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Randevunuza tam vaktinde 
Yeti5mek ist.ersenizt 
Dakik ve tamülayar 

MOVADO 
. .. 

Saatini kullanınız, 165 birinci 
, mükafatı vardır. 15 sene için 

garantilidir • 

Müttefikler Norveçle Almanya 
muvasala ·ffe hattını 

1 

M_illf Şefimizin tenezzühleri 
~~ - ------~~--~-

~ • • 

macerasının 

tesirleri 

kestiler 
ISVECTE ENDISE VE-KORKU ARTIYOR 

Almanyanın istilösına karş 
....... a-.).4l .,,. ...... P".._..çı~ ''~"iıl:$ii'•"' ... ·•_c·111 .... ;,: • ..,..~~ •• • ·' • • -' , 4 ı .. , . .- ."'f .. ,..,.. .... - ••• •• 
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ü ~- et bütün nakil 
vasıta --ar~li~ miisadere etti 

. ~ 

Deniz nakliye işleri tek 
elden idare edilecek 
Hükumet deniz nakliyat işlerinin 

tek elden idare edilmesi hakkmda 
çok mühim bir karar vermiştir. Ara
da sırada ve gayri muntazam suret
te inen ve çıkan fiyat karışıklığmın 

(Soııu 3 üncüde) 

Hollanda ve 
Belçıka tehdit 
Altında 

Londra, 12 (A.A.) - Amsterd.a.m 
dan Daily Express gazetesin~ bileli~ 
riliyor: · j 

Almanyamn Belçika ve Holanık 
nezdindeki diplomatik mümessilleri! 
gece yarısı Berline hareket etmişler-- 1 

dir. ı 
Holanda, istihkamlarını takviye ve 

hududun bazı roıntakalannda siV'l 
ahaliyi tahliye etmektedir. 
Almanyanın Bel~ika ve Holanda. 
Tcbala.n Merkeze Çağmldıla.r 
Aınsterdam, 12 (A.A.) - Fransa. 

ve İngilterenin Holanda toprakların.-
dan geçmek talebinde bulundukları~ 

(Sonu, 3 üncüde) ---,-·---
Milli Korunma 

kanunu mucibince 

SABAHTAN SABAHA: 
.... ... ... - w 

İstatistiklerimize göre evlenenleri 
çoğa~ ıpak kafi değildir 

Çocuk yaptırmak ve bunları ölümden kurtarmak, 
bir de boşanmanın önüne geçmek düşünülmeli 

Türk toprağında ziraatten, sana - 1 Nüfus davası. Fransızlar nüfussuz. 
yiden evvel mühim bir dava vardır: (Sonu S üncüde), 



YENi SABAH 

....... f Ba• işinden sonra Belediy3 
koepBratift meselesi çıktı 

Ziraat Bankası 
Sahası çöküyor mu bir sepe süren tetkikattan sonra bir 

yağmanın hesabı soruluyor 

içtima gtlya gazetecilerden giz:i yapıldı 
( &§ tOf/&f-t, 1 itlCide) 1 

,IJJ>eratifin bir hayli aZMB mevcud ol
~sına rağmen. 151 J'İ geçmiyen 
Jllahdud mikJll:sda -i§tirak etmiş
tir. 

susda çok entert>san ve şayanı dik -
kat bir rapor hazırlıyarak belediye 
teftiş heyeti nıüdüriüğürıe vermij -
lerdir. 

Müfettiş raporun· 

da neler var 
Heyeti umumiye müzakereleri için 

hazırlanan nımame 3 maddeyi ihti
va etmekte idi. Bu ...tdtle:r §Unlar· 
dı: 

1 - Geçen koogreden müdevver 
fr38 bilançosuna aid tetkikat rapor-
1arı ve karar ittihazı. 

2 - 939 yılı idare meclisi ve mü
rakibler raporiarile hilinço kir ve 
mrar planmıı tetkik ve kabulü, 
idare mec ısi \l'e miirakıblerin.in ib -
rası. 

3 - Kooperatife verilecek yeni 
veçhe hakkında idare mecliııiniıı. 
teklifi. 

Toplantı sa.atinin 17 ilan edilme
ısine rağmen saat 18 olduğu halde 
toplantının açı1ma.mam aza arasında 
asabiyet u,a:ndmmştır. Nihayet aza
dan birisi ayağa kalkarak: 

- Toplantı saati olarak ilan olu
nan zamanı bir sae.t geçmiştir. Ara
mızda uzak yerlerden gelen veya 
meşkalesi olanlar var. Toplanbn.ın 
açılmasını rica ederiz. demiş ve btma 
yeni heyeti jdare reisi ve belediye 
iktısad müdürü Saffet tarafından 
toplantıya iştirak eden azanın sayıl
dığı cevabi verilmişt.ir4 

Bir saati tecavüz eden ve 150 kişi
nin tesbltinden ibaret olan w ame
liyenin ikmaliaden scmra. kanunen 
toplantıya iştirak eden Ticaret Ve -
kfileti mümessili aza arasında hay
ret uyandıran lifU noktai nazarı ser
detmi§tir.. 

Gazateciler salonu 

terke davet olundu 
Kooperatifin iş1eri. esasen karışık 

ve koperatif hususi bir teışek:kiiJdiir. 
Koopa-atif aznı belki de toplantı -
nın gimli lrp1maam1 istiyecektir. Bi
aaenaleyh topilmtıda Rıunea ya -
l>ancılann \»lheE& guetecilerin sa 
tonu terketmeleri rica ohuuır. Bu 
1>eklenmiyen 1can.r üzerine salonda 
bulUMD p-tec:Qw gayet ta.bil ola • 
rak salonu terketmişlerdir. Salonda 
guetecüerdeo. başka kimsenin bu -
hınmadığına namran lııu yer&iz ka.
rann münhamaı& gazetecileri istih
daf ettiği ta.bit olarak tezahür et .. 
mi§tir. 

Keoperatitia kan

şrk ltf•rl neterdir 
Belecliye koeperatifi Aeyeti llllMl

miyeai g8gea eme yaptığı he~i u
mumiye tople+wnda Qı38 senesi bi
linçoswau kab\11 etmemif ve burada 
bir tabm sui jatjmaller ileri aiire
rek ~ üeriade mtifettişlıer ta
rafından tetkikat yapılmasına k& -
rar vıermifti. . 

Bmwn ii8eriae besaba.tuı teftişiıte 
belediye ~ illeri müdür muavı
ni Hümü, miifettil Osman Yüksel 
ve müfettiş Kimi.1 Pekiu.er memur 

Müfettişlerin verdiği nıp<r na -
aran: 

"- 938 bil&nçoaı ü:zerilll1e yapı -
lan t.etküder Hll1lnda ~t edilip 
tafsı1ab arzedi?miş olan -sebeblerle 
bilançonun hakiki bir biliınço olma
dığı aıılaşı1nuştıı. 1726 lira safi kir
la .kapandığı gösterilmiş olan 938 
hesabı, kir değil muhtelif şekil ve 
suretlerle yapılmış olan sui :istimal 
sui idare ve bir kısım alacaklann 
kimlerde ve ne miktar oklukJarmın 
müfredat üzerinde göstenlmeınesi 
gibi sebeplerle 20876 lira açık gö&
termcktedir. Bu açıklardan 213.5 li
rası kasaya eksik yatırılan paralar
dır. Bu paranın 1132 Jııinun kredi 
müdürü Muzaiftrin 357 lirası koo -
peratif sa.bık müdürü 'Bahanın 202 
lirası !Muzaffer ve kooperatif memur 
larında.ı:ı. Fahrinin 80 lirası Fahri ve 
Neş'etin, 4:8 l sı Fahrinin yedi ke
timJerinde kalıııı§tır. 

