. 

Voleybol maçları 
DUn Beyoğlu halkcyi jim

nastik salonun.ela mekteplUer 
voleybol şamı>lyonnsr yapılmış 
ve kırmızı kUme birlncisi Do
ğazlçi lisesi takımı ile beyaz 
ktime blrluclsi Galatasaray li
sesi takımları kar~ılaşmışlar

dır. 

Neticede Galatasaraylılar 

Ustun bir oyundan Fonra, mU
sabalrayı 15. 7, 15 - 4 kazana
rak mektepliler voleybol e&m
rıı ~·onu olmuşl:\rdrı-. 

Tekrar yatağa düşerek duva.. 
ra doğru döndü. Artık hic; btr 
şey görmek, hi~ bir §eY işitmek 
istemiyormuş gibi yorganım b&· 
şından yukarı çekti. 

Böyle bir ağızdan çıkan bu 
aleni if eaat karşısmda Segenin 
gözleri kan.la doldu. Damarla • 
rıru mUtıhiş bir kıskançlık ateşi 
sartlı. Maamafih gene Sa.nteri 
unutarak Valantine doğru dön· 
dü. Benzi o kadar sarı, tavn o 
kadar tehditk!rdı ki, Matyö ile 
Doktor bir f eli.ketin vuku una 
mani olmak için müdahale et .. 
meğe hazırlanıyorlardı. Halbuki 
Segen yatağın ayakucuma AL 
man mürebbiyeyi biraz solgun, 
fakat daima giizel görünce he • 
men yatıştı; dudaklarmda gene 
o müstehzi kıvrım belirdi. Fa • 
kat Valantin ruhunun galeyanı· 
nı zaptedemiyerek öfkelemneğe, 
bağırmağa başladı. Mürebbiyeye 
doğru ilerledi ve dik dik onun 
yüzüne bakarak: 

- Yaptığınız alçaklığı ~
diniz mi mat.mu.el ? Dena.etln 
bu derecesini en i.di, en sefil bir 
fahişe bile irtikap edemez. Ma.. 
sum bir çocuğun ahlikmı böyle 
aptalcasmıı. ifsat etmek, bfr an· 
ne ile km arasında hürmet ve 
muhabbet namına ne varsa hep. 
sin.i Vtkma.k!... Ah! Ne murdar 
ne bayağı bir mahltlkmuşsunuz. 
Haydi gidiniz, sizi kovuyorum, 
dedi. 

O i.na kadar hiç lle6ini çıkar
mıyan Se~en, nihayet kansmm 
bu sözü üzerine işe müdah41e 
etti: 
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Şantaj 
Suad, okuduğu kitabı bıraka.· [ bir fabrikatördü. Böyle bir re · 

rak, karı:;ı sırada oturan güzel zaletin işitilmesine asla rıza 
ve genç kadına ba.ktr. ''Sizi ta... gösteremezdi. Eliı1i cüzdanına 
nıyorum, diyordu bu kadın, siz altı, paraları saymağa ba.şl:ı.dı. 
lzmittc f~brik:ı.tör Suad Eeysi· Tw'a.11, oynadığı roldeki mu -
niz!" Suad o:.uduğu kitaba o vaffakıyetin verdiği neşe ve gu. 
kadar <!almıştı ki. birinci mev- rurla gülüyordu. 
ki kompartımn.nn. gelip yerle - Suad, uğradığı bu Amerikan· 
şen hu güzel k&-dıum n-:eı.; cudi - vari soygunculuktan şaşırmış 
yetinden bile haberd::ı.r değildi. kalmı~tı. Düşünüyor, bir türlü 

- Sizi tanımıyorum hanımc. ~rkar yol bulamıyordu. Evet; 
fendi, zannedersem birisine ben- böyle bir §CY şayi olursa mevkii 
zetiyorsunuz. ve şerefi mahvolurdu. Ya sevgi. 

