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Her Yerde 'S KUl"Uf 

Müttefikler Norveçin ingiJiz e Fransız donanmaları 
şimaline çekiliyor . lskenderif ye Yarddar 

Mr Ch b 1 . ,. -ı N 1 k. ltalyan Filosunu" Onikiada' da toplcınmaaı Üzerine 
· am er aın ın f Müttefik r .~amsosun ~ ı- y · t A · .L 1 · · bb ·· l . r t 1 unanıs anın mttıua e çı•ı teşe us erde bulundu 

Nutku __ J lometre "Ş ma 1 ne op anıyor Vaşngton, 3 (L\.) - Yunan el- -· 3 (A.A.) - Bilkreşte ı. ihlil ebneksizin bozrnağa imkin yok .. 
~ 

1 
çisi Dıamantopolus Al.denizdeki umu PlıiDY l ajaıısuıın muhabirine beya- tur. Bugtln cenubt Avrupa :mılletle-

... da bulunduğumuz hidise mt vaziyet ve İtalyan denız kuvvet- mtta bul•man B Gafenko, şöyle de- rinın mukadderatı müşterektir. Bu 
ti .:=ı-rebede pek tabii "e uru- 1erinin Oniki adalar sulannda te - a:igtir: milletlerin mazideki tecrübeleri, ken-
lııı.... ~ lllakiı.~ , .e müessif safha.- cemmuu meselesi hakkında Sumner - Tuna ve Balkan sulhu", mkı sı- ... :ı · · nizam ~ biri ..... ..... erme aynı ve hürriyet ar-
~ dir. Fakat bunun ~kil Welles ıle görüşmüştür. bJ& Akdeniz sulhüne baö-lıdır ve bu zusunu telkin etmiftir. 
lılk:_ 9hn"affakiyetsizliği ~tere lnglllz - Frall&lz F'Uolan mlbJerden her hangi binm d ge~ni (Smw ~ iüıcüde) 
~in kendi nefsine ve km- lskenderlyeye Vardı ----------======="""='=======,__ _____ _:__ 

izhar ettiği iti- lakcnderiye, 3 (A. A.) - İngiliz 
kt.edir. Ve Fransız filosu bugün öğleden sonra 

olan P.- buraya varmıştır. 
tt.aly&.da lngUiz Gemileri 

Dönmek için Emir Aldılar 

kama-
~~ıeri ha

·- · . bil· 

liuPltere bü
~ bir zafer ıewı etti. Çün
~ İçinde, o mütehakkim mağ
~~ kadiri mutlak dikta
~ kUc,;Ucük hakikatler kar -
Sı bile tiril tiril titriyerek, efki-
~edcn her şe~ i gizledikleri, Stmholm, 3 lA.A.) - Grong'dan 
~ , iftiralarla, tevil ve tez. baba' verildiğine göre, müttefik kuv 
~ı ve dünyayı aldatmağa fttler şimi Nunsoa lim8mndan 

halde, büyük İngiltere Trôndbeımin 12 kilometre şim&lino 
.~io ba§Vellıl lngiliz ıpillc ~-

""""'° dilnyaya Noneçt.eki A-...' kajDUtan getı'b Afteıbla • 
tsizlildertni dilnyanm aet.'~ neı)redileo. bir habe-

~-., en ehemmiyetsiz Mclise8i re göre, Alman tayyareleri, İngiliz 
~ ~- etmek kuvvetini kendisin- lablab -11 .. - ı..a..=. '- ,. 111....~V_. .. _ t-.. m- D!n &~" a- TWS J 1 
ta.._~ --.u-. .a.ug~ milletinin mü- taamaa ~ sade ciddi ha-
~~ ·de bu izahatı en sakin bir santJÇUDamışlardır. Bu hücum es 
~ dinıiyerek hilldımetin azim 
~~tlııe kareı biiyQkbir aoğuk;:,- ,, ~nmırtm11aa·;,::;t ı==~=-
~~e ttimadlannı izhar er- wMldir. 

hat kimaeyi inaııdlnmamıştır. 
Yakin ve orta prldakj lngiliz or -

dwnıııdan bahaeden B. Wood, sözle
rine au aureUe devuD etmiftir: 

..,...., Bu ordu hiç bir kimııeyi telıdid 
etmiyor. o k&wf' 1 1 tMdl • ...,, ili 
lecek Jaer hangi bir ftlllyet1 jfa llCJla 
orada buhmmaütadlr. Bu ordu iyi 
~ ftrk{JlllJl w Muar'ı t&k
'riye ede6ektir Ba .... im~ 
luğuıI münakale;. hatluı tl'Mlnddf 
irllbıJ.t emniyetinin ıamaa albna alın
~ hizmet edecektir. ,._, .... ) 

..... ~e _......, .... 

~ti lngiliz Lcmdra, 3 (A.A.) -Dün Londia- /)ol b h 
içi.; __ de .;~ ettiği tn- da llir nutuk eöyliyen adliye nuın . ma a ~e i~Ji-

. tt~ttll'•aftdfakiyet ve Sir Kiaksley Wood, demiştir ki: l..ari~a"dı··e•ı"nı·n 
-~}iirtlloi garantisidir. Fil- - hıgiltere, Norveç mJUetinin R 1 R 

~ .... barb eonrası devresinde vü- hürriyetini iade etmeği müstakbel . mu ha''- 11me ·ı· !-\ ~ ve uzaktan bakılınca bir diiraya barışı için hayatı bir §art ola- R o 
~-~ deheetJi göriinen totaliter m telikki etmeütedir. Bu hürriyeti --o-
İıi~UkJer hiçbir hakikat i1e kar- ı.Jeetmedikçe rahat ve istirahat et- Vak'• mahallinde yaniden 
s;:a gelmek kuvvetini hais de- ı::::ııiJ'aaelrtir. Ehlivukuf 11\ .... tUe katil 

Cenov , 3 ( A.A.) - Oenovada bu
lunan lngıhz vapurlarına derhal men 
sub oldukları limanlara dönmeten i
çın Londradan emir gelmıştir. 

Diğer taraftan V angam adıooakı 
Holanda torpido muhnbınc üssülha
rekesme avdet etmesi emri verilmiş
tir. 

Yonantstaada 8Ui.b A.ltma 
Atina, 3 (A. A.) - 1919 il& 1923, 

1929 ıli. 1934 sınıfianna mensub ih
ttYat zabitleri ile mbit vekillerindeft 
mürekkeb dört grup, bir aylık talim 
ctnnek Daere 15 mayıstan itibaren 
stllb altında davet edilmişlerdir. 

Dôrdüncu grup, 15 ağuato6ta ça • 
ğınlacakbr . 

Büyük anketimiz 
~~--·------·~---- . 

Türklerin e~nebilerle 
evlen j!esi doQ-ru mudur 

u 

Dr.F ahr idin Kerim Gö,. ay diyor k i: 
EYlenme işleıinde asıl neseb kadar milli köke 
~ milli bağa çol bağl kaim.an n saadette esas 

teşkil e ec~ni düş · ~nlerdenim 

SABAlfTAN 

İntanbul Univeraiteai Tıb Fakül
tes· p fesörlerinden Dr. Falıredclln 

m Gi5kay .•• 
..... farkmdayım, mubt.-.ıı 111Ute-

l '.\SSlsım NMIMD ~oda, .._ 
)Jöyle btr Pc de~ etmek ı. 
te~ m blru fUJa... Onu içhnbde 
tanım anımız, admı du.ymayaDlllUS 

o .adar azdır ki... 
Ytn prdfaör, ~allerimi. ancak 

bit hastasını muayenede giieterebile
ceği hır dikkat inceliği ve .. titizlikli 
. ile gozden geçirdikten 80lll'a: 

- Azizim, dedi. Sualleriniai ayrı 
ayn cevaplandırmayacajım.. benco 
bu biı milli davadı:-. Onu kili halinde 
n Jtal ı ederacm, swilleriai&in top
yekün ort ya koy:n:ık istediği csaa 
d:1vayı kend" fikir' ve kanaatime göre 
tebaıi.\ •"t·rmı~ olurum. fete &ize bu 
mevzuda ver<' ek cev bun ll&dece şu. 
dur: 1 ,')onu 7 ftl'Me) 

, ... • 
ABAHA : ~ · ~ için efkinumumiyeyi • B. Ribbentrop, Norvec;e niçin te- yapllacak 

~ ~lniağa lüzum vardır. Al- cads edildiğini anlattı. Verdiği tza· [Y-. 7 İllCİ sıııy[adG] Mauollai • 

~§~ Vali Lü fi Kırdar izah ediyor: lngilizler t~o ve i Bu · c k a mı ? 
---------------------·----

>\ cletlı l{oca Almanya propapnda- Noneçin cenubundaki harbi Alnıanlar kazandılar,• 
~lif: •harici membalfrda.n gele - B 1 'r I_ • eli ~~""::.::":;:: eıediye • nkaim kıılasını niçin yıktırıyor? Milyon~ "'l' şım ıimalde ve demi ·n yo u -zer"ndedir. 

~~!::;::k!":ı.•': far değe.Tindeki binanın yıktırılma•• bir ziy an m~ır 
~ ~ belkı muvakkat bir aman 
~, bir şırınga gibi, bir lruv-
~ ı.~- cd bıllr. Fakat btlhassa 

--anında bu gibi pytjül:Jü. 
~ ılanillaye devam edebil-

'-lr ~lnsızdır. 'Böyle re3ımler an
~ rnuvaffakiyetlerle ayakta 
~~ ler. İngilizlerin Norvec;te 
~lt gibi makul ve mantıki, 

te 'acı bir tedbire baş vurmaları 
~ ~ u ~il~assa bu kadar vakur, 
llıe~ Ciddı bir lisnn ile itiraf et-
le.~ 0 1l1ar ıC'in imkansıulır. 

lıit ~da bulunduğumuz bidise 
11 ~ llbarebcdc pek tabii ve zaru. 
'" L, lrıaküs ve müessif safhalar

~l'i<li r. Fakat bunun teşkil et-
~ ffakiyetsızliği İngiltere 
~ tlQe ın kendi nekiııe ve kendi 

bot ~ r ı izhar ettiği itimad 
lt...~ fı etrnektedir. Ve bugün
:~ de asıl lizım olan zafer g:r 

11. lt'ilhak e budur. ,.,L, lk 
-.ql • 

1 gı h 
k i h re · un 

<Yamsı 'tnclda) 

Etn./ııula bügük rn•laarebelerin 
angan ~tti11i merkezi Norv•ç ......,_...._ . ._. 
,,._liani 1.1e A imanların elin• .......,.__ 
~n yerleri 11österir lıı.rita 

Dün resmi tebliğlerden zıyade, İn· 
giliz Başvekilinin beyımatı, Norveç- I=~~ 
teki vaziyeti aydınlattı. Chamberlaiu ~~~ 
Nor.eçtekı son harekatın kendi a - ~~.,., l:=i~:f 
leyblerinc nasıl ' c neden inkişaf ct-

üğini bütün açıklığile anlatnuşbr. 6'2~~~~bd:~~~ 
Jılerkezde, Trondhjem limanının 

..mımda, bu mühim limanı sılµş

t.ıp Almanların elinden almak U-
f (Smw 1 tacide) 

Bütün Noroeçt• lngilizlerin ve 
A lm•ralMu• elindeki baJl~a 

.. ı•rkezler 



-14- Yazan: AYHAN ATIS 

k.. yi lcapıpnak 
üstüme saldırdılar . ~- .... ' 

Sabah _,•n• cadiye ye
ti ti. Salııah *nılni •• ym. 
hocasile döa4j.i. Rukiyye öğle yeme
ğini hazırlıyordu. lsınaM ... Pleft 
le on ı eııdamına takıldı Basit ve 

-- - ., ... billt ....,.... va. 
• a•tlal U411iml'lldan •*,._ · 
y u. İsmail so rada oııunl g o<>-
ze gelmekten tek ,.,.._ 8iai· 
n etrafında '1ınauld• 
nn yanında Rukıye in derin ve ye
şil g··zı nne dw mek i temiyordu. 

Ruk d beri dalgın-
... ~a ası ve se-

t • k llıılnden Yur • 
z . ltnlarm 

eği id 1 bır tıpti. İsmail gıbi 
R~ 
rati ..ılılri '1ıek .... ltaldn-
1"" ile •lllliiini 11........,.. ~o· 
nunla hası •• .,. imUa ~laeaktı. 

Aktlla ymıelrtm Btanl .. tad ki
tOphancsıne çelriJıti. ı.-aı de n.lt
le Öllliae m · ktU. Biraz sonra 
Rt:tki,,,e einde Sttl"ahtte rettft. Onu 
penceııtnilı i;iae mfd'*taa •nıa 
famailb )'btllııe Wıftı. t.naiı •z 

IÇÖktil, ellerini dizlerinin üatilDe koy
du, ve sesine tatlı bir ihenk vere
rek: 

- RuJline, dedı, llU&Wı 41e bal 

-- - .... -····-· Sen ner&-lisin ? .. 

ika ~~ ~· • defa Ru· 
kinre tle yatından aJikadar oluyor-
•· RaM)Je tte,ecandan tftriyen bir 
l8Ble cevab verdi: 

- ü tete Pfl!/frJ sorma. Bunu ben 
~ bilem pi ........ dejru ce
vab veremıy~. Evet nereli ol
......,.1bm4e '6ıaiy--. Beni 
Şam taraflannda ~ ........... 
rebe yapıhrk~ Bağdadli bir a.sUr 
a1mq, hir esir tllceanna atuua. ben 
çek ~lıltbft. Anamı, babum 
tanımıyorum. Beni eaitci bib'ütmilfJ;, 
~ -- 8oılra .... bir ..... 
re atJiudtn". 9eııtlb: g&terinün ren-
gild, tenimi gOrenler prth olmadı. 
i*ın ~. Andd1u)u pc;erei 
&lll)"'e pta .Almüa ilaçblant. 
bir k1IJnüdanuı ~ olduimnu 
da talmıtn ederler. lai'tt. Jeail p 
i~ -aft.Ilı~. ~ 1Nt.Ju teı.ıli ... 
--,.. ... haiWe bela ...... 
rin çadumda ldblı. Oı'clliılD. baaıkfu. 
IMB1 ~ Cafer isminde lir 
k6mddan eııılr &Mı. Soua G..a 
erldrlne bedi,. ediNtm. o da .... 

~ ~ 8'ldad1ı kD•• d9t--- •""4 Huta plirblı 
hile ..... -,-na .ıcta . ...,.,.,.... )"&-

kıtt ~. ~ Oç dm iri 
inat, 4 ,_,,, mD4a ı6Br0d BOaH1 al-
tın .... Har ftl'Clı. BuDJan Çlıdm-
111111 .... Ubrter aldılar. 

Rulriyye sağ kulağµıı göstererelr 
devam etti: 

- Yajpıacalar ~ Qldlr• W • 
Dftllllartı. K•'alı .... ~ b • 
~ için Uatilme saldırdılar, ııu.; 
pemi çıkanmya ukit kaJme,chğl. için 
çekip ~ KUpe ....... ,.,.. 
tıktır. Ben Hattbudeye cariye ..,.. 
rak g6tt~lildbn. Fakat o refilrasına 
çek but • , ...... ,....... 
bir .... . 

......... 
e AVL.I« 
1 AYLltC 
, AVUIC 

R.lllllDW'I•• .......... 

-,..,.... ...... 
.,.. A--. .... . -. -. 

- Alclıtıımz eıerMye bwıa ..ani 
eluır. H• bill ..ı..t iMM1M' d9 • 
ğıliz. Biz c.i.ns bır tazı gibi, bir kıs
nk gibi para ite ahnır, satıtınt. Pa 
zarluıda miızaye ye çıkanlınz. Te9 

eiMriz. 9etıl ,..:til'lll \lccv 
W pata ile ••Hl'Mt ~" betti tam 
20 gün Bağdad esır pazar .. a göttir-
41ü.. Uzak ~ 1 _. 
bir ma.hlik Ri'6 till altna4a rkıeklelıe 
teşhir etti. Baz:a.n vü.c&Mlümü sar&ll 

ince ve ipek tulü kaldırarak beni 
mllte~ ine ~· 11.-..uı be' 
ğerune tıakkı vardı. Fakat benim yok 
ta En çok ve ea bol .altıa ver. lıııe
mm satnbim olacattı. Be ; bana te
sahü\ edecekl rin yaşlarım, vücud 
w. )'9a ghellitt rint anyamazdıın. 