Raporda bun a.r haklrmda cesai 
takibat yapılmak üzere h&clisenin 
müddeiumumiliğe arz ft ihban is • 
tenmekteclir. 

Açıktan 9975 lirası kremden ~ 
lular hesabına aidd:ir. 

Bundan 3967 Jirası ordinOlarm 
sahte olarak tanzhni ile bayilerden 
müessese hesabma. almmıştır. Sahte 
ordinaılarda imza1an oma kooperatif 
müdürü w kredi memmıı Kaafftr 
tin cezai takibat ya.pıl"'Mt için :müd
deiumumiliğe ihbar, taçsktan 589 
lirası :müfredat verilmiyen alacalrlı
lardan 408 Jeirasl masraf karşılığı 
hesab&tından 1000 lirası l\Wftkkat 
hesapiarda, 8'M: lins teni Almıed 
Cevdete matla....._. &.la olarak 
ve murahhas •-den Asua SüreyJJa 
ve kooperatif miiıtiıü bey ••Bi1e 
verilen. açaktm "'91'.ÜUiil bcmolantaa 
doğm&ktadır. 995 maa açatUm w 
fuuli olarak ftrilmit paralar, 8'l3 
leirası ll.iç bir karar iatiJoeiine lii .. 
zum ım. tmea twwm ~ 
aza Aam Siireyya ve Jrw E• ae JDÖ· 

dtir Baha tan.fmda ......... Jae. 
men Dul JDl!lftlQ!'tara 'W!r'Ülti!I para .. 
lardır., 400 lirası .....ı .bqlhğı 

besabat" mlCliir Baha ite bir la -
sun mem\ll'Jara wrilmi§ olan ikra
m.iyeı.dir. 1189 liraa da ummnt 
masraf bıwa'tıaM- yaplmıt fakat 
müeswe besaba.a bb.ı edileceği 
§Üpheti giil'ilıen masrafiann tutarı
dır. 

idare 
ibra edilemez 

Raporda nihayet deni1mqtir ki: 

"-Bu vaziyet karşısmda 938 bi
lançosunun tasdiki ve idare meclisi
nin ibrası mevzuu baiısolaınaz. 

Karaköyde, Ziraat Bankasının İs
tanbul ~ubesiniıı bulunduğu sahil ve 
nhtım yava§ yavaş denize doğru 
kaymakta olduğunclan gittikçe teh -
likleri bir vaziyet hasıl olmuştur. He 
yeJ.An neticesi olarak banka binası 
ile nhtım tarafından olan küçük ka
pının merdivenleri 15 • 20 santim 
kadar ayrılmıştır. Bundan başka bu 
k:Jsmıdaki arazi de ya.vaş yava§ çök
mekte olduğundan tedbir alınmadığı 
takdirde ileride tehlikenin daha zi
yade artması kuvvetle muhtemeldir. 

Deniz sularmm aaimi hareketile 
nhtmıda b:ızı delikler açılmış ve su
lar 8u menfezlerden yeni yapılan as
falbn altına kadar girmektedir. Bu 
sebeble asfalt yolun da bir kısmı ya
rılmıştır. 

Dün Ziraat Bankası müdürlüğün
de yapbğımız tahkikatta belediye 
fen işleri müdürlüğünün bundan bir 
müddet evvel burada tedkikat yap -
tıklan ve o zamanlar hiçbir tehlike 
mevcud olmadığına dair rapor ver
dikleri öğrenilmistir. Fakat aradan 
geçen uzun zamandan sonra bu sa
hadaki tehlike gözle görünür bir 
derecede artmıştır 

Ziraat Bankası lstanbul belediye
sine Ytniden • Jüracaat ederek bina 
'Ve bu saba ıçin yakın bir tehlike mev 
cud olup olmamasının yeniden ted -
kikiııi istiy~ umulmaktadır. 

Konya isyanı 
Tefrikası hakkında 
Orgeneral Fahreddin 
Altayın bir izahı 

Yelli Sabah Gazetesi Möclörttiğiiac 
24 şubat 1940 tarihli gazetenizin . 

Konya i8yamnm iç yüzü ba§lıklı ve 
35 numaralı t.efrikanızın ikinci aü -
tunundaki bir yanlışlığı aşağıda ol
duğu üzere tashih ederim: 

Deniliyor ki: Ben 6 saat uzakta 
bir yerde vazifede imişim, hayır; 
Afymıda idim ve gripten hasta yatı
ycııı:dam. Yaverim yüzbaşı Sabri ile 
adil miipvtr Makedonyalı Münir 
pee yansından 80lll'a beni uykudan 
~ Xonya valisinin habe
rini verdiler. Afyonda yalnız ayıf 
meırcucDu bir kuargih muhafız bö
lüğü ftl'dı. Bmaun derhal harekete 
lumrlamnumı ve iatasyonda bir 
tren ihar ed11mesiıJi emrettim. Tren 
hamr ohmca bu bölük komutam üet
hığmen Rnanm emrinde olarak tre
ne bindiriWti ve kendisine lbmı ge
len talimat "'91'.:ilerek Konya.ya gön
derildi. o IE'lllan1a Konya bölgesi 
kolonhadan aynbme, doğruca An • 
karaya merbut bir mevki komutan
lığı emrinde buhmuyordu. 

l
r
OKUYUCU 
DİYOR Kİ: 

Bir nevzaclın bir türlü 
çıkamıyan hüviydt 

cüzdanı 
Yeni Sabah okuyucularında

nım. Dayının doğan çocuğuna nü
fus hüviyet cüzdanı çıkarmak için 
~uamelesini {Yapıp Fener ;nüfus 
dairesinden Rizeye gönderdim. 
Gönderdiğim tarihten bugünkü 
8/ 4/940 nisanı hesab ettim, tam 
6 ay olmuş. Bunu soruyorum .. 
El'an daha nüfus hüviyet cüzdanı 
gelmedi. Müteaddid defalar nüfus 
dairesine gittim, memurlardan al
dığım cevab "gelmedi, gelmedi,,. 
Rize vilayeti zannedersem okadar 
uzak bir v.ilayet değildir. Nak
liye vasıtaları daima inliyor. Haf
tada üç posta vapuru ta Hopaya 
kadar daima gidip geliyor. Acaba 
niçin bu kadar geç geliyor?. Ben 
bu işi böyle miltalea yapıyorum. 
Bizim çocuğun nüfus hüviyet cüz
danını Rize nüfus dairesine kay
dettirmiye göndermedik, ucu bu
cağı bulunmıyan bir vilayet nü
fus memuruna göndermişiz. A
caba kaç altı ay daha bckliyece
ğiz? Bu yazımı lütfen alakadar
ların dikkat nazarlarına. sunma-
nızı rica ederim. 

11. Bostan.oğlu 

lllAHXZMZLZRD• I 

Bir katil alh sene hapse 
mahkum oldu 

.Aralarında çıkan bir münakaşa ne 
ticesinde biribiri ile kavga eden ve 
Balıkpazannda Şükrü tarafından bı
çaklanmak suretile öldürülen Muhar
remin muhakemesine dün ikinci ağır 

ceza. mahkemesinde devam edilerek 
netıcelendirilmi§ ve Şükrü şiddetli 

ve haksız tahrik sebebile altı sene 
hapse mahkfım edilmiştir. 

Afrodit birisinin daha 
başım yaktı 

Bundan bir müddet evvel Haftalık 
Gençlik gazetesi Afroditle alakadar 
bir karikatür neşrettiğinden müddei
umumwgin guete aleyhine açtığı 

dava.ya dün dördüncü asliye mah .. 
keme.-;inde devam edilmiştir. 