Diye cevap verdi. Kadın hay- li karısı bunu duyarsa kimbilir 
ret etti: ne kadar üzülür, ne kadar göz· 

- Sahi mi söylüyorsunuz? yaşı dökerdi! 
- Katiyen eminim. Şu tesa _ Birden, vüzü gülmeğe başladı. 

düfe kadar sizi hiç bir yerde Aklına gelen yeni bir fikir, bi -
görmem~ olduğuma inanınız. raz evvelki kötil düşünceleri ba.. 

Suad ciddi bir adamdı. Ken- şından attı: 
disini t:ınıdığını ısrarla iddia e. - Bayan, dedi, fikrimi değiş
den bu kadın or.da hiç de iyi bir tirdim. Yapacağınız rezaleti ka. 
intiba bırakmadı; somurttu: bul ediyorum. 

- Kitabımın en tatlr yerin · Genç kadın, aldatılmaktan do· 
deyim. Beni taciz etmemenizi ri- ğan hiddetle bir fer yad kopar -
ca. ederim! dı. Elbiselerini yırtın.ağa, başı. 

Dedi. nı yerden yere vurmağa başlad. 
- Suad Beyin bu hareketi Suad. soğukkanlılıkla, yerin-

hiç de nezakete ve centilmenli. den bile kımıldamıyor, hatta a-
ğe sığar bir harcltet de~l... ra sıra kahkahalarla gülüyordu. 

- Nasıl tclak!d cdo~niz e· Genç kız çığlığını daha ileri 
dini:; fakat beni rahat.sız et _ götürdü ve İmdad işaretini çek
meyiniz, bayan... ti. Tren durdu. Yolcuların bir 
Katarın en sonundaki bu kom kısmı, kondöktörler, işaret ve -

pa.rtımanda ikisinden baŞka kim rilen vagona koştular. üstü ba. 
ı::e yoktu. G<.-nç, güzel kız bu şı yırtılmış, saçları dağınrk, göz
sessizlikten ürkmiL'i gibi, köşe· !eri şişmiş bir g-enı~ kız ve onun 
ye çekildi, stıntu. karşısında sükunet.le kitabını o-

* * * kuyan Su:ıdı gördüler. 
Tren koşuyor. 
Suad, hAli kitabından baş 

kaJdrnnryor. 
Sükunet berdevam... Bu ses -

sizliği ilk bozan, yine genç ka. 
dm oldu: 

- Benim ismim Turandır. 
I\lompartmıanda. 8izden ve 'ben.
den ba§'lıa. kimseler yok ... 

Suad, susmakta. inad gösteri. 
yordu. Adının Turan olduğunu 
söyliycn genç kız, onun bu vur
dum duymazlığı karşısında ni
b ayet isyan etti: 

- Ne kaaar inadcısınız Suad 
Bey? Halbuki beni dinlemelisi _ 
niz. Evet, beni dinlemelisiniz, 
size ihtiyacını var. 

Suad yerinden kımıldaaı. Hay
ret ve hiddetle karışık bir sesle: 

- Korkarım bana iı.şrk oldu. 
ğunuzu söyliyeceksiniz. dedi, 
size bildireyim ki, hayatımda 
böyle hoş şeylerle hiç uğraşına· 
clnn. Uğraşmağa niyetim de yok, 
ha.nnnefendi. .. Hem, uzun la.fm 
kısası, evliyim. Karımı çok se
viyonım. O da benim için deli 
divane oluyor. On'ı aldatmayı 
hatırıma bile getirmiyorum. 

- Bunların hepsini biliyorum. 
Ve, bildiğim içindir ki size bu 
teklifte bulunuyorum. 

- Ne demek istediğinizi an. 
lamıyonım; maksadınızı açık 
söyleyiniz. 

- !zalı edeyim: Bana beş yüz 
lira lfizmı. Bunu bana ancak siz 
verebilirsiniz. 

- Ben mi? Ne münasebet? 
Deli misiniz siz kuzum? Benden 
be.cı )iiz lira değil, beş ;-iiz me -
telik bile koparamazsınız. 

- Halbuki, Bay Suad, onu siz 
ban::. gönül nznsile vereccksi -
niz. Aile saadetinizin bozulma
ması, şeref ve haysiyetinizin kı
rı!manuı.sı için, seve seve vere. 
cck~iniz. 