BealM talRııleı itn arasmda marsılt
gitti ailrMiyett MI" amber tttccan da 
vardı. O Zengibardan Bağdada am
ber flltil'llriıJti. Kazaıubğı bol para 
ile memlelretıne bir beyaz ltGle ıö · 
tlınMk il!tti)ııordu Bereket versin kl 
satıibtmle on dinar yuzunden U1'1 • 
..-ıdılar. 

ar Afriltatıı teecar taircbıtn dttk· 
khına ginnişti. Bır perdenin arka
sında bmi anadan do~a ~ 
we ıauayııme etlıl9k i8Cifor9.ı. S&hi • 
bim bir bezb' kandlllte diikki.n.ı ıq
cbnlatıyor, amber tüccan da kamış 
blem ~ ~all ve kMnl ~ 
laıile ~. )laJcalarml auaye. 
ne edi1ordu. O aq1Vık ~ kaıra ...- • 
mcı.klar vUcudilllıde sülük gWi kıvrı
la kıvnla pscbs totta ttı,ıerta 
igne gibi dikilmifq. IWlunlann §id· 
dıltli bl1li1mleme rapten dlllni bll
meıliii*' a m,aı. --.mm ..,.iaır-
18.l'lll& bir ctane indlrdiııı. Gerçi bu 
daıtle llua P* ain'a Mal olmqtU. 
Sahibim beni ,_.. ... lılrbaça mah 
htim lh '&tL llidlwQs' tıa.fsız U· 

pğı 'tt•Jır..ıa iki -.. t:lnnış
tı. Felıat - ~yım e-.t llulaıı· 
lıju9 da ellmden alalDılıl?lll t"a!. •• 
Eğer ... gilaarh amberci '-1 sabn 
a!saycla. ...... be ~ J&kıcı 
ve kavw•• &'ineli alımda ıan 
vahit adamlana lçlnde bu._... • 
tııa. ıtb bllk lıelki de ~JU ... 
ıanw •• •* n n:,.ıı, lmaô 
bir ... • ... •'tun. 
............ ,Ram .. nba.._._ ... ~ 

tuıa. ...._. •yandırc'I illlil t;; 
::ı' 'g W Rnkl•ll tr ._,_ 
1 ... .,. .__ ... i 
ve yem ast~ tflMiği a

mblan 8'1' nı --nndaki e
zici yükr.111 ı•H ı- Nsadiyor • 
du. Rukiyye *'6ıi famaille pay • 
lqmıya1WelıM-.ı _..,. ........ ..,.. .. 
ü. Kir __. .... • 1-i: şi-
ınalüı ıJıt c:Uoelli. JWP"' ~n
d&D, belki bir Alman olan -...ııin 
sıCllit lie., 11• a)'ltlrılıla... • 
n•Mmeı• a... deı l'lte ._._ .. 
tır. Besıim mukadderabm sahilleri 
buluaıQlyaıı, bulnıma.k i~t&ali de 
Mnı;faft MI" t1dmmn lçtnc!e plkala-
~· Ben ..a Mr Mleıta S.a
lann, nlmmlsnn şiddetli zencirleri 
'-' -,,.,,_ 
.-IJıor. o..,. ılJıut ........ 
• '*''- ti. .. 

ltlllltlwıaiaftnil 

Ye 

breme geçti. 
lııımaU dlneldiırinl 6ftthıdelı:i rah • 
leye~ 
~ alMlş dllllılllroftlu. 
iC 111üe9dllem ~lrtitl abn ve ,az. ............... , .. , ...... ,... 
~ ltllki7n - t;i ............. . 
.... Kendi ..... !: 

-ıta llllk,,. Wlllffe! .. diyord\& • 
.AılkWAı. •• lld~bl

Mnd& Wı n 'P •ııııll•llftt. Paltat 
~•Wıi!•alJtaJeilıle ..... 

~1114_...., ___ .. ~.,, ...... ıllncıbt!' 

) 

YENİ SAB.ll. 

Dün ~hır mecıısı Vali ve Bel~iye 
Reısı doktor Lutfi Kırdam riyaseti 
altında yaptığı toplantıda mbıtai 

klediye taW-ı*H•-..n -~ 
ret Mam .,..şllıir. lılealia a • 
bıtaı beledıye talmıatnamelillln mü .. 
zakereleriDe blıtlamatan evvel ruz • 
...... m.-.e\lll 11111eleleri tetkik 
etmi tır. Beyoflu kuası dahilinde 
btttanan fakir, şebek ve maymun so
kaklarının iSmılerinin değiştirilmem 
ı.kkwWri milkiye eaeüllleai .... 
batası kabul olunmuştur. Bu sWftle 
Fallir 80kaCDa mm ıt\tnrwı. Şe • 
Mk sokağının ısmi Kaplan ve May • 
r;aun IObğuwı imma de- Cqi&a ela • 
rak tadil~. TeklWll kab.ıil 
~asında media U8BIDdaa Ki&& 
Şıaua • alarak demiştir ki: 
"- Jaimleri cirkill elan sokaklar 

içm mülkıye ~ tarafıaıiM 
kabul ohm• jsjmler ~· Fakat 
ben şunu ~ istiy.anua ki so • 
kak iaimleriai deiiftirirkeu yeyaıbtld 
:)Ceıu sokaklara iıiıim \'lerirkelı lata • 
bulun veyahudda memJ.eketi.D Yetit • 
tirdiği biı\YWderin i8imieı-i aazan 
itıbara alull....Jıldlr. Mtteli 80D gün
lerde ölen ft memleketi büyük hir 
yeme boğa Bmilıl ÖJDer Pa&HıD iıl
mmi büyük lair caddeye vermemiz 1'-
zımdır.,~ 

Bil. teklif med.W tarafJadaıı kUaJ 
obılMR"PUI'. hk&t iaimkri 8fCiltiri· 
leıı sakaklar U,•ettayiıı eokaklar Gl 
duğundan daha mühim caddeler için 
bu teklifJA w itiblıra almnası 

·~· Kedi& bun• mllklJAb ..-WW.. 
W,e. talimtun•iltia münllıeNleri
ne Ml1aa•lb,r. Meclis 4ilRkti ın.. 
kerelerinde fırmlara, ekmek, iıimM: 

ve çöreklerie lllmlanD. u.bl&jıı yer • 
lere aid maddeleri kiaçiik •i'rbp· 
larla kabul etmiştir. 

Şebir-meclial salı günü to,ıaıt~ 
ve belediye hijıtD!I m .._kerelen· 
ne başlı~br. Meclla lll'f & 1 sU • 
ratle iQual etmek için._.. athqa' 
salıdan itibaren her glll t9f1J Mak· 
tır. 

Bir 1-.... eaııberi,...... bu
~unan 8lt n.ı.& t1- .-ıtiril 
Servet .. 'fi ........ 9eden 
llODI'& Ttp'ak *" btıtJ $1:i:nde 
ıaeşgul ............... ... 
mw .. 1 .. as; tH.OI" t ._. 
ra ..,,_ f •- •m• 0 

ıt, 
BU.kret enen• ı O eeriU ... ve 
Afyon •H•n s·n•i1 a.n Be .bir 
müddet göritee A ,.._da ~ 
açılacak olan ber 'wilel afyon kon· 
gresine hwl6 ••tltıetinde ham 
111111t•1t...... • •. 

Haber aldıjımım eöie Rumen ti • carta..,... •llRM4iiıla •xe• 
Ruıan,aya ttd.-ır 4- lteJetimt
~in hareketinin bir !:aç gün tehir e • 
dilmesi kuvvetle muWemeldir. 
-ti.-maımm.a.llenıet 

Berkm dOn tehr1mize gelmi§ QJaa 
Bülıınt ~ ,..... Hımı~ 
Suphı ile bu abah görllltilkten son· 
ra 1111 ıhlt ._ t'a 'I 11• ._, 
• kandı ııt• ıh arHar. 

tar.ıt.a ....... ... 
dadelwla .... ~ 

...... ioiııa fMlf1• seçil • 
• • afJOQlardaa toplan • 

elanlarm morfin •wıeeme 
totln••ra da • lmnlt 

tfldlt edllı ..... 

Bakırköy nüfus sayımı yarın 
sabah yapılıyor· 

Sayım es11asında köye gelenler 
trenlerde lı iocakltır 

Pazar günü Bakırköyünde yapıla
calt tectilbe sayımı için bugün vili
yette İstatistik Umum Müdürü Ce
lal A~ l'iyMeti albntla tılir top
lanıta ,..,........ TQfllan.._ Vllli 
muavini Hal<* Nihad Pepeyi, Ba • 
kırköy kaymakamı ve alikadarlar 
hazır bulumRşblr. Toplaatın lata
tistik Umµıa MIWirtine Bakıftby 

tecrübe sayımı içın alınm tedbirler 
izah olunmuştur. 

l>aar g91ti S.-ıtriiyae ,...,.. 
saynn hlliı*mda miinlcaat ettiğimız 
Vali .Muaviai Halik Nihatl şu lleya
natta lııl'W~: • 

"- Sayıma yann tam saat sekizde 
bat'tns.,,,... Sa,... mttiği fMıri.. 
ka M IQi ile .. rlıliıNi,e lı:adll' 
hıç '* kilMe ..... p ,..._ •· 
şan.._, 11• sjr li1lıl hı lıul alle
timlla ...,. b 1 he Ti. ,, ..... 
lar da_,.. Mtic riu ı .._. .-M 

u .. ..,.. ••• Dil .... 
itillldta 't•C• fit ı a l1ı itlti,._. a 
güBm .._ 'n' f ıllr. Anatıt aa11-
mm ima'* s .. Mtwıııli iÇll'l J&. 
zım lelsll 'so+ctr 111ıt•tn• 
fUla ilııUJat ......... , ...... 

Otla. '"- ... 6cll ...,.... 
için « i ıhı1 ı\I •••• , .. - ... 
tor h' ı t lk in 1 atıl'8c -. 
ıu. ... « 3 .... lııir 0311 ..... 
h• 7 1 

• ...... ... ili ...,.. ..... 
foa ı W ı~ " ôr, ., t* 
kıa 1* at sn ...,_ .. J p' M • 

mesi halkın evine gelecek sayım me
muruna kolaylık gostermesile mtım
künClllr. 

'OQlaali ayım 4e'ft'Uilli geQiır• 
pm Bakırkly halka& 111J1Y1!I1 ~ 
namesine nayetsızlikten doğacak me 

euliyettm baılıııle l\ızunı ~ 
&.riç -kaada ı.lunan 8aJllll'ldlJUl· 

lenn ~-ıevler döumeıeriB:i 
ve başka bir ~azaya ayrılmamaları· 
nı rica ederim ... 

Diğer taratta -.ımi lfas •· 
yımı hazırlrttJanna da hararetle de
Vlllll dlr lBt.uati.t tJamln 
Müdürü CelM Aybar lstanbulda bu· 
W.fıi. m!iQdd:.çe -bu lıuezs*a ki faa· 
1i1fA2 aewıet elecek'tir. 

Pml'tıa8i a.- ıbeleliıe 'taııafm.. 
4la ikmal ~t F a ..._j ili 4ui 
4ılıltik etllllk W laentrd. ....... 
.. tU&ik t1-~ .... 
•ateti iM O tı· '*iu•mlll,... 

Ômrünün yarı- Valı Lutfi Kırdar 
aını hapialuuıeJe bir fllYJO.Yı tekzib 
ge~ lnu:tılı.au 4!4İYG1' 

Za1*a.JISlllLMclltth'h .... 
ber im' 't ,......_ *S's·=ı 
Jaaı&ır ..,. .-- ...... .., 
1unmn ymi bir seti .... mey-

~---.-· ---·in• hıı • ~ ,. Fllilıımdlü ... 
1111..-... Kmkitflii .... Re-o, 
ıw41iildı K' t fır. K' , 21,_. 
.. dır PPR 0 jr Ut e '11111 .. 
tmanlarda, ,.., it! r r el .. , ' 

matllK.Chı 2 eler kararile 12 se
... -... ..... iın ..... ICJll mıdı
ldaiyetiıai de bir kaç •Y evvel biti· 
~d'aı•r. 

Klam hapisbtRlclee gıttıktaıı aca 
ra tir alHlt l1U11'111t ellllit, 1-.ııt 
~ Ga.1atada Okpmua caddesin· 
de S8'11Ve 81hmaa .,,hem ki· 
Udini kırarak 7'!111 marifetler serisini 
._...,. ...... fllıs•e....,, 
...... leQll ... d ..... ..,.,,., .... 
earapçı Yova't k. lmalımesçitte 
ditmaeci Papa~. Nişanta • 
lllM:la hklre' Nrn tz, 8 ı'ttıpı 
bakkal Jıfehmedin, Taksimde bakkal 

--.~-ewı ....... 
... ltaallt M--.a -..ıa, &iılilr-
tqta OrtababGecle Alımediıı. Kum • 
kapıda kömtircll Mustafanın dtlltkin-
'8rmın ~ ım..- ..... ~ 
ra, aat, ltatı, hndura, gömlek, ku -
IQll Veaaile ~ J'fllİ ...W1ile
rtal ............ 

lmlllihlıa ~. çe&a,,... 
•t'rı ..... .... m.. bu açsk 
9lSt«erl • ,...,....,, g19b-12 ............................ .. ••'71 1 ..... ..,.,. • db ..... 

... w ilıdai ...,, t • 
kabul oıunan bir kanua mucata .......................... 
ıı•• krt.ııla ~-ft .. 
ne1Wi4'11D. tldft. ~- ---
rm tatbikatı kM ~ aebeb 
olmUfbır. Bu aadlkolalaldln biri ele 
ltlttur: Beredt~ "'Tabdım gu1noiu • 

'-oı...:ı-~ v .1-- • • ..a-
BWl ~ ı.~-Y."' 
bir ltumene vermiftir, 'söyJnd*-
giıe Raw •ni ... ille'* 1'i 
itila .. ~ ...... ki ......... 
tir. Ba. .... t ..... 'E ...... 
l&n ........ tllria ..... .-0 .. 

ı--....ır. 

....... kodıl .. tllilerde ... 
gaıllltılırde ...... il o •dl:ıfdll 5 

ı.. • m..1s taııttne mttracaat 
etttllılm Vati 'ft ~ 1tets1 ö
tor UW'i Kırdar 1&yianm tema!lllln 
aaı.ts ve ıqdanna ollluıiunu teabı 
ea.et 4eınilClr ti: 
"- F.cnebi ar:tistleriıı memlek9 

ter.,.e..-iae aııl>ep .ı. ._ 1ıuar 
~ Y'Mllllt ~· • enııılce 
alınan bir tedbirin tatbikatıdır. Bi • 



(Bali ta""fı 1 ncidc) 
İngiliz Hava RU\"\ etlerinin Fa3.liyeti 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvveueri, Jutlandın şimalinde, Ry 
gölünün sahillerinde bulunan ve düş
nıan tarafından Norveç harcka.tında 
kuilar.ı'an Ry hava üssünü Ye de -
rniryolunu muvaffakiyetle bombar -
dıınan ctınistir. Hücumlar, dün ak -
aarn başlamış ve bütün gece devam 
eylemiştir. 

Stavenger hava üssüne de gündüz 
hava hücumu yapılmıştır. Aynca 

·ıa y n filosu 12 
ad da to a ıyorm ş 

( Ba§ tarafı 1 nc'.de) 
V ı:ıington, 3 (A.A - Amerika 

httleşik devletleri reisi Roosevelt, 
gazetecilerle yaptığı mutad haftalık 
toplantıda., Avrupa harbinin b kn 
llııntnkalara veya başka mill re 
'YaYtlmasını men için Amerika b r' -
§ik devletlerinin gayretler sarfında 
devam cylcdiği:::ıi bildirmiştir. 

B. Roosevelt, dün İtalyan büyük 
e.tçisi preDB Coloma ile yaptığı gö -
l'Üşıncde hükümetin bu arzusunu 

nelisi.ne anlatmış olduğunu da iluve 
eylemiştir. 

Gazetec\lerden birisi, harbin ge -
llİşlemesine mani olmak için hükü -
?netin ne gıbi tedbir almak niyetinde 
bulunduğu hakkında bir sual sor -
ınu.'°1r. 

B. Roosevelt, buna cevaben, hU -
~fınıetin bu hedefe varmak için e -
liııdcn geleni yaptığım söylcmi§tir. 

ltnlynn 1'Iüııakalat Nazın 
• lacaıistnna Gitti 

Budape.']tc, 3 (A.A.) - ltaıya mti
llakaUi.t nazın Host Venturi, bazı İ
talyan şahsiyetleri ile birlikte Buda- f 
Peşteyc gclmi§tir. Vcnturi, B. Tclckı 
v Macar münakıı.Iat nazırı ile gö -
~r. 

-<>---

Muhtelif e alet 
üesseselerinde 

Na ·ı ve ·tayinler 
Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Muhtelif Yckfilet.lere bağ
h. ınüesseselerde yapılan nakil ve ta
)İnlen bildiriyorum. 

İktısad mezunlnrından Fiınd Su
llıay, Kazını Ymılakul İstanbul ma .. 
l:iye hesab mütchassıshklanna., Ko -
'<leli muhasebe müdürU Şevki adli
~-?1uhasebe müdür muavinliğine, 
~ tt51Jller malmüdürii Hulusi Aşkale
}'e, Keli-it malmüdürü Rüştü Kema
lıa İzmit emniyet amirlerinden İb
?'ahirn Erzincan emniyet Amirliğine 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

s Polün yıldönü
rnü münase tiyle 

teati edilen telgraflar 
Ankara, 3 (A.A.) - Yugoslav 

11 lbı· p l:l ı··· yıld"" .. .. .• re.ns au un onumu mu -
ııa ebctilc aşağıdakı telgraflar t~ 
~d·ı:u· tir: 

Altes Prens Paul Kara.georgeviç, 
ugoslav Naibi, 

BEI..GRAD 
ti Alteslerinin yıldonümü miinascbe-

lc l.e.ndilcrine hara.retli tebrikleri -
;1· Ve şahsi saadeUerile sarayının re
l'~hı hakkında.ki samimi temennile -
~mı birdirmck benim içm büyük bir 
enıııunrıcti mucibtir. 

İSMET iNöNO 
ı &net İrtönü, 

Reisicümhur 
ANKARA 

i; i temennileri be
tm~ ve 

l>ikitide yeniden ze1zele 
otda 

at lırn.ir, 3 tA.A.) - Dün sabah sa-
01.t~ de Dikilide altı saniye süren 
ı:a-_ a ıııddette bir 2)e}zele ohnugtur, 
-uıar Yoktur. 

