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asıç e e .. 

ar d vri 
l>cmck ki bugi.in bir o:n1umın 

hcnı ınüd:ıfna hem tn.a.rnız bakımın
dan en mühlm slliıhı tayyare olmuş
tur. Belki yarın buna lmrşı müessir 
htr nıüda.fa.'l. çaresi bulunur. :Fakat 
bu ç~ bwununcıya kadar tayya
l'(ınin müdhi_ş ve mnannm bir rolü 
"ardır. Tayyareler bir lstlhkimı 
zapt.edemezler. Fa.kat meydanı ser-
best c. ~ . blitün geri hizmet-
le .. st edebilirler. 

llllMb:l.h.şar hale 

reddetti 

.ye 
a 
t 

sa 
be 

adar ye ı ·vazi· 
·etmiş olacak 

· Londra, 9 (A.A.) - Reuter ajan
smm parlamento muharriri yazıyor: 
Vaziyet şöyledir: 

1 - Şimdilik, Chambcrlain, mcv -
künde kalmak tnsavvurundadır. 

2 - İşçi partisi, m~keratın 21 
mayısa talikına mu,·:ıfakat. etmiş -
tir. 

'4çi partisinin senelik konferansı 

gelecek hafta toplanacaktır. Müza • 
keratın taliki keyfıyeti, hükfunet a
zası arasında deği.~ikler yapılma
sını istihdaf eden istişareler için en 
mükemmel bir fırsat teşkil etmekte
dir. 

~üyük ©ılnlk<®tömü~ . 

~-Türklerin e-cnebilerle . ALÇIN 

kadar, 
re kuvveti 

itimadsızhk 

. Tayyare kuv 
• ndcn balısolunduğu 
ıarnan, tayyarelere karşı yeni icad 
topıcrrın '·esair mlidafaa vasıtaları
nın tesiri ileri sUrüliiyordu. Hele ta.y
~·arcıerin deniz kuwctlerine hiçbir 
~Y yap:ımıyacağına dair itimad a
uet.a umunü idi. 
__ l:sp:ınya harbi bu k:ınaatleri de • 
gı r ·cm.emi.~ti. Bir kere tccrilbe Yftl
nız kara harblerine taalluk ediyordu. 
F"akat bu ela büyük nisbcttc bir harb 
tecrübesi değildi. 

evlenmesi doğru mudur 
_. ___ _ 

Prof. Dr. Kazım İamail diJıor ki: 
"Yabancı ile evlenen bir Türk kızı, 
rürk camias ndan çıkmış sayılır,, 
Profesör - Operatör Dr. Kazını 

lsmail Gl\rlrnn beni karQtsında gö
rUr görmez "Lcb demeden lcblcbıyi,, 
nnlar bir intikal ~tluklyğilc: 

- Ecnebilerle cvlC!lmek veya ev
lenmemek d:wası dc&ril mi? 

Dedi ve ilave etti: 
Asıl tecrübe bugünkü lıarb ile baş- - Anketinizi muntazaman takib 

lıı.nııştır ve sck:Z aylık bir tecrübe 1 
ta~"Yarclerin lehinde büyük bir mu

·"ntfakiyct kaydetmiştir. . " ~:1.arp.o;h:ırbi hepimizi yalnız bir 
/1oı~~Q~ t ~c ·.Bir harb patlak 
.\~rıı · tfarın tayyareleri 

ettim ve gördlim ki, yara kafi dere
cede deşildi. Yalnız şimdiye kadar, 
muhtelif cephelerinden iı.ah edilen 
bu davanın esas hatlarında bir ayrı
lığımız olacak: Kadın ,.e erkek far-
kı ... 

1Zah etti: 
- Bir Türkün ecnebi bir kadınla 

·• -~~.dı&l r,ıirib erin ~ sncmleketlerine 

1 
uelıru ~~ekU f e:ı._a.; taş üstünde 

.~1~~FJıWac~1a .. ı2'1ı7tblllnuyordu. Sı- evlenmesi benim için hissen Qayanı 
;\ıı~ı~t-a, !'!i~~~ vesaireye ve- arm bir şey değildir. Ancak, bunu ıs-

İngiliz Ba.5Veldli Ohamberlain 

Milli Sef Leh Cumhur-
~ 

reisini tebrik etti 
Ankara, 9 (A.A) - Lehlstamn 
~ bayramı nıUnasebetiyle P.eisi:-

• • 

• 

Bu zatın ··İa.tanbuldaki evinde yapı
lan arastırmada mühim evrak ve 

' . . 
resimler bulunduğundan ken-

di•i İatanbıila gönderiliyor 

Bulgar casuslarının cezası art ırıldı 
Bundan on gün evvel lsta.ııbuıa i:;clen 28 Ni 940 tarihli ''Pnm .. 

Sair., gazetesinde, lıdanbul muhabiri malısusunıın göndenniş olduğu sa 
.._,vardı: (&mu 7 ncide) 

Yugoslavla.rın düşür

dükleriİtalyan tayyaresi 
ffddise 1 Mayısta Yugoslav - Arna

vudluk hududunda vukubuldu 

ıBirYugoslav askeri heyeti Moskovaya gidiyor 
cumhurum~. Lehistan Relslemn ~ · 8fl' kaç gün evvel, Nevyork rad- lav topraklarına geç.en bit lmlyaa 
lıuruna tebriklerini tel~ bil- JOmD>un. Yugoslav • İtalyan budu - müfrezesinin zayi t verdirilerek gc.. • 
dinnişlerdir ve mUSariinlleyh d t. dancla hldiselcr olduğu gibi~ Yugos- (8<>nu 7 ncfde) 
hassüs ':e t~ürlerini ce\'ft,ben ll====::;:::====:::::::========-============-

Atellgrnflaıruşfn. • Zabıta yaman bir hırsız 
manya ~ acarıstan- · b k . k I d 

dan ordu geçirmek şe e esı ya a a ı 
için izin mi istedi ? 
Budapeşte, 9 (A.A.) - Belgradda 

çıkan Politika gautesi, Budapeşte 

muhabirine ntf en evvelki gün, Al • 
manyanın Macarist.andan Alman 
askerlerinin geçmesine müsaade ta.
lebctmiş olduğunu yazmıştır. Ma • 
carlstan hariciye nezareti, bu şayia.-
1arla alakadar olarak dün akşam Ma.
r.ar basınına verdiği bir tebliğde, bu 
eayiaların tamamiyle asılsız olduğu
nu ve bunların sebebini fena niyetli 
nıanevralarda aramak 18.zı.m geldiği
ni bildirmektedir. 

Müteaddit tütüncü ve manifaturacı dük anınL 
liUJilD bu -vel:>e o, eGdooo ilci diİklc~nd n 4000 

ipekli kadın çorabı çalmış 

ıı~~emn\lset-'bu ,klijlan.tin mah • tisna göti.\rmcz bir kaide haline koy- ..rliizA) 

~u~~~:ru~~~~~~-~====~=(S=o=n=u=7=n~~=·>==~~~~L~lli~.~s~a~zı~ın~b~~~=~~g~enyen~n 
~~~ !ie.!J:ıı·lt-r . ,e, --herkes üzerinde r - Dokuz sene evvel lzmirde bir gece 

lamıörüstü mevkiinde tüccardan Al 
bertin evine maskelerle girip keneli-

Sini ve karısını tehdidle P3Z'I. ve mtt .. 
cevherlerini çalan ve yakalanan A .. 

(Sonu 7 t'lCidG) 
r J!E..2 rn;µ;'kesı taşırken şimdi bu- 5 ·ı k • • • 

~ıu1 adı bile unutulmuştur. Çünkü T arihtc görü ıemiş bir ihanet , mı yon ışıyı 
~~~n~k~~~~ri a k~re alıyor ~~~~~~~~~~~~~~~-ES~-~~~~-~~~~~~ 

ahakkuk etmedi. Al r su·· .. b ~ SABAHTAN SABAHA>: 
ı~.Yalnız, burada gözden kaçmamak m~ U ar ---<>- --
't<ıısım bir hakikat var. Tayyareler ~ • lngiliz tahtelbahirleri bir 
r?hrnin edilen zararları ve felaketle- Almcrn nakliye kafileGini 
•

1
• Yapmadılar amma yapamadıkları te • r asıl imha etti 1

t'. n dt·~ril. Muharib'cr arasında zını- --o-
tıı hi.r ı k ıa·-· . . . 1 , . an :ışın::ı. vıı mn gc ıgı ıçın m-
·~,.ıılar o müdhiş felaketten ma..<>un t • • ? 1 

.·ldıhr. Hiçbir meselede sözünü tut- sa a IS l e 
~l'Ycın, imz.-ılarıııı tnnımıynn devlet- ~ 
CT tayyarelerle h ·· cum bahsinde im
~ ta 1'= ıızıaınnalara riayet ettiler. Bu, 

..J lak ll'lÜliıhüZar-ındaıı değil karşılıklı 
b orku tesiri!!dtn ileri gelmiş mcsucl 
't 11 neticedir. Fakat w dolayı.sile, 

ilYYare kuvvetinin dehşeti hakkın
<~ h" 
11 '1r ı">~b.rlcttir. T:ıyy:ırelcr o kn -
1' • Cı:,k tahribat ~ :ıpabilecek ki mu- 1 

tıbler h ·· t t it ,u \'ası •• yn muracaa e - 1 
11 ktc.n i e lmrcııhklı vazgeçmeyi , 
~ h ha·'lrh bu ıyoı lar. Eğer tay
lar !ctdl' bt" ı1ük bir t 'lhrib kuvveti 
c~lunınnsay<l~ bu endişelere mahal 

1 na2dı. 
1":ık"t · b .. 1 •. h b" t .. l . .' . yme ugun rn ar ın ccru-

l 1 ı~b~t ediyor ki açık şehirlerin 
b '~hardımanı hususunda tayyare 
ta . 1:ıdan mnrun kalabilmek için 
, l'}arc kuvveti itıbarilc ::ı.z çok mii
·•nv· b" 
.., 

1 ır vaziyette bulunmağa lüzum 
ı.:rdır. Fransız ve lng-iliz şehirlerine 
.,\r~ı 

t "' gay"t uslu da\Tanan Alman 
ll.yyn • 

i"ı L utc-ctlcri meydanı açıl: buldukla-

Iliisoyin Ca.lıld Yalçın 

B!z Almanlar için evlat
larımızı kurban edorken, 
daha harbin ikinci senesin~ 
den itibaren resmen mUt
tefikimiz olan Almanlar ls
tanbulu 1 Boğazları ve şar
ki Anadoluyu Ruslar ver
mek eur0tile, kendisife 
mUnfarid bir sulh akdet
mek Uzere Rus Çarına mU
rncaat etmişlerdi. Bir kaç 
gUne kadar bu hazin ma
ceranm Sovy Uer tarafm
dan neşrolunan: 

üseyin Cahid Yalçın 

Londra, 9 (A. A.) - Anlirallik, 
kafile halinde st!yahat eden altı Al
man iaşe gemisinin İngiliz tahtel • 
bahirleri tarafından torpillendiğini 

bildirmektedir. 
Dir Alman '.l'ayyaresi DÜ'5Ürüldü 
Londra; 9 (A.A.) - Hava işleri 

nezareti, bugün öğleden biraz sonra 
bir İngiliz avcı tayyarcsiııin lskoç -
yanın şimali ş::.rki sahilinde bir Al· 

(Sonu 8 ü.noiide) I 

ussolininin ma-; 
nalı sözleri ı 

"Yalmz h~d:selerin ihlal 
edebilecel)i sUk turna 

ahşmahsımz ı ı 
Roma, 9 (A.A.) - İmparatorlu

ğun tesisi yıldönümU münascbetilc 
kendisini nlkışlamağa gelen halka 
Mussolini Venedik sarayı balkonun
dan şu sözleri söylemiştir: 

s 
Çörçilin bir sozu: "Beş senedir hazırlıksızdık. Bu 
tedbirsizliğin neticelerini bir müddet çekeceğiz,, 

~.. ~lı standa çolugu çocuğu, kadını, 
~11 rnuhariblcı i par ·a parça etti

liüse)in Cntıid YAU;IN 
(Sonu 5 İf&cide) 

T ara!ından tercüme ve izah edilen resmi 
vesikalarını neşre başlıyacağız 

"- 9 Mayıs, en parlak zaforiıı ;> ıl 
dönümüJür. Yalnız hadiselerin ihlal 
edebileceği sükuturna alışmalu:uıız.,, · 

Ya.pılan Menı.-.im l•Itere ve Fransa.don bitaraflara -luı gı/tlır11nla,.dan laırlalınalc içi• 
Roma. 9 (A-A..) _ ltaıya, bugün. •früa d• bögle pero.ton•rf•,.iniz olmalı; hGşlca çarw golctar ... 

(8onu :J iincii.dC) s (l.RRN '7 '.Ad4e) 
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Molla İ•mail ile Rakiyye arasında 
kuooetli bir afk başlamıftı 

Gönlümü tatmin edemiyenlerin .ki
liclleri ve inhisarlan altında yn.şadım. 
Hocazadeler gok - di ~.kan· 
larına çok eaminü :aiika Ue bagülar-

Rukiyye gerçi yeni arkadaŞlan 
kaclnr güzeldi. lsnwlin gönlünü oo 

· feUı tmiye lbaşlınnşb. Eve Lı • 
mailden başka genç bir erkek girip 
çıkmadığı · çin _yari arkad.aşlaraım 

kendisine rakib olcnalarından korku
yordu. 

Üstadın karısı da ona: 
- Yeni .ıkız.l rm ta.kl:um! 1ia se

nin odana yap1 .. demişti. 
Geniş bir zevk ve eğlence denizin· 

den WWJaralt ıdar bir kuyu kasveti 
gôstercn Razinin mütevazı evıııe au
l bu -şuh ımahlüklar !smaili elindeh 

azlar mıydı? Böyle bir eııdilıe 
ile haıı.una .ccvab vermişti: 

- Önlar yn yn istiy lar, 
saraydan çıkan .kızlan dar bir oclaya 
ok bihoom oğnı mu? 1s rse· 

niz bir müdd t yt'l odalarda ikalsın
lnı· sonra benim odama alırız! .. 
Hanım Rukiyyenin lıu ıteklifini 

" · dilik,, .kaydile kabul etmişti. 
lsmail mutad m da eve dön-

müştü. Rukiyye onu bir mıknatis 
kuthu gibi eve ~miye başlauuştı. 

İsmail üstatlın ve ailesinın itima • 
dını keybcbncmek 'çin vaktinden ıev
vel de eve dönmüyordu. Yemeğim 

Rukiyye getirdi. O açılmak ve ruı-

itir.af etmek içnı ıvcsile arıyor
du: 

- Rukiyye! de i. u günlerde 
• dersler beni çok kmıya başladı. 

Hocam benden türkçe, arabca, fars
ça melrtub ınün:nmcleri istiyor. fese
~~ bir ~ükümdara., ha!ifeye bir vali-

bir .hocaya aasıl ;mektub yazılır 
mmlann cevat-lan 'lla.~I verilir. 

İşte ben şimdi böyle mektublar h:ı
zırlıyacağını. Fakat .elimde hiçbir ör
nek yok_ llektublann mukaddeme
leri birtakım tumturaklı kelimeJerJe 
yazılıyor. Mısniı bir Alimin "<Mec • 
muai münşiat,, adlı bir kitabı var-

~Jnıt ıı:nu .R.oy'do bul.mzı.k ıuÜJ.D· 
kiln değilmiş. Çok ııSÜOJlyonım. 

Rukiyye sol elini kalçasına daya • 
dı. :sağile :altın saÇla.nıu dibıeJterek 

bir akika diişündülrte.n sonra.~ 

- Molla 1sm il! edi. Acaba ant· 
dığmız Jtitab iista:dm denhanesbıde 
yok mu? Ben :gizlice getireyim. 
İşini bitirdikten yine yerine 
koruz. 

- Fakat far.kına anr-
sa sonra tevecdihünü kaybederim. 

- Eğer ararsa ben oe\.·e götürdüğü
mü söylerim ve derhal senin odan· 
dan alarak kendisine veririm. 

- Ben böyJ ıillr kitabın bulun -
duğunu zannetmem .amma aklıma 
~qyle bir şev pclivor. 1' • .1.~ "ı< . 
nıeccsinde ~ .mektublar vu-. 
Onlan birer bırer aııp ı ...... 11.addıme
lerini kopye etsem olmaz mı? Tekrar 
iade ederiz. 

- Çok iyi olur. Fakat o mektub
ları n aen :alacaksınız? 

caba onlar nerede saklanır? 
- Bilmem i... 

- Meseli evvelki gün Hnrzemşab. 
tan da bir melrtub geldi. Onun da 
baslangıcrndan istifade edebilirim! 

- Ya üst.ad mektubları sizde 
görih:se.. 

- Gö tem1emek için çok dikkat 
cd 'tim. 

- lsnuüı, JJ • lını sever misin? 

Turkiye Ecnebi 

SE ELiK 1400 :KUl'Uf .2700 Kuruı 
6 AYLIK 1.50 ,. 1450 • 
3 A'VLIK 400 • eoo » 
1 A'VLIK 350 .. eoo » 

359 Rebiü.'ahır 

Gün: 

ıı 48 ı:.ı ıo 16 os 
--~--il 
ııkp lft yatsı lmnk 

19 l5 Ll (..;2 ., 1,,7 

- Ru.kiyye onu da .nereden çı -
kardın?. 

- Allah a söyle!.. Sever .... 
m.wuı •. 

- Sevi~rdum. 
- E .. §imdi? .. 

..._ ...... . 
- Tabii seviyorsun. Onun baeı· 

na '\Y(min eder m.isin? 
- Niçin edeyim! Şakayı bırak 

RUkiyye! ... 
- Bak nasıl yemin edeceksin! .. 

Haydi beraber 18Öyliyelim:: Aldığlm 
mektuplan kopya ettikten sonra Ru
kiyeye fade edeceğim. Ni~ 

başına yemin ediyorum. 
Niçin bana uymadınız İsmail?. 

Niçin yemin clmediniz? 
İsmail Siniden kalkU. Gözlerini so.; 

fanın hareme açılan kapılarında ve 
pencereler.de şim§ek süratile gezdir
dikten sonra ayaklarının parmakları 
üstüne basarak Rukiyeye doğru çe
vik bir admı attı ve: 

- Hayır uişanıınım b:ışı için de
ğil. Ruldyyenın başı için onları kendi 
sıne iade edecegim. Evet Rukiyye on 
la.n swin başın için sa.na iade ede -
ceğime yemin ediyorum! dPdi. 

Rukiyyc sevginin. aşkın beklenmi
ycn bir yerde ve biY zamanda bu sa • 
mimi tezahüril karsısında bir an ir· 
kildi. Hamamda önünden peştemalı 
alınan bir genç kız ürkekliği ile bir 
iki adım gerildi. 1smail elini uzattı. 
Rukiyyenin elini tuttu ve kendisine 
doğru çekti. .A vcunda beyaz bir :ka
naryc tutar gibi bu eli sıktıktan son
ra titriyen dudaklarına. götürdü. Onu 
bir Tıbet mis.ki kokular gibi içine 
çeke çeke öptü ve: 

- Evet Rukiyyc dedi. O mektuplan 
kopye ettikten soıır.a sana ıvereceğim. 
Senin altın başına yemin ediyorum! .• 

P..ukiyyodc kutlUl'an, atılan ve kö
püklenen müthi§ dalgalardan sonra 
dcrın bir sükuna eren deniz durgun
luğu vardı. Dilinin vazifesini hare
ketlerine ve Vücudilne bırakmıştı. 

ıAllıD haşııı.ı .lsmailin OD'lW:Wl& da -
yadı. Kumru gibi soluyor \'e sıcak 
nefesim :tsmailin nefesine karıştırı
yordu. 

Harenden ibir aya.le sesi işitilmiş
ti. bnıail RUkiyyeden kopar gt'bi ay
nld.ı. Sininuı başındakı yerıine dön -
dit Rtikiyye ayakta idi. Konuşmalar 
devam <etti: 

- Rukiyye siz er gUn bana o mek 
tuplar.dan bir tanesini veriniz. Ben 
medresedeki odamda mukaddeme • 
lerini kQPYe ıeder &ise tekrar veri • 
rim Olmaz mı? 

- Olur lsm:ıil ! 
- nk mektubu ne vakit verirsi • 

• ? 
uız. 

- Ne vakit istersiniz? 
- Mesela bu.o"iia .. 
- Olur. Amma gece bura.da kal • 

ma61D. Odanıza götürünüz. 
- Götürürllm. Size gelecek bir 

tehlikenin aynı zamanda beni yaka· 
cağını hatırlatmak isterim. 

- Akşam, sürahinııi, ikandilinı
zi getirirken size bir de mektup ge
tiririm. Hungisiııı istiyorsunuz? 

- Kimlerin nıcktupları var bil • 
mem ki ... Hükümdarlardan, valiler. 
den, emirlerden gelenleri tercih ede
rim. Onların mektuplan itina ile 
büyük cdibleı· ve mümııler tarafmdan 
hnzn:landığt ıçin kıymetleri yüksek 
olur? 

- Bende onların bir listesi de 
var. !sterseniz sıze evvela o listeyi 
getire) im. Siz içinden intibah ettiği· 
nizi ibana söylersızin onu getiririm. 

- Pek ıyı! .. Amma o lısteyı nasü 
getireccksıniz? 

- Siz merak etmcyıniz. Ben geti
r1irım. Zaten bu akşam sizin çamaşır 
ı ııınw clı ,getirecektim. Arasına sa
nırım. 

Yem ktcn sonra İsmail mesai oda
sına çekıldi, ü tad dn dershanesine 
geçti. Gece bulanık perdesini örtü • 
yordu. Rııkiyye kapıyı açtı. SUlü'n gi
bi lsmailin odn. na .silzuldü. Elinde 
sürahi, l andil vardı. Bunları şömi

nenin önüne koydu. Her vakit ruh -
lesinden kıpırdamıynn İsmail kurul
muş bir yaycı· tikiycti ile yerinden 

rl dı. Rukiyyen ·n eı'ı~rlnı k vradı : 
- Rukiyyo, Rukiyye seni scviyo -

ı'Wll. Çok seviyorum. Artık nişanlım 
yok. Sen varsın! (Devanu var) 1 

Belediye kendisine lü-l Standardi~asyon ! Lokantacılarla Belediye 
zumlu demiri temin etti müdürü Italya- arasında iht11af cıktı 

lataıabal. Belediyesjnin bu. sene 
yapıma.fa meCbur olduğu inşaat dçin 
lüzumlu bWaaan demir ihtiyacuu 
temin etmek üzere Dahiliye ve Hari
cıye Veklletleri vasıtasile bazı te • 
şebbüslerde bulunmuştu. 

Bu ~ neticesinde veka • 
Jetlerin :'gôsterdiği kolayhk dolayısile 
belediyeye inşaat için lüzumlu bulu
nan demir bmD.men temin edilmiş 

gibülir. 
Belediyenia bugünlerde inşaatı 

başlıyacak olan Dolmabahçe stadı ve 
Cemılıpaşadak:i yeni pavyo.n için 400 
ton demire ihtiyacı vardı. Bu demir 
için Amerikan ve Belçika firmalarile 
anlaşmalar ohntlitur. Belediye bun
lardan başka yeniden 400 ton demir 
sipariş edecektir. Bunun için firma· 
larla müzakerelere devam edılmek
te<lir. Belcdiyeııb:ı alacağı demirler 
için fiyat olarak koordinasyon heyeti 
nin kabul ettiği % 15 zam esas tutul
muştur. Bu suretle belediye tarafın
dan demirin lplosu 23 kuruŞtan alın
maktadır. 