Suad, istemiye iE:!tcmiye gülü· 
yordu: 

-- Falrat beni neyle kcrkuta
cağrrızı rı.nlamıvorum. Çeldnece
ğim hiç bir sebep yok. 

- lJinleyiniz Bav Suad: Bi
liyorsunuz ki, burada yalnızız. 
Gören, işioen yok Ya şimdi he. 
me."1. güzellikle §ll beş :)iiz lirayı 
verin. yalıud da ben düşündüğü
mU vapaymı. Yapacağım ı;.ey 
pek basit: üstiL"Ilil başımı yırta. 
cağım; avazon Gıktığı kadar ba· 
ğırıp inıd:ı.d istiyeceğiın. Gelen
lere: ''Bu adam bana ta:.rruz et. 
ti!" diyec"ğim. Siz <le takdir e· 

Turan, gelenleri görünce ce
saretlenmişti. Yeniden ağlama
ğa, çırpmmağa, bağırmağa baş. 
ladı: 

- İmdad; aman yetişin. Ca· 
nımı kurtarın. Şu herif bana ta. 
arruz etmek istedi. Şu halime 
bakın. 

Suad hiç oralı olmuyor, kita · 
hını okumakta devam edivordu. 

Yolcular arasında bir gÜrültü 
~aşgöst~rdi. Herkes genç a.dama 
ofkelenıyor, çıkışıyordu. Niha -
yet şef dö tren: 

- İlk ist..'U3yonda polise tes • 
lim edilecekSıniz bayun, dedi, 
oraya kadar dı:ı nezaretimiz al -
tında bulunacaksınız. 

Suad sert bir bakışla ona bak. 
tı: 

. - Siz beni değil. şu becerik -
sız hırsızı polise teslim etmeli -
siniz. Ben onun iddia ettiği işi 
yapmam ve yapamam. Hususile 
onu bu hale kaymağa gücüm 
yetmez. İnanmıyorsunuz dei!il 
mi? O halde dikkat ediniz. 

0 

Herkesin hayreti önünde sa<r 
kolunu gösterdi. 

0 

. ~uadr~ .~ağ kolu takmaydı. 
Böyle guçlu kuvvetli bir kızla 
değil. bir çocukl:ı bile başa c-ı. 
kacak hali yoktu... Yolcular:•. 
hiddeti şimdi merhamete çevril· 
mişti. 

Genç k1zın gözleri dehşetten 
faltaşı gibi açılmıştı: 
~ B~n~ hiç d~c;ünmcmiştim! 
Dıyc inlıyordu. 

REŞAD ENiS 

Şubeye davet 
Ernlnı.inU Askerlik Şube..,indrn: 
l Mayıs 940 tnrlhlııcic Yedek Subay 

okulunda bulunacak olan kısa hlz_ 
metlilerln 30 Nisan 910 Snlı günU sa. 
at 10 drı sevkcllllmck Uzere nüfus 
cüzdan ve Askeri vcsikalarlyle şube. 
miza gelmeleri. 

Gclmlyenler hakkında askerlik ka.. 
nununun 89 uncu maddesi tatbik cdi. 
leceği iltı.n olunur. 

* * * 
Be lkm, Asl>crllk Şube inden: 

Emckll lsUbl~m Blnba.§lsı Erzu_ 
rumlu 305 doğumlu Ahmet oğlu Mev. 
lut Bulutlar ile 8 inci sın:! hesap me. 
muru T~köprUIU Mehmet oğlu P..aşlu 
GUnUt"'Un hemen şubemize mUracııat 
etmeleri ilılıı olunur. 

· dersiniz ki gi.i7..elim. Bu, iddia _ Yeni Nesrivat 
m.n doğTuluğunn. her1.esi inan· 
dırmnğa kifı bir sebepLir. Şim
di bu v:ızivct karşrrnı1ı ~ ha
le girC"CCğinizi düşününüz, Bay 1 
Suad ... 

- Çol· clirotkii.rnne b:r pldıı ... 
Ama, buna c&a.ret ei.iemiyece· 
ğinizi ?.a.nnediyonun. · 

- Öyle mi? Di:!\knt ediniz 
öyleyse... Başlıyorum. 