Stavenger ile Fornebu hava meydan
ları gecel yin de bombardıman edil
miştir. 

İngiliz tayyareleri, ayni zamanda, 
bütün gün, Andalsnesden hareket e

den lngiliz kıtal:ırını taşıyan gemi

ler kafilesini Alman hava lmvvetle

nnin hücumlarına karşı muhaf u..a 
için de kullanılmıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri, bu hare -
kiı.t esnasında hiç bir tayyare kny -
betmemişlerdir. 

ef i er orveçin 
şimar ne çe iryor 

(Baş tamfı 1 . cidc) 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz kıta

larının Andalsnes bölg "nden çe -
kilınesi üzerine bu sabah Anda! ne 
sehri üzerinde nazi bayrağı &.lı;:tlıın
m:ı.ktarlır. Fakat diğer cephelerde 
vaziyet değişmemiştir. 
Dün~ Sto!rholme gekn ha -

berlerc göre, ça:rş:ımba günü Rörosu 
i.ı; gal eden N orvecı kıtaları şimdi Al
:ma.nla.nn Tolga ile Tinset arasındaki 
ileri hareketlerini durdurmak için 
Rörosun cenubunda vaziyet almış -
lardır. Bu kıtalar Alma..n dcvriyele -
rile temasa ginniş ve bir miktar e
sir almağ:ı da muvaffnk olmuşlardır. 
Bu esirler arasında bir Alman subayı 
dn. bulunmaktadır. 

Nevyorka çekilen bir telgrafta, 
halen Öster vadisinde Ros ile Tol -
gen arasında bir muharebe cereyan 
ettiği bildiriliyor. 

---•n•---
elisin dünkü 
topl nbsı 

Sılıhat Vekfileti, Posta~ Telefon e 
Onn l mwn l\l""düdü.klerini 

K.1drolanna Ahl Uıyihalıır 
Uörü ükli 

Ankara, 3 (A.A.) - Büyük il~ 
lct eclisi bugün Refet Canıtezin 

başkanlı 'hnda toplanmış ve celsenin 
açılmasını müte:tkib ruznameye da -
hH bulunan ve Orman umum müdür 
lUğü ile Sıhhat ve İçtimai Mua.venet 
Vekaleti Vakıflar ve Posta Telefon 
umum .müdürlükleri teşki.lit ve kad 
rolanna · d kanun layihalarmnı mü
zakel:l3Sine geçilıni · r.. Bunlardan or
man umum müdürlüğü teşkil{ı.t kad
rosuna aiıi kanun lB.yihasmın müza
keresinde söz alan hatibler kadrolar
da eskisi gibi daimi hizmet mukabili 
bir çok vazifelerin ücretli olarak bı
rakılmış olduğuna nazarı dUdaıti 

celbederek bu ücretli hizmetlerinde 
aa.şa kalbedilmcsi lizmı geleceğini 

ileri sürmüşler ve bu mevzu üzerinde 
devlet memurları mru:ı.şatının tevhid 
ve teadüJüne mütedair kanunun mü
zakeresinde mecliste izhar edilmiş 
bulunan ar7.uyu kaydeylemişlerdir. 

Meclis büdce encümeni ve alika -
dar Vekiller taraf mdan ne gibi şe
rait altında bugün için kadrolarda 
iicretli daimi hizmetlerin m · t.ah 
vil edilmediğine mütedair vcı · i-
zahat dinlendikten sonra yapılan bir 
teklif üzerine mevzuu bahis kanun
ların Başvekilin huzurile müz 
resin karar vermiş ve içtintaa niha
yet vermiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanacak
tır. 

Sovyet - İngiliz ticaret 
müzakereleri 

Londr-.ı. 3 (A.A.) - Avam ka
marasında Atle 'nin bir sualine ce -
vab veren B. Butler, §U beyanatta bu 
lunmuştur •. 

Sovyet hükümetinin İngilt.el'e ile 
ticaret anl cması hakkındalfi cevabı 

ge miştir. "akat bu cevabta Sovyıet-
er birliğın.in umumi hattı harek -

tini bildiren hiçbir teklif meVcud de
ğildir. Ccvab, harbin doğurduğu za
ziyeti h ba. katan l'iir anlaşmaya. 
varılıp varılmıyacağı anl::ışılmftk U.. 
zere itinalı bir tedlnlc:e • tutui -
maktadır. 

Fon Papen'in sayahatı 
geri kaldı 

Ankara., 3 {Hususi Muhabirimiz
den) - Bugün Bcrl.iı:c harck ~ti mu
karrer olıııı Fon P ..,~n ya:hatini üç 
gün &>nraya tehir etmişti.,... 

YEN! $.ı\RAH 

HE 

Amerj alı ar ve 
A rupa harbı 

rUk itiyad hallni aldı: Bir 
nııntnknda en kü~ül{ bir teJı

like aiam ti belirdi mi, oradaki A
nıerilcan l'atanda.5la.rı o lın.ıı • en 
derhal ıızal<la.51Jlllk için emir 

.wrinun birind" ŞÖ~'lc bir a • 
grafı gôzimüzc çarpar: Falaıı yenJe
ki Amerikan kbwı nıcmlel.eti ter-
ke hazırlanmaktadırlar. / 

Snlıidcn ~ıkıp gideri r mi? bil -
mi oruz. Fakat şimdiye kadar Amc
ıilc ıl:mn o kadn.r muhtelif meınlc
l<et tcrkcttilderi yazıldı ld, y bu 
haberi ıin ash olsaydı bugün Ame
J'ika.dan başka dünyanın hiçbir ye
rindP bir tPJ{ Amc.n,ınn ''n.tmıdasnnn 
bulunmaması icab ederdi. 

imdi de Amerikan gcmilerin!n Ak 
niı:e seferl rinin yasak ec:UI ceğin

don bahsedilmeğe başlandı. Demek 
oluyor iri Amerikan hariciy i bu 
mınt.akadn tehlikeler sczmcktooir. 
Vakıa öyle günler yaşı •onız ki bü

kfimeti metbuasını dün) a ile dost 
bilerek döşeWıte giren bir ldm er
tesi saha.h göderini memle
ketini hali hamde buluyor. Batta 
hesahda, bir gün evveline gel.inciye 
kadar içinde n.sflde \".O sakin Y~
ğı şehrin sokakla.mıda birc;tenbire 
paUamıya. h slıyan tayyare bomba
Jannm tnrrakasile yatağından zıpla
mak dn vn.rdır. 

nunlar di.işiinülünce Anıe:rik n te-
baasının ilk fı .a lınrekete hnzır 
hir halde buiunına.sml haldı gönı1ek 

1 
ica.b ederse de ortada fol ·ok, yu -
murta. yokken Amerikan vatandaşla.
rının gitmeğe hazırlanıruıln.n l ya. - ı 

hud Amerikan gemilerinin seferd 
mc.nedilmeleıi zaten endişe i~ 

bocnlıyan di.mağlan bii bütün bulau- ı 

dınnaktadır. ı 
Şayed k..ı.ziy bu değil d yeni 

dünya zimnmdarlan, tebaasının harb ' 
tehlikesindcn, baskın tehdidinden 
t.anıanıile uzak bir mınta.ka.da :ra.5R· 

ı t.emin etmek isti) Ol'Sa onlara 
A , erika t.opnıkbnndn çrlmı an
nı l' etmeden başka bir çare 
yoktnr. 

1 Ameril·nn We-
hir gün olup hal'he girmek m buri
yctinde lmlınıyacağmı ldm t nin 
edebilir? 

A. Cemazcddüı SARACO<}LU 
---ıuıc---

rana ve Efganistana 
Bir sürü Alman tabası 

i tica etmiş imiş 
Şam (Ajans Doryruı) - Gazete

ler, uzun muddet İran Polonyanm 
(Pat) ajansı muhabırliğini etmiş o
lııp bu kere Frunsadaki Leh ordustr 
na gönüllü kaydedilmek üzere Parise 
hareket eden Bay Laskovskınin ~ 
ynnatım neşretmektedirJ.er. 

Leh gazetecisinin bu beyana.tına. 
göre Almanya ile Irak nrası.ndaki si· 
yasi münasebetlerin inkıtaı üzer.ine 
bir çok Alman tebaası 1rnkta.n çıka
rak Irana iltica etmi§lerdir. Hali ha· 
:zırda lrandaki Almanların mikta:ri 
"5000,, kadar olup bunlar lran cfkirı 
umumiycsmi 1 !erine imale etmek 
için fevkalbeşer gayretler sa.rfetm -
te imişler. 

Leh gazetecisi Efganistanda da 
fazla miktarda Alman bulunduğunu 
ve "200,, den fazla Almaooan ancak 
yirmi kadarının resmen mukayyed 
i§ sahibi olup diğerlerinin, zabıtanın 
gece ve gundüz mürakabe altında bu· 
lundunnak mecburiyetinde kaldlğı 
bır tarzda çalı tıklarım söylemekte
dir. 

Bay Lnskovsky gerek İran, ge · 
rCkse Efganistanda efltii.rıummniye
nin meml ketlerinde bulunan Alman 
nazilerinc karşı hiç de tev cühlair 
bulunmadığını ve bunların mühlik 
faaliyetini tamamile müdrik oldu -
ğunu ilive etmek s:uretile beyanatı
oo nihayet vermekt«lir. 

---ue---
Belçikaya iltica eden Alman 

küçük zabitleri 
Brüksel, 3 (A.A.) - AJma.n ordu

sunun iki Südet küçük zabiti, Eupen 
civarın hudutlu geçerek Belçika 
mak:ımlıırına teslim olmu§lardır. Bu 
iki Südet küçifü zabiti, Alman re -
jimine alıaamadıklar.ını bildinnişler
dir. 

Almanyadaki talebelerimize 
•~hun gönderilecek 

Ankara, 3 (Hususi Muba.hirimiz
d - Alman.yarin; tahsilde; buhmaıı 
talebclerimi:re lra.'1·urmada.zı. başka ai

.. .ıy a iki kiloya: ka
. Heyeti V eki-

11.:<'C ] 

-2-
"İtalyan muamması,, bugünkü 

harbden evvel de olduğu gibi harb
den sonra da birçok zihinleri işgal 
etmiştir. İtalyan politika dehlizi için
de yol bulmai;"tl. çabalıya.nlar arasın· 
da blhassa İsviçre ve Amerikalı ga
zetecilerin mütaleaları cidden §a:-Y anı 
dikkattir. Bunları hulfısa etmek fay
dadan hili olnmaz. 

Bitaraf müç::ı.hidler arasınd ço t 
tanınmış .Amcr, an gnzc.tecilermden 
"Dorothy Thomson,, un İtalyan po
lititası hakkındaki görüşleri cidden 
derindir. "Dorothy Thamson,, deyip 
gcçmiyelim. Bu meşhur Amerikan 
gazeteci kadını "New-Yorlc He:raJd 
ıı hamseıen biraz da bu gazete 
cinin gözlerile görmektedir. 1şte 
Her gün harici politika ve muhtelif 
mevzular haklnndaki yazıları yüzler
ce Amerika gazetesi tarafından ik
tibas edilmektedır. Denilebilir ki yüz 
binlerce, belki milyonl::ı.rca Amerika
lı hadiseleri hır araaa bu gnze±e
cinin gözlerilc görmektedir. llşİ.t.e 

bu bitar f müşahid New-York He
rald Tribun gazetesinın son 26 msan 
tarihli ve Avrup ya mahsus Paris 
nushasınaa şu mütal lama bulu -
nuyor: 

•· lt"'ransa ve İngiltere bütün 
mana.sile müttefiktirler. Ve bugünkü 
gnyelen birdir. Buna mukabil luılya 
ile Almanya beraber olmakla bera
ber ayrı gaye.ere maliktiıier ve bun 
1 ra bır yoldan değil mur ..elif yol -
lardan gidiyorlar. Finlruıdiyruım 

Rusya tarafından istilasma, nazarl 
de olsa, itiraz eden İtalya Dnnimar· 
ka ve Norveçm İ.Şcialine ses çıkanna
mış.. ve hatta ~u hareketi alkışla -
mıştır. İtalyan politikasının gayesi 
şudur: Fransa. ve .İlıgiltere il harb 
ebneden muayyen gnyelere vasıl 
olmak. 1talya, lskandinavyadaki 
Fraıuız ve lngiliz mcı J..iyetinden 
istifade ederek bu de.vletlerl mual -
lakta kalan hesablarmı görmeğe ça
lı ~acak ve billıassa Yugoslavya.mn 
Dalmaçya sahıllerini işgale çalışa • 
caktır. 

Roma, Rus - Finlaru:liya har-
binde Rusya ile ciddi ola -
rak çarpışmak istemiyen müt
tefiklerin bu defa da İtalya: 
harbctmek istenıiycceklerini ümid 
ediyor. 1talya bu suretle es bir 
ihtilafa sebebiyet vermcksızin. Ru -
yanın Bnlkaıı:laruı nüfuz sahibi ol -
masına mô.ni olmak is1iy,or. Fa. • 
§izm komünizme · detle muhalif 
olan papalık makamından da mua
venet göreceğini zanııediYor ••• ,, 

Görülüyor ki Amerikalı gazeteci
ye göre İtalyanın bugün i~in en ·· -
yük gayesi Balkanlara yayılmağa 

başlıyan Rus nüflI%ile mücadeledir. 
Bu mütaıeanın ne kadar doğru ol
duğunu zaman göst-erecekör. Fako.t 
İtalyanın Rusy dan kkoşoşJ;kn;nil~ ındJgııtıtı, 
Bulgaristan ve Yugoslavyanm 
kova il fıkı olmas.tnıı. iyi nazar
la bakmamaktadır. İtalyaıı" talcbel& 
tinin Yugoslavya aleyhindeki nüma
yişleri manidar değil midir? 

·Fakat herhalde Rusyamn Balkan
larda nüfuz sahibi olduğuna dair bir 
değil ... müteaddid emareler vardır. 
"Tiınes,, gazetesinin Sofya muhabiri 
27 nisanda Balka.nlardaki Rus hue
katına. dair gazetesine şu malCimatı 
vermektedir: 

" ..... Sofya Balkanlardaki R pro
pagandasının merkezidir ve bu mer
kez faaliyetini yakında Yugosla.v,ya
ya da teşmil etmcğc lıazırlanmakta. 
dır. Bulgaristan ve Yugosia.v da .• 
Rusyanın cenub islavlaruun hRmisi 
olduğuna dair büyük bir propagan-

yapılmaktadır. Bu faaliyetin Rus
Yugoslav ticaret muahedesinin im -
zasm sonra artacağı muhaltka.k-
tır ... ,, 

Herhalde Yugoslav v Bul -
gar B ekillerinin islav i ~ 
den bniısetmcleri yam dikkattir. 
Y ~<l'Osla v:ya Başvekili zamrunndn jt. 

tihad etmesini bilmiyen orta 
pa islavlıı.ınıı feci ikibetiı batır -

tma.kla Almanya ve 1i2ly bir 
ihtardıı bulunmak Wemiştir. 

••• 
"Dorotby Thomson,, diğer bir ma 

kalesinde de yine lta.Iyan siyasetine 
dair §U şayam dikkat mnlfuna.tı ver- ı 

mektedir: 
". _ ~ :faşist rejiminin 

en..biiyillt eaerlcrinden birdir. lmpa. -
ratorluğun bir mnha.rebe ~n-

Y zan : RAiF METO 
de elden git.mes1 ihtimali rejun için 
büyük bir darbe alabilir. İtaly,an sa
nayi erbabının yüzde 99 u da harb 
aleyhindedir. Çünkü İtalyan sanayii 
harb vtl.kuunda bir mücadele snlme
si olacağında şüphe olmıynn şimali 
ltaıya.dadır. İtalya cidden müşkül 
mevkide olduğu gibi çok tehlikeli bir 
oyun da oynayor. 

On altJ sencdenberi içeride ve dı
§ar.ıdaki gayeler için büyük feda -
kRrlıklara katlım.an İtalyan halkı 
sulh iırtiyor. Sükunet istiyor. Bu 
halle İtalyamn büyffk bir kısmını 
büyü'k gayretlerle adeta yenileştir -
mi , Habe,.<ıista.n ve Arnavudluğu 

zaptetmiş, fspanyada bolşcvizme 
kar§J. faşist g:ızasını kazanmıştır. Bu 
nun ıçindir ki halli artık istirahate 
kaVU§fllıık isti.yor. Diyebilirm ki İ

taly:ıd senelerce oturmus ilan bir
cok ecnebilerle İtalyanları tanıyan 
birçok kimsclerin m · nhedeleri be
mmlulerinin tamamen aynidir .. ., 
Yukandakı mütalcalara bir İs -

v'çreli müşahıdin de fikirlerini ilave 
ettikten sonra ltaly mmmımusıru 
biraz daha aydınlatabileceğimire ka
niiz. Bundan sonra da İtalyan poli
tikasında bir rol oynıyan diğer lruv· 
vetleri, man v:i ve maddi cebhed 
tedkik edeceğiz. Çünkü ''İtalya mu
amması,, hakikaten ç k çapraşıktır. 