Altın •pekülas
vonu aldı yürüdü 

Altın piyasa:;ın bir haftad nbe-
ri mühiLl spekülasyon başlamış ve 
bır altın 932 gramı da 241 kuruşa 

çıkmıştır. 

Bir çok Türk olmayan anasır mü • 
temadiyen piyasadan altın top1ayıp 

bir nevi ticaret yapmaktadır. Türk 
parasının kıymetini rerıci e edecek 
mahiyette olan bu hareket karşısın • 
da ali.:kadar makamlann şiddetli ted
birler &lacağı öğrenilmiştir. 

il 

B~L~DIYIID•ı 

Milli korunma kanunun
da gayri menkul malla

ra aid hükümler 
.Mili korunma kanunuuun, emvali 

gayrimenkuleye aid hükümleri bele • 
diyeye tebliğ olunmuştur. 

Kanuna nazaran devlete, belediye
ye ve ethaaı hususiyeye &id emvali 
gayri menble kiraya verilirken bir 
aene evvelki kira bedeli esas tutula
caktır. 

Bunun haricinde hareket edenler 
ve kira bcdeüni arttıranlar kanumm 
hükümlerine nazaran cea.land.ınla • 
caklardır. 

Belediye ipra verdiği emvali gay
rimeolnüe8İDd81d tarzı a:rokeüni 
te.d>it etmek üzere vaziyeti daımi 
encilmenc havale etmi§tir. 

Encümenin verdiği karara naza • 
ran belediye müzaycdelerindeki hare 
ket tam karar.laştınlacaktır. 

HUrriyetiebediye bahçesi 
halka açılıyor 

Hürriyetiebediyedeki bahçenin hal 
ka tahsis edilmesi için belediyenin 
yaptığı ta?ızim ışleri neticelenmiştir. 

Buraya halkın oturması için 40 ka
dar barik konmuştur. Bu hafta açı
lacaktır. 

Galata köprOsO yeniden 
boyanacak 

Belediye Gabta köprüsünün yük -
seltilınesi ve yeni ray döşotilmesi ~ 
nasında köıırüyü yeniden ooyamağa 
karar vermiştir. Bllllun için 6 bin li
ra tahsisat ayrılmı.5tır. 

Ytldız aaraymı Belediye 
almak istiyor 

Belediye Yıldu: sarayına aid salıa
YJ Maliye Vekiletindcıı satın aJmağa 
karar vermiştir. Bu hususdaki ~eb
büslcre ebcınmiyetle devam olun -
maktadır. Belediyenin Yıldız sara
yını almck için istinad ettiğı esas 
yapı ve yollar kanununun 8 inci mad
d "dir. 

Havayici zaruriyenin pera
kende satış fiatları 

Belediye ilrtı.sad ı:cüdilrlilğü hafta
nın iki gününde şehrimizde peraken
de hnvayici .zaruriye fiyatlarını tes -
bit etmekte ve bunları i tatistik u • 
mum müdürlüğüne göndermektedir. 

Belediye halkın havayici .zarurıye 
fiy:.ı.tlan J ::.su.sunda.ki bilgisini temin 
tmck üzere bundan SO"..lra haftada 

iki gün bu fiyntla:·ı .gaz telerle ilim 
cbneği dilşünmektedh . 

dan döndü 
ltalyı1n anıa,maa1n1n ifleme· 
si için bazı tedbirler alınacak 

Romada ticari mahafil ile temas
larda bulunmak üzere bir müddet • 
t.enberi 1talyada bulunmakta olan 
Ticaret Veklleti standardizasyon 
müdürü Faruk dün sabah şehrinıiv.e 
gelmiş ve bir müddet vekAlete bağlı 
müesseselerde mO§gul olduktan soiı
ra dün akşam Anka.raya hareket 
etmiştir. 

Mumaileyh Romadaki temaslan
nın neticesi hakkında dün kcndisile 
görüşen bir muharririmize aunlan 
söylemiştir: 

··- Ttıtk - İtalyan ltlering anlaş
masının pratik bir surette devam ve 
inkişafına mini olan bazı sebeblerin 
kaldırılması için ttaıyada görüşme • 
lerde bulunmak üzere \·ckfı.let tara
fından ltaiyaya gönderildim. Roma
da yaptığım göriişmeler neticcsınde 
bu mahzurların bertaraf edilmesi 
için mütekabil teklifler yaptık. Neti· 
ceyi vekfılete arzetmek üzere bu ak· 
şam Ankaraya hareket edeceğim. 
Milanoda bir çok fabrikatör ve tica
ret erba:bıle görüştüm. Türkiye ile ti
cari mübadelelerm arttınlmasını ar
zu etmektedirler. Harbin doğurduğu 
bazı formalite, mübadele güçlükleri
nin bertaraf edileceğini ümid ediyo -
rum. l\filano sergisinde Türk pavyo
nu büyük bir muvaffa.kiyet kazan • 
mıştır. Bilhassa, zeytinyağı, pala
mut, pamuk, halı ve tiftiklerimiz a
laka ile karşılanmıştır. 

İki küçük hırsız 
rnahkiıın oldu 

Fatih belediyesi tahsildarı Mch -
med Ah, dün, tramvayla Davudpa • 
şadakı evine giderken, sıkışıklık ve 
kalabalıktan istifade eden 11 - 12 
yaşında Receb, Mehmcd Alinin pan
talon cebinden, içerisinde •5 lira bu
lunan para çantasını çalmış, arkada
şı yine ayni yaşlardaki Rüstem de 
ona yardım etmiştir. Mt.~ed Ali 
evinin önünde tramvaydan inince ce
binde çantasının olmaılığını farket
miş, elindeki çanta ve paketini evine 
bırakıp hemen sokağa fırlamış, biraz 
ileride, Rüstemle Recebin, çantasını 
açmış, paralarını paylaşmakta olduk 
larım gönnü.§tilr. 

Mebmed Ali, bu iki yaramazı ya
kalayıp pollae teslim etmiş, Receble 
Rüstem, düıı akşam, Sultanalımcd Ü· 

çüncü sulh cev.a mahkemesine veril
mişler, mahkeme, bu davayı, vazife
sizlik k&rarile asliye mahkemesine 
sevketmiltir. Asliye dördünsü ecza 
mahkemesinde Receble Rüstemin mu 
hakemeleri gizli olarak yapılmı~ ka· 
rar, açık olarak tefhim edilmiştir. 

Mebmed Alinin cebinden çantayı 
alan Receb 28 gün hapse, Rüstem de 
bir gün hapse ve 60 kun!Ş para ce
zasına mahktım' edilmiş, bu para ce
zası yerine de. kendisine, usulen ad
li tevbibde bulunulmuştur. 

-o--

lngiltareden kalay gelmesi 
bekleniyor 

Kalay fiyatlarının bir müddetten -
beri gayritabii bir surette yükseldi
ğini yazmıştık. Fiyatlar e1'an tercffü 
etmektedir. Dün yaptığımız tahki -
kat neticesinde lngiltereye evvelce 
sipariş edilen 100 ton kalayın gele . 
miyeceği piyasada şayi olduğundan 

bu yükselme husule gclınij,1:ir. 
Dün Mınta.ka Ticaret Müdüı'lüğün

de yapılan bir toplantıyı müteakıb 

bu malların ne zaman vapura yükle
neceğine dair lngiltcreye telgraf çe
kilmiştir. 

-0---

HALKEVLERJNDE : 

Konferans 
Emitıönü Halket>i:ndeıı: 

Türkiy~ sanat mektepl ri mezun -
ları cemiyetinin seri konferansların -
dan on dördüncüsü 10 5 1940 cuma 
günü saat (18.> de Evimizin Cağa -
!oğlundaki .salonunda Hukuk gaze
tesi sahibi ve başmuharriri Cevad 
Hakkı ta.rafından {İş kanunu ve iç
timai sigortalar) mevzulu bir konfe
rans verecektir. 

Davetiye yoktur. Heı-kes ~1ebilir. 

' Belediye ikbsad müdürlüğü ile lo
kantacılar cemiyeti arasında yeni bir 
ihtili.f çıkmıştır. İhtilaf, lokantaların 
sınıflandırılması ve bu sınıflara aid 
fiyatlann tesbiti meselesindendii'. 

Mall.ım olduğu üzere lokantacılar 
cemiyeti 1stanbulda bulunan lokaıı· 
talan 5 suufa ayıran bir proje tea
bit ederek belediye iklısad müdürlü
ğüne vermişti. Belediye bu projeyi e
sas itibarile kabul etmiş ve bu sınıf
lara aid bir tek fiyat listesi tesbit o
lunarak belediyeye bildirilmesini ia
temişti. Cemiyet bu fiyatları tcsbit e
derek belediyeye vermiştir. 

Fakat lktısad Müdürlüğü fiyat 
listesi üzerinde yaptığı tetkikat ne
ticesinde fiyatlan yüksek bularak ka 
bul edcmiyeceğini lokantacılar cemi
yetine tebliğ etmiştir. 
Bunwı üzerine lokantacılar cemi -

yeti dün bir toplantı yapmış ve vui
yeti müzakere etmiştir. Öğrendiği -
mıze göre cemıyet hazırladığı fiyat 
listesinde ısrar edecek veyahud lo -
kantalarda satılan içki fiyatlarının 
muayyen bir miktarda yükseltilmesi 
neticesinde yemek fiyatlarında ten
zilat esasını ileriye sürecektir. 

Arabadan düşen 
hademe öldü 

Çekmecenin Amarşa köyü ilk mek
tebi muallim ve ta.lebesin<len mürek
keb bir grup, nisanın yedinci günU, 
halkla beraber bir bahar gezintisi 
yapmak üzere, arabalarla Büyükçok 
meceyc hareket etmişlerdir. Yolda, 
arabalardan birinde bulunan mekte
bin hademesi Yusuf oğlu Emin Akça, 
müvazenesmi kaybed rek arabadan 
düşmü , kafa tası çatlanmı ve ağır 
~urette yaralanmışbr: O sırada ora
dan geçmekte olan bir kamyon ya
ralı Emini alruak lstanbula, Gmeba 
hastahanesine getiı miştir. Emin, 
hastahane<le iki gün bal·gın bir hal· 
de yattıktan sonra, dün, ifadesi alı
namadan ölmüştür. 

Çatalca müddeıumumiliği hadise
nin tahkikatına el koymuş, cesedin 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Seferberlik müdürlüğü
nün toplantısı 

Vilayet seferberlik müdürlüğü dün 
bir toplantı yapmıştır. Toplantıda 

havadan pasif korunma meseleleri 
müzakere edilmiş ve alınacak yeni 
tedbirler tetkik olunmuştur. 

Son gUn!erde bazı kimseler evie -
rinde bahçe ve siper sı&"1nak inşası 
için münasib meydanhklar bulun -
madığını ileri sürerek seferberlik 
müdürlüğüne müracaat etmişlerdi. 
Seferberlik M"üdürli.ığü kendilerine, 
siper sığınak inşası için yer temin 
edilebileceğini ve bunwı için kayma -
kamlıklara müracant etmelerini teb
liğ etmektedir. 

---~ıı"t---

Bir Eroinci tutuldu 
Eroin satmaktan sabıkalı Cafcrin 

Balattaki evimle eroin sattığı haber 
alınmış, Caferin evinin etıafında ter
tibat alarak beklenirken, Cafere ero
in satıcılığı eden F'aikin evin etr.ı.fın
da şüpheli bir vaziyette dolaştığı gö
rülmiiş ve yakalanmı§tır. Faikin üze
ri aranmış, bir mikdar eroin bulun • 
muştur. Faik, hakkında tutulan za
bıtla adliyeye verilmi;;tir. 

Yemekten zehirlendi 
Yeşıldirckte Servi m:ıh:ıllcsinde 21 

numarada oturan 15 yaşında Fazilet 
Vw-al, yediği patatesten zehirlenmiş, 
Haseki hastahane rlııe kaldırırıla.rak 
tedavi altına nlınmış, tahkikata ~§
lanmıştır. 

Taşla yaratandı 
Hnlıcıoğlunda Yenimalıallede De

rekarşısı sokağında oturan Arid kızı 
Rcay, yine o civarda oturan 15 yaşın
da Fikret tarafından ~q}a başından 
yaı alanmış, yaralı kızın tedavisi ya
pılmış, Fikret yakaianarak hakkında 
tahk"ikata ba~lanmıştır. 

Bır kedm bir erkeOi 
jiletle yaraladı 

Galatada Kaval sokağında Buda
pcştc apartmanında. oturan tornacı 

Nihad, Dilber adında bir kadın tara
fından jiletle ensesinden yaralandı
ğını iddia etmiş, Dilber yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Holandanın 

A vnıpsulald tsti1i. te~e
rinin ~e kadar sırf AY• 

nıpada. topraklan olan devletler il-o 
zeriado tahakkuk eUjği malumdur. 
ŞüphNiz, Daa1maıkaaııa .Almanlar 
tarafmdaıı ijgall, Oroenland ve b
landa arazlflinj ele mevzuu. halwet .. 
mis idi. Fakat bu kırJyfiyet Avnıpa 
harici ~ sengiıılik ve tMW .. 

kuJcey~ JınJnmmdan ehemmiyeti. 
hatih8Zll' vadyedaile Nul istilisma 
ç-0k yakmda hedef olacaknıış saıı .. 
mm hasıl eden Bolaıulanm df'.niz ..,. 
fi" ~ elwıımnUyeti ~,.. 
nında. çok sönük kahr. Ilolam1aıun, 
Napolyon harbleria.i mütea:kib A\• .. 
nıpaya yeni bi.r nium ''ereıı Jli 
muhadel •ri esnasmda elindeki bir 
çok müst.enılekeleri kaybederek ne
ticede, bogiiıı Felemenk llindistanı 
ile siyaset aleminde mevcudiyet:: gös. 
termcsi, gene onu gayet zengin bir 
memJeket h8llue solunu tor. 

Bu sebebdeıl Alman)-all.IR llolan .. 
dayı herhan~i bir şekilde istiW;&, 
Al'nıpada \ 'e hatia denizaşırı ilenı
lerde bir t.akım akisler yapacaktır. 
nu akisler her haJde Ahnan3 amil 
pek de lehinde olmıyacaktır. 

Filhakika, en·eli. A\'mpo.d&ki a• 
ki ler bakımından AJmaıı km·veilcri, 

• 
llolnııdalıb.rın asulardanberi mü • 
ca<lele ettikleri deniz ımlari)·le kcn· 
diJerlni miida.faa. ed~ek hir sio;teuı 
\ iieuda getirmele.riııden dola.~ ı, ol
dukra müSkül bil' \aziyette kala· 
<•aktır. Şüphesiz, Nazi Alman.yası, 
'·h·armdaki ko~u me.mlcketJcriıı 
hf:'J)SİJ)()c ~ a.ph~ gfbj da.bili k~ 
ı:n.hk tevUd ederek uwa.vüz usulüni 
bu küefik komşusu hakkında. da tat .. 
fJlk edcl>Rlr. 

Nitekim llolanc1a icra. makam~ 
nm ıkı \'e del':lmlı t.Mliirler ittuıd 
e~ lemelcri bu tehlikenin. dahili ilUY 
net.in meveud olduğuno gösteriyor • 
llugiin Holanda. son derece müt.e -
yakku lıir \.·aziyotte bulunuyor. Al· 
mıwyannı komşaJarmda arWi fıt]et 
oldu•!u v~hile bütün rcsıni hiıınlaJ', 

köprüler, sedmlcey§i ııo:ktala.r, harb 
eıulü~trisi muhafaaa. Altmda buluJl• 
maktadır. 

BIUIClaa başka. Beıl<;ika ik mütte -
iklorin alvaklsm ta~vda d°"'-ate 
şayandır. 

Biltün bu izahat, Almaalann IJ<>-
1aodRda sürpriz 11Ut1J'11Jl1l kttllanarak 
au.mi • ttfade edemiyec0klerini ~ 
temı,.ıirt:e<lir. Aynca Holandada s
hnan t~dbirW.r, hn milletin memJekfl"' 
tini müdafaa e~ karar verrni1 
olduğunu işaret eyitımektettir. 

Fakat Dolanda.ya ıniitM.llik hadi .. 
selerin en mühimmi müstemleke (.J... 
hetinden gözükmelitedir. FUhakıı.a, 
llolanda.nın. Amerikadaki elçisiJll' 
txiyök tediye salibiyetleri verikne!ll 
ve Amerikanın Felemenk IDndista .. 
nma dikkat nazarlarmı Ç<wimıeS' 
manalıdır. 

Zira Holaada isülisa bugilll1'U 
lıari>de ilk müsteml~e m~ 
~·ıkaracatrtrr. Ve ba arada sahJlr..)~ 
Birleşik Amerika ile J&p0ny&Rın ~1' .. 
ması ihtimal dahilindedir. Her il<i 
talıulirde de Alma.uya, bu isü1S " 
smdan uzaJi illyarl:ıl'ilaki t.opı·~at'I 
t;e.sahüp imkanını ha.iz olanuvacaktıı'• 
Çünkü Japonya.run he.rlıaııgi bir ihtİ" 
ıualle bu toprakbra \"a:L'ıyet .ettik .. 
ten sonra, netieede AJınanLva bura .. 
smı bırkacağı düştdıff..si akla ıAi' 
gclmemelidir. 

Zira, J'aponyaaıa öt.edenberi ~ 
diği hu senetmembala.rmı ve se\1'.,.1 .. 
ceyı-; noktalramı 'Pasif'ıl..'f.cki mücil .. 
dcl~de kaznmaıık&tu. BirJcsik .. 
m('rlkaıun da l'azi~·etl, bu m" tcJll'" 
lclı Jel'ile a!ilu:ils.r otd ~-unu ~r wr .. 
mektedir. \'c • g~tıi Udim , Aıu1-'rı"J<ft 
bu husu , Jn.ponlann muhl~mcl ııit 
harC'.keti karş:ısuma miidalıalc ınce .. 
bur;y<>~d kal~ dır. 

Oün ü buradıı da P<>sifild:e, ı\ıt1tı'" 
rikan iıakimiyetinin i~m .. s! ' ,r,, .. 
kulcey';'i i tatükonnn nı· lı. ~ 
mevzubaJ istir. 

lştc bu sebeplerden clob' ılır Jdr 
IIol rıda.nın Almanlru.- far fı ıl ,;ı 
mnhtcmcJ bir isttl5. teşf'l, ı..,r, i 1' 
tlefa olar.ık, hngUnkii Juırhcle c 1 

bir surette miistemteJ·c mesc d ... r·!lııa 
ı:ılmcnğım, "~ uzak dcııizlc.rtl.01.i c:~ 
tül.onun mah,ıf:ızru ı ı.ı lıerh 11"' 

bir tar!l.f lehine çcHiL-ıw~i iç'n · ~~ 
si ve askeri bir mıicaılele ofac!ll-.'1 
g&.--U-nnı-kt.ecllr. 

Dr. P,.('<; c;- \G. "i 
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r (Baş tarafı 1 ncide) 
3 - Ne işçı partisi azalan, ne 

Llyod George Chamberlainin riya -
lletindeki, kabineye iştirak etmek is
temiyeceklerdir. 

4 - Başvekil, bükiimet taraftarı 
llöfu:rJu mebuslardan mürekkeb bir. 
heyeti, bugün ögleden sonra kendisi
ni zi} rete davet etmiştir. 

Çenıberlayn 21 Mk},M Kadaz 
Harar Verecek 

1 

Larıdra, (A.A.) - Parlamentonun 
21 mayısa kadar yaptığı tatil, B. 
Chamberla.ınin istifa ' eya kabinede 
de· ik ık y pmak hususunda bir ka
ra verm · imk n da.hilıne koy -
ıı t . D g"şi k muh ak gibi 
gôrı.il t n ümet lehine 
r y 'eren bazı mu fu arların, na-
zıı 1 bir ka'çı d istirilmek şar
tile hükümete müzaheret niyetinde 
o uklan s ·yıen ktedir. 
Eğer B. Chamberl&in, kabinede bir 

d ği "k yapmayı kabul ederse, 
Yeni nazırları iııtilıabla. iktifa etmek
tense, krala kabinenin müşterek is
tifasını vermeyi tercih etmesi muh
temeldir. Çü.u.ltü bu suretle kabinede 
Cezri tadilat yapılması daha kolay 
Olacaktır. 

İşçi partisinin senelik konferansı. 
116.lı günü toplanacaktır. Ve kabine
)'e iştirak meselesinin, bu konferan
mta birinci derecede ıol oynıyaca -
iı. şüphesizdir. lşçı mebuslar, Cham
berlainin riyasetinde teşekkül edecek 
bir kabineye girmekten imtina et -
Jnektedirler. 

Chamberlainint geniş bir itimad ka 
bitıesi teşekkülüne imkan vermek 
için çekilmeye mecbur kalması muh
teınei görülüyor. Kuvvetleri istihsal 
İçin çalışılması umumen istenildiğin
den, işçi mebusların kabineye işti -
r.akleri birinci planda yer alan bir 
ıneseıe haline gelmiştir. 

f..oyd COrcun Başvekil Olması 
&t.eniyor 

Londra, 9 (A. A.) - Daily Mail 

gazetesi, dün Avam kamarasında 
irad etmiş olduğu kuvVetli, ısırıcı ve 
tesliyet wrici nutkumı medih ve sena 
ettiği B. Lloyd George'ım riyaseti 
altında yeni bir kabine teşkil edil -
mesini iltizam etmelttedir: 

Başvekil muavmi, B. Churchill o
lacak ve imparatorluğun sevkulcey -
şini tamamile kontrolü aıtuida 00.. 
lunduracaktır. Halifaks, harb kabi
nesinde ıea.ıacaırtır. Archibald Sinc
lair, hariciye, B. Anthony Eden, 
maliye Herbert Marissoıı harb le -
vazımı nazırlıklarını deruhde ede -
ceklerdir. 
Diğer -eza.retler, amele fırkasın

dan eski bahriye bir ci lordu A
lexander. il B. Duff Cooper, Amery, 
Da.lton, Grinwo d, Bevin, Sir An -
derson ve Sir Andrew Ducncan e tev
di edilecektir. 

Kral Bir Konsey Topladı 
Londra, 9 (A..A.) -Kral bu sabah 

saat 10.30 da B ıckıngham sarayında 
hususi bi kon~ey toplaıp.ştır. 

Atlee Ba!}\eluli Ziyaret Etti 
Londra, 9 (A.A.) - Atlee ve 

Gronwood 45 dakika Chamberlainin 
nezdınde kalmışlardır. Halifax ile 
ChurchiUin bu mıilakatlara iştirak 
ettikleri zannedılıyor. 

Tahmin. cclildifüne göı:e~ işçi me -
buslar, Chamberlain kabinesine işti
rak etmelerine imkan olmaılığını söy 
!emişlerdir. Başka bir şahsiyetin ri
yaseti altında teşekkül edecek bir 
kabineye iştirak meselesine gelince, 
bu hususta yarın partinin Bourne .. 
momth de yapacağı icra komitesi 
toplantısında karar verilecektir. 