- Durunuz. durunuz. .. İstedi. 
ğinizi vereceğim. 

c- * * 
Suad. fZI11 itte'ki vazivetini, 

mevlcıtnl diL'JÜUJU. Muhitinr.le 
ciddiyet ve namusile tanınmış 

Liyezon hakkında 
bir me~od 

Ilaltırl..öy Ut.inci orta okulu Frıın
m:ca öğrctnıcnl ve yıırdirektılrll .Hay. 
ri Ayını:.n rro..'1l:IZCac!n Ll~·c:ı:on hnk. 
kmda y:ı;>tı:ı clUdi.l ne:1reta',Ur. LL 
ıran m r.ıklıl'.ırma tavci;> c c.;crız. 

~lı IIlBl: AS/ll US 
qasıld1qı ver: V AKl'r 1\1atbaası 
Umum Ncc;riyatl idare rdcn: 

Refik Ahmet Scvengil 

l 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 

1 mayıs 1940 çarşamba gününden itibaren 

tatbik edilecektir. 

ıstanbut Levazım Amirliği satmalma ~ 
Komısyonu ilanlart -Yıldızda Orhnnlye kışlasında nakliye okulunun elcklrll< tcsis:ıtmm pa_ 

zarlıklıı. eksiltmesi 29/4/940 Pazartesi gUnU saat ı~.30 da Tophanede Leva. 
zım Amlrlilti Sııtınnlmıı. Komlsyonur.da yapılacaktır. Kcşlt bedeli 199ı Um 
30 kuruş, ilk teminatı 149 lira 3~ kuruştur. Keşif ve şartnamesi komisyon. 
da ı;örUlür. Ekslllmeye gireceklerin yüksek mUhendla olması şnrt.tır. 

(890) (3323) 

• • • 
Zeytinburnu ha.ııtııhancsinde yaptmle.cak elektrik tesisatının pnznrlıklıı. 

ek!'lltmcsl 29/4/910 Pazartesi gUnU saat lı>,30 da Tophanede Levazım Amir_ 
lit;'i Satınalına komisyonunda ynpılacaktır. Keşll bedeli ıosg ıtı·a 60 kııru.'!. 

ilk teminatı 147 lira 64 kuru,tur. I<eşl! ve şartnamesi komisyonda görülUr. 
Eksiltmeye gireceklerin birinci sınıf yüksek mUhendıs olması şarttır. 

(821) <3321) 

Asktri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilılnları 1 
Tahmin edilen bedeli 98000 lira olan 3:50 ton hamızı azot Salıpazo.rında 

A!lkert Fabrikalar Yolla.masındakl Satmalma Komisyonunca 30/4/940 Sah 
günU saat H do pzarlıkla. satın alır.acaktır. Şartnamesi 490 kunııJ muka.. 
bilinde komisyondan verlllr. lstcklll .. rin 61:>0 liralık ilk tcmlnatınm mıık. 
buzu veya banka teminat mektubu ile 2'190 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mad. 
delcrlndekl vesalkle birlikte mezkQr gUn vesaatte komisyonda bulunmııları. 

(3128) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 

1 - Orduya Telli, Telsiz, Motor ve Elektrik makinisti alınacaktır. 
2 - !steklller Uç ay mUddetıe kurs ı;ördükten sonra ehliyetlerine göre 

barem kanununun 19. madc.lesine göre tesbit edllecek ücret alacaklarc.lır. 
3 - İsteklilere kurs esnasında ilk kabul imtıhanlanndald ehliyetleri 

derecesine göre bir Ucret verilecektir. 
4 - İsteklilerin ikamet adresleri yazılmak üzere bir dilekçe ile tstanbul 

Komutanlığına müracaat etmeleri luımdır. (31341 

AdapaL:ın lcra ~frmurlu~dan: 