Dün sona eren ma:hakeme netice
sinde rr.. üesseee sahibi ve neşriyat mil 
dürü İhsan Orhonun dört ay yirmi 
gün hapsine karar verilmiştir. 

r<JLISUı 

Zehirlenme 
Tepebaşmda Bostan sokağında İz. 

denir apartmanında oturan Aıma 
dü,ıı sebebi meçhul bir zehirJenme a
lAimi göstermiştir. Vaziyet polise 

habeı:. verilmiş ve polis derhal işe 
vaz'ıyed etmiştir. Anna imdadı sıh
hi otomobilile Alman hastahanesine 
kaldırılmıştır. Polis hadise hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Bir sarhot yaralandı 

1 Şehir Meclisinin 
Dünkü içtimaı 

İstanbul şehir meclisi dün saat 
14.30 da reis vekili Necib Serdengeç
tinin riyaseti altında toplanmıştır. 
Ruznamede mevcud lstrancanm Ka· 
racaköyden ayrılarak nahiye haline 
ifrağı ile diğer üç köy hakkındaki 
teklif mülkiye encümenine, Boyalık 
nahiyesine bagn rlmrahor, Boğaz, 
Arnavud, Ayazma ve Boğluca köy
lerinin Rami nahiyesine rabtı hak • 
kındaki teklif büdce encttınenine, ge
hircilik miltehassw M. Prostun mu
kavelesinin temdidi hakkındaki tek
lif kavanin ve büdce enctımenlerine 
havale olunduktan sonra zabıtai be
lediye talimatnamesinin muhtelit en
cümeninden çıkan maddelerinin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Şehir meclisi azasından Sıl'rl En
ver Batur müzakere esnasında ya
pılan talimatnamelerin otobüs ve 
§oförler tarafından daima ihmal o
lunduğunu veya iyi tatbik olunma
dığmı işaret ederek belediye ve za
bıta tarafından tatbikine itina olun
masım istemiştir. Bu taleb•: azalar 
tarafından tasvib olunnnış ve beledi
ye riyasetinin nazarı dikkatinin cel
bolunması kararl~r. 

Bunu müteakib meclis salı günü 
saat 14 de toplanmak üzere dağıl
mıştır. 

~~_... .... ~--~---------
Türk Hava Kurumunun 

balosu 
Türk Hava Kurumu yine Kurum 

menfaatine olmak üzere 27 Nisan 940 
cumartesi ak§amı Beyoğlu TokaUi
yan salonlarında mevsimin en güzel 
balosu olacağı tahmin edilen bir balo 
verecektir. 

Bu gece için hazırlanan biletler 
yalnız Türk Hava Kurumunun Cağa
loğlundaki merkezinden temin edile
bilecektir. 

lstanbul t•hrt Orduya altr 
tayyare ahyor 

Türk Hava Kurumu İstanbul 

merkezi bu seneki fevkalade çalış -
malan neticesinde iyi bir semere el
de etmiştir. Bunu temin edilen vari
datla Türk ordusuna 1stanbul namı
na altı tayyare hediye etmek sure
tile bir hizmette buhınmıya karar 
vermiştir. 

Y eşilaym müsameresi 
Memleketin gençliğini uyuŞturucu 

zehirlerin tahribatına karşı aydınlat
mak ve zinde bir nesil yetiştirmek i
çin yirmi yıldır çahgaıı Yeflİ}ay her 
sene olduğu gibi bu yıl da 14 nisan 
940 pazar günü saat 14.30 da Beyoğ
hmda İstikW caddesi Fransız tiyat • 
rosunda bir müsamere verecektir. 

Müsamerede gençlerin ~ki miea
delesindeki rolü anlatıldıktan sonra, 
tehir bandosunun tertib ettiği bir 
konser dinlenecek ve bunun milli o
yunlar takib edecektir. -···-Acıkh bir ölDm 

:Astan Fresco'nun kızı ve Banka 
Kemen::IJ'ale halyama._ 9ahlk llti•ürü Ummnifll müt.eveffa İzidor Ger-
80D.'1111 21fNOO&i bayan Raclıel Geno
nun vefat ettiği kemali t.ee.'>sürle 
haber alm.nnştır • . 

Ailesi efradına be)'Bal taziyet 
Pyieriz. 

13 NiSAN 19'1 -
·~ -- . 
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Norveçteki harp 

N erwıç IBtlfismda ~ 119 • 
vetlcrinin mevzü ilerlemele

rine rağmen §iddetle ımikavemem 
maruz kaldddan, ve N~ 
gittikçe suurJaşan bir müdaf•ya glc 
riştikleri gelen bat.erlerden ulat.._ 
maktadır. 

Her ne kadar bu haberler~ dam 
diğer miieadele salıalaımaa oldut
gibi henüz resmen teyid edilmemesf. 
ne rağmen, hidhıelerin inkifafı, oıı
tada kat'i bir sa.raJıat olmasa da, 
Alrnaalana N~ öm.id ettfldmi 
neticeyi, yani seri bir muvafa.fkiye
ii elde ~ o1aklan 8flk&nbr• 

AlınanJar, seri bir Derleyi§i mhte
aldb, Norveç ahaligjpia, kuvvei 111an&e 

viyesini kırarak. ve h1l hWAlfita, Fia 
harbinde de yapddığı gibi ınaballl 
hüklhnet haricbule, ayn hükômet 
kurarak btiöa Norv* vaz'ıyed f!Y .. 
lemek istiyorlanh. Bnmuı ~in de 
Berlia ani bir SÜ~ hareketile .. 
na vasıl olacağım sanıyordu. Daha 
c1oğrnso İngilizlerle FraasızJamı. bil 
clere<ııa ini bir aksülim.elde ~ 
ğı kanaaüni taşmnyorlardı. 

Alman istilisı bu şekilde gittikçe 
müt.emyid bir veche &l'Zeden muk&
vemet ve müttefik kuvvetJerinia 
müdafaası öıaünde, Norv~t.eki vazi• 
yetini kurtanrıağa, ve orada, sen~ 
lerdenbeıi ufak ve İli müdafaa un• 
surlanna malik ohnıyan daha doğru
su esas :t.ehJikeniıa geldiğini gonni
yen memleketler iberhule gimtiğl 
'İstila siy88etinin parhik netiee1er v~ 
rerek arttırdığı kudretini hırpalat • 
mamak çarelerine ba§ vuracağı m11-

hakkaldır. 

Va'ıiyet bu merllezde olOJlCa ort.
ya bir sual r.ıkmaktadır: Alnıa.nlar, 
kondilerini, bu Norveç girdabından 

ne şekilde ve ne gıöi bir hareketle 
kurtarabileceklerdir? Norveç)c Al .. 
maaya ve J)aıaimadca arasında mu• 
vasata yollarının ne şekilde serbest 
olduğu, buralar.da esaslı olank han
gi deniz kuvvetlerinin hiklm oldu· 
ğu -katiyetle sabit &lmamasuıa rağ • 
meıa, gelen haberler daha ziyade mili 
te.fik donanmaımı faı1rlyethıi ishat et 
mektedir. Bu sebebden Almanların. 
Norvcçt.c mahsur kalmala.rı mesele
si meydana ~kar. Beriia. bu heyeti 
sef erl,\·esini kurtannağa Ç11.1ışacak ve 
Norve~~ kendisine muarız bir lıii· 
kimetin, hele mHtteflklerle ~ 
mesai t"'Rıııiş bir hükumetin mevcndf· 
yetine mUi elmak ip uğraşacaktır. 
Zira bt1 hareketinde DlllVattak ola • 
aıadığı takdirde abluka lskanamav 
memleketlerinin ti ~al ucundall 
başlayacaktır ki bu keyfiyet de Al· 
maalann Baltıkta mutlak olarali 
mahpus kalmalarını intac edeeektJr. 