Bu mesele hakkında Reuter diyor 
ki: 

!Mi mebuslara. so:rulan suallerin 
mahiyeti açıkça gösteriyor ki, Cham 
berlain, istifası halinde bütün parti
leri tatmin edecek milli bir yeni ka.. 
bine teşekkülü imkim bulıınacaksa, 
'bu iıltifaya Ama.dedir. 

liıglltere yenı en , mı -
t on kişiyi askere ahyor 

tBtır tıam/1 !~) 
- bom'ba.ıdiman t.ayyareııdiıi ds
laize. diii\irmül okhığamı neşrettiği 
bir tMtiğ - bilıdi:mai§tir.' 

lntP'*ıreıılıe 2ı.i Jılilyoa 1'i!i 8ilill 
Aiti-. AllmJol' 

Len~ 9 (A.A.) - 19 yqındaa 
k ~ k&Uı- olan et'kek1erin si
lüı: akıJla1. CJ8iın1ması ihtiıpaline 
ı.rşı ~t mıwnelesi yapılacağın& 
dair ola~ bugtin liral ta.raımdan 
l'enı bir. beyanname imzalamnıştır. 
8\ı yeni beyamıame mucibince tall>
libe:n. 9 s»rıJf silih altına alınmak< -
dıı- ki ~ da ilft, buçuk milyon asker 
Uemelltir. ~t muam~elilİ ~ 
laak ve llltldaruıa.. iltihak etmek w.e.. 
l'e:şi.mcliye. kMiu müracaat edaıleriıı 
~ illi. mi~ndan: fa&adı.r. 
~ ............... 
ı:...mma. 9f (&A,,) - lCUkfun~ 

llltmdaet dahilindeki düşman f~ 
~ lfta9ı ~ U!dtftıta1! iC. 
tllimta ıtmr ~: 

1 - Düşman memleketi ahalilrila
deıı olup da htıaud ha.rlti çıka.nlamı
hnlar hapsedilecektir. 

2 - Dllşman bit' memleketten çı
lta.Tııantar fngiltereye döndükleri za
!fian kontt'oli. til>i tutulacaklardır: 

3 - C8.awduk ve s~taj gibi va
ltıtn: hidtSeJerde, idam cezası tatbik 
ealleceıtti:r. 

. Garıb Cephesinde 
Paris, 9 (A..A.) - 9 Mayıs akşam 

tebliği: 
Oün geee, bu sabahki tebliğde de 

Söylendı -~ ÜEere, geniş bir cephe 
iit rinde p"yade harekatı olmuştur. 

man her tarafta püskürtülmüş -
tür. Gündüz Vosgeslcrin garbinde 
\'-e Wissensbourg mıntakasında her 
iki taraf topçusu faaliyette bulun -
l:nUŞtur. 

A\:am Kamarasındaki ToplaDta 
Biterken 

Lendra., 9 (A.A.) - Rauterin 
Parlamento muhabiri yazıyor: 

liUkumetin dün akşam aldığı 81 

reytik ekmtyet, ljij]rfnnett teakid e
denleriıı ihtimal~ daha 
zayıf olarak teee1ıt etmiltir. 

Ba ralftmı ilAn edilir edilmeZ, mn
halefetin ve bir JfUmn muhafaza • 
klrtamı eörpPiz' ne kanşık memmım.. 
yet tezaliUrlenııe wstte olmuştur. 

.. r.tlt'a, istif~, sesleri de işitilmiş
tir. Bir kaç dakika, salona büyük bir 
gürtfitu htktm olmuş ve nihay,et btt
ttltr muhalefet, ltep birtikt"e ııttkllme
~hitabım "isttta, edhıi2, gidiniz ar
tık,, <tiye bağmnağa; başlamıştır. 

Nazırlar, ~yn ba§ta olmak 
üzere, ka.lkaıralt yavaş )'av~ kaptya 
doğru ilerl&miflerdir. Bu esaaıda mu
halefet yeniden "gidiniz artık,, diye 
hitaplarına ba.§l&W§. başvekilin ta. -
r~liın ise ÇEmberlaym alkıtla -
mışlardir. -.. . 

Hüll&a• miihbru IJliktalda, aml-
~ ollllaWa bellllbeıı ellırı~ ...,.. 
ltafııza> etmit ol~ ·ltiülıQme • 

tin ekalliyette kalması tiıltdlrinde a
d~ olduftı vec;lftle; ım.ıbl~, hW. 
kfunetten ne yaıma1r' niyet.iırde btJılo 
lund'Utw:m 8'J'rmamıştir: BU sebeb • 
ten dolayı ha.len ~rr niJet -
Jert tiilhml~ .. ,., 

icanw• twtif ...., 
fltlJ' mufrt•ifri 

.u.mir,. g (A.h.) - Çay üzemı.. 
de ihtikis yaptığı sa.Git olan çay ı... 
yü :M'ışel Cevas tevkü edilmiş ve mil
n korunma kanununa göre mulıakıeo 
me edilmek üzere muhakemeye veril
mi§tir. 

ZttytinyaO- it'6Paç fiatlaM 
İzmir, 9 (A.A.) Zeytinyağı 

ihracatc la.r birliği zeytinyağı ib.Ng 
iiatlarında kilo başına. altl§a.F kurua. 
tenmılt yapmıştır. BU suretle ~ 
asit esaBl üaerindeır fiatlar • Vle 56 
ve 25 olarak tesbit ecliİmiş -ve bu fiat 
lar Ticaret Vekiletinia ~ an 
olunmuF,ur. 

HER SABAJa 

Kuvvetl&l'i de i9le 
'nında JBI 

Fıtgms~...,.. 
9 vekil Çemberlayn 8lkı bİl' 

ımtlhaua t.&bl tutuldu. 
Başda Cihan Harbinin muof baş

wkili Loyd Cerç buhvmıak p.rttyle 
mulıalef et: llderlert lri:ldüaet reisini 
reha\'t>tle, ataletle, cinnetle itham et
tiler. Hatta Norveç macerasında kili 
derecede azimk8.r davraınnadığmı 
ileriy.e siirerek bqvekili istifa.ya aa.. 
vet edenler bile oldo ve Norveç se
ferinhr bir muvdfal~Uk t.eli.k
ki edilebileceği açık~.a söylendi. 

Hü'ıasa A\•am Kamaraaunila, yani 
millf>t vekillerlnln hOZ111'111lda İngilis 
kabinesi No~ seferbdn hesabını 
vermeğe davet edildi ve hükfunet 
t.er dökf'rek bu hesabı verdi de •• 
Şimdi bir kere. demokrasinin Jıa.kim 

olduğu bir memleket parl&ment.-Osu. 
nun sahne olduğu şu açık ve sarih 
konuşmaşı; maske8iz' ve riyasız sual 
ve cevabı diişünelim; bir de herhangi 
bir mu1"Jlffakıyetsizliğin böyle açık 
mözıtks8 ve ~bir. sure~ ten
kid edDnletiı"ina imki.a ve ihtimal o&. 
mıyan bir tot.alit~r httkfunet meclisi
ni göz ·önüne getirelim! Böyle sıkı 
W' kaınçıb bir ida.r.e altlnda küçiiJI 

bir i ·• hatlf bir tenldd sercline 
cür'et etleceık bir mebusun yaka, pa.
ça edllerek menfalardaa menfa, bel
ki de ölfunlerdeb ölüm beğendirile
reğhıde ştiphe caiz mi'! 

Bir ta.rafta liUbe, hayat müeade
Iesine ra+,';-me• sis serbMtisillıe ve 
ttmkid hürriyethae ınuı.wl kalşı t.a
n..fb: itirm; tlmkicl ne kelime, re
jlmht lıosona gitmi~·ecek Ye zülfiyi.ra 
clolmnaeak bir çift sös. siiyleyebil
mek, ağız aqmak kimbı bad«Jlne düş
müş .• 

Belki tn~ &v.n Ktmıarssmııı 
son fıı1mGı eelle9l Alman propa
gandasına yent bir hücum vesilesi ve
:reoekttr: 7Ja1ıelr bitaraf bir memleket 
evladı ve gaııeteelsi slffatiyle işin bu 
cihetini tamik bbe düpıez. 

Bbıoe muhakkak o1Ma-bir ~Y ~ 
-. o da.devam edea·~ hil" harbe 
rağmen 8Ö& ve ~ höniyeünin. 
bu kadar kökleşmi§ olduğu bir mem
lekefüı propaganda tezvirlerinden 
yıbnıyacak kadar metin ve sağlam 
temellere ~yandığım. 

B i b liyogratya 

Avukatın kitabı 
Yazan: flOS~iW CAHiD Y Jtr.Ç"' 

D
a stanbul barosu umumi katibi 

dostum avukat Aıli Baydu 

Ozkent "Avukatın kitabı,. adile çok 
mühim ve büyük bir eser ne§retti. 
İtiraf etmelliiir ki, memleketimizd& 
avukatlığın. başlangıeı ve ilk zaman.
lardaki inkişafı hiç de bu mesleğin 
yüksekliğine ve temizliğine uygıın ol
mıyacak bir şekilde vukua gelmiş ve 
halk arasında. fena bir ha.tir& bırak
mıştır. 

Meşrutiyetten sonra, memteketin 
maddi ve manevi sahalarda. yüksel .. 
mest için gayretler sı:ırfolmnnağa 
başladıktan sonra, avukatlığın Awu.. 
palı minasile bizde de y~ 
yolunda büyük adnrrlar atılnnştır. 
İşte dostum Ali Haydar TürJn')ide 
hukuk sahasında. erıştigmriız: h ~ 
inkişafın en temiz ve ıyi önreklerm
dendir-. Daha onuh gı bir. va. 
tan gen · el birliğile · ga.yretletıi 
eayesı e meslekler.inin şe!'lff ve 
haysiyetini yükselttiler, hallm. ıtimad 
telkin ettiler. Al' Haydar ÖZkent ile 
dostıugumuz meslek haNatı icabı 
kendisıle vukua gelen muarefeden 
sonra başlar. O, meslek hayatına gi
rerken daha ilk adımlarında kendisi 
ne namus ··e ciddi) eti ile iyi bir şon
ret yapmagc baŞlamıştı. Onunla 
mşınca, duymuş olduğum iyi .,.e e
rin hakikate tevafu ett ğini k di 
müşahedelerımle t dır m İşte 
işlerinde ban tel in e gr 
yet ve hürmet esaslı bir d ugnn 
temelini teŞlfil etti. Bu rabıta bence 
pek muazzez ve kıymetlidir. Çil kü 
tesadttft bir ahbe.blıga; ıst nad etmi
yerek halrikt bir m yete ve temiz 
bir ahlaka mTŞI hissedilen muhab
bet ve ineizabın mahsulü b~lunuyar. 

Ali Bay.dar- Öi:kent her günküı i.,. 
leri arasmda, ni'eiılek aŞkının ve V&

tana hizmet ve~ tellÖn: ettiği 
vazife hisBinin sevkile eeaslı tedkik 
ve tetebbülere de v kit b uyor. U
ımn bir gayret 'Ve ltimm tin mahsu._ 
lü oldqgu s ece f ı risti ı okumak .. 
1a bile gbR Çarpan bu. ser ancak 
böyle yliluıek bir 8 ik ~bililıı. 

konuşma yaparak onlara uzun ve 
fÜDUlllÜ bir. t.ecrübeııia ameli bilgi
lerini derllel'mi ımı•nmı 1lir liBan ile 
anlatmıştır. 

Kısac:a hulasa edilen bu münde -
recat, eB8I" okunduğu zam.an gittik· 
çe yükseldiğimiz bir tepeden uzak
taki ufltun daiına genişlemesi gibi 
bir tesır. ~or. Fakat vtdlufumum. 
sadece arttırmıyor.; a.yni zamaıı 

da dBriıılqtiriyor. Avukat Ali Hay
dar t;)zJıen~in en: büytik hUBUSiyet.
lerinden biri Uiznmsuz izahlara, tek.
rarı&ra dlipremesi, can sıkılmamıwı 
'ft meslekten olmıya:nlar için çetin 
görünecek bdı1sleri bile tatlı sohbe
ti gıbi cazıb bir tarma teşrih etmesi .. 
dir. Böyle oldUğıı halde büyük kıta;. 
dalli 1ıitabın sekiz yüz sa ~ gec
mi o ugu d · "inülecek olursa bu 
uglırda. ne ar emek vermi§ oıcıu.. 
ğu teslim edilir. 

:ım.iıtehıasswı olmadı - için, yanlı 
bir ~y sôyl korkuyorsam da 
di ki 'isime ve 1slam dünya
smda awkatlığuı. mazisine dair ver
di malwmı; zaıinedenm, simdiye 
kadar ayrı ayn mehazlann sinesinde 
uykuda ve bizlerce meçhul bir halde 
iken dolJtt.nnun himnıetile bugün he-
pim· ·n · · , de edebileeeğmıiz bir 
şekle gipni~tir. 

Onun i ın eser avukatları ve 
blhassa hukuk tahsil eden genç
len aliı.kad t a· kad::ı.r modern 
sosyetenin en lüzupılu mekanizm.ala
rmdan iri h 'ne- gelm olan mı mü

w ...... .A•uda esaslı fikir edinmek 
münevverlere faydalı 

bir mahi t a tır. 
~ kita.blar vardır ki okunur, fa-

. kat insw:ıı d yur.maz. Bu öyle değil. 

AJalDmum delllıOkraük. ...,Hrst;;. 

lerin ve alelhusus ~ Sllhet • 

Her bahsi sizı sıkmadan alıp netice.
ye ve nihayde :kadar g.ctiriyor ve 
sizi hakkile tenvir etm.i4 ve avukat• 
lığın her safhası hakkında. ma.:ı.uma:t 
sahibi olmuş biı:. halde bırakıyor. 

Memleketimiz iç,in bu bir ana kitab 
olacak. uzun milddet elden düşmiye
cektir. On n bu. eserini al nen teb
rik ederken duyduğum. bahtiyaı-lık 
hem bir husust d tumun mu affa-~ H vd bu en takib 

etmiş Ôl~~gtri~~rmmım-na*'~-t ..JA~ gllp~lp-pk fırggbpı bıılmak-
yaza biirrlyettnde, memleket umuru
na taaUôk eden i§lenleki mö86et ve 
gıllıgış81Z' münakaşa serbestisinde 
~ ... geıoek-•• 

A. <JBM'ALBDD1N 8:ARA<10GW 

Numç~e ~-
zmttnr Beyanatı 

Paris, 9 (A..A.) -Narvik civarın
da hueklt müttefikler lehine cere-· 
yan etmekJe beraber eorr der.ece.~ 
te ilerlemektedir. Y.eııiden yapılan 

mtlt:ead.dit ihraç hareketleri,. mtitte • 
fiklerin Nanik etrafındalEi mevouııi
lannı art.mışbr. 

Almanlar nefsi Narvik istikame
tinde değil şehrin · şark istikame
tinde demir yolu boywıca. geri ~
mektedir. 

Namsos mıntakaıwıda, Almanlar, 
nefsi Namsosdan pek f8.zla ileri git
miş değillerdir. Bu ileri hareketi için 
istifade ettikleri yol soıı derece sarp. 
ve tek bir yoldan ibarettir. Cok şid
detli harekat icra eden Norveç. Dllif -
:rezeleri, bu ileri hareketi pek ~ 
tirmektedir. 
~ SillUt: ... , t • 

StoldiotSı 9' f.tl. A..) - Bd:ri~ 
JIMlft"et1 Stnlil&in talna ıida1arDDJıı 
harici knumlann-. İımJ!l ka>asulan
mtr ırmyrrlınrdığmı bftd'lrınekie ve bu 
tedbirin, memleketin bitaraflıj,uıın 
W.wemıt tumr için: aluıdlğını k.-. 
~~ 
~· liı"8:11-t B'eyanllUıt 
~9 (A..&) -B. ~paef.6-.. 

cileJe bıeyrmatta balunara.k. Lonck1t. 
ve Parie ~ ve aakert makamat 
ile göni§lnele yaprll§ ve bu gör.ii(t
meler esnumda kerldisine: İngiltere 
ve FranS& hWrfunetler.infı:ı müttefik: ... 
lerln kU'\rt'etleri ile Norvet;- kuvvetl~
rinin mesai birliklerini ta.kv ye icin 
ellerinden ~leni ya:paeaklan hak -
ltında teminat ':erilmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Mumaileyh, Norveç batbinin. u
mumt harbin bir cUn olduğunu '9 
şimdi klmaııyanm., kendi hududlirı" 

haricine çıimn oTmasme. binaen :ı.. 
mmete m.ah • jtınu. ilave 
etmistir. 

tiği birk tan i eri geli or hem memleketi 
Avukatı gm lüzum e ga.yesıni, mes- irfanının esaslı b'r lt zanca ·nail ol
leğe yapılan iftiraları tedkill ettik.. doğunu mü.şalı de etme ten tevellüd 
ten sonra, Türk, Jlr.amDZ; .A.lmanr eyliyor. 
İngiliz, Faşist l~a, ~ RUS; 
Birleşik Am8rilla ~hkldhııın ta. 
rihlerini ya.zımf; soma meıiıleketi .. 
mm.re- awkat olmak yollamıı i2ah 
eylemiş, awlmtbgın hak ve V'aZÜe
leriiri anlabmf, kadıır Pllka.t bahsine 
temalı eylem:iş-. baro ile- mewgol of • 
muş vw genç a~ "gizli,, mr 

.................. ~bat ...... ,._,.a~f--•dNIM0_..mm--. 

B-. Koht, sözüne şsı rıuetle ~ 
et.rni.ş*-; 

lıleılelenin.. bil eaf!ıe=, en mükiıil 
•fhaeı '9e ~ J\lmanyaya lia
§1 kazanılacak bir zaW, .A.lmallyaya 
ka.r3J umumi bir zafer )IQzanma,ı 

kola.ylalttııacaktır.. 

B. Iioht, Dal haAedtN"mn. N-erveçır 
.te bulunmakta. w. koıd.plomatlğm 

1 No~ hükôm8tiııi takib edebillııiJ 
oldujıuıu. te3fid etmiştir. 

Mumaile~ Norveç ku.vvetlsi 
miktarının takriben alU fırkadan. 
ibaret ve şj•aldelü wkaııın tanaa. -
mile el. ~memitı • AaWe. ~ -
joou. ~ets•iftit. 

Ndloee ~ i:iıf8llİ' lllesl!fle -
aiAdln ~ muıne.~ hüiff • 
meün. ialdcm. lWftUD lıldlmlert a. 
mış Ye lmr w ldO ~ aıi.kıt.-
aa: buğcfay stoklan vücude getiıtmiş 
olduğunu' söylemiştir. 

!!Utimet, şimait ~ ... arllfa!

da. lldilmkaiiılln tlelti8i. ılflR' im ~eY -
milJtiır... ~ büldiaudli)-:&aptere -

m.ı -- ... .mühimmat 98ltnı aı -
makta 'M bı qolrl ~ tiaaıı~ ~ 
mÜClrii emw.e- amade. buMılUlllilıktadtr.. 
B.. Kab.G, ilwÇn b. leF -
ketmesinı Norve 
okluiunu yen· t -y 

Non t> .&omanda.ı ~ nuı TelJü!llı 

Helsınki 9 (A A ) - Norveç b* 
kum nd ğı aş dakı te iği neş;

retmıştır: Kıt atımız, dun ışgal et -
tikleri m ' e yerleşm"stır. Nam-r 
sos nnntakaslnd , b r kfü;:ıik Alınan 

kıtası me.Ie doğru ilerlemektedir. 
BU bir &teü Jntadır ve 'leri hare -

lietlıda çek aheste. ya giill' 
termekt.edir. ·~arasına. bir 
kaç miı deme vukua gelı:ni§tir. 

-----91114l'«---

Maa•olinin;n ma
nalı •a%leri 

{1üı§ tamfi 1 indtt:e) 
imparatorhığuııun ve ordu. gününün 
yıldönümüııü lmtlamıştır . 

Bütfuı. memlekette askeri. merasim 
yapılmı§tır. Roma.da.. Mussolini im
paratorluk birinci mareşal ünifor
masını labis olan.k, ~ askerin 
mezarı &Wıde; Izlabeii İqarıya ve 
.Alnavutluk harbieriııe- iştirak. eden 
aüerlere madaılya. vermiştir. 

Bu =ünaoohtle Faşjst nuabuatı, 

İtıUJılın oma.unun askeri meztyetie
rinr <Svıueint vv OQlbnam bUyü.k 

~ "rdljt. imtihaıılam 
:kibya, Somd - liabeŞ harellatıl '.\18 

İeJl&Ya Jmr.biae ~ Arnavutııım 

.. dfye- zfttttetmeltefftP: ~ -
Jer, Jtmni senedml'8ı1i HalölatMı 
harbeden yegane ordunun İtalya ol 
duğı.ına iddia etmekte ve oNu. hazır
lı§+w pı:ek malzeme gerek m.aııe\ti
yat cihetindu en. yüksek. dereeeye 
~!' B\ılunduğunu söylemeJrp.. 
tetiıir. 

tur l 
28 55, kabukhı ndıkl r natu
rel 15 87, sh ri krible 17 30, tombul 

mmlldlılthnlW mtlh1m bir ~erdi 
ele, mekkj 1 !•bJn muhtaç olduğu.. 
muz evsafta gençler yetiştinmıeıne-

sldlr. Sonun en büyük JDisa.lhW*'aat 
rztt•ıı•elerı.ıte M' 1 llbtu.Mllaieke
tllbliııı 1lir çi_. manldie•k Jilllkın 
}ltizde doksanı kö:\1i. yani çif~idir. 
:a..ıa. mukabil- --*kett.e pratik zi
~ yeüştiM, - mü~ ,·ar! 
Mekteplerde ziraat derslerine ne 
lmdı!r ehemmiyet verlllyor! E ·cl!ın 
mukayese edecek olmsalt me•:CU&1 

ziraat müesseselerhüıa ve mektepler
de talebelere verDea ziraat bilgilen. 
il.İn ihtiyaca kat'iyen teküül etmiye
cek kada.r noksan okluğn ~k açıl( 
bir surette göriilür. 

Bunun !!lebebİ9 bi~marü sis
temimiziu ınena!eketia ha.Jaiula ve 
bakik" ihti açblnna twehit etmek -

tea ~ ınıak olmaenlar. 1111 aretle 
hir ~ brauşlardaı - illi btmların 

'başinda ziraat 'e sanayr sahalan 
gelir - 14' bHew gençle.re şiildetle ihti
ywwww o1daJlu 11.ıde bmaa mukabil 
bir-~ ~ IDJb& • yaramı
yn gent,he :mal k: llulamıyonrı. 

Mt'!kteoplf.r"miz yani om !Mktepln, 
liseler 'e iini \et-siteler sadece bir me
mur smtf1 )et1sUrmekle meşgul bu
hımnaltta.dırlar. Her nevi memur 
kadrosu da dolup taştığından binbir 
emPJde ~ etiS('n 'e senelerce mektep
lerde olrnyan bir ~k ge11~ler ortada 
işsiz "8.Zl~ ette, ~ ahut okodulttariy)e 
hJç bir nniflasebett olnuyaıı işrenle 

s"irlin p durmal tadirlar. 

Felsefeden mezun olduğu halde 
bir orta mektepte tabii) e muallim -
Uğl yapan, hulmtrtan mezun oldoia 
halde bir mfmann plinlarmı kopya 
etin 'de hayatmi kaza.nan ve gene ü
nivcnütı •den memn olduğu lialde iş.. 

siz dola~n. otuz 1arfc llralık bir İ§ 
bnlabllinek ~hı ilttnms ve tevassut 
arayan gençler tamyormn. 

Bu, lıazin bir ı;;el'dir. 