İstiçrcli gazeteci "Paul Gcııtizon,, 
senelerdenberi Roma sakinlerinden- j 
dir. Roma&: oturmak bilbnssa ga;zc
tecı olarak y~ak kolay bir is de
ğildi. Buna rağm n bu fedakar ga-
2etecı mesleğinin aşkı için her şey~ 
katla dı. Hatta geçen sene İtalyrulan 
çıkarılmak tehlikesi bile geçirdi. Fa 
kat birkaç saatlik heyecandan 
sonra tekrar kalem.ine kavu ildi. 

fyul Ge...'1tizon bir İsviçre gazetesi 
o • "Gazctte de I.:ıusnnnc,, a 26 n~ 
sanda Romadan şu satırhrı yazıyor
du: " İtalya ile Almanya .arasında 
bir ittifak muahedesi meveud olduğu 
hiçbir zaman unutmamalıdır. 1tal • 
)l Almany.ay-a yardım \-'YlZifcsini biç 
o1mazsa manen yapmalı istiyor. 1ta.J. 
y gazeb>lerinin şidd · llsanı i.'.}te 

bundan il.eri geliyor. 
İtalyada nüfuz sahibi birç • mah

fillerin Almnnyamn galib gel~ 
daha kmrvet.ıi olduğuna dair lı 

an t vardır. Hükilmet ve h Ik 
Ha.be§ harbi dolayı ile alınan 7.eer.İ 
tedbirleri ve tesirlerini bir türlü unu
tamıyor ve bu yüzden billıassa 1n
gilkreyi hfila affedemiyor. Fi -
rimce de bu tedbirler Avrupanın 
menfaati noktrumıtlan büyük bir ha
ta teşkil etmiştir. v~ ttaıJ yı Al -
nuuıyamn ucağma adeti zort at
mıştrr. Buna roğmcn ltnıya ne olur-

otsun Alman tezini müdnfaa. ce
reymıile bar.b harici kalmak cereyanı 
ar da bocalamaktadır. Faka.t 1 -
talyan gazetelerinin lisanı n ol 
olsun ltaıya hıırb ·için barb yapmı
ya.caktır. ltalyruı politikasına h4kim 
olan yegine p~ İtalyan men
fuatlerin temin ve vilmyedir. 1-
taly enfaatlerini temin ve 
vikaycdir. İtalyan maarif nazırı 
Povlini'nin de ifade ettiği gibi ttaı
ya her ne suretle olursa olswı yalnız 
menfaatlerini düşün cektir. Fikrim
ce de İtalyan menfaatlerini normal 
yollarıla hallet~ için henüz va -
kit geçmemiştir ... ,, 

Yukarıdaki sailrlıırdan çıkan ma-
açıktır: Çektilderini unutmı· 

aifebniyen, fakat Alma.nyaya bir 
muahede ile bağµ olmasına rağm.en 
me.nfaatleıini .. yalnız kendi men -
faatıerini d .. ilnen bir !taıy k 
sındayız. 

Bugünkü İtalya.. Mazinin 1taı -
yasllH1an farklı düşpııebilir, çıkabil~ 
cek fıreatlar.ı kaybedebilir mi!. n
.faatlanmn temini i :in harbi göze 
alır mı.?. 

s ... 
Rh-~Tetler <dola§lyor: 
Falan millet §U kadar 
.• Şu 

dar tnpn, 
,..u. ... ....,.. ş 

imiş. 

ubkt:ın ku1nğn bu ·· 
ler, belhi müten:d • ve mü· 
t.ereddi calı1l dimağlarda bir nki bu-
la.in ir. Belki fena b1i gt"l'İ dü-
~ooli in ~ ken11•·;1...,•m 
korku, bir endişeye lraptmıhifirler. 
Belki b:w fırsat dilşt.."lin~ kalb" \8 

kam bozuk ins:ınln.r, bu rİ\U) ri 
yaymalr; fafan filan milletin trun ti
ni nretllıü na. etm tle enililerine 
maddi bir istffiı.de tanin ) l>lonu bul· 
mm;lal'dU'. Bunlann hepsi, lı psi 
mnhte.me.ldir. Bu fupralelar ü · e 
ynşıynn on set.iz mDyon aJ"a5• el
hcttl' bu !jCl,ılde s fil rolılu in "" .-t 

da bulunabilir. Bunl:w- bu 
vadan kendi fiJ meJJl: tleri için is
tifa.de im 'amm temin etmi ~ ir. 
Bunun iç·a faaliyclt• de geçmi! ofa. 
bilirler. 

her t.oa.r:ruz, mutlal 
redilecektir. Plevııe 
nin, Saka.ey di'><rt<>'W'll'n .... ı• 

lmhrama.nlarm to~~·--
bugün ~na.ıı m 
mcl"tcdir.ler. Bunl , 
dedelerinin tarihin .. 
altın Jıar.flerl 

ram:mlık destanla.rımn ~llleırlı!.i 

Zonguldnk - Parti \ı1 y heye
tinin ayda bir yapmayı kararlaştır~ 
dığı partiler geecsiniu i incisi diln 
akşam tertip edilnrlştir. Topinnbya. 
parti nahi reisi Hilmi Y.ii sel tıra .. 
fından yapılan p programını 

i eden bir i slanmış 
ve mtiteakıben p rti genel merkezi 
tarafından k verm k ümre 
gönderilen dil tarih edebiyat doçent
lerinden z;_ Enver Kın:ıl t.aribte 
yapılan istiliı t bbli eri mevzulu 
bir konferans v r. Büyük bir 
alika ile dinlenen bu on n ve 
konf Kozlu · ri gencleri • 

ile temsil-

A s yah3t1 
Adnna - Temsıller vermek üzere 

bir haft:ı beri onyn ve Niğdeye 
giden Adana Halk.evi Umısil kolu 
gençleri şehrimize dönmüşler ve 
garda halkcvl gen.Qeri taraiı.ndan 
k.ar§ılanmışlar.dır. Şehrimiz halke -
"inde verilmekte olan koııfcraııslar 
se.cisine ~ m edilmektedir. Dün ge
ce de İstanbul ünivcrsı.t.es.i : mm u
ku ku doçenti l:lüs yin, Nail K\! .ılı 

tarafından "Fcrd \ c J.:lct huk.u~u,, 
mevzulu bir konfera: ·cıilmiştir. 

Bu muammayı yarın, bir d rec ye ı-·-· ·•• 
kadarı izahına çalışacağız. 1--: a zi • · 

Hukuk Fakillresi 
lranda Kauçuk nebah Merih Sezen'in tnb üI yman 

yetişebil' or Vru fı Sez n'ın kardeşi • ~vket Dil· 
Tahr.an (Ajan Doryan) - !randa bcr'ın kayın bir.tderı !br.ıhım, Os -

Gogan mınta.kusındn k. uçuk istih- man. İsmail. uleynmn J lber, eli 
sal edilen ne tın yet s..ırılmc tc - biqibi ffiı.lUk San'm dayı r ~aci İpek 

bbü.llleri memnunıyelbahı-ı netıccler çinın bncanat'1, ·mr tbr:iliım ve 
vermiştir. Siret Gençer'in eni tele ı t 'i ardan 

Ziraat ner.areU bu tcbatm fazla 1hsan Sezcıı dün g c uc'et n ve -
i1ttarda yetiştirilmesi için icabedon fa.t etmiştir. Cena.zcsı rr.ıgiın saat 

tedbirleri almayı ve tecriibelerin lra- 14.30 da Valikonnğı karsısında Re
nın muhtelit mın*-kalarma teşmilini tuh apnrtmamndan knldınlacak ve 
uuşilnmcktedb:. aile kabristanma dcfncd ileccktir. 
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Memlekete binlerce yoksuldan bin
lerce münevver yetiştiren müessese 

4/5/1940 CUMARTESİ 
13.30 Program ve memleket sant ayarı 
13.30 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.50 Mütik: MUntehib şarkılar. 

Çalımlar: Ru~n Kanı, Vccıhc, RCi3d 
Erer. 

Okuyan: Nuri Hıılil Poyraz. 

Türk yetimlerinin talim ve terbi- ' 
yesi için kurulmu.~ yüksek bir irfan 
abidesi olan "Darüşşafaka,, nın 67 
inci tesis yılı milnasebetile geçen 1 
haf ta. yapılan merasime eski bir me
zun sıfatile ben de iştirak ettim. 

Büyükten küçüğe sevgi, kUçükten 
büyüğe saygı hislerile dolu kalbler • 
den tnşıp dökülen samimi bir tcza.. 
hür ıçinde eski habralann sürur ve 
inşirahmı canlandıran hayali bir lev
hanın manevi tcmaşasile bir daha 
ııermcsti heyecan oldum. Oradaki sa
mimi~ et, oradaki ülfet ve muaşeret 
o gün haz \e gıpta ile görlilecek bir 

-1-
14.20 t.'lil7.ik: Hnlk Tucküleri ve oyun 

havalnrl. Az.ıze Şenseoi ve Sadi Yaver 
Atmnmı. 

14.30 Müzik: Rlyaseticümhur bıındosu 
(Şef: 1lısan Küncer). 

15.15/15.30 Müzik: Cazband (PL). 

t80U Progrnm ve memleket snnt ayarı. 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: 

tbrahim öıgur). 
18.40 Konu.sına (Yurd Bilguıi ve sev

gisi). 
18.55 Serbest saııt. 
19.10 Memleket saat oyan, ajans ve 

mctcol·oloJı hııbcrlcri. 
19.30 Mllzlk: Fosıl heyeti. 
20.10 Konuııma (Guımn mescleleri). 
20 25 M!lzik. 
Çulanlar: R~n Kıım, Reµd Erer, Ve

-dl!A ";.etf t çli. 
.ı::2.15 Memleket sııat ı:ıyarı, ajans h:ı -

bcrlen; zıra t, eshnm - tnhvilut, kanıbıyo
nukut borsası (Fıyat) 

22.30 Konuşma ('Ecncbı dillerde - Yal
nız kıs.: - dıılgn postasile). 

celh idi. Geniş ve uzun koridorlar
da çınlıynn her ses bir samimi ta -
has ti ün ifadesi oluyordu. Küçük • 
lerin el öpmesinde, bilyüklerin sar
ma ıp kuc:ıklaşmnsında uzun hasret 
ve i. tiyak günlcnnin bitmesinden mü 
tevellid engın bir sürur ve inbisat 
vurdı. Milli Şef Haydarpaşa ga.nnda Dal'ii~ fakahlar tarafından karşılanırken. 

22.30 Muı:ık. Cazband (Pl.) (Saat 
2S c lrndar yalnız U7.Un - dnlgn postosıle) 

23.25123.30 Yarınki program ve kap nış. 

Yetmiş bcr yaşla yirmi yaş ara - r"""--·----------....... , , 
• Bugün KAHKAHALARLA sındrı. tehalüf eden ihtiyar ve genç 

mezunların yine aynı s:ıkaf altında. 
ayni sıralara oturarak ve ayın sami
mi havayı teneffüs ettiklcrı bu iln 
diyebilirim ki, kıymetine paha bıçi
lemıyen muhayyel ve manevi bir ci
hruı manzamsı ar1.ediyordu. 

Ben elliyi bulan yaşımın otuz se
neye ) akın bir 1..runanını muallim o
larak hep mektepte gcçirdım. Leyli 
ve nch.ı.rı mekteplerin hususiyetle -
rile bütün mnddiyct ve maneviyeti
ı:niıı her zerresi hcı çeşid intıbaları 
k:ına k:ına tattı \le duydu. Vefa, sa
mimiyet. muhabbet bu mekteplerin 
de b:ıriz vaıaflanndandı; lakin "Da
rfü:şaf!lkıı,, nın havayi manevisinde 
bu mekteplerle kıyas kabul ctmiyen 
bir iistünlük farkı vardır. Biz, ora
da mektebi ha.l:iki bir ana, hocaları 
hakiki ve müşfik birer baba ve tale
bderı de ayni ana ve babanın temiz 
kanını t. ıynn bırcr öz kardeş teJak
ki l.'ti relik. Hem bu, yalnız mektepde 
okuduğumuz vakte münhasır bir key 
fiyct de~ildır. Nitekim mektebi bitir
djkten Vf'! h~yatın bin bir cih"esile 
ha~runeı-ıı olnrak harici alemin 
ba~u· V{' rıe~ır Olarak harici alemin 
bu his bivle S!lmmcz bir intıba. ha -
Jindc kaldı. Onun iç:indir ki Mlfi. 
mektebhnizı bir l'fıbc hU.Jl.ıile tavaf 

Yazan : 

Muallim Gündüz Nadir 
ve ziyaret ederız. Onwı içindir ki 
mekteb hiıla bizim için en müşfik bir 
ann, hocalar mane~ bir baba ve her 
talebe de birer öz kardeştir. Orayı 
ziyaret ederken anamızın kucağında
ki sıcak havayı teneffüs ederiz. Onun 
adını anarken kutsilesmiş bir mev
cudiyet hafızamızda canlanır ve 
"DarüşşafaJca,, yı topluca ziya.rçt et
tiğimiz gün, "Hac fruizası,, m eda 
etmiş mi.iminlcr gıl>i bütün günah -
lanmızdan silkinmiş biı" insanı ka
mil huzuı-u duyunz. 

Bu, neden böyledir:' Gönüllerimi?.e 
hakim olan bu hissin menşe ve mem 
baı nedir acaba? .. Niçin ayni tahas
süs başkn mekteplerde, başka mek
tep talebelerinde yoktur da yalnız 
''Darüşşafakalılar,, a has ve mün- ı 
hasır bir keyfiyettir? .. 
~ kaı;, sen de eğer bizim gibi 

öksüzlüğün husranını çektin60, eğer 
sen de gwJerini hayata açtığın za
man ümidsizlik ve hu.sran havasile 
dolu bir yeis ve mc.raret illeminde 

(Sonu , ndde 

1 PEK 
sinemasmda 

GÜ L~EY E 
HA ZI RLAN I N 

OLİVER HARDİ 
tarafından lıarikulade bir urettc yaratılan 

TÜRKÇE SO~LO 

FİL DOKTORU 
Büyük taklidli komedi. 

Filme ilü.ve olarak: İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yeti.<ıtirilıyor 
Majeste Kralın önünde yapılan resmigeçidlcr "3 kısimlık Büyük Hnrb 

Filmi11 ve yeni FOKS nt ı: 'YA haberleri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 ela tenziliitl'ı matineler. MM' 

llıtirasın aw i... Aşkın kudretı ... Kıskançlığın ıztıralfıle çerçevelenen 
büyük Fransız Filmı 

ASYADA KOPA N FIRTINA 
''Cehelüttan k Casusu., "Don Kazakları,, filinı1eri kall)Wlıa.nı 

R O G E R O U G H E N E'nin 
OONRAD V:EİDT - SESSUE UAYAK\WA - MAl)l.J<~~ ROBiı~"lSON -

M1ŞtKO TANAKA gihi hiiyük yıldızlarla yarattığı 

Sonsuz bir heyecan kaynağı ... Bas döndüren bir avantürün romanıdır. ,.. 
Bu şaheser bugün L A L E sinemasında 

• 
1 1 - Mütt:efiklcrin havada, denizde, karadaki harb hazırlığı 1000 met-

1 
Programa ilave olaralc : 

! relik muazzam türkçe film. 
iQ~~~ 2 - Yeni Paramunt Jurnal Norveç deniz harbi. 

•••••• Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Bugün S Ü M E R sinemasında 
Dans, caz ve musiki filmi olup güldüren ve dansettiren 

ÇILGIN GENÇLİK 
... atıeserindt• KEN MURAY - KA1'Jll ,J·~Jı:N KAN}-;'nin 

Meşhur TED WEEMS cazı ve DANSÖRLERİNİN iştira.kile yaratılan 
ve bütün modern dansın parl-ıklığını sinema perdesine akseltiı·en 

Yeni SWİNG dansını göreceksiniz 
Göriilruiye şayan danslar ... Dinle-nmeğ6 seza :-.arkılar ... llawten : ı•~Kl~~R 

JURNAL son dünya , .e ha rh handis leri .. 
Bugün saat ı de tenzilatlı matine. 

aıiııı1111itııı111111ııiınııınıımn.:11ııııuııııı1111111111uıııııi11amııııııııııııım11111111umum111111mm 
Fakat 7,aYn.lh b'>..n ••• Uzaklarda ola

ca31m .. 
"F'oıına yazacağım Perihan .. Nerede 

oldt:ı;'Ulllu d:ıimı. bileceksin .. Yalnız .. 
w::n is~crr.c:n bana, ne yaptığını, sıh
luıUni bıldinrsln ... Eğer bunu da 
yapmak istenıczsen, bekliy~-Tiın: 
bu da benim cezam o1Ac:ıktır. 

Her i !erime bakan vekilim, ha
yat:nın maddi cihctlerile al&kad:ır o
l:ıcakt.T. Eğer ~' oğlunu ya • 
nma da getirtecektir. 

Perib:ın, mektubumu evde okudu -
ğunu zannediyorum. Sen evimize ge
lirken bon çok uzaklarda, kimbilir, 
anın hangi noktaswda avare bir 
)aaya.t süreceğim. Uzaklarda bulun • 
duğuınu .. dü,5Unec.-ck .• belki d ... , ben-:. 
affebnek için 1stanbula çağıracak
aın. 

~ Ellerinden öpmeme müsaade eder 
.ilisin P rihan .. sevgili kr:.l"l\ .. 'lğım ? .• 

Veysi.1 

.. Yirmı dört fl4at sonra genç ndam 

"D ,, v~purunun gitvertesinde, Jlal'
mnkh!dara dn.ynnarnk, geride bırak
tıj;'l 1ctanbulun gurup manzarasına 
dalgın dalgın bakıyordu. 