Bunun içindir ki Alına.ıılatm dalla 
ziy&ft, garb cebhesindcki lıatekAtmJ 
şiddetleadirmek. hele, İsveçle ara .. 
suıdald muvasala yoDanna lılldJD 

elnwtı itibarile lsveçt.en de birtalmll 
ağır iktısadi ve Jıatta. Sfıvk\ilceySf im• 
ti.yular verdirecek hüktimlerile bu. "' 
hmmak Udimali daiına varidalr. 

Bu ~bebden dolayıdır ld Norve§ 
i~ti1881, İsveç ile birDkt.e Ilolan4a ve 
Belçik11. gibi bitaraf, fakat mtiö
fa.aya haııuiıklı devletleri çok Jmv• 
veili yeni mukavemet tedbtrlen aJ. 
mağa sevketmiştir. Norveç ve Da.Dl• 
markada başlıyaa esash harb AVl'll'" 
pa lıakkında geni§ Dıtimaller otta.fa' 
a\aeaık bir mahiyet arzctınektedir. 

Dr. REŞAD SAGAY 
edilmiştir. 938 senesi hesabatıwa -i 
çinden çıkılmaz derecede karışık ol
ması bu teftişAl!lin bir sene gıbi çok 
uzun bir müdde.t sürmesine imli ol
mUŞJtur. Nihayet müfettişler bu hu-

Kooperatifin umumi vaziyeti: Ne 
idare meclisinin, ne mürakiblerin ne 
de müdür ve memurlann hiç bir veç
hile vazifelerini yapmamış oldukla
rını gösterm ktedir. Muhasebe ka -
~ ıdları bir şirket muhasebesi .kaydi 
olmaktan uzaktır. M."baya.ata. ve 
scvkiyata aid v saik em.niyet ve iti
n adbahş değildir. Yapılan tetkikat
ta idare mecl · · · bir SQlle içinde 
ancak yedi defa toplanmış olduğu 
anlaşılmıştır. Mürakıbler ıruı.mulatı 
hiç tetkik etmemislerdir. 

Kolordu yalnız Yunan cephesi 
ile llle§l'Uldü. Böyle olmakla bera • 
ber işin ehemmiyeti bizi alikasız bı
rakaınaMI. Eldeki kuvvet gönderil
dikten 80Dl'8. cepheden muvazzaf 
kıt'a ayırmağa imkan olamadlğmdaa 
muhtelif yerlerden cepheye yardıma 
gelen milli kuvvetlerden bir kaç 
möfreze ayırarak ve küÇük bir mu • 
vazzaf kıt'a da eklenerek cepheden 
Afyona getirildi. Bwılar binbaşı Sa
dedclinin komutasına verilerek ikinci 
kafile halinde trenle Konyaya gön
derildi, bir taraf dan da Ankara ile 
muhabere yapılarak oradan da mer
hum General Derviş komutasında 
bir tedip kuvveti yola çıkarıldığı gi
bi arkasından General Refet de u
mum kuvvetlere komutan olarak 

Sulııkuleli İbrahim dün gece saat 
21 de çok sarhoş bir halde evine git
mekte iken o civarda bir çukura dü
şerek t~likcli derecede yaralanmış
tır. Sarhoş yaralı l~t.:ndisini görenler 
tarafından polise ihbar edilmiş ve 
Cerrahpaşa hastahanesine sevkolun 
muştw·. 

ıırmmnnrrmrrrmımmtttttttttttttttttlfııııııııııııı111tı nmnttt ıırnmnmnınmmumm1111HH 

eni Sabah 

SENELiK 
6 AYLIK 
SAYLIK 

n ... , •• 
1400 Kur~ 2700 Kurut 

na • 1400 • 
400 • 800 > 

t AVLIK 1l!IO > 900 • 

13 NfSAN 1'40 Cumartesi 

3-9Rebiülev•elS t3S6 a. Moırtl 
Gan: 104 Arı 4 

En.ı s •• ı 
~uam ı 158 

Yautt """' 

!d.nrede ne resmi ne de ticari bir 
z ni etle hareket olunmuştur. Şah
si arzular hakim dlınuş ve çiftlik gi
bi idare olunmuştur. Ve nihayet or
taklar için çok nafi olacak bir mü -
essesc zararlı ve çalışamaz bir hale 
sokulmuştur. Açılmış olan hu -
dudsuz kredilerle atıl ve mefluç bir 
hale konulnnıştur. Mat1•be.tından % 
30 unun bile kabiliyeti tahsi:iiyeai 
olduğu şüphelidir. 

Ortaklar içinde, açılacak mali kre
di hududlandığı halde 500, 160, 900, 
2000 liı;a borcu olanlar vardır.,, 

gönderilmiştir. Bu tashihin gazete- ·-................. - •• --......... . 
Bizle neşrini dilerim. r-- "' olanlarl l. or. Mf Orgenera.1 IEllerinde demir 

Fahreddin Altay 

Aksi hıfzıssıhhası cemiyetı
nin seneiik toplanhsı 

Dün saat 17 de Etibba odası salo
nunda "Akıl hıfzıssıhhası,, nın se • 
nelik · toplantısı yapılmıştır. Bu top
lantı esnasında "Mekteb hıfzıssıbha
sında akıl hıfzıssıhhası,, He· "Sinema 
ve insan ruhu,, isimli mevzular hak· 
kında konuşmalar olmuştur. Bu mev 
mlar etrafında Fahreddin Kerim, 
Hüseyin Kenan ve kız muallim mek
tebi mnallimlerinden Bayan Neba
llat em söylemişler ve bazı izahat 
Temrilfer'djr. 

acele etsinler 
Vekiller Heyeti kararile elle

rinde bulunan demirler için be
yannru:ne verme müddeti önümüz
deki pazartesi günü nihayet bula
caktır. 

Bunun için İstanbul Mnıtaka ti
caret müdürlüğü bugün öğleden 
aonra tatil olma11U1a rağmen ak
pm 6 ya kadar mesaisine devam 
edecek ve müracaat edenlerin 
muamelelerini intaç edecektir. 
Bunmı için Mınta.ka Ticaret Mü. 
iürtüğünde .buarhkJar yapllmı~ 
tır. 

ŞEHi HAYATI 
m11mıın11ııuımmuımmııııııııııııııııııııııııııııı11ıuıııH111111uuuı11uınunımmm111111111uumnl 
HAL~R1NDE - Üsküdar zulu korıf eransı, rahatsızlığı dola • 

Halkevınden: yıs· e 14 4 1 40 p zar günü saat 
E\imizin tertip etmiş olduğu 3 15.30 a bırakılmıştır. _.,.., 

üncü kır koşusu 14/IV /1940 pazar Ifonferansa herkes ~eleb'lir. 
günü saat 10 da Halkevi önünden • • • 
başlıyarak Üsküdar Halkevi önün
de bitmek üzere yapılacak 5000 met
relik koşuya istirak edecek atletle
rin o saatte Ifulkevinde malzemele -
rile hazır bulunmalan. 

Hakem heyetini tcskil eden, Vah
det Pekel, İhsan Tezer, Ercüment, 
Ömer Saim Dilemre, F • yin De -
miröz, Hikmet Ündegeıın o saatte 
hazır bulunmalan rica olunur. 