Bir gencin ünivemitede• me'L'Oll 
olabilmesi i~in asgari on ~ !Nne o
kumasl, kafa patlatması Jiıpmdır. 

bu ezici ve yıpntun :mesaiden sonra 
bizim mt>.mleket gibi miıaevver ge~ 

lere fc\ kalade ihti;\ aıaı •laa Wr yer-
~ ~ .,.nısinc ia haılemamw• _elbette 

hazin bir şey • 113di9e:nin bir cep
hesi böyle- iken. diğer ı.nftaıı bir 
~ sana.yi müeMeSeleri elin.ten İf 
gelilT, ınaldn8 ve tekDildıMt aa1aı- .. 
dam bal~~ 

Nika)ıet ~ An t11em -.cek nıe
todik bir ('..a.hşma. lle. elde-ed.lhek bir 
bilgi De her Türk geaeiidlt :muvaffak 
olma81 Dlblt ohm, lMI l§ler' içil. A vru-

padan yözleree n... maqlKrla. adam
lar getia AıeldJPxllr. 8'I l!lllluldaki ih
tiyaç her zanwddutlea bftyia:tür. Ve 
bu gidişle ınaaJesef' wmır zaman da 
tatmin edilemiyeedl&. 

Ayni şekilde ele ziraat baflsini a
lırsak çok cbdra liazfıı neticelerle 
brşdaş:ınz. B'ogtbı bir l:öyden, bir 
kasafüııd'an ~aır \"e yitttsek tahsil 
gören bir genç, o yer fçjır lta~lmq 
o~or. Çönkii' meseli C:-emtŞkeziğin 
OMuaacık köytind'en bir .ıımcf baba-
81 miılmr mölküıltt satmak oftutsa, 

ünivenltedft mezaa etllle, bu gen§ 

bir 6ha. Osmaneık ~ dönerek 
t.opnWa ""'MP' obnayı .lıatmndan 
gwJw..... tst.bnlna heııltaaıP resmi 
d&rl'C'dDde küçük Wr me111Dri.yet kap
mı)a S&W§Jll. Billaenalel'A o genç 

artık o kö~ için ft:ay6edilmll} olur. 
os.ı.- k&,O, gfJR Qı •cık kö
yü ollaıal ltaılir. 

MulM'eW._..,_. w ;ptıksett. 

cft SIP, lM --- IWlftrtWlr. 
Jlunrd' SEJt"'.ff)GLU 

o t 

2.94 e ası tızennden hesaplanmı tır .. 



,. ON K 
lla.30 Pt-ogıam \C mc 1lel{el ı t .yarı. 

1~.35 AJans 'c MeteoroloJı h bcıl ... ıı. 
Muzık Muhlclıf rkılnr {Pi.). 
1 00 'f ı{'.ı • K rı k p ~gr.:ın 

Bügün İtalyanların elinde bulunan 
18.00 Progr nı ve memleket s:ıat nynrı. 
l1Ul5 l\luzık: Solı tlt>r \ e ıncludılcı· 

{Pi.). 
18 30 Muz• H.ırır ınıızık 'c r:ızb ınd 

(Pi.). 
1!1.10 Mtıuk. 

bu ada:ların askeri kıym_eti Culcınl~r: F ılın Fcı ;m. Rcfık J- eı ,ın, 

P:ıhrı Kopu?. 
0Kuy ml ır R • ıtc l rt••n, Azı • Şc 1 

nıl•teorulııJi hu!•Prlı'rı . 
.Ana vatandan bugün kemali ta .. 

htk<>Siirle seyrettiğimız yurdunu.mm 
tarihi müdafaa kapılan bulunan ve 
sırf askeri bir emel ve gaye ile 1912 

n ınde 1talyanlnr tarafından İS· 
gal olunan 12 eski adamız, Adalat· 
clcnizi ortasımla melül ve mahzun \'0 
talihlerine küskün durmaktadırlar. 

1ta1yan "Dodecanes,. i ismi verilen 
Oniki Ada, Anadolumuzun cenubu 
garbisinde ve lıemen karsunızda A· 
dalar denizinde scrpilmi. ve eenubda 
"Rodos,, ile yukarıda şimalde Yun n 
Sısam adaları arasında grup halin· 
deki Cezairden ibar ttır. 

Bı.: adalardan her birınin tıınbi 

ı olleri ve menkıbeleri vardır. 
Bu adaların büyükleri bugiın t.a· 

ı'lr.mil • askeri d ni?. ve hava ü.sl~ıı

c ir. 
Müdafaa ve üssülharekcye clv('ri • 

lı bulunanları seneler den beri tahkim 
edılmektedir. Hattiı. bu adalardaki 
tertibat ve tesisatı gildemek için a- ır 
da ahalisi mücavir adaJnnı cebri hic-

1tod0!'; Aduaadan 

Yazan : 
ret ettirilmişti. Ve birka sened n .. ı 
beri Alman vapurlarının bu adalar·-
da harb malzem i ihrac ettiği mc· 
rakla gorülmü tiı. 

Her vatand~, dı dclerimizın hatı
ralarile, eserleril" dolu bu aziz p. r
çaları fikirlerinden ve kalblerinden 
cıkarmamalıdır. 

Bugün bu knynlıkl.mı ycrle~tiril • 
J"liş çelik namlulaıın agızları Anado· 
lumuzuıı yalçın kıyılarııı.t cevrilmi. -
tir. Bunları t_ri>ıemiyl"nler hi olmnz
t:a bilmclidirlel'. Ve b ~ adalaı !'!:d 
<dildiği zaman gi)zleriı "İn önlinde 
< nnlanmalıdırlar. 

1923 de Lozan muahedesi ınu<"ibin
c Türkiyemiz tarafrn<lan ı esmen 
ltalyaya terkedildif,'i bu tarihi h~r 
s~ne ayni günd büyiik hararetle ha
tırlamahdn 

B.ı.ınJ:ırın en baq.ındn ''I?o\1o::.,, lt 1· 
y nl re Rodi adası geltn ktediı. Ve 
J!odostan başlıyarnk yukarı doğnı 

12 adamızı ask i, coğrafi vaziyeti"· 
ıile saymağa ve taıife başlıyalım: 

1 - Rodos adası • Rhndes, 
2 - Kaı pathos • K.ısos, 
3 - Harki, 

- Tilos. 
5 - Somb kı • Simi, 
6 Nisiros, 
7 - Kos - Istmıkoy, 

8 - Kalimnos, 
!) Seros, 

10 - Lip:->OS, 
J1 - Patmos 
12 - .A tip le..," 
Lozan muahed sinden sonra Kas

tPlorizo Yunan adası da bu adalaı a 
ilhak cdilmiRtir. 

Bu adalardan yeg8ne tavsife ve e
hemmiy,•te . a~ rn "Rodos,, adaRıdır. 
Evvelce Cezan B.ıhıisefıd vilayeti -
mizin merkezi, bugün İtalyanla1111 
müstahkem mevkii rjndcn olan ,.e 

rkta birinci deı ecede "Base - na· 
\•alt-,.• vazifesini gi>ren "Rodos., ada· 
sındakj Rodos şehri idi. Şehir. cczi· 

1.-

•• 
Bahri Ozdeniz· 

renin şun.ali şarki sahilinde yamaç
ta kurulmu tu. Bade 1talyaDlarca i
mar ve intizamına son derece itina 
aosterılerek bit seyyah şehri ve Y· 
(ıyr mahalli haline getirilmiştir. 

• yyahlaı buraya gül adası "L'.ile· 
des-roRes,, dahi ıierlet. Çünkü mart
ta.1 tesdni. uniy~ kadar bir bahar 
hu •ab ya ·anır \'e muattar bir hava 
teneffüs edilir. 

Akdeni'l.in çok eskı medeniyctılc 

alakadar olan "Rodo ,, adasının mcv
f'imınıle iklimının letafc.tfodcn blrcok 
'" \'l upahlar ve Mısırlılar ilh. hafUl.-
1 ten ikamet edAr)cı·. Hıhtım boyun
c oHri bınnlaı. y nı biıyüi oteli r 
"Le grand Hotel cles Roses,, ve "Ql-

sino dellc Rm: ,, ve sinema ve t.iyat
rolaı, illı .. binaların 'l' . elırin etrafı 
parklarla, bağ ve bahrelerle müz y
yendir. "Galıtcn,. knplwuları, su is
tıı yonları, plii.jl:ırı; dağları W! dağ 

otcllcıi \'C panoraması son d rece 
cazıbdir. Ve dag yoluna merlceblerl 
seyahat pek ho tur. 

Tenniı- • courts; Golf - links oyun 
\'e spoı mahall ri ve endaht poligonu 
muntazamdıı . • okaklrıı:ı asfalt ve 
elektrikl,.. t nviı• edilmistit'. 

"Rodos,, adası 50 kilometre tül ve 
15 kılı•mı•tre arzn malıktir. Diğer a
dalar. kayalık ve yüksek rakımlı le· 
p !erden ibarettiı·. 

• 
1isbeten büyiik olan lslanköy-Ko 

ndnsı: bu adanın d,ı ıo ~ilometre 
tlıl ve vasati S kilometre 3.17.ı '\'ar
dıı. Burada arazi mahsuldardır. ~te
ra lau çoktur. Kat puz, kuru üzüm, 
lınl•)D, portakal mebz.111'1ur. 

Biı ıleııiz feneri 'aı dır. Adanın 

CPııub kı mında bİı' kalesi vardır. 
"lt;hınki;y,, de kilim, halı te?.gah-

li 11111111il111111111111111111111111111111llllfllfirı 11111111f'11 fi"'111111111111111111ti1111111111111rı1111111 1111111111 t 
Fılhakika biı az ötede bir köylii 

d la ıyoı du. Adamnı yanına giderek 
bu mezarlarla kımin m gul olduğu
nu soı du laı. l\üylü Selim Beyi tanı
dıgıııı go:stcr en bir gülü le ccvab 
\erdı: 

- B ~,.foudi. benim e\'jm, tarlam 
cn·ardadır. MPrl.ıum l•'ikı i beyi el" 
lyı tanırım... Çok ıyiliğim d ôı -
mu ttim. Jht.ivaı kbal hanımın ohi· ı 
münd n sonı a Penh:uı lıanw bııı a 
ya geldi. Beni biliyordu. Geldi, lxtna 
bir mikdar pam vcı·di. Buna mukabil 
de bu mezarlar bak cak ve ar.asıı-a 
çiçek koyaraktmı. lştc bumuı iciu 
bahçemin biı k~ inde çi · de ye
tiştiriyorum. Heı sene bana bu · 
j iıı bır mikdaı pnın gönderiyor. J~
hrnden geldiği krııhu· da uğraşıyorum 
dedi. •Hm B ·y: 

- J..::vel göriiyoıunı, iyi calısnıı -
sm, cliye cevab vervi... Fakat Ped
h n h nı n o zam ndanheıi bir d&
lııt buı tlan. • ldi mi? • 

- .Hayır, gelmedi. .. Paramı hır se
nehk olmak üz ·ı e banka vasıtasıle 
gonderıyor. B ıı de Buı saya indikçe 
bu parayı alıyorııın. 

- Doğrusu pratik bir şey ... İyi 
dü iinülmii ... Fakat, Fikri Beyın 

kızı, s ninlc goı'ilstıiktcıı sonra hır 
iki gün k hnadı mt buı-alarda? 

- Zann mı)oı'\.lu1 ..• Bir ot.omohil 
ile geldı \'t! biı saat soıua da hare
ket elti.., Hatüi buı da yeme bi.le 
yemedi... A('e)c h varnu gibi bir t..a
Vll' gösteı iyordu. 

:;; hm &y sakin bir eöle: 
- rı.;,·tıt, kendi i•ıj bekliyordum, d 

di. Şimdi h. tırlıyorum. Beni beklet· 
mck btemediğinl söylcmi1'ti o .za • 
manlal'. 

l~öylüyü daha fazla nıali'ımat ala
nı dan bırakıp ayı ıl<lılar. 

Selim Bey Veysiye dönerek : 
:_ Haydi şimdi Bursa.ya gidip 

bani<aya soralım. Müdür iyi bit' ~ 
nıdığllft<lll'.. dedi. 

l muınj Bir Göriiııfr·· 

ları ve siingcr saydı faaliyeti mev
cJddur,, 

"Carpathos,, adası da "Scaı'P:tnto., 

JV.45 Memlcl·ct ul n::oı r, ıı j,ı11s ve 
20.011 Muzık :Nış.•lıurck fa lı. 

Çalanlar. Fahri Koı>UZ Ce\ det Gn lıır, 
Hayrı Tuıner, Zuhtu B .. rdnk<ı 'IU, CelGl 
Tokse l\tu wfiı Ç ı;lar 

20.30 K nUı>-m:ı (Mılti k:ıhram.mtik 

n cnkıbelerl). 
20.4:i tuzık: s~z e: ~rleri ve munfrı id 

hı~ nıu. 
21.10 Konl.l§rn:ı (Sıhhat .:ıatı). 

21 311 l\luzık Kuçuk orkestra ( cf· ~c
cıb Akın). 

23 25/23.30 Y ıı ınki pr ıgr:ım \ c ka· 

P n~. 

Acıklı bir ölüm ·-
ı3oğazi<'i lıı:;esin· 

den mezun, Tıp 

Fakültesi 5 inci sı
nıf tal •besinden 
Gemlikli Ali C ·mil 
Çipa, çarşamba 

günü Cerrahpaşa 
haı:;taneı:;inde öl
mü~tüı. Bugun 
Bey::.zıt camiinde 
öglc namazı kılın· 
uıktan sonra hl'• 

li Ct'tnil kadaşlrm tar fın· 
dasının eski 1smidır. ''Rodos,, ad • ~ 

sıle Ca.ndie arasındadır. Bu ada ela 
iHrt ka:>c-ıbadan ibarettir. Alialiı:ıi ba· 
lıkçıhk ve süngercilikle iştigal cder
leı·. 

ci&n mera im ~·apılarak Topkapı mc 
zarlığına gömiılccektir. 

1\alimnos ~ Calymnıı adas~ da "ls
Lanköy,, adasının üstündedıt. Bura
nın balı meşhurdur. 

"Rodos,, kalesinin Kanuni Sultan 
• Uleyman devı inde 1521 larihinde 
muha~aı nsı c nasında mücta faası 
J> k meşhurdur. 

Eskı Rodosun tal'ıhi kale ''e surla· 
n olduğu gibi muhafaza edilmekte
dir. Rodos şövalyeleri devrine ai<l 
ı Ut unlar ve heykeller V3fdı r, 

"Rodos,, un hu~ünkü nnidıt lıuı 

tertibatı - J'.\lcı can lepe,, denilen 
miirtefi mevkide mü~sscst.ir Bm·:un 

dn ile ".Marm rıs,, arasındaki de • 
niz geçidın de hiikun va?.iyettedir. 

"Eski Rodos,. şehrinin .. Kale içi,, 
tabir edilen kısmının dört mcdhnli 
knpısı vaı·dır. 

l - Eğri k:ıpı, 
2 - Damla kapı, 
3 - Kızıl kapı, 

4 - İtalyanlrıı· tarafından 
"Mussolini,, kapısıdır. 

ncıfan 

Rodosun meşhur camilerind 'n ka· 
le ıçinde Jmm etiinü mahalJ inde; 

1 - Sül ymaniye camii, 
2 - Değirmen cinünde lbrahim 

Pasa camii, 
3 - Murad Reıs camii, 
4 - Uzun yolda Kandoıi camii 

"ely vim yol acılınası dolayısilt•,, kal
dırılmaktadır. 

"Rodos,, ndasıııın iiç limanı vardır. 
Bırnl:ırm ikısi küçüktür. Su keı;im 

leri büyük vapurlara müı:.-aıd değil· 

dır. Yalnız ''Orta liman,, müsaiddir. 
Ru da :;ımali şarki rüzgirlanna ma
ı uz bulun11yordu. Lfı kin ltalyanlaı ca 
b\ı mahır.ur oalgakıranla i7.ah• edil -
nıi~lir. 

Lim~mm medhalinde surlar ara.sın-

Kederli ailesine ve arkad~larına 

taziy l rımizt sunarız. 

•• • 
Acıkh bir ölüm 

Cerrahpa~a hastahanesinin rıcıl

dığı tarihdenberı hfistn haıwnin da ~ 
'hiliye mülehaı-;sıslığını ıfo eden Dr. 
Neş'el Şükrü Oııer vefat etmiRtiı· .. 

Cenazesi bugün ~mat 11 <lf' Cer • 
rahpaga hastahanesinden kaldmla .. 
rak namazı Aksaray Valde camiiııdt• 
kılınacıı k ,.e MPı·kczefendidcki m3.k
bercsine d fııec1ilecektiı. Vasiyctı 

mucibıııce l;ıcPk göndenlnıeruesı ı ıoa 

olunur. ··············-·· ·····-·······-·· ...... da güzel kulelcı \'ardır. Ayrıca acl • 
nm deniz feneri mevcuddur. 

147" tarihinde Pabh Sulun • ı ·1ı • 
med bu adayı feth için uğru. 1111SAA 

dn muvaffak olnınamıştı. 
Ru adanın zablı 1522 larihind i· 

kııı~i Kanuni Süleymaırn nnı;ıb ol -
mu "tu. Maalesef "Rodos adası .. ha
lihazırda İtalyan "Dodecanes,, - On -
füi Adanın askeri mahiyetle müs • 
1 alıkem en büyük ada.~ıdır. İlalyaq • 
lar bu adaya cok ehemmiyet \'erıni • 
'er ve pek çok nıasra flar yapaı ak 
tal1kim etmı~lcrdil' . .Mahfuz limanın
da lıarb filoları barııunaktadır. 

Y u altı sığınaklaıı, cebhanelikl r 
ntayiat - benzin Ye mazot tankları, 1 
dağlar ve yamaçlar oyulmak suı eli 
le yapılmıştu·. 

Askeri kı~lalar, hn\•a sclerlt>ıi iı.;ııı 

tayyare mcyda rıı, tcl~iz istaı;yonu, 

mlidafaa tertibatı, hava dafi töplan 
ve projcktörl ri cok kuvwtlidir. 

Bununla berabeı ad.a.larıla mik -
ela rı biı·kac; yüz bine ti ahı balığ ola -
~:ık aı::kcı tahşidatr taaı nız bakı • 
mından hicbir ınaksad \ e muntffn. 
kiyeli temin l'denıez ... 

Veysi. buıada da lııkiıı;.aıı hayale - Evl.-l. Bcu de hıcbır noktayı ka-
uğrndı. Mı..idüı, İslanbuldaki şuh • çırmak. ihmal etmek i.sluuıycıı u:u. 
lennden bir t:miı aldığını ve burada Bununla i>eiaber Veysi oldukc.;a dü-
yazıh bir dıe bulunmadığını "y~ :.:ünceli dın·u)'Olılu. Öğleden sem 
k•dı. Herhalde, bir kim: l..tanbula çiftlikten ayrıhp tstanbııla dönmt·ğ~ ' 
g •lip. adrn.srnı verme<kn bu mezaı· karar verdiğini ı-;öyleyince Selim ~y 
tanzimi i'i için bir mıkdar para yatw. buraya birkw.c. giin dinlenmek i~in 
mı olmalıydı. t geldiğini hatırlatmak isteme<li. BUa· 
Sokağa çıktıkları 7.aman , heı ıki- kiı:;, Veyı..inin, ani hareketini muhik 

si de biribinniıı yüzlerine baktılar. göst rmek için ilcıi silrdüğii sı>bcple- 1 
ri kabul ediyor mus gibi görünerek, 

Veysi susuyordu. ,. 'ihayet, aradaki 
• iikutu yine Selim Bey boldu : • yeğenini Bursayn kadaı gölürdü: 

- Beni de vaziyetten haberdar 
- Şimtlı bu· de tstanbuldaki qube" edin. dedi. Ben dı., l'erinan hakkında 

ye uğramak lazım. Orada belki b.ir ip Het hangi biı şekilde o~a da h:ı • 

ucu bulabılir'sin .. Bir kelime bizi a- ber almak için uğı a.--acağım. 
radığınıız y-0la sevkedebilir. Basan Ayni günün >akşamı, Veysi 16!.w -
teeadüf• '1enilen ~yi harekete ge - bukla Abmed Beyle telclonda kollU§· 
çirmek i in fazla öir şey i~ w. Elde cWğı ınahimatı bildirerek 

Yazan : SAİBE ORS 

· Alman terb iyesi 
bir hafiye 

- 8-
zavallı kızımı 
yapmıştı 

1 ~--~~----~~~-

Rektör Rtivt•n;ıtnınk bund:ın bah-
~ederken benim de, Almanlar gibi: 
"Gross - at1ig harikulade .. dememi 
bekliyordu. (ı'akat. iimparatoı u :ıl ·
k;şlamak aklıma gelmedi. Ye tarihcı" 
liğim, bana s{iylenmiyecek :;eyi söy
letlirdi: 

- Mademki Poloııyanın mevcudi • 
yeli bu knd:.tı elzem.miş, onu vaktile 
pa.rçalamak kabahat olmuş. 

Polonyayı pan:alıyan; Almaııy:ı, 

Rusya ve A\•ust11rya ıdi. 

Artık rektör başka bir ~;ual sorma
dt, fakat bana fena numara verdi
~i de muhakkaktı. 

Meclisiınıze biı setisizlik geldi. Mn
~anın öbür ucunda Suad öksiirdü. 
Yüreğim sızl dı .. ttirkçe: 

- Vah yavrum, dedim, ne kadar 
öksürüycmmn .. 

Ve almanca: 
- Mutlaka bu çocugu bir hekime 

göstcnneliyim .. 
Rektör b~men atıldı \'e: 
- O kolay, dedi, burada bizim pek 

iyi bir ·hekimimiz vaı'. Ne ,·akil is -
leı·!'leniz cr.ığırtınz. 

- Hayır·, dedim, çocuğu hl·kiıne 

gö. terdikten sonra Kolonyada biı· 

profesöre gfö;terıneyi t~r·cih e<le· 
rim. Bu den•ce zayıflıktan ciddi bir 
. ey çıkmak ihtimali vardır. Bana öir 
profesör tavsiy edebilir misiniz? .• 

O anda l'ektörün yüzü değiı-:ıti. Bu· 
sayttekı hekim{>, istediğini söylctti
rebilirdi. ve sonradan i:-;itliğimc giirc 
de Burşayt halkı rektörden c·ok kor· 
kuyormuş. fo"'akııt tanımadığı bır hc
kımle ıs değışıyordu . 

- Hayıı, kımseyi tanımıyoı um .. 
tlıye kıt>a biı· t:evabla lafı keslı, fakat, 
canı sıkılmis olduğu anl:ı~lılı . 

Öteden, bay,ın rekt,jniıı annlltii 
seslendi: 

- Profcsdr ~loıitz gayet ıyi bır 
doktordur, ona gıtmcııı~ı tansiy' e
derım, dcdı. 

- Ah! Çok tc~kkur edı•l'inı ha
yan. dedim kadıncagı:1.:ı. 

.c;uadı ontt ı ·ır"'rünl.. • 
\'akıt g cıni~li. RektOı ,.,. aıl<:sıl"' 

\•cdalastık \'C otelim g ·ldım. 

* * 
işte o gii11den itibaren ı "'kHw H.ii-

venştrunk çocuklarını geıi alacagı

ma arlık aklı yatt..ığı i<;in benden lıc 
sene kueak dolusu paı·a aldığına t('

şekkür ohu ak oyle bir oyun hazırla
dı Jci, olur . cıylerd~ı dt>ğıldi. lki kü
rcğimlıı oı tasına bir. mçak sapla mıs 
olaydı bana, bundu.ıı %iyatle fenalık 

edemezdi. Hastalık bilmiyen \'Ü ·u
<liim, o darbe altında çöktü, aylnı ca J 
ôlümle miic, dele eltim\'(' yıllnrNı he 
1'iın elinde k ldım. Ölmı>diın amma 
eski sılıhatım verine gclmroı. HnsUı
lanınca c;ocukla1 ım ortaua kaldıl.u. 