Bır hafta sonra, Fransnya ayak 
basacağını, ve c":"adan da Asyaya 
mütcvcccihett hareket edeceğini dü
şünüyonhı. Zira. son dakikada Av • 
rupayı doi:ışmak fikrinden vıugeç -
miş, Asyarun olgun ve sıcak Ulke -
lerinde. acısını unubnak teşebbüsü

nün d.ııba ıy neticeler vereceğine ka
naat getirm is;t i. 

üÇONCü KTSIJıl 

-J
A ylar, seneler geçti ... 
Veysi. tekrar evine dön dil ve ili tıt1 

adımları kendisini geniş konaktakı 

kansının odasına götürdU. 
Kıymetli ağa,. la rdan yapılmış mo

bilyt! lar, pencere! rd !d dantel tül
ler, hepsi yarı kaı arılık içerisinde, 
Asynnın pıırlak ~ iiıı ıne alısmı.ş 

YAZAN~ 
4 3 

yolcunun gözlerine simsiyah geliyor
du. 

Odada tıbkı esrarengiz bir mahal
de, bir hasta odasında imiş gibi, ses
siz adımlarla yürüyordu. 

Eskiden yabancı olmadığı bu eşya, 
iki seneden fazla bir zamanda.nberi 
yerlerinden oynamamış gibi idi. O
danın içinde, muhtelif yerlere vaz
edilmii vazolardaki taze çiçeklere, 
kapalı mahallerde ekseriya seneler -
den, aylardaober i değişmiyen ve ta
rif edilemiyerı kokuya kadar her 
şey, ona hala yuvasına dönmi~n e
şiuı hatırlatıyordu. 

Od.ayı bir baştan birbaşa katede
rek l}ir köşede ciıırıın ve aka)udaıı 
yap1lmıs hir masanın yanına geldi. , 
Pıırl, ~.oıermerin Ü!~tiinde bir yığın 

mektub durııyordu. Hepsi de Periha
nın adı·esine idi, ve hepsi de kapalı 

görünüyordu. Pulları muhtelif mem
leketlere aicldi. 

Veysi, düşünceli düşünceli bu mek 
tublara baktı ve eline alarak mua
yene etti. Mektublar postadan gel
dikçe üstüste konulmuş gibi idi. Bun 
lan, kendisi yazmışb., ve posta dam
galarından uzun süren seyahatinin 
muhtelif safhalarını tekrar nazar -
larında canlandırabilirdi. 

Bu mektubl&r, seyahat düşüncele

r ini ihtiva ediyordu. Kendi kendine 
verdiği söz <lolayısile genç adam, 
Perihana, daima nerede bulwıduğu -
nu bildirmiş ve sıhhatinden bahsey
le.uıişti. 

Hemen her hafta karısına yazmış-

l*Aif\IYAD~ I 
o 

Yazan : SAIBE ORS - 3 

Ben hala Almanyayı yeryüzünün 
cenneti sanıyordum 

Hasan beyin serveti yoktu, ay -
lığile geçinirdik. Meşrutiyetten son
ra riltbe tasfiye kanunu dört rüt • 
besini birden geri almıştı, ve o va
kit, evi geçindirmek için ben el • 
maslarımı satmıştım. Beş sene sı

kıntı içinde y:ışamıştım. Ve tam re
faha ererken başıma bu felaket geli
yordu. 

Alı, ümid, Umid! .. Yalan yere in
sanları avutan iirnid ... Her alçaklı
ğı bize irtikab c~ircn, a.lda.tıcı Umid! 

Üç çocukla b<qıa aylık bağlandı: 
Adam başın:ı ~yüz lrnruş düşü
yordu. 

Hiçbir zaman, süse tu\.·alete, heves 
etmemiştim, ve l:cndi dcrccemdeki 
hanımlardan çok sade giyiniyor -
dum. Atım arabam olsun diye özen
mcmiştim. Akrabalarımın hepsinin 
kendi atı nrabaları olduğu Jı lde, 
ben kıra arabasına binerdim. Mevkii
miz sarsıldıktan sonra evde bir tek 
hi1.metçile her iı?i görürdüm. Hattfı., 
icabında, çamru;ıır bile yıkardım. 

Varlığıma sebeb, dünyanın nuru, 
çocuklanmdı. Onları delicesine ~ -
verdim. Onlam hizmet etmek, rahat 
farını temin etmek benim için bir 
keyifti .. eğlence id!, tatlı bir Yazüe 
idi. Eğer icab edeydi çocuklarım için 
ölmeğe hazırdım. 

Ifatta, bu hususta, rahmetli, ve
fatından az evvel: 

"- :t3en ölecek olursam, hanımeı
ğım, sen çocı.ıklanma iyi bakacak -
sın... demi5ti. 

Evet bu doğru idi: hiçbir zahmet 
bir yorgunluk, bir fedakarlık, on
lar icin, bana ağır gelmezdi. 

Fakat neden sonra. anladım ki ü
yade fednkti.rhk da iyi bir şe;: de -
ğilmiş. Ne kadar olsa insn.n yaptığı 
fedakarlığın karşılığını göı mek is
tiyor ve o karşılık nankörlük çıkarsa 
fena kırılıyor! .. 

H'.oca.mın vefatına kadar bon, o
nun gölgesinde yaşamıştım. Yanım
da bulunmadığı zamanlar bile, yine 
onun nüfuzu üzerimde idi. Nasıl bir 
~-ocuk annesınin elinden tutup yürlir
sc ben de o ana kadar, kocamın elini 
tutarak yürümüştüm. Şimdi, yanım
dan, kılavuzum yok olmuştu. 
Keşke o öleceğine ben öleyd ım ! . i 
Elbet siz de işitmişinizdir: F~ski • 

den bazı memlekette adetmiş. Bir n- ı 
dam ölünce karısını da öldürürler -
miş. Bwm okuduğum 7.i'man tuyle
rim ürpernıisti. 

Fakat öğrendikten sonra o kanu
ııun gayet derin bir düı:;ünce nPticcsi 
olduğunu anladım. 

Ifoc:ımın vefatında dünya nedir? 
Ben bilmiyordum. Doğnılukla, fe • 
dakarlıkln yani silahsız olarak hnya
ta atıldım .... 

• • • 
En mühim mesele -çocukların iab· 

sili idi. 
On ile on bir yaşına geldikleri 

halde doğru dürüst okumak bilmiyor 
lardı. Almauyaya gönderip tahsil et
tireceğinden, babalan geri kalmala
rına ehemmiyet vermemişti. Ben bir 
hoca bulup evde okutturmaya ça -
lı.smıştun. Fakat iyi bir netice hasıl 
olmamujtı. Çocuklthm beni pek tmy 

! 

mazlardı ve hocalarını da din.lemel" 
lerdi. 
Çocuklnnmın böyle geri kalmaind 

beni ciddi surette düşündürüyord• 
ve her fedakarlığı g&.1,e alnrak rah 
metli babalannın direktifi dahilindl 
hareket etıneğek arar verdim. 

Kimse bana: 
- Bunu yapma! .. demeili. Bi1fı.kis' 

- Çok isabet '!diyorsunuz.. diyt 
en samimi, en yakın görüştüğüm in• 
sanlar beni temik bile ettiler. 

Belki yüziime karşı böyle söyle
yorlardı da, arkamdan gülüyorlradL 

Dost ne demek olduğunu sonradan 
öğrendim. Ben o zamanlar lırua her
kes doğru ve düşündüğü gibi konu· 
şur biilrdım. 

'I'nbii ecnebi bir memlekette iki ço
cuğwı tahsil etmeleri dehşetli bir 
masrafa bakneakb. Bir evim vardı, 
sattım. Kalan elmaslannu da göz· 
den çıl~nı'dım. 

- Herkes parasını bankar.n kor. 
benim ban knm çocuklarım olsttll·• 
derdim. 

Almanynda cnıin bir adama çocuk· 
Jarı teslim etmek hususunda, BaY 
Valter'c danıştım ve babalruile kıı· 

rarla.~t!rmıs olduğu rektör Röven<:• 
trunk'un ynnın:ı iki çocuğu gönder· 
dim. 

Bu adam. Almanya.da. "Kolonya., 
l1ehrine yakın, Burşayt kasabasında 
ilk mekteb hocası \'e müdürü idi. 
Ayni aziz ahbab yanında, bir Türl< 
çocuğu daha pansiyoner olarak btı· 

lun uyorcl 11. 

"- Çok iyiyiz anneciğim. cıok iyi· 
yiz ... Sen naqılsın. iyi misin?,. 

Bir sene çocuklardan bu yoldll 
mel<tub .tldım. 

- Tatilde, acaba ben mi gidcyiitl• 
yoksa, onları mı buraya getireyim? 
diye dü"'ünürken. tıbkı bugünkü gi· 
bi, muharebe çıktı. Amma, o ,•nldt, 
kervana biz d'.'.' karışmıştık. 

[Devamı !l'arJ 

MÜESS}F· ÖLÜ!\~ 
Temyiz mahkemesi az.:sınd:ı.n B.S 

Sadi Suf.,'llağın e~i, :Mutasarrıf mütP· 
kaicllcrinden Ko.ray"uı kı::ı DA YAr1 
MEDlHA S.kCNA} müptela olduğıı 
hastalıktan ynrıl:ııı bat ün ih tim::ırıı· 
hıra rağmen şi:cyaı> ol:ımıynrııl< 
1 5 910 sabahı tedavi edilmekte ol· 
duğu Etfal hastahanesinde vefat et: 
mh \'C Eı enJı.öy Sahrayı Ceditt~1 

aile kabı ine t:c.vcJi edilmiştir. Ken tı· 
sine rahmet ve kederdidc ail iııe • 
bırlar dileriz. 

'sARAv "":i::::.nd:ı 
Riyaset i cumhur 

Filarmonik orkestraıun·fl 
SON KONSERİ 

HALK ırıv TJ..ARl..A SON 
KO:S ER 

Fiyatı ı· : 100, 70 \'e 50 kuru'". 
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tı. Ekseriya, bu, ufak bir kat veya 
kısa bir mektub idi. Fakat b:ı.zan 

da. genç kadını alil.kadar eylemek 
maksadile, uzun tasvirler, ve uzak 
diyarlardaki seyıLhatJerın daima 
meydana koyduğu garfb mn.cerniar 
kaleme almı~tı. 

Şimdi bütün uzak memlckeller, o
ralardan geçirdiği hayat ne kadar 
s islere bürünmÜ§ bir vaziyette idi. 
Bomboş duran odanın sessizliği ıçe-
risinde Veysi artık yahıızdı. • 

- Oh !. Bu sessiBltk çok'~kıınç 
idi .. 

Geınç ~ lıili gözlerin" u. •sa -
nın imerinöeki mektublardan ayıra
mıyordu. Bunlardan bir kısnu birkac.: 
aylık, bir kısmı da iki seı eUkti. 

En son ola.\"ak yolladığı mel~tub
lar ince idi Veysi a.rtlk uzun yazı
laı· yazmnğa C<!Sarct edememişti. 

GeJmiyen bir cevabı beıkierken, yava.~ 

yavaş her tilrlti iimidı de kaybet -
mcğ·e başlamıŞU.. ~ bil' giill 

dA.lı:ı fazla duyanamıvur<tk, J! .,,ı 
lstanbuldan a.ıi bfr lrn.?'L."lla D)'Ttlıl'I < 
ise yine ani bir J•.ara.-la bu ~cı1ıe 
dönmüştü. 

- :Cvindcn, m,.m!~ketinden bu J<ll: 
dar u1.aJ< diyarlardn ııe :, .. pıyordll · 
Hayatını a.ltü.,t etmiş olan draındııl1 
ne diye öyle uzak kalmak ist:erniŞ • 
ti? Kendisilc birltktc kalbini ve ııt"' 
da.met lıisleıinı de birlikte göttit • 
memiş miydi? 

Şüphesiz, bidayette seyahat, kll' 
vetli bir tesir icra etmişti; fakat bı.I 
yabancı memleketlerin tevlid eyle ; 
dikleri alaka çabuk silinmisti. sıc~ 
ve sinirleri gevşetici ikliml~rdc • .ırı9• 
nevi \ 'C maddi yorgunluk Vcysin•~ 

1 kavi bünyesine tesir ctmisti. Gc~~ 
adam incelmiş ve ayni zam:ındıı 11 

tiyarlamıq gibi idi. 'f 
lstanbula, tamamilc dcğic;nn<: tJ~ 

halde geliyordu. Hafif • c yanrı' ş 
. d k . .. 1 . dnlı 
rmnasın a açı mavı goz erı 1 
derinleşmisti; [J)n.:ı.·w.ı '"' 



emirs_por bugünlf utbolcü kafilemiz dün 
Beyoglusporla • 
karşılaşıyor Mısıra hareket ettı 

Ankara spor mecmuasının tertip 
etnıiş olduğu ve milli küme haricin
de kalmış üç İstanbul ve iki Ankara 
~l~~ünün iştirak ettiği turnuvaya 

Ugun ve yarın Taksim stadyomun
cla devam edilecektir. 

1 
Bu münasebetle şehrimize gelmiş 

>utuuan Dcmirspor kulübü bnugün 
~Yoğluspor ile yarın da Şişli ile 
~arşılaşacaktır. 

Pera ikinci kümede yer almış ol -
ll'ıasına rağmen birinci kümedeki ba
zı kulüplerimizden daha kuvvetli bir 
lll.anza ra arzetmektediı·. 
Takım ikinci kümede pek de sık 

~aç Y' pmamasına rağmen, Şişli ve 
, Urtuluş ile sık s1k yapmakta oldu
gu hı.rşılaı::ımalar sayesinde form tut-
tnakta<lır. · · 

Geriye nh;beten ilerisi daha kuv -
\'etıi olan Beyoğlusporun kuvvetli bir 
~kını olan Demirspora karşı ne nc
~ıce alacağı şimdiden kestirilememek 
le be_:aber maçın seıi ve hP.yecanlı o
acagı tahmin edilmektedir. 

F'orverdi çok kuv\'etli olan Anka· 
ta takımının, defansı oldukça zaj11f 
Olan Perayı müşkül vaziyetlerde bı -
l'alurıa~ı ve maqı kolay olmasa bile 
~~.zanma~ı büyük ihtimal dahilinde-
ır. 

Demiı·sporun yaı ın Şişliye karsı 
~apacağı maça gelince, Ankara takı· 
~ınU:. bu oyunda oldukça sı kmtı çe
ee:('gı muhakkaktır. 

h· Zira bir ta.rafdan Şisli Peradan da
a kuvvetli bir vaziyette bulunmakta 

diğer tarafdan da Dı:mirspor sahaya 
~.1dukça yorgun cıkrnak mecburiye -
ınue kalmaktad;r, 
ş· Bilhassa maçın sabahleyin olması 

1!-ili lE.'hine büyiik bir avantajdır. 
»11«~---

Boksörleri davei 
1ı l:rdeıı 'l'cı"bi.ııesi lstmıbıa Bölgesi ) 

01'-'f A}anlığvulwı: 
d 1 - Memleketimizde boksun yeni- 1 
$en ihyası düşüncesile, Taksimde ı 
ıt·aserviler caddesinde kain 57 nu

tnaralı bölge binasında tanzim olu
~aıı idnıan salonunda bok~ antren -
anlarına başlanaeaktıı. 
2 - Antrenmanlaı a 6 5 1940 pn

?.attes· .... d . 'b l!a • ı gunun en ıtı nren her aksanı 
tı at J 8 ile 20 arasında devam olu-
a(·nktır. 

ın·3 - Antreııman1ara memleketi -
d tzin tnnınmış boksörleri nezaret e
ecekforcı · n. is: - Bu işle ilgisi olup ta çalışm:ık 

t tı~en heı sporcu klübünden aiacağı 
1 esınıli bir vesika ile müsabaka saat-
eı·ınct"n l · .. ~ı ~ .. <l" ... - evve a.ıı..ıuıga muracaat e-

tek isim lcrini kaydettireceklerdir. 
~ 5 - Hic bir klübe mensub olını -

1 .~11 boksö~ler iki~er fotoğrafla biı - • 
1 

ite rnürat'aat etmelidirler. 

Joe Louts - Toni Calento 
. maçı 

J 1'oni Galentonun menajeri Joe 
h ckokl.iun ölümü üzerine Nevyork 
o !;. l · mahfillerinde bu boksörün J oe 
•r;v,,j - · ~ 

tU •·· ~ _ııe yapacagı maçın suya düş-
tiii rıvayet edilmekte idi. 

~~Halbuki menajerinin ölmüş olma -
2;a rağmen Toni Galcnto bu ayın 
eq 1~\d~ yapılacak olan maçın tehir 
'i 

1:mesı için hiç bi" sebep görmedi • 
., tıı \' 
tıı e oynamak husu:sun<la karan-

n kat'i olduğunu söylemektedir. 
111~ 11 ta:i~i m~teveffa menajer tes • 
'ton .etını~tı. Bır r~ok menajerler de 
ta 

1 
1 Galentonun peşinde dola~mak-

\ 1l'lar 

~ i~tctıı~ıtl Mn!;fr71-<- d Spoı· Bölgesi 
o .. ~/· l ~ l ~01 ıguıılwı: 

~t-ı e - 4/V / 1940 cumarleı:;i günü 
ı ·tırj(. ~~adında Mektepler Futbol bi
~ lıgı final maçları: 
lJaha komiseri: F. Acarkan. 

l:j ı?cln.rpaf.?<L L. - Hayrjy~ L. saat 
akcm: A. Adem. 