••• 
VsMUJar H~: 
Edib ve muharrir Peyami Safa • 

nın 7 / 4/ 1940 te.riltirıde vel'eleekJeri 

(Tiirk inbl&bm$1 neticeleri) mev-

Fatih TlalkcıJinaen: 
Evimiz spor şobesi 21/4.19 O pa ... 

zar günü kayak sponı yapmak Cize-ı 
ı e bir seyahat tertip etmişti\. 

Bu seyahate iştirak etmek isti .. 
yenler her gün müracaat edebılırler• 

••• 
KONFERANS - Eminônü Hal/g 

evinden: 

Edebiyat Fagültesi profcsôrle~ 
den Bay Ahmed Iltmuıi Tanpnnaf 

16 4 1940 stıl1 gi#tü 8<Jtlt 17.3f> "' 
Tanzimm edeb .. ttftO car ôW kxJfl" 
fermıs ~ekfw. 

Dtıvetf ye yolcttlr. 
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Müttefikler Norveçle AJman a arasın-
da muvasala hattmı kestiler 

1anim:trı~m Ad:ılan İngiliz 
den Memnun 

Lô • ...ı , lZ A - İngil z siya-
f" d c ar. edı!diğine gc.i-
" d lanr. n \ nlısi Lonclraya 

t:ır me .. · nd ere!· bu &daların iş
g .k d v r ğ: kar.ar_ n do-
layı tngı t reyı t brik ctmiştır. 

1 
Stokholm, 12 (A..A.) Bodoe \·e 

Tromsb telsiz istasyonlarından veri
lerek Sttkfıa.mde alınan haberlere 
gore, ş:ma.deki ı ·orveç kıtalatı ku -
man.dınılığı o~ tland eyııletinde Al
n:, n ileri h rcketınin durduruJduğu
nıı b ldirmekteo . Aynı Norveç ku
muncinnI1g1, iki • ~orrnç taburunun 
te lım old ::m tekzıp etmektedir. 

1>aninmrlm.da l\lemnuni~ etsizlik 
Londra 12 (A.A.) - İ):"J bı:r mem-

b. dan cğrenıTd ğ ne güre Danımar -
ka halkı, Alm n rniıstevlilenne isti -
yerekten ı~ etmemekte ve mü -
h'm bir m kav met gostermekte -
dir. 

Alma.'1 kıtal rm~ kral sars. ımn 
üne gelaı and D nımarka mu

arın at~ a tıklan ve bunu bir 
mu d e p e tiğ' h beri te-
yı olunmaktadır. 

A!ın lann A m.a.!l kııaatmın hiç 
b m ~ tt et.meksızlıı iler
lemi:; olduklar.: ırnretı deki iddiala
rına rağmen Danimnrka vatanper -
ver1erinin Almanla.ra bir çok mUş
ku at ika etmie oldu.klan ve bırçok 
D n'markalının bu uğurda. telef aı.. 

duğu öğrenilmiştir. 
• Açık Denizdeki Da.nlma.rka 

\ • apwian M\ittefik Lbnanl&.ra 
ntica Mi~ orla.r 

P ris 12 {A.A ) - Patis • Soir 
gazetes:nin bılairıldiğine gore de -
wzde lnılıınan Danimarka ticaret va
purlarının kap nl nna Alman rad
) CıSU tarafından b1r an ev\·el Alman 
vevc:. 1:ı taraf meınleketlcnn lirr.r.rJa
rı~a g_itınele i hakkındaki veri en 
emre rağmen kapt&r..c.r Fran~ ve 
İn@tı•re_d ki 0 nın 'l k l·or.Eolos • 
1 nn D te zle vcrditi taleimat mu
cib nce miıttefıK memleketJerın li -

•k 

k 

A u an hua w ı .. (lıı. A - ls -
kao oir.avya har9katı hakkında nea 
redık·n resmi teblığlerde Alman do • 
nanması ba kumandam amiral Rae
der h ısınının zıkredJlmemesi Berlin
dekı ~bi mu ahıdlcnn cilkkabni 
c-clbetmektedır. 13u muşahıdlenn ka 
na tine gore, bu ha, amiralin goz -

YENl SARAB 

Umay • 
pavıyonu 

Cümhurresimiz Çocuk 
yuvasındaki yeni pavi

yona bu ismi k y 
Çocuk E!ııirgeme Kurumu Gfll1el 

Bnşk:w]ıJıaıı. 
Keçiören çocuk yuva.sın yeni 

ynptmlan 200 yataklı pavyon kuru
lm~undan beri kurumun ba.cnnd ça
lıı::ar.a.k kıymeti baş rılar göcteren 
Dr. Fuad Umaya izafeten "Umay 
Pavyonu , adının verilmw yermde 
olncakt.ır. 

Rei.riciim r 
İsmf>t İnönü 

Milli Korunma 
Kanunu mucibince 

( &.§ taraft 1 inclde) 
kirdağ, Ç n. ırale, 220, Ayvalık, 

1zmır 225 Fethiye, M'annans Kn · 
rabunın, Samsun 285, Antalya, Trab 
zon, 250, Hopa 275, lıılersin, lsken · 
derun 310 ku tur. 

Bu tarı e yalnız l50 tcndan fazla 
o [ rr.era.kıb içındır. Kok komürü 
n&klılatı içın bu tanfeye yuzae 10 
.znı yapılncuktır. Tanfe esaslarına 
gore Havzad yiiklenecek olan ko -
mürlerin ta. en fiyatları;. gore 
bir iması ıeat etmek-
tedir. 

Münakalat V ekAleii 
mUfatlişliiı 

ı:: 

Ar.kara 12 (Husus Muhabırimiz

den) - Ticaret Vekaletı müfettışl0€
rinden Hulusı MünakaHit Veltaleti 
mufettişliğine tayin edilmiştir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnonü Keçiorende-yeni ~ıı· 
pı an çocuk pavyonunun yüksek iEim 
lerı e eeref?enmcsine müsaadelerini 
istirham eden çocuk esirgeme kuru
muna aşağıdaki cevabı gönc?ermiş

tir. 

den dü§t.Uğtlne dair verilen haber -
leri teyid etmektedir. 

Resmi tebliğlerde ilk defa olarak 
?skandmavya seferi kuvvetleri ku -
mandanı general Saalwaechhter ile 
muavini amiral Carisin iaimleri zik
redilmektedir. 

!~i. haber alan Alman mahfillerin
de hasıl olan kanaate göre amirale 
Raeder, pek a31k8.r olan stratejik 
aebepler dolayısile Norveç sefer"nin, 
yapılmasına itiraz etm.i§ti. 

Ba§vekiJette akdedilen son harb 
mealiai esnasında Bitler, partinin 
tazyiki ile Raederi dinlememeğe ka
rar vermiş ve bUtü.n Alman kuvvet -
!erinin ba§,knmaııdanı afatlle Da -
nimarka ve Norveçe .k.uiı harekete 
seçilmesini emretmift;ir. 

Nen .... T"lldl Dtıljl 
Büyük Oebhe 

Stokholm, 12 (A.A.) - Dün ak· 
pmki lsveç pzeteleri, N or:eçlile -
rin İsveç hududuna mtlvazi geniş bir 
cephe vücude getirmiş olduklanm. 
bildirmektedir. 

Norveç ordusu, bütün nakil vası
talanna vaz'ıyed etmiştir. 

Norveç mUfrezeleri, İsveç hududu 
yakınında harekat icra etmekte olan 
Alman kıtaatı ile Trondhemdelıi 

Alman kuvvei külliyesini tardetme
ğe uğraımaktadır. 

Alınan bir çok haberlere gönt 
Quısling hUkfuneti, ötedenberi ha
zırlanmış idi ve Norveçin bir çok li
mnnlarında ve bilhassa Nan'ikde bir 
çok taraf tarlan bulunuyordu. 