Gönfü<Yı..im hakaı·etıer·c \'l' ()ckliğmı 

ıskenceleı c cocuklaıım scbeb. ve bıı 
tan(.,~i hele, kasten, bile bilı· ~t'beh 

diye, içimdcıki sefkal küı kndi. 
Almanyaya yı>deşmek fikı ile gıt

• iğim için, elımdeki ııaı ayı mru·ka 
tahvil etmj tırı1. Hastalığım esmıınn

da marklar dtiştü param battı . 

V clha...;ıl. Almanla S\'yaha Lfoı heni 
bir kaHırga gibi, yen.ieıı yen' çaı ptı, 
)tıvarladı, kuhınıu kaııadımı kınlı ve 

yarı ölü hahnd •bıraktı ... Bu d , Bs~ 
rektö1· Rovc~trunk'un iyiliğındCAI 
haşk:ı bir şeyini görme liği bir 'l'iı~ 
kndıncağızından intikam almak ıs • 
tcdiği için! .. 

RekWr ün intikam plünı p k basıt: 
ti: her yaptığımı, ve heı· söylediğınU 
tane laıw ona haber verm le için. yıı• 
nımn hir hafiye koymuştu .. ve o h • 
fiye kendi kl?.lm FeridP imis. nıuııı. 
tabii ben bilmiyordum ... 

Bu deı ece alcakl k giıc tııın'" ııl' 
edilir. Ve utRnaı"tJk d:.. ya7.ıyoıurı1 .. 

amma nvni z.ııu:ında ela bilin<:CclC 
scyh~rde~ı<..lir· bu. Çocukl.u df'l teli 
~oııı a yanımu gelip odamcl.ı oyııııt· 
lru'dı. \'c berı cic sokmmad:ın, ı ktO" 
re, bol bol sayıp sövcı<lim. D[)la\ • 
le de tekmil Almanlara: 

"- Hay hain h ı i f hay!.. Ço u,., ı· 
• d• 

mu ac bırnkıp h:ır:ıb etti lı:ı!.. Şın1 
ıle hekimlere ko malıyım!. Allahlil11 

bulsun in. ali h ! .. Biı iktu dığı p 1 • 

!arı yemeden gt·b ·rsin !.. lcğ('ı J\1' 
manlar b 'iyl • imiş, ha? .. V. h za,11Il1 

ben, hayrnn gıbi bıınl.ua inandınt 0 

c ocuklarırnı elleı ıııe teslim cttın1!" 
Yt>lılimesin kiıfirll~ı·! .. ln8allah nıll • 
harelwyi kaybederler'. .. Yezit ınll' 

rntorları gebpr:-;e de alem rnhnt et • 
~se ! .. Başımıza bir muhaı·ebcdıı ~ 

kardılar. Çoluğumuzu c;ocuğuıııtı~ 
ı çlıktan öldüriivorhır; a.-:k rcıkl ti -

. -miz koleraita:n. veb:ıdan, humın di 
kırılıp gidiyor! .. Allah h~rifin 'iı 1

, 

nünü yer yiiıündeıı kaldırsa da net 
ke; de rahat etse! ..... \'e iHi.ahır ~o)' 
lenip duruvorduru. 

Ve baza~ı da aklımdan gcçı) uıifı.ı' 
- isabet ki, şu hel'ifler tiıı kçC) 

nnlamıy,ıı·llt r . diyordnm. Eğ·r SÖ)' 

1edikleriıni işit.selt.>r beni kt11 suna c1ı· 
7<'t'1erdi. Onu da biliyorduııı. 

Meğer. siıyledıklel'İınin bıı tı:ı.ııc • 
ni kacmna<l:.ın. diisüı ınedcn. uııııl 
maıla~. l<'f'ride göturUp rektöre te~: 
rar e<livoı muş. Aracfa ilıivelPı d 0 

- r Jıı. fuk:ı t on lan ı ektüı uydın du ııı1 

Jıedtyo~ um. 

tım. 

' *. 
cflt' n Ko!oııy:ıyu I" 

Gıyecek ş yl "ıi kalmamu;tı: ÇO ~ 
• apları paı ça parçıı ıdi, aynk kabıl9 

vırtık ve f?eıidc hala benim yrptıı" 
~ığım' clbıs leri gıyiyordu. AınP19 
tabii uzatmışlar ve geniıılctnıı.şle~ 
~uada d,ı, bır el"klriklı 'ren a\ırı 
ı1iye söz v~r:mışüm. 

O vakit Almaııyadn öyle bir ) ~ 
hık vaı<lı kı, bir au;ın kumaı. alı11 

>cin, polisden vesika istenılcce1<ti 
Fm'z cıl lim kı, cocuğuııuzn co~t. 

nlaı:a kımıız: Elinize eski coraplar1 ıı.. 
]arak, cı)('ııkla · bı•raber pofü:~ giJt'I~ 
<'ektiniz. l~ı-ıki ~oraplar evıil cc\·r• 

\ 
muayen edılirdi, defterler a ıhı 
son defa hangi tarihte cocuö-a coı 
.ıloııı; olduüunuz ar.amlıl', bulunu~ 

Ah va le gi>ı e, ya iki cift çoı I' ı:ı r 
ı,;ımeniz ıçin elinizP. bir ,·esikıı 'cı'1:ı. 
lerdi, V<'ya "hayıı, bmılaı dahıı ) . 
manabilıı .. diye c vah alır cıkard11\ıc 
Eğeı vesika verdilerse, lıt:1nen d 

kan~ kof?a<'aktmız, cünkü ınul ıı : 
ve· geciktiğiniz takdil'de, bulan111~_.t 
dınız. Heı defasında da, fabrik9 

ılaha fena mal 

ıll 
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bankadan dah.L mütemmim tafsilat 
almasını ı ı~ ·ttı. 

Ahmed Bey t~ Icfouun ılığcı ucun
dan ::;eı;lcııdı: 

- ~1eı .tk clnıcyiıı. Bu l;ı>l'uk oyun
cağı .•• Fakat alacağımız mali'ınıat da 
b:ze kafi gı•lmıyec.!k ... Bunuıı üz<!rı
nro fa~a gl.İ\ ~1)1~,);niz yalnız. 

- Jr,akat :ız.ızinı .. Jü!'.iinüniiz biı 

· •·ıe. On sekız ay e\\el karınıı sağ 
ol:ıralC göl'Jllii İı'r ... ~ınuliy<• ka<laı. 

onu hayatta bulacağima beni inantiı-
1-ru1 en büyuk bır delil... 

- Filhakıka ... Aıa~tırmalanmız 

idn oldukı;a teşvık Cdi<·i biı· mallı -
mat ... Her ne bal i&.!.. size. iki, üç 
gün i'1ertsinde i.Qodığinız ce' abı ge
tireceğim ... 

Veysi üc güıı müddetle. çılgınca ii
midler ve heı· Şeyi karaniık gören 
n.ıhi buht':iinluı la bil . arada ya~adı. 
Ewcldt-n her laı·3(ta ilan etliği o 
soiuk kanldığı .şuudi oı tadan k..ıy -
bolmU!!l U. 

Nihn.~·ct C.c\ ab, bcklcnıldıgı =' 

ıkmaclı. 

Perih. nın, ınuay~ en zam.ıııl 1 
• 

bir miUaı· ıı.ıra \'eı ilnwsi iı,;iıı b " 
6i'J 

kada bir lu•ı-;ab adığrnı Ahmed ıı 
öğrcnmiştı. Gt>nç kadının bant-11~1 
Yer·diği adres , bil' otel aılı esi 

1 
11 

1 ı;._ • ı . .. .. pıı!! o zamane anU<.:n uç goı unnıı;; 
Hali ha;-;n adresini de bilen yoktu ) 

Ahmed Bey, bu habeı in Vc~~O' 
v·<lpaea "'ı lesin diisünerek bizz:ıt ( • " ' ·,11 
na*u gelm_işti. Ayni zamanda ihl.~ 1µ 
aılam ''el?ane mm·aff:.ıkivet urrıt 1 

.. .. ~ ~ " 'ıJ" 
taşıdığı kanaatınde olduğu kort1b• 
zunu ka bııl ettirmek le istiyoı ~ııı~e' 
Bu sebebden \'cysinin karşısııı11 ~. 
. ıı• 
lıııcc vazıyeti derhal anlattı ,•c ıJI' 
nindçn mUtemadiyen g-eçirdiği 1<

0 

binezonu lekl'adadı . .. •JC' 
- SizA' nıüleaddid dPf:ı Jar .o) f'. 

dim ve iz.uh eltim Veysi Bey .. \'~ç'' 
mak iste<Jiğimiz he<iefe a.ncal\ b1 1ğt' • 

·re ile ula.sa biliriz. O~~ (ıc COClı 
nuzdttr. ( n.-nmıı " •' > 



Bu hafta yapıla
cak maçlar. , 
----~ 

Şehri~izd~ haftanın en mühim 
futbol hareketi pamr günü Fener .. 

Yunanlılar Rıza Mak
sudu medhediyor 

bahçe stadyomunda yapılacak lstan- d k B [ L. 
. bul ve Ankara mektepleri nuıhtelit- Ankara a yapılaca a Ran oyun-
lerinin maçıdu-. . • 

Bu müsabakaya her iki ~hu· de ılarında alacağı dereceler beklentyor 
azami kuvvetleri1e çıkacaktır. Mek • 
tepliler lig1 flnal maçının bir hafta • -· 
sonraya tehir edilmiş olması İstan
bul muhteht takımında iki finalist 
takım olun Galat&:ıaray ve Boğazici 
oyuncularııını yer almasını da müm
kün kılmaktadu. 

Bu maçın rev:mşı 19 mıtyısda An
kar.ı.da yapıhcaktır. Fakat bu re
van maçında ayni gün lstanbulda 
final maçını oymyacak olan yukaı ı· 
da isimlerı yazılı iki mektebin oyun
cuları yer alamıyacakl1r. 

.MEKTEPLİLER MAÇI GERİ 
KALDI 

Mekteplıleı futbol lıginın kiiml." 
buincılerı olan Galatasaray ile Bo· 
ğazıçı geçen hafta karşılasmı!'lar ve 
neticede heı iki takım biıer gol ile 
berabere kalmışlardı. 

Galatasaray . ol açığının ayağı kı
rılması gıbi bir le kaza ile neticelen -
miş olan bu oyunun bu pazar günü 
tckım· edilmesi nıe\·zuu bahsolmuş 

fakat l. tanbul Mıınl'it :'vfüdürfüğü, 
maçın bu hafta oynanmamaı:oına ka
ra.r venmştu. 

Bu kararın ver ilmeı:ıine sebeb rkı 
takımın son oyunlarında Gok gergın 
bir haleti ruhiye göstermiş olmalan
dll'. Müessit biı· kazadan hemen bır 

hafta S(ınra mac•n tekrarını menet -
nıesile Maarif Müdiirlüğü yerinde bir 
hareket ,yapmı~tır. Oyuncuların bo -
ıulmuş iLsa:,1arının normal hale gel
mesını beklemek elbette doğrudur. 

Finnl ma< ı 19 muyısda yapılacak
tır. 

12 5 rn10 tanhinde yapılacak 
maçlar 

Tak.'ii.111 Stml ı: 

(, 'mııı i ııcide) 

n.u.a Maksud Kahift'de UOO metn-.yi ko-.arken 

11;30 serıexmJenberi Balkan oyun
laı ımı istımk ettikce atletlerimiz ve 
onları bu oyunlara götüren idareciler 
tenkıd e<lilirlerdı. Kom:::ıulanmız se
\'ıyesnıde olmadığımız, evvelden bi
lmen bu mağlübiyete gittiğimi?. şek· 
linde ıddial:.ır ileti sürülür ve bu spo
nın mi.intel\ibleri, yardım ve aliı.ka 
görmiyen, futbolün büyük elemi ve 
genıs dedikodusu ılc maskelenmiş, 

fcdaılen kös kö~ önlerine bakarlar
dı. 

Son Balkan oy4nh ında bu önüne 
bakan adnm bHsıııı kaldırdı. Onun ti-
mid dolu gözlerını gör-en sevindı. Fa
kat görmiycn de coktu. 

Son Balkan ı)y•mlnrındtt bu önüne 
ifadesi cok banı. biı· şekil aldı. Fa -
kat yine bir kac aferınden sonra bu 
iş de unutuldu gitti, 
Çoğumuz "aferın .. diye beğendiği

miz Gocukların isimlerini bile bilmez 
ken komsulanmız bizım çocuklanmı
zı bizden fazla düşünüyodar: kom§U 
matbuatı da onJnrı karilenne tanıt -
maktan geri kalmıyor. 

Atletizm dünyada en çok müııte
sib toJılamıs bir spordur. Beynelmi • 
lel atletizm ii.lemi diğer bit Gok spor
lannki ile kıyas edilmiyecek kadat' 
büyük ve kalabalıktır. Bazı milletler 
rı tldi1.mi iki asra yakın bir zaman
dan beri metodik ve mütemadi bir 

İstanbul Lisesinin Spor Bayramı. surl:ttc yapmaktadıdar. Bu itibarla 
nesilden ncsile terakki etmiş olan at
ldızmin klatı se,•iyesi denilen miyar, 

~ . .,.,...-"°'""c•ycın ı ~trumı;ı "'<'lf~n bır -çok 

millotıer ıçin "harikula<le,, telakki 
• edıliı-. 

Bu sc\'iycyc biı kac gencimiz yak
hıştı. Bı7. etıkiden, derecelenn ehem
ınıyot atfedilemiyecek kadar değer • 
~;.: olduğunu ileri sürerek bu mev -
zuu konuşmağa tenezzül etmezdik. 
Rekorlarımız göze batacak Ye bey • 
nelınild atletizm dünyasını meşgule
decek kadar iyileşti. Fakat "alem yi
ne ol alem, devı an yine ol devran.,, 
Komşularımızın atletlerimizle mdş 

gul olduklarını söylemiştik. Filha
kika Atinada haftada üç defa çı -
kan Atletismos spor gazetesi Rıza 
Maksuduq adını büyük mansetlerle 
yazdıktan sonra ondan uzun uzadıya 
§Öyle bahsediyor: 

"Mısırda yapılmış olan müsaba -
kaların en büyük sürprizini hiç şüp
he yok ki yarım mukavemet ve mu -
ka\"emet koşucusu Rıza Maksud yap
mı~tır. İki gün içinde 800 ve 1500 

t ... tanbul Lbc~ Afif fü·rindf' n UazıJarı melı'e koşularında ikı Balkan şam -
piyonumuz olan Stratakos ve Velko
pulos'u mağllıb ederek büyük zafer
ler kazandı. Yeni Türkiye rekorları 
olan 1 .58,4. ,.e 2.2. ı lük derecelerile 

~ 1.slaııbul erkek lisesiııiıı dcı ~ s~."~~ ı 
si sonu mıinascbetıylc bır s por gunu 
tertib ett1ğını ) azmı~tık. Bu ~pot 
enliği yarııı öğleden souıa fcıı<'J · 

bahce ·tadyomunda yapılacaktır. 

Atletıznı Vt! futbol mit. abakalaı mı 
ihtn a ı•deıı bu b.ıyram proğr. mıuın 
iııtız.rnıhı tutbıkı J('tn liizııngekn hu
tuıı tedhırlt·ı aluunı~ bultmnuıkt.L· 

ılıı 

~1 w;,ıtı,ı k.ı lıı r ayni 7.atııand;ı mek • 
lep xarııpı~·omı:-ıı ımıhiyetınde olup, 
g.ılıhlı•ı lstunbul .. rkı>k lıseı,;ı ı<>ıO 

S;uupıyorııı olacaklardır. . 
~a:tt. :ı ılP ha. laya< ak o~ı gecıt 

n~nnnd~n oıırıı atl tızn.ı mÜbabaka· 
htrı yapıbu·ak nıhayet mektebin or
t~ı \"e lıse kısınılal't aralannda bn tut
bol ma<;ı Yli paca.klardır. . , 

Atletlzuı müsabakaları klaHık 

br atışlar ıizcrınde ve komple ıcr.t e
dılecektn 

~fekteplt'ı ırı be.ien ferbiye:-;i öğ

ı elıueıı len ve te~kılatın atletıznı 

bı u nsıııdaki mıı vazzal \"C fahri nw
murlu ı ı ınıtnıg ınürcttiblcrine yar
dnn L'lnıt>~t· davet edilmi:.;;lerc.Iıı . ' 

O:ıvetlılt•rın nıusabakıılHn iyi ta
kib edt•bilnwleı, içın progı·ft~~nı· bas-. 
tıı ılrıı ı kt ıtlır. 

Oığeı mektcbleıfo de böyle spor 
giinlel"i teıtib etınelennı, memleket 
ı:;poı·umuı kalkınması bakımından te
rnennı euerız. 

J..ı taııbul Erl..ek Li~esi Spor 
Giinıi Proıı,r~unı 

Saat l:J cfo: 
I - Gc>cıt r·e5mı. 

~.ınt l!J.30 da; 
Ti - AtlPtızm şa mpiyonası. 

100 . 00 . yiik!'ck, cmd, 110, uzun 
200 · 1500, sınk. 100, dısk, gülle, Bal
kan, bayrak. 00 . 100 . 200 - 100. 

Scı.at 17 de III - Lı~e \·e orta kı
sım tut bol ma..c;ı: 

~,ıaL 1 el lY !\fükif at tevsii. 
tle tiı,m lfa&.;enllerini Da~et 

ARağ;da yazılı hakemlerm J 1 ma
yıs cumartesi günu F. B. stadında 

yııpılaı·ak 1. E . Lıseı,;i atletizm şampi
vonasına gelmelen nca olunur 

Adıl (_rlray, Naıli ~foran, Semih 
Türkdoğan. Fahiman 'fekıl, Ömer 
&>r.ını. 1''iıı·u,,..an Tekil, Tevfik 'Muzaf 
ft>r Ralc ıoğlu, Vasfı Ekıo,Faik önem, 
Receb Og;ııı, Haluk San, Ömer Lülü, 
Hü~cyın Albayı ak. Senai, Ferid, E
niı-o, Alı Rı7.a, tiehm Dl}ı'U, Sadık Cey
lan, Felhı KaıUl'an, Tekil, Orhan Ço-
bırno~ltı, ~t ufıUıham. · 

Rıza, yalnız bu koşulann galibi ol
mağa en layık adam olduğunu değil, 
aynı zamanda hır klas atletı oldu ;. 
ğunu ısba.t etti. 

~laksud, yas itibaı ılc gem: bulun
ına~ıına rağmen etıkı bır atlettir. Bal
kan oyunlarında ilk gbninüşü 1935 
de lı,.:tanbulcla yapılan 6 ıncı Balkan 
<>yunlarında olmustur. O vakit 5000 
, e 10.000 gıbi güç \'e yorucu mesa
feleri ko~muş olan Rıza Maksudun 
ilerisi ıcin bu yük va ıdleı de bulunan 
bır ha_lı ,·aıdı. 

Fılvakı 1936 .da Atinada yapılan 
7 mc1 Balkan oyunlaı ında Kridt.eanın 
at kıl ında 5000 metreyi ikincı olarak 
bitirdı. 16.0.2 ile yenı bu Türkiye 
rekoru yaparak Arvanitisi geçmişti. 
10.000 metrede ise Kiryakidis, KJis.. 
tea ve Varsakis'e mağlub olar.ak dör
düncü gelmişti. 

J 937 - 1938 scneleı·inde Rı~ Mak
sudu Balkan atletızm piya$a$nda 
göl'emedik. Sebebi bi ·m~ 'ıl'l'fım de
ğildiı·. (Rıza o ~nderde İzmfrde u
kcrl iğ'ıııi yapıym clu.J Fakat geçecı 

Tayy re • 
vrı 

(8 ~ uuıkaıed n dm. nı) 
ler. Şehırlen yaktılar. ytktüar. Fın
landiy ırup da ne suretle tahrib edil
diğini bıtivoruz. 

Tnyysreleı vultuz gayri muhaıib
leı i ..,:e :ıç.ı.k : ehirlerı tahribe alet. oı
mayot'lar. Bizzat harb hareketi üze.. 
rinde de büyük ve kat'i bir ı·ol oyna· 
,YOrlar. Bazı mütehassıslar Lehi.c;.. 
tanda zaferi Alman orduları d~ğil 
Alınan tayyareleri kazanmıştır di· 
yorlar. ÇUrıkü tayyaresi az, tayyare 
ınüdafn.ası mahdud Ôlan memleket
lerde alç:ıkt&.n uçan tayyareler mit
ralyöz ate; i ile her tarafı biçiyorlar, 
~ıhp ,.,ijpü~byorlar, mukavemet im • 
kanını bır:tkmıyorlar. 

Demek kı bugün bTr ordunun hem 
mudafoa hem taarruz bakımından en 
mühim silahı tayyare olmustur. Bel
ki ynıın buna karşı müessir bir mü
rlaıua Çn!'-~ı bulunur. Fakat bu care 
bulununcıya kadar tayyarenin müd
lıı~ ve muazr.am bir rolü vardır. Tay
yaı·eleı biı ıstihkamı zaptedemezlar. 
Fakat meydanı serbest bulunca, bü
t ürı geri hizmetlerini, tahsidat.ını alt 
i.ıst edebıln ler. lstihamlaı ı adeta 
mahsur hale getiril'ler. 

Kara muhaıebelennde tayyareler 
·alım~ zayıf devletler iızerınde kahir 

,.e kat'i bır tesiı· yapıyorlar. Fakat 
yıne bugünkii harbin tecrübesi isbat 
edıyoı kı denizde de tayyarenin rolü 
biiyük bir ü.stünlük kesbetr~ : ~tir. A
ciz biı dc\'let. kiüı bir tayyare kuv
,·ctinc malik ise, c;ok üstün bir do -
nanmayı miıessir surette teh,did ede
biliyor. 

Bugiin Alma.ıılıu· Norve~te mutte
fikl"n bu kadar cetin biı vaziyetle 
ancak tayyaı e stıyesinde bırakıı.bil
mislerdir Alman donanmasını bir 
caı·pıı ınadn darma dağın.ık eden İn
giliz donanması Alman tayyareleri 
Jcar ısında büyük bir ihtiyata kendi
sıni meebur hiı:ısediyor. Norveçte 
faik Alman tayyare kuvvetleri bu • 
lunmasaydı denizlere hakim olan ve 
tahtelbahırlenn hücumlarını istihfaf 
eder hale gelmiş bulunan İngiliz do
nanması Norveçe bol bol ağır top
lar, arabalar ve kafi kuvvetler ihrac 
edebilirdi. Buna yalnız Alman tayya
releri mani olmuşlardır. Bütün tay
yare diifı toplarına, bütün tayyare 
gemilerindeki avcı tayyarelerine rağ
lilen tayyarf'Jer kruvazörler ve büyük 
zırhlılara mükf?mmel n bombalar 
J ObCt etUrebiU)"Uı tat. D<1nuu ..;.,ı..ot.r 

ne kadar az olursa olsun, elde edilen 
neLieeye bakılınca ehemmiyeti pek 
bUyüktiiı. Çünkü tam bir isabet bir 
kruvazöl'ii berbad etmeğe kafi geli
yor. Bunu temin için bir iki tayy:ır·e 
düssa bile elde edilen netice ödeuen 
fiyata değer·. 

Sekiz aylık tecrübenin verdiği şu 
deı-s gözden kaçamaz. Müdafaa va
sıtalamıı ıkmal için hümınalı bir fa
cıliyetle çalışan Türkiye tayyare kuv
vetlt•rini azami derecede arttırmak 
ıztırarındadır. Coğrafi veziyetimiz' 
de bizi buna bir kat daha icbar eder. 
Tayyarelerin para ile tedariki müın
kün olacağı kabul olunsa bile tay
yareNnin çabuk yeti~ıyeceği aşi

kiirdıı. Binaenaleyh bu yoldaki tcş

kilalımızı dakika kaybetmeden. cok 
büyük bir nüıbet dalıilinde, azami su
rette inkisar ettirmek en birinci bir 
vecibe haline gelmiştir. 