!log~,, . . 1 
Jp '> .... zıçı L. - Galatasara.v L. saat 

J2JO hakem s. Açıköney. • ' 
l.ıti - Yan hakemleri: Muhtar ve 

a.Y.Yed. 
~~sketbol şampiyonası 

~ı.::lge baHketbol birinciliğine dün 
l'tıt~t;~ Galat.asara~ klübünde oo.,,ıan
~!tt'l'J, · Galatasaray ile İstanbulspor 
~ ~ 1•llşın1~lar neticede Gal:ıtasaray 
~Yoct_.~arşı 42 ile maı~J kazanmıştır. 
kıı h.~ Uı:;por gelmediğinden Kurtu -

· tıknıen gali1> gelnıiştir. 

13 kişiden m.ürekkep olan kafil~ye 
muvaff akiyetler temenni ederiz 

Dün ~lısıra giden Galatasaray ve Fenerli fudbolcüler rnpun bin
mezden evvel rıhtımda .• 

Mısıra üçüncü spoı· kafilemizi tes
kil eden tutbolcülcr dün saat 1 de 
kalkan Basarabia vapurile İı:ıkende
riyeye hareket etmişlerdir. Galata 
rıhtımında oldukça kalabalık bir me
raklı kütlesinin oğurladığı futbolcü-
lerinıiz on beş kişidir. /1 

Cihad, Oı:ıman, Faruk. Adnan, E
sad, l\Iusa. Ömer, K. Fikret, Naci, 
Boduri, Basri, Gündüz, Melih. 

Futbolcü kafilesine İstanbul ajanı 
ve Fencrbahçe klübü ikinci reisi Ha
san Kamil riyas~t etmektedir. Ayrı
ca federasyon ikinci reisi Danyal 
Akbel, Galatasaray idarecilerinden 
Muslih \'e Fenerbahçe monitörü Ni
yazi çocuklara refakat etmektedir -
lcr. 

lki fu<lbol meraklısı da kendi he
sa blarına kafileye iltihak etmiştir. 

Birinci kafile olan atletlerimizin 
MıSJrdan parlak muvaffakiyctle dön
dükleri ve orada spor meraklıları -
nın hafızalarına silinmez ve güzel 
hatıralar nakşeltikleri malumdur. 

Güreşçilerimiz de ilk maçlannı 
~·apmışlar ve çok kuvvetli olan Mı -
sırlıları 3 - 4 yenmcğe muvaffak ol
mu~lardır. Pehlivanlarımızın ikuıci 

nıüsabakalanndn da bu kadıır mu -
vaffak olmamafarı icin hiç bir sebep 
yolrtur. Üçüncü teması yapacak olan 
futbolcülcrimizi de çok çetin miisa
bakalar beklemektedir. Mısır futbolü 

l\t1ekteblcr arası 
lig finali bugün 

oynanacak 
---0--

Mektepliler arusmd<ı.ki lig maçları
nın final mfüı<Lbakaları bugün öğle

den sonra Şeref Stadında yapılacak
tır. 

Birincilik i<:in Galııta~aray ile Bo- ' 
ğaziçi taltımları kar:::ıla~acaklarclıt•. 

Dtinkü nüshamızda okııyucuları -
mıza oyun tar~al'ı ve kuvvetleri hak
kında malumat vermiş olduğumuz bu 
iki takımın yapacakları mühim mü
sabakadan evvel üçüncülük iı:;iu Hay 
darpusa ve Hay·riye liseleri arasında 
bir maç vardır. 

Bu iki takımda bırinci ve ik;nci 
olacak yukarıda bahsettiğimiz ekip
lercfon pek de farklı değillerdir. Hay
ı iye takımı cüsseli ve kıymetli oyun
cul:ıra malik ve futbolü biraz da sert 
oyıuyan bil' teşekküldür. Galataı:ıa -
raya karşı yaptığı maçta berabere ka 
larak güzel bir oyun gös~rmiş bulu
nan Hayriyeliler bugün de üçüncülü
ğü almak için muhakkak ki güzel ve 
enerjik bir oyuıı oynıyacaki:.ır. Bu 
seneki maçlarında oynıyan fakat son 
ralaı·ı 1zmirc giderek Altaya intisab 
eden Saim gibi iyi bir oyuncudan 
mahrum bulunl))asına rağmen Hay
riye, Kadir gibi bir kaç iyi o~
ya maliktir. 
Diğer taraftan Haydarpaşa da 

mektepliler liginin en kuvvetli ta -
lmnlarınd~n biridir. 

Büt;in_ mac-:lar imtidadmca bir inci
lik alacak ekipler ara~ında ismini ge
çirtmi.<ş olan Haydarpaşa seri bir fut
bol oyn:.unakta bundan b9~ka t:akt-

hakkında şimdiye kadar edinilmiş in
tıba karşımızdakilerin güzel \•eseme 
reli futbol oynadıklarım ifade ede -
cek ~ekildedir. 

Mısırlılar kıymetli İngiliz ve 1t.ı.l
yan oyuncularını sık sık aralarında 
görmüşler ve bundan istifade etmek
te kusur etmemişlerdir. 

Seri olduğu kadar teknik bir fut
bol oynıyan Mısırlılara kar&ı bizim 
çocukların vaziyeti nazik olmakla 
beraber Amsterdamda aldığımız ve 
ümidlerimizi kırmış olan nisbetsiz 
neticeyi almıyacağımızı ümid etmek
Leyiz. Zaman zaman Türk futbolcü -
leri çok güzel maçlar yapmışlar ve 
ecnebiler tarafından da takdir edil -
miışlerdir. 

Klüb takımları halinde futbolcü -
!erimiz pek de müsaid tesir bırak -
mamakta iseler de bir muhtelit şek

linde gayet iyi neticeler alabilecek 
değerde oyun çıkarmaktadırlar. 

Bcrlin olimpiyaaıarında, Yugos -
lavyada iyi intıbalar bırakmış olan 
futbol takımlarıını?J burada da dok
tor Fodor gıbi yüksek futbol idare
cileri takdir etmişlerdir. Fenerbahçe 
ve Galatasaray muhtelitinden, kendi
lerinden evvel ayni yerde müsabaka 
yapmış olan atlet "e güreşçi kardeş
lerine bir muvaffakiyet naziresi ge
tirmelerini bekleriz. 

F. T. 

Galatasaraylılar 
bir antrcnö. 
rü getirtdiler 

---o--

Denizcilikte ötedenberi en ileri 
klüplerimizden biri olduğunu bilfiil 
isbat etmiş olan Galatasaray. bugün 
bu yolda ileri ve büyük bir adım da
ha atmıştır. Şimdiye kadar biraz da 
şahsi gayret ve amatörlerin göster -
dikleri alaka ile yapılan bu sporu ar
tık organize edilmiş bir şekilde gö
receğiz. 

Yakın zamanlarda denizcilik faa • 
liyetini bir programa istinad ettir
mİ.,'? olan Galatasaray bugün Maca -
ristandan bir kürek antrenörü getirt
mi~tir. Şimdiye kadar yalnız futbol 
atletizm, giircş ve yüzme sporların· 
da antrenör görmüş olan Türk genç
liği böylece bir sporda daha başı boş 
~.alışmaktan kurtulmuş ol.maktadır. 
Galatasarayın yeni antrenörü Maca
ristanın maruf kürekcilerinden Pol 
Bock.. • r. 

Sarı • Kırmı:ıllılara muvaffakiyet
ler dileriz. 

Galatasaraym toplantısı 
Dün akşam toplanacağı ilan edil

miş olan Galatasaray klübü fevkala
de kongresi ekseriyet olmadığı için 
toplanamamış ve bu toplanma on 
mayıs cuma gününe talik edilmiştir. 

mın mühim yerlerinde bulunan tek
nik <>yunculan sayesinde de bu oyu
nu düzgün ve mües.<;ir bir hale sok -
maktadır. Bugünkü maçların heye -
canlı olacağı ve mektepli oyuncula.
nn en güzel oyunlarını bugün gös -
Lenııck i~' ~yecekleri şilphes»ıdir. 

~ur. ~hamberlain ' in 
N !ıtku 
--0-

(Başmaka~derı dewm) 
surette malfım değildir. İngiliz Baş· 
vekilinin bir müddet sabredilmesi ve 
neticenin itimad ile beklenmesi hak
kındaki tavsiyesi her tarafta emni
yet ile karşılanacaktır ve beklene
cekt ir. Nutkun itim.a.d telkin eden 
noktalarından biri de harbin heyeti 
mecmuasının gözden kaçınlmıyarak 
paha ziyade it inaya lüzum gösteren 
cihetlere bilhassa ehemmiyet veril· 
mckte olduğunun temin edilmesidir. 

Birdenbire, Akdeniz meselesi bü
yük bir ehemmiyet kesbetti. İngiliz 
ve Fransız donanmasından mühim 
hir kısmının Akdenizdeki kuvvetleri 
takviyeye gelmesi ortada çok dik ~ 
kate şayan bazı inkişaiların ihtimal 
dairesinde bulunduğuna bir de ildir. 
Belki de bu kuvvet nümayişi melhuz 
ihtilatları şimdiden tevlid edecek 
müessir bir tedbir hizmetini göre -
cektir. 

Müttefiklerin Akdenizde bahri üs
tünlüğü temine böyle muvaffak ol
maları Norveç harekatının bir neti
cesi olduğu düşünülecek olursa, ora
da ihtiyar edilen fedakarlıkların 

boşa gitmemiş oldukları derhal tes
lim edilir. İngiliz donanmasının Al -
man deniz kuvvetlen üzerinde ka -
zandıkları kahir galebe şimdi Ak.de-
nize daha fazla bir kuvvet ayrılma
sını temin etmiştir ki .Almanya hesa
bına başlıbaşına. bir mağlubiyet ve 
talihsizlik teşkil eder. 

Norveçin ehemmiyetini vücude ge
tiren en birinci amilin oradan yapı
lan demir ihracatından ibaret olduğu 
malfundur. Bu ihracatın menedilmiş 
olması müttefikler için en esaslı he
defin temin edilmesi demektir. Müt
tefikler efkanumumiyelerini avut -
mak ve sebat edebilmek için mu -
ı.·affakiyetler silsilesinden ınürek

keb bir sefer idame etmek ıztırarın
da değildirler. Bundan dolayıdır ki 
Norveçin bir noktasından çekilerek 
başka cihetleri takviye etmeleri va
ziyette esaslı bir değisiklik vücude 
getiremez. Halbuki müttefiklerin çok 
daha dikkat altında bulundurmağa 
mecbur oldukları cebheler vardır ki 
buralara karşı vuku bulabilecek bir 
Alman hücumunu vaktinde kat·sıla -
mak iktıza eder. 

İşte son Norveç hadisesi bu ba
kımdan muhakeme edildiği takdirde, 
bunun ı:-enelerce sürecek bir muhare
be esnn 1nda pek tabii görülebilecek 
bir hadı. eden başka bir mahiyeti 
haiz olarruyacağmda şüphe edilemez. 

iliiseyin Ualıid YALÇIN 

lstanbul - Bükreş, lstan
bul - Ankara hava hatla

rı birleştirilecek 
İstanbul - Bükreş ve İstanbul -

Ankara tayyare seferlerinin tarife -
lerini birleştirmek üzere tetkikler ya 
pılmaktadır. 

Bükreşden istanbula tayyare ile 
gelen bir yolcu hic; beklemeden diğer 
tayyareye geçerek doğru Ankara 
yoluna devam edecektir. Ayni za -
manda Bükreşten Yeşilköye vaı·acak 
tayyarelerin yolculanııın Haydarpa
şadan kalkacak Toros ekspresine 
yetiştirilmesi temin edilecektir. 

Bu hususlar üzerınde Rumanya 
hava şirketi ile Mlinaka.le Vekaleti a
rasında temaslar yapılmaktadır. 

---o--

lngiliz kupa maçında 
sürprizler 

İngiltere kupasının birinci turunu 
teşkil eden 32 maç Londrada, cem'an 
240.000 seyirci önünde oynanmış ve 
bir çok sürprizli neticeler vermiştir. 

Bir çok meşhur profesyonel ku -
lüpler harbden evvel kendilerinden 
hayli za.yıf olan kulüplere mağlub 
olmuştur. 

Bu "harb neticeleri meyanında na
zarı celbedenler, Brentfordun Fulha
ma 2 - 1, Charltonun Notting-ama 
3 - 1, Chelseanun West Hamttnitede 
2 - O, Leiscesterin City Clapton Ori
ente, 2 - O, Liverpulun Barrowa 2 - 1 
Sunderlandın Darlingtona 3 - 2, Os
ton Villanın Chelmsforda 2 - 1 mağ
lfıb olmalarıdır. 

Voleybol şampiyonası 
Ajanlığın tertip etmiş olduğu vo

leybol şampiyona.sının dömi finali 
Altıok ile Beylerbeyi arasında dün 
akşam Galat.asa.ray klüp lokalinde 
oynanıruşbr. Neticede (13 - 15) (15-
lS) (12. 15) ile maçı Beylerbeyi ka
zanmış ve Galatasarayla yaruı oyna· 
mak üzere finale kalm.ışbr. 

.Türkçeye çeviren : lfOSErtN '2_AH1D Y ~ 

Y ahudinin hareketi tıpkı 
Anglo-Sakaon gibidir 
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Şurasını da unutmamalıdır ki, 

bu hükfunet adam.lan hayvani 
bir zalimliği inanılmaz dere -
cede kuvvetli bir yalan hüneri ile 
misline pek nadir tesadUf edilir de
recede birleştirmiş bir kavme men -
subdurlar. Bu kavim şimdi kendisi
ni her zamandan ziyade kanlı zulüm 
ve tazyikini bütün dünyaya tahmil 
etmeğe kader tarafından na.mzed kı
lınnuş zanneder. Unutmamalıdır ki 
bugün Rusyada mutlak bir tahak -
küm icra eden beynelmilel Yahudi 
Almanyayı bir müttefik değil ayni 
mukadderata mahkfun bir devlet te
lakki eder. Yegane m.enfaati lı."O.rş-ı
srndakini mahvetmekten ibaret olcı,ı 

bir nmhatab ile rnfo::akereye girişi.

lemez. Bilhassa, hiçbir itilafı mukad
des telakki etmiyecek insanlarla mü 
zakereye girişilemez. Çünkü, bu dün
yada, onlar şeref ve namusun ve ha
kikatin mümessilleri değillercUr. Ya
lanın, iğfalin, hırsızlığın, haydudlu
ğun, yağmanın mümcssilleridirleı'. 
Böyle tufeylilere muahedenamelerle 
bağlanabileceğini zanneden bir adam 
gökçelerile ( 1) kendi lehine bir uz
laşma yapmağa kalkışacak bir ağa
ca benzer. 

2 - Rusya-yı e;:;miş OW'll tdıl.ike 

.Alma;ıyç,yı da daima tehdid cdece'k·
tir. Yalnız safderun bir burjuva bol
~viklik tehlikesinin atlatılmış ol -
duğu hülyasına kapılabilir. O, sat
hi dimağında, ortada se\'kit.abiiye 
müstenid bir tezahür mevzuu babs 
olduğuna hiç şüphelenmez. Bu se-v
kitabil Yahudi kavminin cihan şü -
mul tahakküm emeelid.ir. Anglo-Sak
sonu bu yer yüzünde nüfuz ve ik
tidarı ele geçirmeğe iten temayül 
kadar bu da tabü bir temayüldür. 
Yahudi de tıbkı Anglo - Sakson gi
bi hareket eder. Anglo - Sakson, bu 
" yolda kendisine mahsus bir tarz ile 
ilerler ve mücadeleyi kendisine has 
silahlarla idare eyler. Yahudi de yo
lunu, kendisini kavimlerin içine so
kulınaığa ve onların cevherlerini bo
şaltnıağa sevkeden yolu, takib et -
mektedir. Yahudi de kendisine mah
sus silahlarla harbeder. Bu silahlar 
yalandır, iftiradır, zehirlenme ve 
infisaktır. Bu silahlar, nefret edilen 
hasmı kanlı bir surette mahvedinci
ye kadar mücadeleyi şiddetlendirir
ler. Biz Rıı.s bol§eviznıini yirminci 
asıtda Yahudilerin dünya Jıakimiye
tiıı·iı ele geçinnek için biı· leşeb"bü.s

leli telakki etmeliyiz. Başka de\'ir
lerde de Yahudiler şimdikilerden 
başka, fakat onlarla batman akraba 
bulunan vasıtalarla ayni gayeye 
erişmeğe kalktılar. Bu temayül on
ların bütün varlıklarına pek derin 
surette kök salmıştır. Başka kavim
ler kendi cinslerini ve lnıdretlerini 
inkişaf ettil'en sevkitabiiyi takib et
mekten rıza ve ihtiyarlarile vazgeç
mezler. Buna. ya harici ahval ve şart 
lar onları mecbur eder yahud bu on
larda bir ihtiyarlık işareti teşkil ey
ler. Yahudi de dünya diktatörlüğüne 
doğru yürüyüşünü ihtiyari bir fe
ragat ile yahud ebedi emelini kendi 
ic;ine tardetmek f:uretile kesme2. O 
da ancak harlcl kuvvetlerle yolun
dan döner. Çünkü ondaki dünya ta
hakkümü sevkitabiisi ancak ken
disile birlikte sönecektir. ft'ak:ıt ka
vimlerin acizleri, ihtiyarlık yüzün
den ölmeleri ancak kunlarının lıaiis
llğinden vazg~tikle:ri zaman vukua 
gelir. Yahudi ise bu temizliği muha
faza etmek yolunu dünyada her ka
vimden daha iyi bilir. Binaenaleyh 
mukadder yoluna daima devam ede
cektir. TA karşısına başka bir kuv
vet çılap da, onu, muazzam bir ci
dal içinde, gökleıi muhasaraya çık
mış olanı cehenneme yollayıncıya 

kadar. 
Almanya bugün bol'?Cvikliğin ilk 

yakın hedefidir. Kavmimizi bu ej -
derin kucaklamasından bir kere da-

(1) Bu kclü.umin f NUISL~CQ.61 
''gııi,, dit". Ağ~!am anz olen ve O>f

ları nıahoodeıı bıı tu.feyli nebata A-
1uurolıuı#lı bazı taraf lart;ıQ.a bu is
mi veriyo-rW-.U-. "Türkçe ~füarl'iınm 
R.Ofu,, ~ 

ha kurtarmak, kanımızın kirletilnl.&4 
sinin terakkisini durdurmak, mill&4 • 
tin halası olan kuvvetlerinin kavmi• 
mizin. emniyetini istihsal etnıesi ve 
en uzak istikbalde bile son felaket! 
lerin avdetini imkansız hale .sok~ 
masını temin etmek için büyük bir 
fikrin bütün kuvvetine, ifa edilecek; 
kudsi bir vazife şuuruna ihtiyaç var:ı
dır. Fakat bu gaye takib edifüse. ır
kımızın can düşmanına münkad bir 
devlet ile ittifal:: etmek çılgınlıktır ... 
Böyle bir ittifaka girişilecek olw-sa. 
Alman kavmini bu zehirli kucaktan 
kurtarmak nasıl kabil olur? Kendi
miz bu cehennemi çarhlar teşkilatı 
ile ittifak edersek, hasılı, onları ta
nırsak. Alınan amelesine bolşevikli~ 
ğin insaniyete karşı celıe.nnenılik bir. 
cinayet olduğunu nasıl izah edebili
riz? O zaman. halk kütlesi içinde b~ 
adamı bazı telakkilere karşı göster
diği sempntilerden dolayı mahküın 
etmek nasıl kabil olur ki öte tarafta 
deYletin şefleri bu fikirlerin sampi· 
yontarım müttefik olarak kabul c
deceklerdiı. 