• "orveçtekl Rarb Vaaiyeti 
Goteborg, 12 (A. A.) - ffiwas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Alman ve Norveç kıtaları arasın -

da muharebe devam etmektedir. 
Noı'\·eç nazi hükumetine mensup 2 
bin kişi muharebelere iştirak etmek
tedir. 

İngiliz filosunun Bergene döndüğü 
tey·a edilmektedir. Fakat Bergen 
radycsu daha bu sabah Jtlmanlar.ın 
ellerind-..: bulumnalrta '\.""e Alman men
balarından aldığı hab<>rleri n~et -
mekte idi. 

Goteborg limanında 18 A 'm n ti-
caret vapuru bulunmakt t 

resmi me n bu var ... 
et1 er ,- r. t yi me?r. . 
yan bul.ffiu ardır. 

Non cç Radyo Nc~riy..?tıru 
lı.endıa Yapacak 

Londra, 12 (A.A.) - Haber alın
dığına göm bUtlln Norveç ra~olan 
Alınanların eline geçmi§ olduğlın -
dan Norveç halkmın Norveç hükQ
metinden çıkacak haberleri alması 
için icap eden tertibat alınmıştır. 

Sovyet Rusyada 

Stallnin Riyaseti altında 
m"bim bir ~tima yapıldı 

Burada Sovyetlerin şimal deniz~ 
deki vaziyetleri müzakere edileli 

Londra, 12 {A.A.) - Stefani ajan
sı bıldiri~ r: 

Rom r, ayosunun neşrettiği bir 
habere gore Kremlinde, Stalin Sov -
yet donanması komiseri Kutznetsov, 

!erden mürekkeb bir ko?Jl"BllE topla-

mıştır. Ayni ka)naktan haber veril
diğıne gore, müzakere mevzuıınu tef 
kil eden mesele So,-yetlerin şuna! de-

Mareşal Voroşilof ve bi:r~ok general- ni eki yaziyetleridir. ... ·-·· .. 
Holanda ve Bele ika 

' 
Tehdit altında 

Her i i hükumet lazım gelen miidaf aa 
tedbirlerini almış bulunuyor 

(BCUJ tarafı 1 iruüce) 
na dair verilen haber salihiyettar 
bir membadan tckzib edilmektedir. 

Holanda makamlarının Nymegen 
ve Arnhem şehirlerinin tahliyesini 
emrettiklerine dair verilen haber de • 
katiyEtle tekrib edilmektedir. 

Holandadaki Efkinumumiye 
Ne Düş\inüyor 'l 

Aınsterdam, 12 (A. A.) - Yan 
resmi bir Holanda m mbamdan Ho
landanın bugünkü hadiseler karşı • 
aındaki vaziyeti aşağıdaki tarzda 
tasrih edilmektedir. 

Son günlerin şaşırtıcı hidiseleri • 
Din, Balanda halkı üzerinde ~ddetli 
aksülB.meller uyandırmıe olınası pek 
tabiidir. 

Holanda halkı için en büyUk ehem
miyeti haiz olan cihet, bugün hükQ
metin azami müteyakkız bulundu -

ğunu ve memleketin emniyetini ga
nınti için lilzumlu tedbirleri vakit 

Londra radyosu bu nepiyata t&vaa
sut edecektir. 

Norvec mebusan meclisi reisi 
Hambron~ söylediği nutuk Lon • 
dra radyosu tarafından Norveç mil
letine verilecektir. Hambroh bu nut 
kunda Norveç halkına ancak mUt -
tetik radyoları taratindan verilen 
haberleri nazan itibara alması la ~ 
mm gelecekini bildirecektir. 

Mmanh.rut :itgal EUtkleri 
Mftkiler 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman istih
barat bürosunun bildirdiğine göre 
Alman kuvvetleri Oslonun 40 kilo -
metre §arkında ki.in Drammeni ve 
Oelonıın 70 kilometre §imali prk.i
ainde kain Eidsvoldu işgal etmig • 
!erdir. 

Evenesdeki Norveç garnizonunun 
silahlan Almanlar tarafından alın • 
mı§br. 

Bir İsveç Gftnlsl Batınldı 
Stokholm, 12 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre ls\'eç bayrağını 
hamil 9.200 ton hacmindeki Svea. -
borg gaz gemisi, 1skoçya sahilleri 
açıklannda batmı~tır. MUretteba - ı 
tından 34 kişi İskocyanın bir lima
nına çıkanlmıştır. 

Almı:mlann Norveçtelci ZuJümleri 
Oslo, 12 CA.A.) - Oslodaki Al· 

man kumandanlığı, neşrettiği bir 
beyannamede bazı Norveçlilerin 
"Sabotaj,, suçundan idam edildik -
Ierini bildirmekte ve bundan böyle 
Alm;..nyamn h :mayesindeki Norveç 
hükumetine karşı hareket edecek o
lanların ayni akı.bete dilçar olacak
larım ilıtaı· etmektedir. 

ltal~'1L Askeri Hazırlığını 
Tekzib Ediyor 

Roma. 12 (A.A.) - Salihiyetli 
ltalyan n· ah filleri beş sınıfın silah 
altına çağırıldığı haberini tekzip 
ediyorlar. Bununla beraber halk, 
1905 <len 1909 a kadar olan sıuıf ın 
çağınlclığına emindir. 
Gnei..~nau'un Battığı T.eeyyüd Etti 
Londra, 12 (A.A.) - Stokbolm 

radyosu tarafından neşredilen Nor -
veç resmi tebliğµıe göre, Almanla -
nn GGeinau zırhlısı, Oslo halicinde 
batmıştır. 

Gneisenau 26000 tonluk olup 
Sclıarnhort sınıfından bir !ai Wıl. 
1936 da deniY.e indirilmiş ve 1461 
den fazla tayfası vardı. 

kaybetmeden aldığını na.zan itibar -
da tutmaktadır. 

Holanda ayni zamanda Avrupa -
nın kan§llllş bir noktasında bulun
maktadır. Bundan dolası, Holanda, 
durmadan, lÜZUJl\lU göriilen en ener
jik tedbirlerini almak mecburiyetin
dedir. Holanda, vaziyeti dolayısile, 
her hangi bir risk tehlikesini Uze -
rine alamaz. Hilkfuııet bu vaziyeti 
tamamile müdriktir ve buna ıöre 
hareket etmektedir. 

Bu kararsız günlerde yalnız hli -
kfımet için değil, fakat ayni zaman
da halle için de kuvvetli bulwımak 
lhımdır. Halk, bilhassa, gerek dahil 
için gerek hariç için alınan miltem -
mim tedbirlerde, birer endi§e sPbe
bi görmekten hazer etmelidir. Bu 
tedbirler, ancak memleketi mümkün 
olduğu kadar kuvvetli bir WJe koy-

mak için her §eyin yapıldığının de
leilidir. 

Armatörler Birli 
Teşkil ediliyor 

(Ba§ tara.fi 1 ~) 
kat'i surette önlenmeEi ile hariçte 

• ve dahilde sefer yapacak vapurların 
intizamını temin etmek maksadile 
htlltfunetin murakabesi altında bir 
"armatörler birlıği,, kurulacaktır. 
Bu birliğe 'rorkiyede vapur sahibi 
olan herkea aza olacaktır. Bu bir
likte u.&kkill etmio olan diğer bir -
likler P.bl p.yet faal bir rol oym -
yacak dahile ve harice yapılacak 

nakliye itlerini azalan arasında ser
maye ve vapur adedine göre müavi 
bir surette tevzi edecektir. 