Rti8eyta Cahid° YALÇIN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sene bütün mazisinden daha kuv\'et
lı bit şekilde yine ortaya çıktı \'e 
1500 metreden 10.000 metreye ka
dar bütün Tlirkiye rekorlaı mı y~111 -

ledi. Balkan oyunlal'ında yarım mu -
kavemct ko, tılarıhda yeı:,..almağı ter
e ıh ederek SOO metrede dördüncü, 
1500 ele iiçiincü ye 3000 nıaniahda 
bl!ı-;ın<'ı oldu, 

Bu sene, duba nıev:>im bıdayctin
de nnikcmmcl bir fonu gö::;termckte 
olan Rıır.a .Maksuddan daha iyi rleı e
celetdc beklennıektediı. 

Balkanların en iyi yaı ını muka • 
\"emetı:ı atleti olduğu 0ibı bu ııoene 
Türkiyede ~apılacak ıı inci Bal.kan 
oyunlal'ında da •ampiyonluk için bü· 

tı.in ümıdleri üzerinde toplaDl4lktadır. 
Fakat onu şundiye kadal· mağlüb 

etmiş olan Yugoslav Goı"S(.'k \"e Ko
şir, Rumen KiŞ ve bızim VelkopuIOô, 
Stı atakos ve Glenis bakalım onun 

yine muzaffer. olmasına müsa.ade e
decekler midir? Şimdiden bir ~y 

söylemek, bir hüküm vermek yer8iz 
olur. Binaenaleyh Balkan oyunları

nın en büyük yarım mukaven1et ü • 
midini Türkiyedeki beynelnıilel oyun 
lardu görmeği bekli)~Ort12. .. , 

~\'t.'Y~ ~vftD! llttSEYlN VAHİD :YAL(JIN 
~--- . 

Hitler, aendika siateminin Alman
yaya yaptığı zararları anlatıyor 
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Btzım sahte ve kıymetsiz devlet 

adamlarımız, ona nisbetle, acınacak 
birer cüce halinde kaldıktan için, bu 
sığırlar kendilerinden bin kere üs
tün bir adamı tenkid etmek gibi bir 
münasebetsizliğe kalkacakları zaman 
insan derin bir nefret duyuyoı. He
nüz yarım asır evvel . ·efleri bir Bis
marCk olan biı memlekette böyle 
sözleri işitmek ne tuhaf geliyor! 

Burjuvazinin 1923 de aldığı bu va
ziyet ve marksçılığa gösterdiği yu
muşak muameleler Ruhr'da her tüı · 
lü faal mukavemetin maruz kalaca
ğı akibcti evvelden tayin etmi;:i bu • 
lunupordu. Bir can düşmanı kendi 
saflarımız arasında bulunduğu sırada 
Fransa ile k vgaya giı isıucl< aşikar 
bir hamakat idi. Buna ilave edilen 
şeyle.nn kaffesi bıı kavga taklidin
den, gayesi "halk rutıunun galeyanı
nı,, teskm ıçın, Almanyanın milli un
surlarını bır deıeceye kadar tatmin 
için fakat hakika.ttc onu aldatmak 
için terlib edilmi~ bir sahneden iba
retti. Eğer bir kanaat se\•kile haı·eket 
edilm~· ol::>ayclı bir ka\'min kuvveti, 
birinci derecede, silahlarında değ1l 

idare kuvvetinde olduğu ve haricteki 
dii~manlnt ı mağllıb etmeden evvel 
'İçerideki düşmanların kökün 'kazı

mak lazımgeldiği ta.kdir 'e teslim 
-edilırdl. Yoksa, zaferi, daha ilk gün
den itibaren. gayr tlere bir mükafat 
temın etmiyen ktı\'min vay haline. 
İçinde düşmıın unsurları muhafaza 
etmiş olan kavmin üzerinden bır 

hezimetin gölgesinin geçmesi muka
vemet ktıv\•etinin parcalanması ve dı
sarıda.ki aüşmanın kat'i suı·ette ga· 
lib gelmesi icin kafidir. 

lşte 1923 baharındanberi bunun 
böyle olacnğı evvelden tahmin edile
bilirdi. Franısaya kaı sı füıkeri bir nıu
vaftakiyet elde etmenin zol'luğun<lan 
sakın bahsolunmasın. Çünkü Fı an
sızlar.ın Ruhr'a ginnelerile vücud bu
lacak aksülamel Almanyada marks
cıliğıu mhnsından ba ka bır 1ı tıce 

tevlid etmeı::e bil muvaffakiyet bi
zim lehimizde tecelli etmi:-> sayılm.lı. 
Hayatının ve istikbalınin bu miihhk 
diişmanlarındatı kuı tulmus olan bıt· 
Almanya diinyada artık kirnst•nin 
mağlüb etmeııi kabil olmıyacak kuv
Yelleı·e malik olurdıı. Alman~ ıda 

MarL:~<:ıh~ın pa.rl'alandı:};ı ~im, haki
katte, zmu·irlt'riuin, nıiit-hl~en ı,.ı ı-

nla1Hlı~ı göriilt'<:Chii. Çünkü bizırn 
bnt;üıı taıihimiz içinde biz hicbir za
man du. manlarınuzm kuvvetile ye
nilmedik. Bız daima kendi ku:surlaıı-
mızdall ve içimi1.de bıılunaıı diıı-:ınan
laı taı afındun m glub edıldık. 

memnun bir bayranlık içı.nrle kendi
ine bakıyordu. 

Fakat, grevi yapmak için, tabii o
larak, Marksçılara muhtaçtılar ve 
çünkü grevi bilhassa ameleler ya
pacaklardı. Binaenaleyh, amel ı 

de sair bütün Alm nlar tar'. fındao 
teskil edilmiş tek cebh~y" sokınM 

lazımdı "Burjuvaziye mcnsub bu 
devlet. adamı icin amele ıle nıarksçı 

biri birine muadil tııbirlerdiı ... Bu 
hiyane parola tebliğ olunduğu za • 
mırn, bw"juva küflerinın içinden çık 
mış olan bu partilerin mümessil\en 
nin gözlerinin nasıl parladığını gör 
meli idi! Hele sükür! O kadar uzuır 
bir mliddettenberi iclerinden aradık
ları şeyi bulmuşlardı! l\f. Cuııo bizı 
.Marksçılıktan ayıran hendcğın \İZı.}- • 

rine bir köprü atmıstı. O zaman, mil· 
Jı ::ıa rlat.anın kendisini "eski Alman
ya., nın bir cvllldı gibi göstererek, 
büyük vatanperverane cümleler tc, .. 

laffuz edt""rek, merdane elini memle· 
ketlerine hain beynelmilelcilere u
zattığı görilldii. Bu hainler buna mu
k:ı.b<.•lede müı:;araa.t gösterdiler. Çün-
kii Cuno kendı "tek cebhe .. .sini teş-
kil ıçin nıal'k~cı şeflere muhtaç ise 
nnlar du Ouno'nun parasına. muhtaç 
bnlunuyorlardı. Binaenaleyh, ilci tu
raf bu ıtti!'akı karii gördüler. Cunu
nun milli gevezelerden ye gayri mil-
li dolandırıcılardan mürekkeb te~. 
cebhesi vücud buldu ve beynelmilel 
yalancılara devlet tarafından tahsı-
sa l bağlanabildi. Bunlar nccib vazi
felenni ıfaya koyuldular! yani millı 
ıkt~adiyatı karma karı~ık ettiler, 
hem de bu defa bedeli m:ısr-afı dev-
lt>t tarafındım verilmek ~artile yaptı-
lar Umumi bır greve tahsısat \'ere
rek bir milleti kurtarmak layemutlu-
ğ-a layik bir fikiı idi. Her halde, eıı 
litkayd bır haylazın en büyük şevk 
ve heye<~ ' le icabet ettiğı bır parola 
olduğunda şüph~ yoktut . 

l ' nmmi)etle ııekala nıatiımdur t.i 
lıir I~ , ina ıJu• ;.w, laai. ,.., ur••·~· 

J aknt onu ten belli~ teb\ ik ederek 
hurlı ,\ :ıımıak da a)ni derecede im
kfuı..,ız ohmı ... tur. Bu hakikati huihı 
hir t e..rulw daha h .. hat t•dN•ektt E
~er o dnkilrntla Jt. Cuno, tah ... isa.Uı 
hir mnumı ~re' tahrik ed t•ek ,,. 
"I c•k <0<'hhe,, ) i lııı ~re\ iiu•rinf' hin.ı 
t',\ Iİ.\ c·t·ek ) ercle lwr Alma ne.lan sadt•· 
C'f' iki :mt hızla hir ..,ai taleh etmi .. 
ol~a idi. Uu "tt•J, cehht-,, ma~ah iı
c111ıeu giinde kenc.li kendiliğinden ni
ha) t•t hnhırdu. Ka, imler ha~ la7lık 

ilı• knrt,arılama.z, fı•clal.:arlık ilt- kur
tarılır. 

Zaten, bu sözde pasif mukdvenu•t 
uzun mUddet de\ am etmedi. Bu ka-

Almnn hiıkfımeti , o de,~ıd1e, bu ka- ciar gülüne vasıtalarla ısgal oıpuları-
dar kahramanca bu haı~kctt n Ü.Cız nın korkutulacağını \ e gerı çekılmc-
bulunduğu içın, "yukarıda bahsedi • ğe mecbur edileceginı tasavvur ed . 
len,. ikincı · ıkkı tercih gibi bir akıt bilmek ıqin harb hakkuıdo hıc bır fi. 
ve hıkmet esen ~ostermeli iıii, yani kır ahibı olmamak ıcab ederdı . Bu 
o dakikada hicbir ::-ey yapnuyarak 11etıL>ey1 elde edebılmek ıcın ma.srafı 
ahvalı kendi gidi.ı;;ine bırakmalı idi. milyarlara balığ olacak ,.e diınya p . 

Fakat , taı ihimızin bu vahim daki- rasını tii temellerındeıı sarsaeak hır 
kasında, Cenal>ı Hak Alman kavmine harekete girismek lazımdı, 
biıyuk bu· adamı .\{. Cuno'yu, ihsan Tabıidir kı Fraıı....,ızlar mukaveme-
ettı . Bu, tam manasil . bir devlet a- tin ne yolda teşkil ve tauzim edildı-
damı ):alıud meslekten bir politika ı ğuıi gorünce Ruhr ba\·zasma kend 
değildi \'e, bittabi, anadan doğma eıieri gibi yerl~ildileı •• erkes biı 
bir deviet adamı hic de~ldi. Muay- sivil halkın, tavrı haıeketi isgale te· 
yen \'azifeleıi ifa etmek üzere bir Şebbfu; ehni§ olan otoriteler için cid 
ne\·~ rencb r ı olunu oynuyordu. Bun- ôi bir tehlike te§kil ettiği zaman 
dan baska, bılhas ·a i::>lerde tecrübesi tıslandııılması için en müessir usul 
\'udı . Bu, Almanya icin bır ilahi be- for hangiled olduğunu Fran:sızlar bi· 
la oldu. Ç\mkü politikaya karı~n bu zitu mektcbiınizde öğrenmi~lerdi. 
tüccar onu ti<:a.d bir iş telakki etti Dokuz aene evı'cl biz Belçika fedai 
ve ona g<iıe hareket etti, mnherlblıerini bir an içınde dağıtpı.a . 

"Fı"a!lı;n RWu· lıal·ma.-;ını itgal ~ ınış nuydık1 Sivil halka. faal.iyetlef 
yor. Ruhr 4\1-Y .. asuıda ne vardır1l lı&.lman orıdWal:J, ~chı hakiki tehlik "'ı 
KömW-. Demek ki J."tanEa. Rvhr h&V-! ızettikleti :zaman '\'aZtyet.in ciddi
~nı .ki)miirü iç:iıı i~ ediyot'. Deıı yetini açık ~ aı:Hatnıa:lıu~ mıydtlı: : 
mek "tabii olarak, M. Cuno P'ransll)ı IWhrdaki pasif nrtılıia\'emet Fra~
Jacın kömiirdesı mahnmı kahnalaQ iv ~ hakikaten bir tehlike arzet
için grev ilbmı e.mı:etmey.i ~ ın· · ~ydı, sekız güııe kalmad&n 
Jıl. Cuno'nun fikriooe, böyle bir ha.. gayet k<>/a}1ıkla, i~"'al or<h.ıları J>u 
reket Fıımsmau bugün muhakkaıt Çocuk a iğti~a. ·lara kanlı bil' surette 
Rubr ban..asuu tab.tiye-y(' ~·kede • mhayet \'etfrl<'rdi. Çı..nklı daima f.16· 
cekti. Çünkü bu ameliye kendilel'irı.e nup dnlasıp su ııokt,ıya geliyoruz: 
h~ir kil' getir:miJecekti, İşte "mil· Pasiı rrıuhn' t'l)lt'l nih:>yet düsmamn 
li ruha,, malik bu "mühim <le\•lot 3 • .s.inıl'h'ı·inf' lı.ıkıhnttn <lokunuı !.4a. ve 

da.mı,, nın düşüncesi bu oldu. hen-ı o z; man bu muk .. vcm"ti cebren Ye 
dis.ine Stuttgart'ta veya. ba3kn ~ec • 1'an dökerek t'znıc·~c kalkarı'a 0ı9 p.
Wde nutuklu ~. Bunl.ır da. p tlacnk? 

''kavmine,. hitab ediyordu: k~I ( DGıxwu ~-



Pek yakında 
kıyamet kop cak ? .. 

Yazan : Abdurlısh Ihsan ŞENSOY 

yh iler mı ı. 

k scsilc bır omrün karma. 
::.A~ıu.:.u muamm mun -

y n aynı ahenkteki 
santi ikı~i 

ptı -

bır~ tanıyanların nasıl "\ cli-
ım vanlann ' delı i.. ise. bu 

ırtmaçlar.ın da "Dede , si 
iclı Hele bu kuçUk sığırtmaçlardan 
ona a~rıca şehir.den haber de getirdı
ğı ıc;ı.n hen.üz on bir yaşlarında olan 
"Ali , yi çok severdi. Arkası yarm 

hakkaktı. Bır §eY yapmasam, bavu
lumu açar açmaz vesikaları btilacak
lar, onları okumadan ve mühim muh
te\ nlıırını öğrenmeden kaybedecek -
tim. 

Çaresiz itaat ettim. Fritsch yanı -
ıma yaklaştı. Hoyrat ellerile pijama
mı açtı. :Vücudümün her tarafını i.} ı

ce aradı. 
- Ü tünde~ k! 
- Pckfili, evvela yataktan itiba • 

ren aramağa başla! 
Fıitsch Baronmı 8Ö.sÜDe itaat etti. 

Yata , yorganı ve y tıklan ıyıcc a
radı l l kmuş olmamı düşfinc 
rek l !tıkların iki d bıçagı ilo 
yırtmakta v i 1 rıni o.ramakta te -
rcd etmedi. 

Ben, bu \ "y t kaı1sısmdn gayn 
ıhti~arl b .. yük bir cndiie duyuyor
d H eyi bu kadar ince arayan 

bavulwndaki ves an 
caktl. Karar vermiştim. 

~.r•u.uı.n bulun hiç bir harekette 
· dururken bir • 

Yurdcla 1etkikler 

Bayramıçte 
Oğulla ının 

Yazan: YUksek 

adimın 

Hidiminoğlallarmın eserlerinden: Baynuni ten g~n Mendires suyu -
.nuo "Kurçak t-avı,, dzcriııde iu; goslu kigir kopnı ile beraber 

manzume ~I eden cami . 

den bırc tılarak bunlnn kapacak 'e 
pencereden d nize atacaktım. Bu, 
yapabileceifun yegane "Şeydi. 

Fritsch agır bır küfür savuı du: 

Yok. 
- Şimdi karyolanın etrafını, ma

salann ve komodinin içim dikkatle 
ara! 

-.şimdi 
çabttk ol! 

ara? Hem binlS 

Fri gıttik abıleşerek gard-
ı ob aradı Elbıselerımi birer birer 
çık r her tarafını astat 

aranmamış ne 
iki bavul! 

onlan d ar 
Btltiın soğukkanhlığım 

ürpermekten k ndimı ku 
dun Şimdi her şey m } d 

ONUN SON 
E$LERİ 

s çıkarmıyordu. Ada1ı 
b k sabuk soyleudi. 

Son , gen Filibeli~Je münaka -
aya d.ıldı. Münun, sessiz ve sakin 

oturuyordu 
Bır aralık. Adn.Jı Halil, pehlivan

ların cnscsıni olçmeğe başladı. Evve
la kendi kalın ensesıni ölctiı. Sonra, 
yarund ki pehh anlarınkini olçcrek 
ınukayescyc ba !adı. 

Kah" bırbirinc girmişti. Hemen 
her pehlıvan Adalıya rica ederek cn

türüyordu. Kahvede ensesi-
ni turmıyen yalnız M umm hoca. 
kalını t. 

o 

A umıne kıymet v r
Adalının istihzası 

b vermıyoıdu. A b 

d mı en ni ol e-

gür lur mu 

.l'.~ ; M. Samı KARA.YEL 

Mümın, benzi eararımş, göz'led 
yaslı dışarı çıktlğı zaman, arkasıll • 
dan ıhtiyar, puturlu bir adam da se
yirtip çıktı. Bu adanı eski pehlivan· 
lardnn cazgırlık yapıp geçinen biriBI 
idi. Muırunı tanımıştı. Çünkü, Mil • 
minm babasını biliyordu. Köylerd~ 
kasabalardakı gürcşlenni de ışitnıil" 
ti .. 

Mümin. zembilı clmdc kahvedeO 
dışarı çıkınca caddede biraz dur 
ladı. Nereye gidecegını duşund 
Çünkü Selamğin ) abanCL'3ı idi. 

Fakat, çıktığı menhus kahveye bit 
daha dönmek iSteını) ordu. Adali 
Halil onun yüregmi dagJamı tı 

Mumınin kahveden çıktıktan oO" 
ra, cadde U7.Crindc biraz müJ.Ahaza.yJ 
dalıp durmnsı ıhtiyar pehlivanın dJ 
işine yaramıstı. ÇWlkÜ hocaya daJJf 
çabuk yeti mis olmu tu 

Mumın, dalgın ve muteessir dU • 
rurk n aı ına hır el dokunduguo' 
hi ttı D nup baktı. 

İhtiyar pehlivan, M umın b canı' 
ha)T ti ylemesıne nı Y • 
d 

evın lı, yan 

ftadan p Ih n olur ihtı~ r" 

ılc 

ıimın, k \ de bıraz 
oturduktan onra, zembılini a

lıp dı n çıktı. Kahvenin üsti.i hab
dı. Pehlivanların ekserisı orada ya
tncnkl rdı. 

F at bu kahvede hemen hep ba -
altı pehlivanları vardı. Rüçük 
pehlıvanlar dığer bir kahvede oturu
yorlardı. 

- Telsizcıy1 iyt ı ti v b ettın mı., 
- Ettim. Dün geccdcnberi ne şü-

reli, ne de ıfresız hiç bu telgraf çe
kılmemış. 

- Şu halde ·vesikaları bulabılec k 
olursak henuz gayri kabıli tamır bır 
hadise vuku bulmuş olmıyacaktır. 

Fritscb evvela vesikaların bulun -
madtb'l b :vulu açb. Dikkatle ı mı 

boşaltt1 B \ ıl bo alınca b kl bu
tiın k n rl rını tı. Deri ile ast r-
lar n dı: 

d b 

Scrc>zclcn. 
- Sız Scrczli mısıni 
- Hnvır .. 

'\ 

hocam! 
- Sa.kın benım kim 

kimsey oylcme .. 
-Zan tm m... ~ 
- Sakın hem kım oldugunıtı 

Fcye öylcmc .. 
- Pekfıli. .. 
- Kahvede oturup bırbirl 

al y edıp konuşan pcbl van kiJll 
(De\'8Dl-::;; 
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1 m· eya 
Alman· casusu 

n 

(Baş tam/ı 1 incide) 
'l'iirk resmi makamları memleket

teki ecnebi caaus1arı.wıı faa.liyet.lerilıe 
lbini o-.ıt için icab edeD tedllir1eri 
-..ıcta dıenıa ediyorlar. Geçen gün 
~ emni,.et :müdfuiinün f'i. 
Yllseti altında bir toplantı yapılmış 
\·e bu toplantıda biltün polis ko
ltdserleri hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıda; muayyen bir hareket 
hattı tayin olunmuş ve bilhassa ec
Qebilere naaretc memur zabıta me
?rıurlarına sarih direktifler verilmiş
tir. 

Bu tcd&irler ilk semeresini ver
~ekte gecikmemi5lcr ve dün zabıta 
liç b ·kar Almanın ikamet ettiği bir 
~ ini bir ara.ştmJm yapımştn'· 
eu araştırmalar neticesinde zabıta. 
45 el bnolbasiyle nıü.blın evrak ele 
Ceçi :ıni.~tir. Tevkif edilen üç Alman 
ettuı •. et müdürü tarafından isticvab 
t>lunrnw lardir .,, 

30 1 ~isn.n Tnrılıli" Paris - Soir., ge
tıe İstanbul muhabirinin göndenniş 
Qldıığu şu haberi ihtiva ediyordu: 

''Turkiyenin ca arla mücadele 
teşkiıab Türk zabıtnsıyle sıkı teşri
lcı nı~saısindc berdevamdır. Bir kaç 
~clenberi yapılan arnştırmal3r ve 
~evkıfat hakkında bir şey söylemek 
1
" cmeyen zabıtanın \'e Türk matbu· 
ltıııın bu meseJc hakkında muhafaza 
ettn.ren ketumiyete rağmen lstan
hutaa Alman casuslarına kı:ı.rşı alma
eaJc tedbiler günün şnyialaruıı teş
~I ı::tınektedir. 

2u suretle dün aksam snlonlarda 
kı&ar ınahafilinde pek mn:raf bir AJ
~n. tevkifi ha.ben şa.yı olmuştur. 
~uzat maruf arkeolog profesör Von 
der Osten'dir. 

P'ro[eaor Osten burada bılhassa 
4rneıikalılar arasında dostu çok bir 
acıaındı. Diğer taraftan iki Alman 
~llıet ·isinin de t.e-.•kif edildikleri ri
\raYct olunmaktadır. ,. 