Ya1uu:lil< .. '1'in diitıyayı Bol§etıikleş-

1 irmek teşcb't1üslerfoe 1.xtrş-1 micaıde
le Souyet Rıı.,-yaya kat·§? 3(( rilt bir. 
ı~ziycte liiZ'tm göste-r-ir. Şcyfv111 

Bel:::e'bulh i.le kunclatıw~ . 
B·.ıgün Rusya ·ile ittifaka pek bü

yük bir istek gösteren ırkçı mu • 
bitlerin Alnıanyaya bir göz gezdir
meleri Ye bolşeviklerin başlangıç ha· 
reketlerine burada buldukları mü -
zahereti takdir etmeleri kafidir. lrk
cılar şimdi Marksçı beynelmilel m:ıl
buat t:ırafından tavsiye ve dll.vet e
dilen bir hareketin Alman kavmi 
için necat temin edecek bir ı=ıey oldu· 
ğuna mı inanıyorlar? Ne vakitten • 
beri Yahudi bir ispir kendi zırbını 
ırkçıya tnkdim etmeğe başlamıştı? 

Eski Almmı Rckh'ı fokib ettiği 
ittifa-:-.lar politikasından dolayı mü
hi-m bir surette mıcaha~e edilebilirdi. 
Reiclı o daimi nıu.va::cnc politiluıs11 
n.c pah.asnw olursa ol.sun tWnya sul-
1ıihıii kurtarmak ar:::ll.Su gibi bir z<if, 
ile -maliU olan bir politika yibitndcn 
lıerkes ile ol.an münasebetlerini ha
leldar ediyorc/ıl. Onıın muahaze edi
lemiyeceği yegane cihet RuS!f<' üe 
iyi miinasc'bet idame etmemi~ olmo,
sıdt1·. 

Daha harbden ev\·elki dC\'l'ede, 
Almanyanın, o manasız mlıstemleke 
politikasından ve tk-aret donanma
sile harb donanmasından vazgeçe
rek Rusya aleyhinde İngiltere ile 
ittifak etmesini pek mantıki telakki 
edebilirdim. Böyle bir politika tit
rek bir dünya siyasetinin yerine Av
rupa kttasmda arazi ele geçirmek 
gibi azimli bir Avrupa politik~ı ika
me edebilirdi. 

O zamanki panslavist Rusyanıu Al 
manyaya karşı izhara cesaret ettiği 
daimi ve yüzsüzce tehdidleri unut
mayonun. Yegane gayesi Almanya4 

yı vakitsiz zorlama.klan ve harekele 
getirmekten ibaret olan o daimi se
ferberlik manevra.lannı unutmayo
rum. Daha h.arbden evvel, kavmimi~ 
ze ve imparatorluğurnu7.a karsı Rus 
yada efkanumumiyenin her an kini 
al'tan hücumlarını unutamam. Bii -
yük Rus matbuatının Fransa lehin
deki muhabbeti ve bi2e karşı gayet 
farklı vaziyetini hatırdan c:ıkn.ra -
marn. Maamafih, bütün bunlara !·ağ
men, harbden C\-Vel, ikinci bir yol 
daha me"cud idi: Rusyaya istinad e
dilebilir ve lııgilterc aleyhine dönü
lebilirdi. 

Bugüı1 ahval ve l?artlar bütün bU
tün baskadır. Harbden ewel, iler 
tül"lü hissiyatı geri at.arak, Rusya. 
ile yol arkad:.ı.shğı edilebilir idiyse 
de bugün buna artık imkan yoktur. 
Tarihin saatinde yelkovan yürümü~
tür; mukadderatımızın tak::ıı riiı· e
deceği saat çalmak üz.eredir. Bugün 
dünya devletlerinin hepsinin l!1~gul 
oldukları tahkim ve takviye iı:ıi bi
zim için kendi kendimize döıımcğc, 
dünya kavmimizi hülyalaı·daıı alıp 

acı realiteye gölürmeğe ve ona .ih
tiyaı· Reich'ı yeni bir tezehlıün.' sev
kcdebilecek yegAııe istikbal yolunıı 
göstermeğe hWiıet edecek y<:>g·irne 
bk ihtardır. (~v8.r:m vu>. • 
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Dolmab lıçe i-ı;di- 1 
ham h ~ disesinin 

muhak n1esi 

~~ l< !H kapanır ve a ılıı ken mü
~Ot~c ttik. İhtimal ki lıatı.rlıy mı-

r. 

~ /\.VUkat ~ ~<Lcl söz alar.-ı!. 9 unian 
Ylernı tır· 

~~ Ncsımenın evvelki ıifadcsile 
Jkı beyanı arasında mübaye.Det 

D 
(B~ tarafı 4 iinciltlc) 
bu.. ,,· .ıak bedbahth
"Darli şafaka, nın bı-

ı bır rabıta 

o vakit sen 

rar. Orası y !nız bır m ktcp değ I, 
hem de bır "Dnrül'cmon., dır. Aııa· 
ız, b:ıba ız ço uklar en vcf. • 

kar ~-cfltatı orada bulur! r. M I· 
c~siz mcttek" ız ycti.'lll r 

foku, nın 

yor. 

Tekrar oz verılen Ncs me de de· 
ı:ı tır ı 

- Evvelkı ıfademdc de vardn. 
f apının t l çta kap ndıgını bıl

mıyorı..m. Y lnız, kuh..d J{ı te b k 
tun. On bu uk1a on bır :asında ka· 
pı açıldı \ h men de hadıse vukun 
!; ldı 

Dığcr l ı il r mülk ye mtifcttışi 

Az z Namı.. L.ıhık~ M n.) i ve Be· 
.,ıktaş ltaymaknmı Hıza Üna!ın gel
r.ıcdıkl~rı. L.ıhıkanın rapor gönder-
dı .... ı, Rıza Oııahn dn, vıldyctte ya . 
pıl ... cak bır t plfillt:ıya d \ t edıldıği 

ıçın mazeret bey nmdn buJunduğu 

gorülmü.-ı"tur. 

MüdJemmumi muavını İhsan Ynr 
suvnt, ı .. ahil.nyla Rızaya yenıdcn 

cclbname gond rılme mı ı temış, a
vulmt Sed. d da: 

n ı.~m nl)a· 
ve ı t afınd n 
k Uc v kuf ehline ye
n onr . ı tinabc ta-
u b ,, · yetın tes 

ıtıne, lk ıf ındn emnıyet ıkın-

cı şube müdür muavini Tevfik Do -
;;anla Sarıy r cnıniyet mırı Lıitfi

nin de bufunaıak hadiscnw vuku -
bulduğu yerle kapı ve .etr.af wı ehli 
vukufa gôstcrmeleıioe, keşfin ımild
<leiumumı ~uzı rile 'Y pılm ına ka
rar ''ennış, muh ıcyı 3() mayıs 
cuma günü sa.at .on ucc talik et:niı~
t.ir. 

AKA 

ın 1 

ırdıgım zaman mcvcudı.) etimın e-
sıri b,r ha\ a ı çınde e .) r k k · 
nştığını hıssettım. d ı 

dondurmuş gıbıydı Ruhumda engın 
bır ınbısat, o umd umıdle dolu nı
hay . ız bır h y t vardı. Artık ben 
de kçük -Oır "l · kalı , ıd m. 
Lfıkın çocukluk de !11 mı anamdan 
nynlınak da mu a h ylı i.ıztiptu '\ -
nyordu. Bu tec tirle ılk g c 1erimı 
çok ıztınıplı geçn dım. Büyük ağn
bcyımız "Ahmed Rasım .. gibı ben de 
butun cc .rı.iyamd D a zınu 

kt d .nk 

Sonra \'C daha sonra onun mevcu
dıyetı gozlerımın bnunde mübhem 
bır ha~ 1 gıbı kaldı. Artık o kalın ka
put b zı k plı sert yasdıklarda ana
mın yumu a • ntivnzışiııi buldum. Kü
çuctlk cüssemı bıl iyice ort.emi~en 
ve ı ıt:: rruy. n yorganctğıın beni bir 
ana goğsunun bararctılc rıp ıSJt • 
mnga b 1. Arlık mektup a -
~nam, hocalar babam, talebeler kar· 
de ımdı ve hepim z u samimi bır 

h t ı i d ya ardık 
h p "A ~ .. dıye ruu-

bassıı ı mızdo.n bazı kc 
duyduF,umuz üriı t ıtablaıda bıle 

durU t b r hıtub s si vardı. "Da 
a ka nın manevıyeti bu kadar az 

bır z m nda bcnı bu k d ok r· 

BÜYÜK ANKETİMİZ 

Türklerin ecnebilerle 
evlenmesi 

doğru ınudur? 
.....---()--

mck ı tın 

gün ele h ıkım değil mıdı ,, 
E\ et. hayatta bu 

fevkınd tekemmül tmı mılh şuur 

ve ırade frenı vartlıı. O m nh salta
ı1atı za nında bu n k ya chemmı
yet vcı lm dı0 1 ıçın bu fren \ a7.ıfesı
nı gormuyordu. Bu0 n ıse, aydın -
Janmı . mu ahh \ e mUtcbellır ıra
de ve uur en buyuk n ve en bü
yük gemdıı. Bu frene ve bu g rnb 
karsı gelcnlerı ırade zarı ıle itham 

ıoıı:ıat::mııcyh, bu h k ver-
di· er su llennız benı 

ğını d.. ·n nlerdenım. 
neeai SANA\' 

SABAH Atıl SAaAHA .. 
İngilizler Norveçi 
ırakacaklar mı? 

1 z kuvvet
bınd rıl • 

n And las
'ldhJem h
ık i.ımıd e

arekat.ı 

emniy le l ull ıı labılıc 

HOROZ m rka n dikkat. 

V··li l~ütfi Kırdar izah e 

1 ın m C· 

el lme ı rica edilmektedır. 
Scrdedılen bu ıtırazlara salfıhı -

yct!e en hakiki ccvabları bizzat vali 
\C belediye reı ı Dr. Lfıtfı Kı ın 

\ eı cbılcce mı du ünduğümuz ı .n 
dUn bır muharrirımızı gönder rck 1 

müt lealannı lkendı ınden rı t -
tik. Muharı ıı imızı kabul eden 

der. 
Fılh kıka TaJ, ım kı '?ası b ncl 

ekh ıtıbanle çok fl na bır m m~nra 
lmıyebilir. Harb bebil'"' d mır 

ve m aat malzem mm pıya larda. 
aZQJmıs olması ) enı büyii!t ın a.at 
i_şlennde [kısı·.en zorluklar tcvhd e-
d bilir. Bu çok 
tenım edılmc'QH 

metcud bulundu· da do~'ludur. Fa
kat bun!ar b '1cc!lycce düşüntilmemış 

yl r d.e~1 dir. 
Taksım kı.<~ln ı malfun o)d~-u il-... _____ ..... ·----

k 

• 
ıyor: 

f. 



B&Jfa: 8 YENi SABAH 

Nisan i>~tlmacamızda kaıananlar 
• • (Ba.J tar;.?fı G mc-wv l eküv .. ddare s'upPhaşı· aGlimuzın: .. ~ ca65ddesAi yNdıno. Sö~- 'I Şirketi a yriy : 

11ye ilk okulu talebesinden No. 6~ B w ht ı·f t •• 
Neriman GQııen • 48 - Gebzcnin kc~ Bıığarası ilk o]fulun~an No. 167 Ogazın mu 8 1 mın 8 ..., ,... gora. 
GmJeller mahallesinden kunduracı İs- Kamil Ebe 66 - İstanbul, Takstin r o I o 25 ten 50 ye kadar TE ZILATI HAVI 
mail oğlu İrfan Göce • 49 - Üskü - lı~e..o.i 4/B. de N. 423 Melih Akse! • 1 1 •• 1 k k t b j 
dar, Paşa limanı caddesi. Hesna ha- 67 - Çanakkale, Gazi ilk okulu bi· ve UÇ ay 1 ar on m n arım~ıın Baş, di __ , nezle, • • 

romatızma grıp, 
tun sokak No. 61. de Türkan Öngü- rinci sınıf No. 198 Samime Ersavaş• y .

1 
. ll • • ·· ·· d •t•b 

rer • 50 - Konya, Tümen 5 bando- 68 - Kasımpaşa, birinci erkek oku- enı erı mayısın ıncı gunun en ı 1 aren Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k.eseı 
8DDda gedikli başçavuş Macid Ak- lu sınıf l;A. da No. 384 Cahid Bar- mer'iyete konulacağından muhterem yo!culan-
hay oğlu Ezel Akbay. ıas "' G9 - Bakırköy, Cevizlik, Yalı • • • • d"d .d İc hmd?.I glln e Uç kaşe ahnabilir 

Birer Spor Ve l\lanzara. sokak No. 33 Ütücıyan Apartman mızdan almak ıstıyen)enn Şlm ı en 1 ar~ mer- Taklitlerinden sakınınız 
Kartı•ostaJı Kazananlar kat 3 de İsmail Vacid Eren • 

70 
- kezinde Kontrol kalemine ve Köprü gişelerine H-ır yerde pullu kutuları ısnsrla isteyiniz. 

al-Ankara, Atatürk kız ilk oku- Edremit, Tüm 4 muhasebecisi Mus- LHIWJiNWW. *H R M -
hında 3/A. da No. 550 Rezan Tügü- tnfa Sağ oğlu Fahir Sağ. mÜracaa~lan ilan o!unur. 
ven • 52 - Konya lisesi orta kısım 1 8 1 ,.w.m:alliaıa-rs; _'lJ _U _11 _'il __ E v I • h 
3/A. da No. 420 Na.7.ım Düniz. 53- .- Dr. İHSAN SAMİ --a reg 1 avzası 
İstanbul, Fatih, Topçu atış okulu 1 GONOKOK AŞISI ' Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden : ., Ko .. mur~ori sntlş birlig~ inden : 
DUJl)ahere takımı eratından İsmail Beherinin T. B. M ikdarı Ekılltme gün ve ilk T. CI-: 1 • I 
.Akşehirli e 54 - Zonguldak Namık Bel«oguklugu ve ıhlil5tlarına karşı pek Cinıl kuruş saati Lira menırı Ş. I 
Rema.J olçulu beŞİntJ~ sınıf No. 284 tesirlı '\oe taze aşıdır. ~lvanyolu Sul-ı Kilo 35000 24/5/940 Cwna G, 5~ K.ı -alı 
Reha Yiğit • 55 - Tekirdağ o-:-:.a o- t:ımnahrnud turbesı No. ~..... Yoğurt kilosu 20 Saal 14.30 da 

kul sınıf J ; B. de No. 461 İclal Çit- ı•-- Dr. ihsan Sami v ""I Süt > 14 ) 50500> > 14.45 de 597 > 
c;iogm .s 56 - İstanbul, Eminönü • . --Ok Ü •• k Şur.ullu Kase yoğurdu adedi 6 ':!e: ı2soo) 225 A.Çık 
48 inci ilk okul, _Ebüssuud caddesi s ru ... v i Zeytin kilo:u :5° > ı~~~~ : ~~.15 :~ wJ7 > 
No. 38 de Reşide Avclın • 57 - Es- Öksürü.k ve nefes darhgl, l:iog- ~eçel 1 k.. iirü > s > 38500 > 15.30 da 145 > 
löşehir, lise 3/E. d.e No. 656 Uhan tnaca. V{l kıza.mık öksürükleri için • o:~!a om Çekisi 270 çekisi 1158 > 15.45 ae. 235 > 
Taran • 58 K · Bo tı ·ık pek tesirli ilô.çtır ı · -- -- ..,..._ - --