Bu huausların görüşmeleri ve ba
zı esaselann kararlaştınlması için 
diln İstanbul Mıntaka Liman Reisli-
ğinde bir toplantı yapılarak görüa -
meler yapılmıştır. 

Bu sabah da bütün arma törler ye
ni bir toplantıya çağınlmışlardır. 

Bugünkü toplanbda birliğin su -
reti teşekkülü ve faaliyeti hakkında 
esaslar tesbit edilecek ve Münakn
liı.t Vekaletine arzedilecektir. 

Yeni yapılacak demir
yoUa nmz 

Ankara 12 (Hu&uai Muhabirimiz
den) - Demiryo!lanmızın 1rak ve 
lran hududuna kadar temdid t.-dil -
rnesi için hazırlanan layiha Büyük 
Millet Meclisine arzedilmistir. Bu 
li.yihaya göre. demiryollan Diyar -
bakır istasyonundan ıtibaren 1rak 
hudl duna ve Elazığdaİı İran hudu -
duna k .. d:ır temdid edılecektir. Ayrı
ca bu ha1t111 bir toktasından Bıtli -
se kn<lar b:r r;ube hattı da in§a edile
cektir. Bundan ba§ka demiryo1unun 
Van gölü sahilinde bitecek kısımla -
rından yanaşma iıı.kcleleri vUcu . 
de getirilmesi d~ kar:!.rlaştırılmıştır. 
Bunun için Naf Yt>.t. ··eür,e 50 mil
yon liraya kadar saı fiyatta bulun • 
masına mezuniyet '"e:rıhıicıtir. 

BU1ç.e ancUmeninde 
Ankara 12 (Hususi Muhabirimiz

f!en) - Büdce encilmeni Gümrük ve 
İnhisarlar VekiJi Raif Karadenizin 
liuzurile *'8nia ~! eıı=;fa!'! ti-

ı.erinde müzakerelerde bu!unmuttur . 
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SABAHTAN SABAHA 

Evlenme ve 
Çocuk meselesi 

(Baf tamfl 1 ineicie) 
luktan §ikiyet. ederler. Fakat bls on
ların iki misli toprakta onlann yari 

• nilfnsuna sahip değiliz. 
Nüfusu çoğaltmak için ikide bir 

atııim teklif de bek8.rlardan vergi 
alınmasına mütedairdir. Kim bilir 
kaçıncı olarak Büyük Milelet Mec -
]isi azasından biri böyle bir teklif 
yapıyor. Bu teklif ne netice \•ere • 
cek, bilmeyiz. Belki otekiler gibi u
nutulacak. Fakat Türk nüfusunu 
çoğaltacak hiç bir tedbirin arbk 
ihmal edilemiyeceği lazım gelir. C-ep 
helerde harbi vakıa artık insanJarın 
çokluğu değu, mermilerin çokluğu 
kazanıyor. Fakat bu mermilere cep
hedeki her nefere geride yüzlerce 
hazırlayıcı lizım geliyor. Yeni bir 
hesaba göre cephedeki bir neferin 
cephe gerisinde 17 ihtiYD:b bulun • 
mak gerektir. Yine bir nüfus mese
lesi. 

Elimize geçen yeni bir istatistik• 
nazaran !stanbulda evlenenler: 

19ZT senesinde 2900 
1928 ,, 3931 

1932 " 4818 
1938 " 5898 

kişidir. Bütün Türkiyede ise 192f1 
senesinde 21.372 kişi evlenmiş iken 
1938 senesinde bu mikdar 29.251 :k): 
§iye çıkmıştlr. 

Bundan §U anlaşılıyor ki harp f ~ 
liketi bizim başımıza da çökmezse 
evlenenler zaten çoğalacaktır. Nasıl 
ki son on sene içinde 7.879 kişi faz. 
la evlenmiştir. Yine bu yüzdendir ki 
nlifusumuz çok §likür; dumuıyor; 

hP.r an artıyor. 
Fakat bu kafi değildir. Bu teı.a • 

yüd, .bu koca ve mübarek toprağın 
besliyebileceği, muhtaç olduğu nii • 
fusu teminden çok uzaktlr ,. e bizim 
anladığımıza göre böyle olu~ evle
nenlerin a.7Jığından değil, çocuk do
ğumunun azlığından, doğan çocuk
ların hayatı temin edilemeyişinden 

ve biraz da boırananlann çoklı.gun -
dandır. Evlenenler nasıl çoğalıyorsa 
boşananlar da çoğnhyor; çocuk ve
fiyatı da çoğalıyor. 

Yine elimizdeki bu istatistiğe gore 
Türkiyede boşanan1ar: 

Şehirlerde Köylerde 
1935 senesinde 1114 886 
1938 senesinde 1670 1582 

ki yekfınu bütün memlekete göre §U• 

dur: 
1935 sencsindl'! bo~ananlar 2000 

kişiden ibaret iken bu mikclar lf138 
acııesinde 3252 olmuştur. 

Fakat asıl mesele çocuk vefJyatı
dır. Vakıa. bugün memleket, bundan 
yirmi sene evvelki halinde değıldir. 
Sıtmanın, çiçeğin, kızılın yeni do
#an çocukları alıp götürmekteki 
tahribatı bir hayli önlenmiştir. Fa • 
kat uzak köylerde halk, hi.lô. çocuk 
bakımı ne olduğunu bilmiyor ve nil .. 
fusumuz bundan dolayı istediğimiz 
inki§afı vermiyor. 

Bekirlık vergisi, bazı noktalarda 
aksak w gayri kabieli tatbik göriilse 
bile sıhhi tedbirleri çoğaltarak Türk 
nüfusunu hakkı olduğu sayıya yak
laştırabiliriz. ................. ~-------· ... 

Dr. Rtza Nur' mr 
Tekaill maaşfarı 
Ankara 12 (Hususi Muhabir;miz

dcn) - Teka.ild ma~ı yoklamn•ı i· 
çin mütcaddid yoklamalarda mu_e
reti meşruası sebebile müracaat e<le
miyen doktor Rıza Nurun mut a
kim maaşlannın ver;ırnesi i~·n ıL.
me olunan dava neticesinde mu . • 
ilcyhin ademi müracaatinde m· ur 
oltluğuna ve müterakim maa5lnrmın 
\"azifc cihetinden reddine ıfaiı 'c -
rilen kararın temy zinden snrf1 na
zar edilmesi Vekiller Heyetince J n -
r<:.rlaştınlmıştır. 

&a5athane heye : 
Erzin-can~a 

Erzincan, 12 (A.A.) - Ra adhnne 
müdürü Fatiu Haca, üniversite• j o
loji profesörü Hamid Nafiz, Nn.fıa 
Vekileti §ehircilik müt~ı ı Ce
lal, Sıhhat Vel:fileti müfetti e .. eten 
Hikmet Eırat, Maden mühendisi • 'i
verski ve üç mua""ininden milrekkeb 
heyet Er.zincana gelmiştir. Heyet 
dün Vali Vekili Hilmi Balcı ile ta
mamen barab olan Yalnızbağ, Ha1-
ha§J, Çukurka.w;u. SarJe~ kö!'~Jı: 
ytizda 25 zayiat göster.on g~it köyü 
ve müstakbel Erzincan şehri hak • 
kında tedkikatta bulunmuslardır. 
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l'EKI 8A:8~R 

Ziraat bahialeri : 
........ 