••• 
. J.:ti $Uphe yok ki Parislı g:ızete

ttin nıc\:zuu bahscttiğj şayia ve ha. • 
her\erı Türk gazetecileri de i.sitmiş
~di. Lakin gene Fransız gazetesinin 
\ ltb olarak tahmin ettiği gibi, ~ah-
lk:ı.tı ~.içleştirmemek içın bu husus
~ laf:...ilit vermeyi yersiz ve yapılan 
~ lemelerin vereceği neticeler1 da

!Uu"afık bulmustuk. 
~aaa Framırz gazet.esinin isim 

~.ihi suretiyle bah~ettiği bir kaç 
~·.ain :Wtanbul emniyet teşkilatı 
~fnıdan topyekiın te\•kif edilmiş 
~u da kat'iyet kcsbetmiş bir va
~ <itğİldi. 
~ bihıyamn her tarafında olduğu gi

n:ızüc zamanf:a.rda mutad bas
~ct.illdcn daha hassas davranmak 
~°1ll!:r'İJ'ctinde bulwıan Tür.k zabı-

da ihtiyat tedbiri olmak kabilin· 
~-~ V4*'R bu zatın ifadesine müra
~ ebrıiş olabilirdi. 
ile\' alna hmir mtistahkem mev.kün
) b ecnebinin fotoğraf çekerken 
~~aıaınış olduğJ.ınu bilıyorduk. La
tı~ YUkn.nda da .9Öylemiş olduğumuz '° .YapılQo tahkikat ve tcdkikatm 
t1i tı:ni her ne wrctle olursa olsun 
~ 1 tirmemek i~ y pılan tah.ki • 
' tedkika.tın &ına ermesini bek
~ ~ı memleketin yüksek menfarı.t-

1 llatnına mürec ah görmüştük . 
l ih:ıyet dünkü rasta ile gelmiş ~ 
~ Ic:r.;irde mmıteşir "An~dolu., re
~ ~ b.mirde yııknlanan cnsus hak 

~c tahkikntıı ıkmat ed lmiş ol
nu ~satırlar.la haber vermek-

~ 1~nu mınt&kaya aid bazı 
l ~in fotografl:ırtnı çekerek zabı

Cıt 
b~ ııc; üstü y:ıkalaımn Alman te-
~ :e Alman gazeteleri' askeri mu-

l':il'j ''Hennan Engelman.. hak • 
~ikinci sorgu hikımltği tara -
~ Yapılmakta olan tahkikntm 
ti noktalardan rnühım safhaya 

~ ili yazını tık 

tı zatıu lstanhuidaki cvınde ya
tı araştırmada mühım evrak ve 
~ rı ler de bu.lunmuşt:ar~ 

t u •tibarla tubkık:ıta İstanbul ad
t rı de devam edilm k üzere ev
l ll "e mevkuf buhman maznunun 
'lı.ı- buı:t gönderılmesı muhtemel • •, 

:nnı.._. 
~ Casuslanmn Ceuto.n 

l Arttırıldı 

;.;:tden yazılıyor; 
·, ,,~a tnıntnl:o.sında d vletin cm-

"' 'le ınenfaati ic ' ı gizli 
~ <ı.;; ~ g l mal~ siyasi 

lreri casııs]uk m adiyle elde 

edip işaa: suçundan ağırceza mıllı • 
kemesinde devrun etmekte olan beş 

Bulgarm m.uhalreroeleri dün sou.a. er· 
miş ~ karar tdmm edilmiştir. 

Saçl-lar Edime Bulgar lr.oa8olos
lntn titibi Todori oğhı Lambo üe 
Edirne Mctropolidhane katibi Aıı.as
tas oğhı Kiri, Edirnede Avrupa oteli 
müsteciri İtalyan tebaasından to
pağı :ıfyn mühendisi yü%başı Jcm!f 
oğlu Sinkoviç, Bulgar papazı ve Bul
"M'" tebaaaından Teofil oğhı papa l:> 

Matiri namlarındadır. 
Bundu enet Ağrreeadald mu • 

ha.kemeleri neticesinde suçlan nakıs 
teşebbüs derecesinde görülmüş 5 • 
§er yıl ağır hapislerine karar veril
mişti. FaJtat tcmyi2 mahJremesizım 

ale,tllerine ~ilE"ı nakz karan üzeri
.ne tekrar yapılan muhakemeleri neti
cesinde papaz Martirini.n sekiz serıe 
dört ay ağır hapsine, iki sene 
alb ay hükümetçe tayin edilecek 
mıntakada ikametine ve emniyeti u
mumiye. aezaretinde bulwıdur1ı1lmıası-
1ıa, diğer suçlu Lambo, Kiri, ve Lo· 
v~ Sinkovıcin onar trene m\iddette 
ağır hapislerine, üçer sene müddetle 
hükümetçe tayin edilecek bir yerde 
ikametle emniyeti umumiye nezare
tinde tııtulmağa, müebbeden iırıme 

hizmetlerinden memnu bulundu -
ru:hnağa, ceza müddetince hepsinin 
de mahcuriyeti kanuniye halinde tu· 
tulmalanna karar verilmiştir. 

Bu haftaki maçlar 
-<r---

( na.ş t.an.f ı 5 ıncide > 
Bcyoğltmpor -K~ Saat 10. 

Hakem:.. Şazi Tezcan. 
Yan hakem: Ziya Kuyumlu - Sa

dık ceyıa.n. 

Turnuva. .ınağlüblan ma~ı. Saat 15. 
Ha.kem: Sami Açıköney. 

Yaaı hakem: lhsaıı Bayrı - Halid 
Üaet'. 

Turnuva galiblcri maçı. Hakem: 
Necdet Gezen. 

Yaa hak~m: Fahreddin ~r • 
Saba.haddin Yaraman. 

Jf'enerbtıkçe Stadı: 
Beyoğfüspor - BeylcTbeyi. saat 17. 

Hakem: Ahmed Adem. 
Ya• hakem: Bahaeddin UJu-Oz -

Ncş'et Şannan. 

Galatasaray bir yOzme 
havuzu yaphrryor 

Gfılatasary klübümüzüıı Bebek -
telci denimilik lokali yanında bir yüz 
me bavun yaptırmak. taaaTVUrU ar
tık ku~ file çılmak iDeredir. 

Beden terbiyem gaeı direktmii
briit Se.r*ınnmblarm teklifini ga}et 
münid karşılayarak 25.000 lira gön
dermiıftil'. En kısa bir z:ammda mem
leketin YQgine modern pisini olacak 
tNi baffZll!ll yapabnasuıa başlanacak
tır. 

Bu itle Galataaaray suaporları-. 
kaptanı Suad Erler ve yüaae kaptanı 
Orhan ya.kından megcul oGnakta • 
dırlar. 

Bir Macar muhtetiti 
gelmek istiyor 

Macu Futbol Federasyonu., İ.stan • 
bul bö1priBe müracat ederek Bu -
dapetite muhteliti namı altında bir 
futbol ekibi göndennek istP.diklerini 
ve bu takımın B milli takımını te.şkil 
eden futbolcillerden m ürek.keb ola • 
cağJDI bilfümıiştir. 

lstubu1 mıntaka:sı \>erdiği cen~ 
da futbolciilerimizin Macar A takı • 
mmı teşkil eden oyuncularla sıkı 

maçlar yapabilecek kabiliyette oldu
ğunu. bu itıôarla A takımı kadrosu 
göaderilmek istcnildıği takdirde bil
dirilmesini. aksi halde B kadrosu ile 
maç yapmağı kabul edemiyeceğimj.. 
zi bildirm.i~ir. 

Boksiir Melih şerefine çay 
Amerikada A.ltm Eldiven amatör 

turnuvnsın1 knzrulmak gibi büyük 
bir muva.ffakryet elde et.mi'] olan bok 
sor Mclfüc bugiin Beyoğlu Halkevi 
bir çay ziyafeti \•erecektir. 

Btı vcsılcyle k'ıymetli boksôl', bu 
sporun bcvcsltfı.rlıı.rıyle bir kamışına 
yapacaktır. Galtıtasaray kllibü de 
Mefilı şerefine hir ziyafet verecektir. 

Kırkpmara giden İstanbul 
tal-~ımı 

l!!di:mede yapılacak olan ananevi 
Kırkpınar gür~erine nınatör pehli· 
vantarın da i tirak edeceklerini yaz
nuştlk. 

ı.tanbul tnkımı dün bu turnuvaya 
iştirak etmek üzere Sadullah ve İB-

YENİ SABAH ....... --
BOyOk Anketimiz SABAHTAN 'SABAHA 

Türklerin. ec~ebilerle Almanlar orveçte 
ev1evmesı dogru mu? serbest değil ir 

( ~ tarafı 1 ııcide) 
makta doğru olmaz. insanları idare 
eden his ve mantığın bot görebile • 
ceği !bazı vak"a!a.r mevcod olabüece
ğini kabul etmelidir. Biyolojik mü -
taleaiwı iıdinıçta erkeği "'çOk feYu 
hatta "pek çok şey" olarak aldığım 
için bmm rrki bakımdan mahzurlu 
telakki etmiyorum. •ahmr, ola& ol
sa içtimai, dini ve milli bakımlardaıı 
göz önüne alınabilir ki, ~ğim 
ist.U:ınala.r bütün bunlan z8m.in ohm· 
ca ona göz yumarım. 

Kadına Ge'iett-
Kadının bir yab:mcı erkekle nlen

mea, benim 'için münakaşası dahi 
caiz olmayan bir falso teşkil eder. 
Bunda, başda "tabü ilimler,, bi1gisi
nin .şüphe götürınez bir şekilde bire 
gôılterdiği büyük ırki mahzur ola
r:ak dini, içtimai bütün mahzurlar, 
bütün !aeybetlen1e ortaya çıkacak

lardır. 

Ba iki suale <Verdiğim cevablar 
uamndaki farkı görerek bunu, ba~ 
sit bir er.keklik daiycsi, bir egonimı 
&ye atmak istiyen kadu1lara timdi
den "dejener:e,, dıyeceğiılti ilin ede
rım. Zira bir.inci ~ aileyi, cemi
yet içm bütün bütün mahzursuz ol
ma.malda beraber, (kahili taham
mül) addediyorum; ıkincisine ise 
tahamm.iilüm yoktur. )J:evzuu bahis 
ailen.i.n, içtinab edilmemesi iizım <>
lan ınahsnlü diyeceğımiz çocuk ol -
duğuna göre, mahzur nisbeti birinci 
nevı ailede btra.Z. d ha büyür. tkincı 
nevide i c çocuk bizım değildir ki 
neyı miinal<aşa ediyoruz! Yani ya
bancı bır babadan dünyaya gelen -ço
cuk Türk değildir. Y.abaneı bir an
neden dünyaya gelen çocuk Türk • 
bir, fa.kat, dejenere dlınağa müsta
.ittir. Babası adam olursa: tehlikeyi 
önler. Ve.. pekili: dini, mılli hislerde 
~ k:raatta hi~ .kimse&n aşağı kal
mryan öv nevi ınsan.lar ta..D.ıyoruz. 

Dava imandadır. 
Var etmeğe büyük amil olan baba, 

adam etmeği de bilecektir. 
- Yabancı ile yapıla.n bir evlenme, 

sizce, Tiirlt camiasına karşı işlenmiş 
manevi bır suç teşkil eder mi? 

1aciliJ partimetıt"8ı.mda NQr\'tÇ 

harbinin aosı lilafhail kıyametler ko -
pardı. Kabinenin beceriksizliği ve bu 
harbi kazanamıyacağı söylendi. 
Cba.alblrtainin Bitler k&rşımnda U
ma mağl\ıb olduğu, artık mevkiiade 
kalamıyacağı, harbi kazanmak için 
ilk va.dfmıin onu değiştiı met oldetu 
ilan edildi. Bwıla.ra. eeva.b veren b
giliz nazıı'lan, Almanyaıun .kuvwt:i-

ni daima kendile. riııden evvel barellet 1 
etliğini, Notveçte bava tefe~..aı 
ltemın edemediklerini, denizlerde de 
onların hava kuvvetlerinin müemir 
olduğunu ve SkaJerakta f ailt ku'1 • 
vetJerden istifade ohınamadığmı iti· 
raf ettiler. 

Bu .sözler, başka bir memlekette 
söylenseydi, o memleketin mahftlıdu
ğwıa hükmedebilirdik. Fakat hrgil -
t.ere, tıarbde bile bütün işlerini mil
tenkide daima müsaade Wft2l mem
leketti?'.. Bu sözlerin on misli &fır -
lanm biz Cihan Harbinde de isittik. 
vo lııgilterenin 7.ifı ve perip.nhğıı 
için bunları büyük birer delil .say • 
dık. Ne kadar aldandığımızı zaman 
göetermi.§tir. 

İngilizler Ula yüksekten atmamış
lardır. En kuvvetli ve en zayıf ottiuk
lan zaman soğukkanlı ve kendinden 
emin olanlara mahsus temkin anla
~ düşmanlarında bir aksü.li.mel 
yap yor ki, Almanlar da bunuı:ı ta -
mamen aksinı gördük ve gene de 
goriiyoruz. 

Hazırhğmm Yoktu! 
Şu sekiz aylık harbde İngiltere ve 

iFransa bir kaç darbe yedi: Polonya, 
Finlandiya, nihayet işte Norveç ... 
Bwılann arasında iktısadi darbeier, 
Rusyaııın Aimanyaya yardımı, Ru· 
manyanın Almanya lehine ihktısadi 

serbostisini kaybedişi, Balkanlarda 
Atman nüfuzu ... 

1ngntcre ve li'ransa neden böyltte 
aeki~ aydır, Almanyadan geri kalch
lar? Bana Bahnye 12azın ChurclıiJl 

pek tısa, fa.kat kat''i bir ce,·ab Ve!'· 

di: 

Filhakika İngiltere beş sene evvel 
.ıaa inanmlŞb. :A:iıoanyamn bir Qa.-

ha başını kaldıracağını ummuyordu. 
Bir cQn iktidar anevkiine geçen Mak
~ bgtltereyi teslibatmı dur· 
durmaya. seVkettt. Btı sUnıdi a&ım, 
donanmada, karada ve havada elle
rini bağlamış ~klQ'kmı Alınanya ve 
İtalya tepeden tırnağa silihlanchlar 
ve 1ngfltere acı hakikati geçen sene 
gtfttiildi. 
Vakıa bu bir sene içinde İngilte~ 

- taam1amp dUşmaıılarDmı 'birkaç 
..Wk ıtumna:ıuşrna muadikUr. Fa.-
kat hestis omm bEilki bir, belki iki 
ameye ihtiyacı vardır. Buntı da gene 
Chm'ddll şu cümle ile ifade ediyor: 

!'-ıkı tedbinizlikter: neticeleri.ıı.i 

dıila bir milddet !hi8Bedeceğiz !" 
Non·eçte llarh Bitmiyor 

Gene iki günlült lngiliz parlB.men
tosu mfuıaltaşalanodaıı öğreniyoruz 
ki Ncrveçte Almanlar serbest kal -
maktan çok uzakbrlar. Cenuptaki üç 
limam boşaftmJ3 olan İngiltere, şi
malde Narviki, yani {demir) yohınu 
taJniyc ediyor. Burada bir tayyare 
üssü tesis etmiştir. Polonya lot'ala -
rını buraya çıkarmış "Te bir hava üs
sü \"ticnde getinnirttr. Demek ki 
Narvik mühim bir harb sahası o'lmak 
Ü'Zet'edir. 

0Beş senedaıberi h~ bir hazırlı -
ğlmız yoktu. ~rek hava teşkilatın
da, gerek teslihatta geri kalmıştık.,, 

Buraya 9 nisanda çılranlmış olan 
Almaıı kuv,·eUeriniıı bir iki bin ki
şidcıı ibaret oldufu söylenmişti. Şim
di dört bine çıktığı anlaşılıyor. Son 
derece dağlık, kayalık, girintili çı -
kmWı bir s:lhilde yerleşen, saklanan, 
istedıği "'gib1 kaçını bu kuvvet, hava
dan, dernzden gizh gtzli aldiğı malze
me ile uzun boylu mukavemet ede -
mez. Cemııbdaki Alman lrnvvetleri 
ben.üz N«Veçlilm temiiliyememiş ~ 
til' ve yolsuz, wıun bir sa'hadan geç
meye mecburdur. İngilizler, bu vazi.
yettt>n :iıltilade etmeyi kararlaşt1rdı
tana N<ln"eÇt.e bugizı. ellerini kollan
ılll sal1ıyarak dolaşaa:ııyan Alırıaiılar 

bı:mdan sonra da serbest katarmya -
cak14mhr. Nuvik-cepbeii:i, Almanları 
hemJweç demirindesı mahrum ede -
cek, iıH!nl ifngiltere :aalıilleriıııe yak -
lamm.5 olmak avuatajtarındm.. - Yabancı ile evlenen bir Türk kı-

:.:...:...:.~m~=-~~~-...... -==-..__-------~-==------~.....-------""""'=-~-.-.....--------~ zı, bu hareketile, yalnız, "Türk camı-
asına karşı bir suç işlemiş., değil, ay
ni 1.amanda o camiadan "cıkmış,. da 
sayılır. Delikanlının bu hareketi ise, 
kabili tatmVVUT mab.zurlan ortadan 
kaldırabilmiş vak'alardansa, müsa -
ınam. ile göıiilmcğe U.yıktır. Ancak, 
bu ma.lızurlal'ın bir veya. bir kaçı 
aileyi kemirdiği tal:ctirde, euç mç
tur ... 

Recai SANAY 
---•il«---

Bayramiçte Hadimin 
~Uarınm eserleri 

(Btı§ ttuwf ı 6 t'ICSda) 

ettiği zaman ÜSküdar bil.imi olan 
oilll Hasan Bey va.kıflannı de a:h
"!OI • Elyevm Bayramiçte Hndrnlm 
oğlu ahfadı bulunmaktadır. 

Bayramiç \'e havalisi T~ 
en öz bir kaynak .köp.idir. St.riod 
Murdın kuruandanlannda.ı.ı K1JtS\&· 
bey, Yahşibey adlanna köy~ var · 
dır. y ahşibeyin mezarı da Ezinede -
dir. Hatta Ezinede Kemalli köyü de

nilen mevkide {Aslıhan tbni Kemale) 
aıd ( 785 Hicri tarıhli} bir cami bu
lunmaktadır. Yine bu devrin büyük
lerinden Ahi Yunusun medfun bu -
lunduğu zaviyesılc Hwr şaha a.id 
çüte hamam ıle bır cami Ezine ~.b
rindc bulunmaktadır. 

••o•••---......•~2• IOl'l•.aa ....... _. •-
mail Hakkı ile birlikte .Edimeye ha· 
re.ket etmiştir. 

Giden güreşçiler kilo snıısiyle §Un

la.rdır: 

Mehmed Oktav, Mahmud Taylan, 
İzzet Kılıç, uataf Çakrr. Samsınıtu 
Koç İsmail, Samsunlu Ahmed. 

Bisfklst;üerimiz gidiyorlar 
Bilkreşte yapılacak Balkan şarn • 

piyonasma ~k ctm~k üzet e bt
sikletçilerimi.z yarın akş:ıın Rumen 
vapuri}1e Köstenceyc hareket ede -
ceklcrdir. 

Kafile ile birlikte ayrıca beden ter
biyesi n ~rlyatl mttdürli Saff t Gürol 
da gitmektedir. 

Gene bisililctçilcrimizd.en mürek • 
keb ikinci bir kafile 18 n yı.ıt.a ha.· 
reket edecektir. Yarı'llcır pıst ve a.rı· 
zalı yollu ttzcrinde y pıl caktıi. 

Yugoslavların düşür-
• 

dükleri ltalyan tayyaresi 
(~ tam,, I 'IH .. i.ı.e) 

tiye püskürtiildüğü, yine YugO-..v 
toprakian üaeriılde uçan bir 1ta~n 
tayyaresinin yugoslav hava Wi 
topJarınm ateşıle yere duşüdüldüğü 
hakkında verdiği haberleri ncşıU • 
miştik. Buğüll olruyuelM&nımza ltu 
ufak hudud hadıseleri hakkında elıie 
ettiğimız dalıa gemş malfıroatı Emau
yoruz. 

Son bir -ay zarfmda, yani Noneç 
harekatının başlangıcından itiba.Fen 
Balkan meı:nlek.etlerinde ve. billta111a 
Yugoslavyada ihtiyat tedbirleri fe\·
ka.lide takvıye edilmiştir. Bu sıra. • 
!uda, ber halde Yugoelavyamn hu
dud mmtakalarmda t:al1şidat ya.pp 
yapmadığını anlamak maksadiie o · 
lacak hemen hemen her gün bır- ta
kım ecnebi keşif tayyarelennin Yu · 
goslav hudud mınt.akaları üzeriaıde 

uçuşla.r yaptJklan görillmü.~tür. Bu· 
nun üzerine Yugoslavya bükümeti 
resmi bir tebliğ neşrederek Yugos • 
\av topraklan üstunde uçacak olan 
bütün yabancı tayyarelere ate~ edi
leceğini ..bildirmış, aynca bu tebliği 
Almanya, İtalya \'e Macarıstan bü
Jrümctlennc de clçileri vasıtasiyle ib
lağ etmiştir. 

Bu tebliğe revab veren Alman hü-
1rümeti, Atman tayyarelennın yan -
lışhkla Yugoslav topraklan üstünde 
u<şnuş olduklannı bilclimnştir. 

Yugool{lv hükiıructiwn bu kat'i 
tebliğme r~'men yabancı tayyareler 
Yugosıa,·ya toprakları üstünde daha 
nadir olmak i.ıze.re yenidc.n uçuşlar 
yapmışlar, Yugoslav hava dafi ba -
~da bu uçusla.r.a. derhal ateRi
lc mukabele etmışleıdır. 
Mayısın bınncı glınü Dalmaçya 

sahilleri cl\'arında Yugosla\•ya - Ar· 
navutluk hududunu gözlıycn Yugos -
lav hava dafı bataı·yalru:ının nöbet -
çileri yeniden yabana bir tayyare -
nin Anı.:n'Utluktan gelerek Yugoslav 
topraklarına girdiğini gormilı}leYd . 
ffavndn sis yoktu ve Yugoslavya hu· 

-- !f 

dudu ile Arnavutluk hududu bu mlll.· 

takada çok v121h ~ bin.ôirin -
en aynlalnHycmiu. BinaemJeyh tay 
ya.resin her hangi bir yafthşlikta Ya
ıglllliav topnklanna gıı mq olması 
milmkün değildi. 
Bunmı üzerirıe Y8goıalav hna da.

fi mtaryakn öerha.I at.efe başlam11-
1ıu, bir kaç atışta son.nı tayyare 
yere inmeğc w:dw: bb:ruaıbr. Dü· 
şeıı l;affarmm yanma ttopn ;asker
)a. bınıun bir İta.17aıı askeri keşif 
tayyaresi oiduğunu ve püotıı.nun da 
ölmüş bulunduğua. gömı.üşlerdir. 

Jlo&BQ)a OiieeNl l'upllav 
AMkeri JleyeU 

Belgad, 9 (A..A.) - Yugrelnvya 
ile Sovyetler birliği arumd&ki tica
ret müzakereleri iyi bil' tanda inki
~f etmektedir. Mi.izakcrcler, iki veya 
üç güne kadar bitecektir. Y~oslav 
heyetinin Moskovadan Belgr,ada 12 
mayısta dönmesi bekle.nmektedir. 

Bclgradda, So"'.'Yetler birliği.De ge
neral Maksıır.oviç riyasetinde bir 
Yugoslav askeri heyetinin izam edil
mcısi bahis mevzuu edilmektedir. 

Havas mnha.birinc gorc, Balkan • 
lania suflıün idamcsi imkinla.rı hak-
kırıda Yugoslav efkarında gönilen 
nikbinliğin en mühim sebeplerinden 
bi:'lSi, Yngosl vyamn Sovyetler bir
!ıği il müna betler tdamesi!lc baş -
larnaSlclır. Yugoslavynyn. göre, bu bir 
"Slav himayesi., teşkH eylemekte -
diı·. 

Politika. gaı:ete'si, Jlabimoviçin 
imzası ile, tarihte R - Sıtb müna
sebetleri h - maka.leler t-
mektc ve SovvdJer birl"ğini, mruıa -
ripJeıin, Bafkanl:ıra aid planlarında 
nazan dı kate tutma!an icabeden 
bir taraf olaı ak gösterilmcktedit-. 
lrakda yeni petrol kuy 1 ı 
Beyı ut, 9 ( A.A:.) - Sta.ndard Öil 

)u aoyasıı Bası-a lrOrfenn·n ~afb 
sn.hili ÜZC>l'inde ıw·n h ı mıntnkada 
elli kadar petrol kuysunun delme a
bir taraf olı;ıra,1· göst~nektedir. 