- aysen, za 1 1 
· . . -., Komisyonumuza bağlı Gıılatasaray, Haydarp:ış ... , Kabata~ eı·~l"~ liseleıJJe Ç"m-

Okulu, sınıf 4 de No. 14 Mustafa Öz- Heı ke::; ku11annbılır. lıca, Kandilli ve Ercnköy kız lısclerinın mayıs 1941 :-onuna kadar iht.iyaçl.ırı oıarı >-
Johç • 59 - İ.stanbul, Aksaray Cer- ğurt, sut ve kase yogurdu kapalı zart usulilc, ı.eytin, reçel \e mahrukat açık ek lt-
r:ıhpaşa caddesi 45 inci ilk okul 4/ C. Zayi meye konulmuştur. . . . ~ 
ilen No. 589 Gül ··n Tüğmcn • 60 _ · Bursa nüfus memurluğundan a:I- · Eksiltme Beyoglu lsti..klal caadesı No. 349 liseler Ahın ~tun koı!lisyonund.a 

gu ı - h" . t .. danımı ve yaptlncnktn-. 
Kastamonu kız orta okulu sınıf 2/ A. mış oldugum uvıye cuz istekliler kapalı zarflar için ilk teminat makıJuz ve 1940 yılı Tic~u:et Odası ve-
da No. 163 Meliha Eren • 61 - Te- .Murlanya 70 inci alay birinci tabur sikalarile 2490 sr.yılı kanunun t<ı:"ı!atı d~csinde haz.ırlıyacakları teklif zar~"\mlı 
kirdağ, Kömürpazarı, Demirciler so- üçüncü bölükten aldığım terhis ve- yukarıda hizai:ı.rında gösterilen rn.ıtten bir saat evvelıpc k:.ıdar sözü g~n komu,yo:'l 
kak No. 4 de Bakkal Mehmed lfaya sıkamı zayi ettim. Yenilerini çırak- reisliğine makbuz mukabilinde "\ermeleri.' 
elilc Kadir Kaya e 62 _ Kumknpı t<:ıc::ığımdan eskilerinin hükmü yok - Açık eksiltmeler için tc.ınımıt makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesilmsile N-
<Ot1:a okulu 2/D. de No. 379 Mustafa t ır zalarında gösterilen gün ve saatte konıisyonda bulunmaları. lisesınde )ı.Q-

l · ,' Beya.zıd Çadırcılar caddesinde Şartnameyi görmelf ve teminat y ıhrmak. istiycnlerin G.ı.latasaı-ı.y 
ör.dem • 63 - Kayseri, Sümer Bank · misyon kfıtibliğine mürae:ıatıarı. t3331). 
bez fabrikası tarak tamir kısmında No. 79 - 81 aynacı Hacı Meh-
No. 22360 Ali Rıza Tatlı • 61 - Ü~- med oğlu 325 doğumlu A1ı.med 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1 •• 

y,n ilk 
ktr.zsı teminatı 

l'l&.00 35.85 
m.oo 20.63 

2.10 

18000 13.50 
l5G.OO ııso 

12.00 ().!)O 
ll.AJO 0.90 

l85.00 28.88 
G0.00 4.5.0 

14U)I) 10.80 
301IO !L25 

2UI l.80 
.30..00 2.25 

n.cıo 5.40 
GCUID ..f.!118 

Buyükadada Rıhum e'1ddı?:>ınde 2/2 No. lu gtttıno. 
lJeybcliad:ıda Jsmet inönü Mah Çaıııhk So. SlfJN<). lu gazino. ~ ">J 

.Amdoluhisarında Setwtu So. 24 No: 11.ı Muhnşi Slıı:ın elendi meklebı 
binası. 

Anadoluhlsannda Kızılscrçu So. il Nô lu l.'rki ilk ruei:teb 
Rumclıknvağınd:ı Knvak Gnddesıııde 4/1 No. lu gazinq, 
Emirganda mekteb so. ldıin 'll num::ıı-nlı dükkan 

1' > > ~ 13 , • 
Florya Kalitarya yolunda haVlUlu b;ıb~e ve gazino. 
Aynalıı;e:.;medc Eııl.İıı<'.ami M.ah. S:ınıan<·ı So. 47 No. lu 
mektebi. 

•" 

EmJncm:rıi 

Osıtüdar ValıdefaUlC an.'Gııwi 

O!ıküdarda Jl.ayreddiR ~vı 
48 N~. lu Valldeiatik ıntdıeeesi. 

lıır So. 13 No. lu Hayreddin 
mektebi binası. 

ttsk:üdar Atikvalide Mah. C;.mıi So. 4 No. Ju Fe.ridUNıga klitilpP&nesi. 
trskiidar Hnsnahatun nı<ıh. Yrnıdunya So. ~ No. lu Mihrimah "rJIGkte- ı 

bi bkıası. 

'Osküdnr Tenbclhaci Mehıtıed M:ıh. Demircıler So. 13 No. dillckan. 
Beylerbeyinde Çamlıca c:ıdd inde 3/5 No. }u Hamit.evvel mektebi 
binası. 

Yılbk kira muhamminleri ile ilk teminat mLkdarlarJ yukarda yazılı gayri men
kuller ı il!ı. 3 ~'ile muddetle kiraya verpmek u1.t-ro ayrı a~rı i:IÇI~ .:ırttırm_aya ko-

1 
l 

:ı~. Şartnameler -zabıt ve muamelat. müdurlüğıl k;ılemmdc gorulecektir. ihale 
13/5/940 pazartesi g(inü saat 14- de Daımt Encumond.c yaı.ıılacaktır. Taliblerln hiza .. 

• lıırmda gösterılcn mlkdarda ilk trınmat makbu:ı: 'f.'ya mektublarile ihale günu mu., 
a:nııaı saatte D:ıimi Eocumende bulw.mal:ırı. (33·11) 

1stanbul Defterdarlığından : 
i S.nellk icar lc:ar bedeli 

ltaclıköyünde 'Ferıerbahçe mesiresi yanınd. -
ki d2niz banyo mahalli. 

Lira 

450 

Sene 

3 102 

Yukarıda mevkii yazılı banyo mahalli hlzas111daki muhmnmen senelik icaı- bede-

•••u•••••• 
ahçe 
Tuğla Fabrikası 

Eskidenberi büyiik bir şöhreti olan bn milli ınüesSt!SC iki seue
denberi yeni ellerde şehrimizin en sağlam \'e en reva<'ta. pı ese ~ = 
kerpiç tubla.larım imal etmektedir. Her netj inşant lçlli ~01' elven~ • 
li ve kınksız sağlam tuğlayı ancak: 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasmda 
Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen hı~t sahibltrinin 

• • 
bil' karar vermeden e\-:vel bir kere de Paş:ı.hahçc 'Tnğla Fahri.kası 

mamuıatmı görmeleri menfaatleri lktuasmdand.D'. Tuğlu.lan ye- • 
rinde gömıeğe ~akitleri olmıyau steklilere, vereookleıi adrese nii- • 

li iQ.ıerinden üç acne ve açık arttırma usulilc kiraya verilecektir. Senelik kira bedeli , 
ılOrt. müsavi taksitte ı:e her taksit nakden ve pcşindk. Ihale 20/5/940 pazaı1.e&-i gü-
au r;aat 14 de Milli Emliik Müdilrlugünde toplanae<ık komisyonda yapılacaktır. Ta
tiblıerin mavakknt i.cmin.at.lıırmı yatırıp muayyen gun ve saatte komisyona mura-
:aatıan. (3593) 

1 ) 

'----' ,.._ . 
wırekleroeıı idrar torba.sına kadar yollardaki hastalıklann mikropla.rınz Ç i L ~ ·v ı; L I;; K ~ L (;O i i Z AL E;: . E0 D ~. 

için m11.Mom.ö kııııanrnız. TE;NiNiZE; DAiMi BiQ TAOOVE.T. ·VI;QaQ. kökünde.o. 

'VA 7() Vt; T\JD .Ş~K iLLl;Qi V.O.QDl Q_, 

we••' 
• ' rsa 

Bü'brellcrin ~alışmak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorlu.klarmı, Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenar nda önü kumluk arsa 
-10 ve yeni belsoğukluğunu mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar satılıktır. Bostancı'nın en gü'7c1 bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du-
t>nzmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder, İdrar- rağı yakınında, duvarları ve rıniımı ve kayıkhanesi yapılmış bır halde 

kun:llanıı, mesanede taşlann teşekkülüne mini olur. • bulunan arsanın 21 metre cehhroi ve takriben bir dönüm mu.·abbaı rue-
DlKKAT: BEf.MOBLÖ idrarınızı t.emizliyerek mavileştirir. 1 sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye kadar 

t VekiWinin ruhsatım ha.iı.dir. HER ECl.ANEDE BULUNUR. "Yeni Sahal~, idare memurluğuna mürncaatleri. 

~~~mt'4{ .............. t~~GWJ~~~~:::sı::ı:DE:&:DO!!~~~~ 

.. -

3'780 nu oaralı ~ müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı knra· 
nna göre teıoekkül eden 

"r:.reğU avzası kömürleri satış birliği,, 

1\1erkezi Zonguldaktadır. 
Birlı !.en l.ömür a1mak isUyen müstehliklerin 15 mayıs.1940 tarihin~ kadnr 

ıstanbulda To hr-..~:: 1s.ke1e Caddesinde 28 numarada ve 15 Mayı!> 940 tarihin
den itibarc de TU«l.;ın do~ruya Zonguldakta SATIŞ BtRLlGt MEUKEZlNE 
mürac:ıat e) e 1cl n ı"mrr.ılır. 

Kl iL l SATIŞ ŞERAiTt: 

1 - ~-Orr!Jr <bı-tbn ım k-mür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 

2 - Köl' iirler h:ıvı.ada F. O. Il. olarak teslim edilecektir. 

m T1lgraI ~ drcsi: :!ON<-ULDAK - SATIKöMüR - Telefon: 145 Zonguldak 

~l,ill .. lllil~dil~lpll!llBIUll:".~11121!.almlillllı!m .. !'all .... Ell ............... , 

Ereğli kömürleri işletmesi 

Kömür sat ş şubesinden: 
Ereğl Köm rl 4fl mcsi Kömı.ir Satı~ Şube.~inin bilümum me\'CUdat; te...ı.h-

'1-üdat Vl! mrıtl(ıbatı, bütün huıtuı\. e ıiblyl& 3'"~umaralı kanuna müste-

niden 2/1289!) ıııınu.r.ılı J ararııamenin 3 sayılı brarı hükmüne göre teşkil edilen 

Eı ~ğr hav1~<ls1 kc,nürleri satış birliği'ne 
ueov,redilmi; o!rlU!: "' '"' alilkad. hr:n her {irlü ışleri için 15 m:ıyıs 940 tarihin-

den itibaren me.rkc:rl .... ONGULD ... KTA bulunacak olan adı gt!çe ~tı~ birligine ,.. m r mµracaat etmeleri. 

De~le D miry·olları İlanları 
Mu ımmcn br elleri ve isimıeri aşağı da yazılı ilç grup tezgtıh 14 - 5 - 1940 sall 

gimii s:ıat 15 den i•· n •• a., rı ayn kupalı Z:!rf usulü ile Ankarada idare bınasıııd' 
:-atııı alıı.aeak"r ·ıe 

Bu işe ;;irnıek J~~ rin her tezgiihı11 hizasında ya;:ılı muvakkat tembatıarJ ~ 
nun11n t:-yin etti vı :katarı ve LeJı:liiıcrirJ ayni gün saat 14 e kadar konıisyon ı·CW 

biline vermeler lv.ımuo !fi?" 
şartr ler p.ırasız olar .. t· A .arada Malzeme Daireııinden, Haydarpaşadıı 

sellür.ı \ Serk Şt iğjnden c.:aı1ıtılacaktır. 

\Iuhammen 
Bedeli • 

Muvakk:ıt 
TeminaU 

;-...... . ~ -= -'-== ....... , _ ......... _~_ Lira Lira_...,..... ---
ı - Ele.ctrik m<>Vıü h:ıssas torna tezgahı 
2 - 11 ,. ıılanya " 
~ - ,, ,. cıtom~tık destcre .. 

••• 

1450 
2250 
1150 

108.75 
168.75 

86.25 

(3395) 

Il' 1_,ıı;:tr~ w.iz ihUy -ı için 138.2) M2 kapı ve pencent: yaptırılacak ve 70 ton ~ ıd1 
metni kireç s~ 'ıo :ılm3c:ıkt.ı. • Her iki mübayaa ayrı ayrı pazarlık mevzuunu tC: 

11
, 

tn:ıektcdir. Pa:Garlık 6/S, 40 pazartesi güni.ı saat 11 de Sirkecide 9. işletme binfl~1 

5
, 

da A E. konusyona !arafından ya lllacaktır. İsteklilerin ayni gı.in ve saatte 1'ı>IY' 
y ·na gel cleı·• c3622i ........................... ~. 

İnh·sarlar u~ Müdürlüğünden: . . 
1 - 30 rv ı. ,, bribiııdı.: 4000 kilo rec:inaya teklif olunan !iatlar haddi l;iyılt t.&' 

..-mcrliğ od ·n p~b~ tehir cdilmıştir ili' 
rI - azarwc 9/V,MO nerşembe . unu saat 14 de Kabataşta Levazım ve nıu 

yaat şube.:;l.nd k;i aMn llomisyo unda yapılacaktır. (3582) ~ 

ı~a! ıya De ~r ~at tğından : 
1 - Eksiltmeye kar...abn iş: Mal.ıtya merkez hükılmet konaği ikmali i.nşantJ. 
2 - nu ~ aid e, rafı. 
A - F J: varaL u. 
B - Hususi ve l mıi şartnams, 
C - Mu~<.a\ clernı tc, 
D - El.:.> ·ı ne ~ ...... :.::ı.esi, 
3 - Yap ak iışlat:-n kcşü lı deli 1738C9 lira 65 kuruş't't... 

• 

4 - Muvak'rnt tem at «9940, lira «49> kuruştur. rt'~ 
5 - E .. siltr e M.ııbtya de!lerda1'11gındu 20/5/940 tarihine rasUıyan pttzıl 

günü saat 15 de :o.ni.-ycm huzurunda y.,pılacaktır. 

6 - Bu inşa. "t bpalı 1.urf usulılc cl.siltmeye konulı\u.ştur. ııl' 
7 - tsteldilcrın ihaleden 8 gün e\ Yel ı 'alla Müdürliıgundcıı elıilyet ve~U•:Jsı 

malan l:ıı.ım4ır. · r~ 
8 - T~lıJ f mektubunun 2490 srıy4lı kanun hüküml<."ri ifaıresinde hazırl•111 

jhaleden iiı· saat evvel ihale komı.-ıyonu riyasetine verilmesi meşruttur. 1' ,tıııl 
9 - Postada vuku bulacak gecıionelerdcıı dolayı mazeret ve mcsuli)'et 

edilmez. ıışt 
10 - Tafsilfıl almaJıt isli)enle~in de!terdarlığa \"e Nafia Müdürlüğüne ınU1 

ebnelcri ilan olunur. «3543t ~ 

Toprak mahsulleri ofisinden : ıLi •
1
,. 

Halen s:ıhibJeri elin<le bulunan l!l39 ve dnhn evvelki seneler ın:ıhSLI 11 ıld 
yonların toprak n ı'.lhsulleri ofisince aşağıdaki şartlarla ve pcşİil pıır 
müba;ı. aasına karaı· verllm:ştir. tt~·-1 

A - Afynnlnr 1940 ser,csi :'.'>'layıs nihayetine krıdar is~bul d~posuna 

edilmiş bulunacaktır. ı;tıl 
B - Bu müddet zarfındrı getirilen afyon depoya giriş sırasile muayeneYcrııı ~ 

d kt 1. da. d " CSl tıl' r tutulacak, ince ve knh"lSl tel , ı en n usu u ıres.n e numun ıctı • 
tahlilı ve bunu miitcnkib uırtısı ve l<"at'i tesellu nü yapHarak bedelleri ödenc<\ı11iJ~ 

C - Hikemt rnuD,Jene neticesinde m. '~uş bulunan afyonlar nıübn;ı.MJa cd1 

~~ I~ 
D - Bıı nfyonbr [çin hkdir edilen kıymet ince toplanmış olanların belle 

1 
ısol 

fin dercrcsi (40) kırk ~uş \1! lcob. W.Plaun ı olanların beher rnC'l'$irı ch.:r tC 
'1' otuz kuruştur. il > fıl 

E - tstanlıul hark:lııdc bulunah mu,~wn sıt '(eya zi.ııra ellerinde bulun .. 1.' 

ları11ı blzuıt istanbul:ı gctirmedikl~ ı t:ıkdirde :lfyonlrı.rıııın ipiidııi \ !,~t 1
1 

•' 
ve tesellum muamelesi. bcdct:crinin tahsili için noterden mu addnk b \ ., , oı 
Oe tstanbulda münasi.b görecekleri bir mutemedi vekil t:ıyin ı>d b l'rJ (u ~ 

Sabihi: Abme.l Cemale•foın SARA00t.Ll 
Neşriyat Müdürü: Macid" ÇETİN Ba.'>lkbğı yer: (Yer: R 