GaJrl menkulün aı:ık artırma Ulbıı 
940/59ü 

Ölil Mustafa vereselerine borçlu 
Sııpancnnm HUslcmpaşa mahallesin. 
den Yusuf o~lu ölU Mustntnnm sağ_ 
lığmda bu borcu temlnen birinci de • 
recede ipotek eylediği Adapazarı ta. 
pusunun Mayıs 926 tnrlh ve 9 numa

rasında kayıtlı Sapanca ruı.hlyesi RUs. 
tempaşa Yalı civarı mevkllnde §8r. 
kan blill arazi, garben ltı!at karısı 

Atiye bahı;esl, §lmaten ev\•clce Leb. 
ılerya, halen yol, cenuben evvelce 
Bahriye bahçesi, halen yol ile çcvrlll 

muhtelit elma, armut ve lieftall ağaç
larını havi tasarruf kruıununun ne§. 
rinı.Jen mukaddem muhten maa eşcar 
9 dönUm bahçe yerinin paıayn çev. 
rllmesl, alacaklı veresesinden Ruhat 
ve çocukları Emine Bedin ve Fatma 
Sllcc.la taratlnrından istcnıtmlş oldu. 
ğ'undan işbu gayri menkuliln 27 Ma... 
yıs 9i0 tariblne ra.sllıyo.n Pazartesi 

gUnU saat H - ıs de Adspazarı le. 
ra dalı esinde açık aı tınna ile satıl. 

masm& karar verilmiştir. İşbu &ayri 
menkulUn açık artırma llAnı 17/5/40 
tarihinden itibaren herkesin gorebll. 
mesi için icra dairesinde aı;;ıktır. Sa
tış peşın<lir. icra memuru icabı hale 
göre alıcıya 7 gUnıl ı;cçmcınck Uzere 
mUhlet verebilir. Gayri mcnkulUn \"a.. 
kı.la olan altı.kası salı~ tutarından 

tercihan kesilecektir. DelllUiye resmi 
llc ta;>u tescil ve tesllm masrafları 

alıcıya aittir. DI~er masraflar satL:;ı 
bedelinden ödenecektir. Artırmak is. 
liyenlcrin gayri LlenkulUn muh:ı.m. 

men değeri bulunan 720 lira Uzcrln. 
den yüzde 7,5 nl:ıbetinde pey aıu;csi 

veya milli bır bankanın teıniııat mck. 
tubunu vermeleri ıcabeder. :Muayyen 
w:ımanua ~ayri mcnl:ule ~rilcn bedel 
tahmin edılen değerin ',o 75 şlni bul. 
m:ı.dığı takdirde en son artıranın ta. 
ahhUdü baki kalınalc ~artlle artırma 
15 glln da.ha tcm<!.it cclllml::ı olur ve 
15 inci gUnU lll/G/9t0) S .. lı gUnl!J 
aynı ımat ve mahalde ilcincl artırr.1~
sı yı:pıtır. Eu !kinci nrtı11nadıı <ı.nhl 

\'Crılcn bedel gene nıuh:ımmcn kı7. 

metin 'lô 7:; şlnl bulmadığ't takdirde 
2280 sayılı ka..-ıun muclul.!lce ııııtış 
ynp.laın:ız. Ve arlıranlar tı;.ahh!ltlı!. 

tinden kurtulur. 
Artırm:ıya. l§tlrD.k euecekler; bu 

Liman ldareaindcn aldığım 4386 nu
maralı cilzdannnla kazanç karnemi 
za;>1 ettim. Bulanların limanda. bir 
sanda.la. teslim etmelerini rica, nı,.,ı 

baldc yenllerlnı ala.cağımdan C.ikilcrl. 
nin bUkmU olmayacnğını ııım ederim. 

Rlzell All oğlu Enılıı Öduıııl~ 

• • • 
938 • 939 senesinde OnkUdnr ı inci 

orta okulunc.lan alınış oıuu6um :!!! 
No.h §ahadetnameml zayi ettim. "\: e. 
nislni ata.cağımdan eakisinln hıll:raU 
yoktur. 

Tal:ıt öı:,;e 

n~n 

İstanbul Uı;iinc..ı İ<'nt. memurluJ:;"tln. 
dau: 

40/lOM 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
pa.-aya çevrilmes.ııe karar '\!•'llen öd 

~SZHO) 

ı;tizelllk nnlst.nhr.a:'ıırıd.r. 
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