7 

(BiJŞ tataY• 1 "ıincide) 
rab Mustafa, Vanlı Mehmeil, Sakızh 
H'ıiaeyın ve Hafız Nazminin arkada.
il olup bir ırnüddett8tiberi :Meriç ot~ 
ünde w Bc§11Ctaşta ark~ı Abdül -
bdirtıı ~ sahte hüViyetle ya· 
bp kalkan ve Be>'oğlu cihetindeki bir 
çok ~klataı lfaili 61Clulundan 
şüphe edilerek takib edilmekte olan 
Stvaaan AJJ'1tye kazamnllan AH oğlu 
Nari, nibay~t, :&yoğlunda SUtera
zisi sokağında esnaf kahvesinde ya
kt.yı ele vermtStYr. 

Nuri, 'mbita tarafından :ygpılaıı 

ittlCVabmda, brnir haJrisbıı.n inde 
Bekiz 11enelik mahkfuniyetini bitirip 
htanbala ıgekliğini, .Niptttaşında 
mf>.ifüı.r hın;ıila.rd:ı..ı:ı ve lzmir hapis
hanesinde tauışb.ğ:ı Büdai ile bırleş
tiğini, I!i<W ile beraber vaktilc lz · 
mirde camcı Musta.fanın evini e soY, 
duklarını, Mustaranııı al'kadaşı Ö • 
dem~ı:;ti Ha.mm Aii ve boyac:r Abdül
kadir de birlikte <»a.ra.k, bu ser ·. dot 
,kişilik bir ~beke teşkil ederek Şi~li 
ve BcyQğlunda 12 tütüncü, Ş~fide d~ 
iki manifaturacı dükkanı soydukla
nnı, ŞiŞJide Halaskar Gazi cac in
de Yaninin mnnifatına.cı dü'kkanile 
Beyoğlwıda Rumcli cnddesinde TT 
nnmarah mıınifatnncı dükk"ınıından 
dörder yüz çift ~pek kadın çor bı, 
ipek pijamalar vesaire ça?d'Jldannı 

itirnf etmiştir. 
urıd~n sonra Hü-da.J, Abdtilkadir 

ve Hasan ~ li de yakalanmış, yupıldn 
tahkikatın. bunlarm, çaldık1an esya
yı, 'Beyoğhmda Daracık sokakta 3 
numarada oturan otel hırsızı ve İz.. 
mir hapishanesinde tamştıkhın Mu· 
ııir'e ~tirdikleri, MUnirin de, b n • 
lan, Bcyoğhmda Hıristaki pasajında 
Hıristo ıle oğtn Panayota gütördiı
ğü; kendi~nin yetmiş bin lil'ahk bir 
tacir olduğunu ve 'S01l :zamn.nlarda 
iflas ettığıni söyliyere'k sattığı anla
şıhrnştTr. 

Hıristo ile oğlu Pana.tcıl.un da bu 
manifatara eşyasını manifaturacı 

Leonn sattı::Jan anlnşılmıs, bu "'" • 
ya Leonda, mütebald ~ dn, yıne 
ucuz fiyatn sattıklan Beşiktaşta 
Serenccbey yokuşmıda bakka1 Ziy;ı.
nın mnde ve dük'kinında bulunarak 
geri nlınmıstır. 

Yine bu Şebeke efradı SO}!~ kl::ı.rı 
tütüncü dükanlanndan aldıkları pul
ilan Sirkecide ~endi caddesınde 
Dilsizzade hanının kapısında tiifünciı 
~Da ~'du. tt:lft ~ıuüc 

pul b:a.y:i tezkeresi nldığı hal hıç 

pul bayii tezkeresi aldlğı 'ha1de hıç 
ettiği ptil}an sattığı anlaşılaıı Mel -
koo bunu inkar etmiş, l:akat, elıntle 
bir çok paJ lnıhınmuştur. 

,beke efradı, hazırluau tankı .. 
lka.t evnkile adliyeye verıiimiSlenlır. 

Mimar Kemal Altamn 
seyahat! 

Gelibolu (Hususi) - Yirmi giııı -
den fazll'l Trakya ve Çanuk-
kale mıntaltasmdn tetkik s~
yaltati yapmakta olan Trakya lJnıu
mf tıırafett.iltik miman Kemal Altan 
Çanakkalede ve Gelibolu karşısında
ki Çardak şehrinde A.nafartalar . e
hidlerimmn abide projclerini tatbık 
etmiştir. 

lıliı:nar Kemal Altan oradan Ke • 
şana hareket ederek burada Umumi 
Müfettişlik emrlle Yıldmmm mo,ş • 
bar Nikbolu zaferinde en kıthr:ınıan 
Jmmandanı orila ( Pıı.şn)iğit) in rue
zannı bir plin dahilinde tarlı \-C t.ı.n

~m ederek lrunılacak Pagayiğit ubı· 
dest lıa:kkmda bir proje lmzırlamı -
tır. Bunu miitcalnb Ertirneye m det 
etmiştir. 

Mahkemeye verihm komise~ 
Bir mtid et evvel, Huliisi adında 

bir şoför, Sirkeci gannda sırasındnn 
evvel müşteri n!mak yüzünden k:ıra
k°'ft götiiriHmüı;, yolda "-e karakolda, 
:polis Mebmedlc Sirkeci gnrmcfa gar 
komiseri Necntiyc hnk.u<et cttıği id
diasile mnhkemeyc \'erihnis, amiye 
dördüncü ceza mahkemesinde mu ha
kem · y:ıpılmı:.b. Muhakeme sır ~ 

sınd:ı, şotor Hulüsi de, lrnmiser Ne
cntinın kendisini dövdüğünü iddia 
etır.ı::ı, fil • ki, adliye doktoru rapo • 
nle bazı şahidlerln ifadeleri aı.: da .. 
yalt keyfiyetini teyid etmişti. 

H - iye, hakaret suçundan ceza 
venlmış, fak:ıt bu cezalar ıskat dil
m · , ma eme, müddeitmmminın ta
rebi vcçhıle, Hulfi&iyi dövdüğü 
hakkuk eden komiser Necati h k -
kında tukibat yapılmak iIBere e'Vrakt 
müddeiumumiliğe göndennigti, 
Muddcıumumınin bu evrakı tetkık 

ettıkten sonrh, mulıakemc::ıine ş • 
lanmak üzere asliye sek~zinci ceza 
malıkeıoesine sevketnıiŞtir. Necati • 
nin mubnkem sine yakında başlnna
ca ktır. 



.. 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ve bütün ağnlannızı derhal keser. kabında. üç kase n.lınabilir. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
ı 1 -i ı ı•: 1 
2 1151 1 lfl 
3 ı 

1 IR 

' ı 1 s ı!ll · I ' 1 
7 ,. 
8 1 

' 10 111 
SOLDA.J."l SACA : 

1- Bir şirket nev'i - Rabıt edatı. 

2 - Büyütmek - Değnek. 
3 - Bir vilayet - Kırmızı. 
f - Birdenbire - Canı sıkılan. 
5 - Başına "A,, gelse valide olur • 

Memleket - Bir i~aret edatı. 
6 - Boş laf. 
1 -1 ktidar dahilinde - Bir nota. 
8 - Bir nota - Hüzün. 
9 - Tehlikeli bir böcek. 

10 - Kaldırmak. 
YUKARIDAN AŞA GIYA:~ 

- - Dil - Hastalara verilir. 
2 - Müsaade almak. 
3 - Bir renk - Beyaz - Bir nota. 
.t - Belli etmek - Söylemek. 
5 - Bir av hayvanı - Yunanca bir 

harf. 
6 - Bir nota - Ütücüye \·erilen_ 

latıanbul Asli.ye 7 inci Hukuk Ha
llaliğindcn: 

N oko ve Koço Canbezdi i.fla.s ida
RSi azaları avukat Alkivyadis Anas
b.s Evyenidis ve Nesim Sagesin; 
Uran ya, Rola:;ani, Y orgi Can bezdi ve 
hastasya aleyhlerine açtıkları mül· 

. kiyetin müşterek mülkiyete inkılabı 
hakkında açtığı davada; müddcia
Jeyhlerden Anastasya.nın halen irae 
alunan adresden aynlıb Yunanista· 
na gitmiş olup ve oradaki adresinin 
ele meçhul bulunduğundan dava ar
zııbal suretinin bir ay zarfında ce • 
nb verilmek ve tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilanen yapılmış ve 
mezkfır müddet zarfında müddeia -
lıeyh ta rafından hiç bir cevab vald 
olmadığından müddei müracaatla 
gün tayinini istemiş ve müddeia -
Jey~rden Anastasyanm ilanen da
Yetini taleb etmiş bulunmakla H. U. 
M. K. nun Hl inci maddesi • 
nin 2 inci fıkrasilc 142 ve 
144 üncü m:ıd<lesi hükümlerine tev
fikan ve bir ay müddetle ilanen da -
'VCtinc ve ilanen !stan buld.'1. yevmi ve 
Ankara.da rt:smi gazetelerden birile 
neşrine karar verilr.::is ve namma ya
z:ılan davetiyenin bir nüshası malı • 
.keme divanhanesine asıl.mı~ olmakla 
ı:ıüddeialeyh Anastasyauın mahke -
me günii olan 26/6/1940 çarşamba 
günü saat 14 de mahkemede hazır 

bulunması veya tarafından vekil gön 
dermesi lüzumu tebliğ makamına 
kalın olmak üzere ilan olunur. 

Qskcrlik l~leri 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

1 - 1 Haziran 1940 tarihinden iti
baren Gülhane, Gümüşsuyu ve Hay
darpaşa hastahanelerinde açılacak 
hastabakıcılık ve hemşire kursuna 
g\Jnüllü olarak talip olacak 20 - 40 
yaşlan arasındaki münevver bayan· 
ların kayıdlanna ba§lanmıştır. 

2 - Kurslara iştirak ihtiyari ol
makla beraber rnta.ni bir vazife ve 
borçtur. 

3 - Kurs müddeti iki buçuk ay -
dır. Her gün kursa deYam saatleri 
Mleden sonra saat 14 den 17 dir. o 

4 - Talib olanların kayıd ve kabul 
muamelesi 25 Mayıs 1940 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

5 - l\füra.caat saatleri sabah 9 
dan 12. Öğleden sonra saat 14 den 
16 ya kadardır. 

6 - Taliplerin şubeye müracaat
larında nüfus cüzdanlarile iki adet 
vesika fotoğrafı beraber getirmeleri 
rica olwıw·. 

Yoklamaya davet 
Eminönü Yerli Askerlik Şubesin

den: 
1 - Şubemiz.de kayıtlı ihtiyat era

tın senelik mutat yoklamaları iqin 
26 mart 1940 gününde yapılan ilana 
ektir. 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye 
kadar deyam edecek sa.at 12 den son
ra gelenlerle ktndi doğumlarına malı 
sus günlerde gelmiycnlf>rin müraca
atları kabul edilmiy("(:ektir. 

3 - Yoklamalara nüius cüzdan
ları ve askeri wsikalarile bebeme -
hal her şahıs kendisi müracaat ede
cektir. Muhacir vcsair suretle ~ube
ye kayıtlarım yaptırmamış olanlarla 
bekaya kalmış olanların keneli do -
ğu.mlan gününde müracaat etmeleri. 

321 Doğumlular: 
15 Mayıs 1940 çarşamba günü. 
16 Mayıs 1010 perşembe günü. 
17 Mayıs 1940 cuma günü. 

322 Doğuınlufar: 
20 Mayıs 1940 pazartesi günü. 
21 Mayıs 1940 sa.lı günü. 
22 Mayıs 1940 çar:-amba günü. 
323 DoğumluJa.r: 
23 Mayıs 19-1....0 p~embe günü. 
24 Mayıs 1940 cuma günü. 
27 Mayıs 194.0 pll.7.artesi günü. 
824 Doğ"Umlula.r : 

28 Mayıs 194-0 salı günü. 
29 Mayıs 1940 çarşamba günü. 
30 Mayıs 1940 perşembe günü . 
325 Doğumlular: 
31 Mayıs 1940 cuma günü, 
3 Haziran 1940 pazartesi günü. 
4 Ha.7.iran 1940 salı günü. 
326 Doğumlular: 
5 Haziran 1940 çarşamba günü. 
6 Haziran 191-0 perşembe günü. 
7 Ha.ziran 1940 cumr. günü. 
827 Doğumlular : , 
10 Haziran 194- cumartesi günü. 
11 Haziran 1910 salı günü. 
12 Haziran 1040 c:ırşamba günü. 
32B Doğumlular: 
13 Haziran 194.0 perşembe günü. 
14 Haziran 1940 cuma günü. 
17 Haziran 1940 pazartesi günü. 
329 Doğwn]ular: 
18 Haziran 191-0 salı gü.rıü. 
19 Haziran 1940 çarşamba günü. 
20 Haziran 1910 perşembe günü. 
330 Doğumlular: 
21 Haziran 1940 cuma günü,' 
21 Haziran 19·10 pazarte~i günü. 
25 Haziran 1940 salı günü. 

331 Doğumlular: 
26 Haziran 1940 çarşamba günü. 
27 Haziran 1940 perşembe günil. 
28 Haziran 1940 cuma günü. 

Beyoğlu Vakıflar Diretörlüğü İlanları 
lıhatuıı•1men kıymeti 

1 
Un Kuruı 

"4» F.ski Şenlikdede ye.nl Vipıeade eski Ada yeni Aımatan 90kafl;nG es
ki ve yeni (5) numaralı aJı4ap beş odalı hane. - K.asımpa_.<:.'lda Sirkeci Muslıhiddin mah:ıllcsinde ZincirllkuT4 caddelin _ 

de eski 122 - 122 yeni 170/1, 170/2 num ralı ahşab il;.1bab hane 
Y~ ]'11Zlh ırayri menkullerin millkiyctleri peşin para t_!.e satışlu on bee ~n 

~P.t..e aok: vtt.ınnitya çıkarılıruftır 1haleai 24/5/940 C\1"' .....,sa günü aaat 
00 

beşte ko· 
M!S}'onda yepılııcaıtınd1trt talip&eriJı y\WM 'l..6 pey panı' . le Akara& MüılAW ıııaıe • 
ıı.mc ,. ·ı ı;,823) .... any 

YENt SABAH 10 MAYIS~ 

Mısıra girmek için 6 Mayıs tarihi
ne kadar Mısır konsolosluğundan ve
rilen vizeler Mısır heyeti aıilteriye 

tarafından ilga edilmiştir ve bundan 
böyle Mısıra kim gitmek isterse vize 1 

almak için yeniden Mısır konsoloslu- ' 
.E N B i R 1 N C İ 

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur. ğuna miiracaat etmelidir. 

Mısır sefareti 

Maaşla çalışacak bir 
tesviyeci aranıyor 

lstanbul defterdarhğından: 
Mükellofln adı ve soyadı lfl iş adresi Ver9inin Vergisi Misil Ser.esi Yercıınl ~ 

matrahı zammı nev~ 

Mehmed All BulOdi Pal imali Beyazıt Tavşantaaı Kalaycı 462 --... 46.20 !l39 :Muanıele 
sokak No. 37 

ZabclAda Gömldt imak:isi Sirkeci Küçük tanan~ 665 6.50 ll39 > 
ban No. 4 

Askerliğini bitirmiş, genç ve us
ta bir tesviyeci maaşlı da.imi iJlr 
iş için aranmaktadır. İsteklilerin 
Mahmudpaşada, Yeşildirektc Sıva

cıyan hanı altında (21) numara
da Hayri Taşçıoğlu ustaya bizzat 
mtl.racaatlan. 

Kostantin Panayot TribCajcı Mahmutpaşa Arlaııdaş han 7'12.08 74.21 74.21 937 > 
Kostanün Panayot Trikıajcı Mahmutpaşa Arkadaş han 5013.75 501.38 501.38 938 > ııı 

Yukarıda isimleri ya'Z.ılı olan mD\eDrfıe.r terki sanat ettiği h:alde yeni adresini bildirmemiş veya tebelluğe saJahiyeUi biı' IOJ:' 
Beyi göstermemiş olduklarından namlanna tarholunan muamele vergf..~ 3002 sayılı kanunun 11 inci maddesi h{il~münc tcd.i 
ılanen tebliğ olunur. (385'1) 

. . . 
• • ir':l 

. '"·•" 
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HAl.SAMİN cevherini ihtiva eden yüz ve dudak rujları Amerika. Gtmelllk 
Enstitüleri profes .. rlerinden meşhur Prof. ller og tarafından tertib edilmiafu'. 

tNGtı tz KA.NZUK ECZAJ,"ESİ - Beyoğlu. İstanbul. 

Ereğli 1 avzası 
Kömür leri sabş birliğinden · 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/128!)9 numaralı kararnamenin 3 sayılı ._.. 
ıına göre teşekkül eden 

"Ereğli havzası kömürleri sataş birliği,, 

Merkezi Zonguldaktadır. 
Birlikten kömür almak istiyen müstebllkle.rin 15 mayıs 1940 tarih.iue Jcada' 

tstanbulda Tor'h:ı.ncde 1skele Caddcs!nde 28 numarada ve 15 Mayı.ı; 940 tarihin
den itibaren de do!rudan doğruya Zooguldakta SATIŞ BtRLtGt MERKl2Dlll 
müracaat eylemeleri l~ımdır. 

KöMOR SATIŞ ŞERA1Tt: 

1 - Kömür alıcılarının komür bedelini peşinen ödemeleri sarttır. 
2 - Kömlirler havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

Te.1.,"t"af adresi: ZOhGULDAK - SATIK.ÖMÜR - Telefon: 145 Zonguldak 

Ereğli kömürleri i şletmesi 

Kömür _sa 'iŞ şubesinden: 
Ereğli Kömürleri işletmesi Kömür Satış şubesinin bil0.mum mevcudat, tcab

hücl..'lt \ c matlfıb:ıtı, bütün hukuk ve vecaihiyle 3780 numaralı knnuna mü!!te-

niclcn 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen 

Ereğli havzası kömürleri sabş uirliği'ne 
devredılmi9 oldugundan alak<!darların her türlti işleri için 15 mayıs 940 taribln-ı 

den itibaren merkezi 7.:'.:'tıllGULDAKTA bulunacak olan adı geçen sauş bir~ 
müracaat ebnelcri. 

L 
--- öksürenlere Katran Hakkı Ekrem Bllilrıiilg 

Hakkı Katran pastilleri de v dır. 

lstanbul Elektrik ve Traınvay ve Tünal 
işletmeleri Umum Vlüdürlüğünden 

l ~ iki adet muhavvile merkezlnht. te8ial ili eksiltmeye konm~tur. 
Ti? 2 - Muvakkat teminat 25.350 liradır. 

3 - Eksiltme 1/8/940 pe.rseınbe günü, saat 15 de MetroM.n binasmın ~ 
katında toı 1.anacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartruımeler :n lira ~ilinde idare veznesinden teni v"'n k 

tedir 
5 - T ekli! mektupl:ırının hazırlananık kapalı ve mil.hürlü bir zaı:f içinde Ad ~ 

e bdar d6rdündl kattaki kcımiByOD kAtipliğine Smza mukablllnde verilmiş oJnma a-
nmd&r. (3625) 

İstanbul Defterdarlığından 
Adı ve Soyadı 

Mellna Mavigöz 

Man<ıl Emanolidis 

Suhbı Koktran 

Şükrü Bölük~l 
Roza Amira 

Kapikyan 

işi iş adresi 

Kolonya imalcisi Erninöııü .\ko~ınan hant ile Mu:ıındC 

Pirinç unu 
birleştirilen Samsun han No. 2 

> :r:minünü Rıı:;lı•mp;:ı~a Tahmis 
sokak Xo. 17/1 

Podra ve tırnak Galata Ferrnenccıleı Ily.ıdıs 

cilaı;ı > han No. 11 
Kolonya 
Diş tırı·ası 

> 
> 

Samsun han Nıı. 2 
Galata Kalafatyeri l\l.ıkıı ra

cılar sokak No. 2 
M'ensııcat > P;,nı;:allı Tayyareci Fethi 

> 

, 
> 

, 
sokol;: No. 2'.! > 

Yuk;;ırıda iıılmleri yazılL mi.ıl.clleflt:r tcrkı s:ın'at cttikkri h.ılde yeni ı.ıtlrt't.e 
den varidat idaresini ha~rclar etmemiş veya tctJellui;a salatuyctlı bir kiınsCY1 

göstermemiş olduklarından bulunamamışlardır. T~.ı ihi il"ırıJan itıb:.ıren uç cıı" 
tında ve 2430 sayılı muamele \'ergisi kanununun 20 inci m ... ddesınin ,on rıı-r 
gostcrilen mczkQr ııene muaınclatına .. ıt evrakı mü;.bite ve dclterlcrini aı..ı~!C t. 
Jatado Balıkp:ızarında muamele ve lstihU'; vergıleri müdurlüğündc hesap rrıı·lt 
ı.ısları bilt'osuna mUracaafü:rı g~ıııedil<leri ::ıkclirdc haklcırır·da kanuni ic:ıp1 .. r11' 

pılO<!ugı 3692 say:ılı kanunw1 11 inci maddesi hiknıi.ınc '"''fik~ın il~ırıcn tcuıit: 
nur. (3856) 

1\4. M. V. Harita Genel Oiraktörlüğünde~ı 
Ankarada harita ~enel direktörlili;üne ~idi beş k:ırto;:rn[ alırıııcaktır. şcr•111 

Jardır: rı 
1 - Türk tebaası olmak 2 - Askcrllğını yapmış buluıunak, 3 - S.ıhhaH t:ı / 

rnak, 4 - Orta okul tah.-nlini bilııınfş olma!-. 5 ~ Hüsnüh:U sDhilıı bulunmak. 6 
tuz ;y::şından yukarı bulurunam::ık, 7 - lfanta tcr~imi <'lı ledndc m11\·ııffak 0 

8 - En az bes nne hizmet ya{>ııı::ıyı tl'ahhvl etmek. r 
Şehrı üc~·et An.kara mesken bedeliyle ycfüıi~ liradan u~şlar.~ T~~~ler ıJJn ~ 

cıcn en g~ bır ay sonraya kadar Aııkar::ıda ıı.n-ıla Genel Dırektiırlugu karto'1" 
beilinc müracaat edebillrleı'ı (2138) (3794) 

Simav Sulh Hakimliğinden ,. 
25/4/940 t.arihlnde ölen •sima1ı ın Cuıı <ı 11ı.:ıhallcsinden Şükru i!:devin nıtrıı .~ 

mış ve ddter tutma muamelesıne b:ı.,bnmı; okluğundan mi.ıtevef!anın alııcıık \ ı.-4 
!arının ilan tariblnden itibaren bir ay içiııdt> deftere kaydeıtırıncleri a.'Gi ~ 
haklannda kanunu medeolnln 56!1 uncu m::ı1ltlesinın tatbik olunac:'l.;1 illın oıurı 
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T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

/ 
1 adet 2000 liralık - :wOO· _, 
3 1000 = 3ooO· ,.,, 
6 " 500 ·:. = 3000· / 

12 ::!50 = 3(){JO· ~ JJ ,, ,,,-

40 ,. lOO .. = 4oor. ,.,, 
7 r; 50 - ~150· 

"' n " - / 

210 il 25 1 = 525°· l" 
Kcşidelel·: 1 ŞubaL, 1 MaYıS'dc i 

tos, 1 tkincite:rin tariblerıfl 
lır. 

Siihlbi: Ahmed Cemale<ldin SARACÖCLU ?ı{I 
Ne~riyat l füdil:rtt: Macid ÇETiN Basaldıfı yer: (Yeni Sa~A< 

- -- . 