CUMAJti'Eal, tf14/f941 
Ciftlilt g_ijbresinin 

Boğazlar ve Kanallar 
13,30 Program ve memleket saat a7an. 
13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
13,50 Müzik: Çalanlar: Fahire Fersan, Re muhafazası 

Birçok B-/Jyülı harplerin mulıaddera
hnı boğazlar tayin etmişlerdir 

Qeçawan w bojaz: 

Harb esnumu boğulann ve ka
nallaruı askerlik halnmından haiz ol· 
duJdarı ehemmiyet ve oynadıktan 
roller hayati meselelerin bqmda ge
lir. Seferberliğin ilinile beraber o 
devletin idaresindeki boğazlar, ka • 
nallar ve hududlan ayıran nehirler 
de derhal askeri mahiyet lktiaab e
derler ve bir kat daha takviye o
lwıurlar ..• 

Bu aakert mıntakalardu\ sivil a· 
halinin mUrur ve üburu menedilir. 
Yuıd nigehbanlan nöbetçilerin par· 
lak aüngWeri ve keskin nazarlan tek 
bir parolaya bağlanır •• Mütecavizle
re: YASAK!. 

TUrkiyemizin temel tqlan ve aa· 
kert ve milli zaferlerimizin abidatı 
mecmuast ve dünyanın en kuvvetli 
aavletlerine karp koyabilecek kud • 
rette olan Çanakkale ve Kara.denia 
botasJanımz kapanır ve çelik nam· 
hlarla 88l'llır. 

ÇA ADALE BOOAZI 
Çanakkale boğazı Marmarayı A· 

dalar denizine ve Karadeniz boğazı 
el& Karadenlzi Marmaraya isal eden 
muhkem ve hl.kim kapılanmıBdır. Ve 
analatarlan Mehmedcilderimiziıı sert 
ve bWdllmes ellerindedir. Yine Av· 
nıpada boğazlann en ehemmiyetli
Jerinden İspanyayı Afrika 'toprak • 
laruıdan ayıran ve Akdenisi BlyUk 
Atıaa denJzile birle§linhı ve elyemı 
lngiltzlerin en mühim mtıstahkem 
mevkilerinden biri bulunan Gibral· 
tar • Cebelüttank bofazıdır. 

CEBELtlTI'ARIK 
170i de EndWUs tapanyasından 

İngilizlerin hlkimiyetine geçmiş ve 

Çanakkal4J 

dir. Limanda gemi tamir Jnzaklan 
ve btlyilk kömür depolan ve tahtel· 
anı bensin, gu, muot tanktan ve 
hava filolanna mahem mtlteaddid 
hangarlan vardır. 

Bu mevki, hU8U81 askeri idareye 
tibidir. İngilizlerden maada ecnebi
lerin ikametleri memnudur. SuJh za. 
manında dahi ziyaretçiler ancak as
keri Gouverneur • valinin mtlsaa
deaile muvakkaten kalabilirler. 

Her gün puara Ç&l'llya gelen ı. 
panyollar huausl vesikalan hi.mll • 
dirler ve aktamlan mutad top en
dabtindff evvel mevkii terketmek 
mecburiyetindedirler. 

BU çok ehemmiyeW mevkii İnsi· 
Jizlerden istirdad için 1779 dan 1782 
senesine kadar İspanyollarla Fran· 
sızlann mUrterek hareketleri akbn 
kabmttır. 

S'OVEYtş KANAU 
Asya ile Avnıpanın en mühim de

niz yollan geçidi bulunan bu kanal 
471,968.000 altın frank masrafile· a· 
çılmış ve V369 yılında küpd resmi 
yapılmllbr. 

lngllterenbı zengbı llbt.diatan mah 
sullerini ve pek mWıfm Bombay ih· 
racabm Akdeniz iskelelerine, latan· 
bul, Marsilya ve lngiltereye nakil l· 
c;in evvelce cenubi Afrika • Kap bur 
nunu dolqarak ve 6000 mili mtlte-

caviz bir dem yolunu katetmek mec 
buriyeti varken Sllven kanalı sa· 
yesinde bu 0 trafic,, hemen 200 mile 
inmiştir. 

İtalya • Habee harbinde bu kana· 
tın beynelmilel vaziyetinden İtalya 
istifade ederek askeri sevkiyabnı yap 
mıştır. Yine Afrika ile Asya ara • 
ıında ve Kmldenize girmek için Ba· 
bWmendeb boğul vardır. Burası da 
SUven kanalı sayesinde Avnıpadan 
ve Büyük Britanya adalanndan M· 
rika ve Hindistana müteveccih deniz 
milnakalAbnı ve Vice • Versa • Aksi 
olarak müttefiklerin orta §&rktaki 
Filistin ve kıınal cebhelerindeki tah· 
şid karargihlanna Hindli askerle· 
rin nakliyatını temJn etmesinden bir 
ehemmiyeti mahsusa kazanmışbr. 

İngillzler, hassas ve titiz bir dikkatle 
bu yolun gözcüsüdUrler. 

KORENT KAN.ALI 
Akdenizle Adriyatik denizini bir

leştirmek makaadile açılan 6000 met· 
reyi ınütecaviz UZUllluktaki bu kanal 
İtalyanın Brendizi ve Yunan Pire 
limanlan arallllldakt mesafeyi 300 
mil azaltmıştır. Atina, Seliııik, ts
tanbul ve Karadeniz için de en kısa 
yoldur. Ve Yunan komşumuzun ti· 
careti babrfyealnin inkişafı her aene 
artmaktadır. 

OTRA.NTE 
Otrant boğası Adrlyatik denizi ka

plBıdır. İtalyan illalfndekl Arnavud· 
luk ile İtalya arasındadır. Ve bu cıe. 
nizf Yunan denizine vasleder. ttaJ. 
ya ic;in askeri ehemmiyeti haizdir. 
Bu boğaz, Arnavudluta ihrac hare
keti esnımHla ttalyanlarca çok mla 
askeri kontrol altma ılınmıı ve de
barquement mtlddetlnce aeyrU sefe
re kapatılınıtbr. 

MESSİNA BOGAZI 
Sicilya ada~m ttaıyada, ayıran 

\'e İtalyan Tyrrh6niemıe denllile 
lonienne Yunan denizini yekdiğeri • 
ne blrleatiren bu boğazıo karphklı 
sahillerinde mllteaddid mUstahkem 
mevkilere de mevcuddur .. 

(8ont1 7 itaeüM) 

Zderlae .,._ Asametbae hadud olmıyan_ thUpmlle bq döndttrelL. .. 
Beyeeaalle kalblerl dardaran CECb. B. DEMtllba l&heserl 

• bütün Akdenizi aulhte ve harbde kon ATLAS EKSPRESi 
trol eden ve içinde kuvvetli garni7.on FRANSIZCA 
bulndurulan tabii bir p.bin yuvası· 
dır. 5 kilometre murabbaı imtida • Kahramanlan: BARBARA STANVVYOK - JOEL MAC CREA 
dmda ve deniz sathından 480 metre AKİM TANNROF 
yilkaek1ikte dik ve sarp kayalıklar· Kahramanlık devrinin epiz destanı... Yiğitlik tarihinin parlak efsanesi ... 
da en asrt .istilıklmlar vllcude geti· Sinema tekniğinin eb son merhalesi. 

ri1ınİ!iJ ve en son 8İ8tem binlerce top- B U G 0 N 
Jarla techiz edilerek gayri kabili zapt L AA L E ·S.1 N EM A S J N D A bir hale konulmuştur. Birkaç kilo • 
metre uzunluğundaki mestur muva-
sala yollan ve sığınaktan kayalıklar iLAVE: EN SON DÜNYA HABERLERİ PARAMUNT JURNAL 
içinden açılmıştır. Bugün saat 12.30 ve 2.30 da ucuz hallc matineleri. 

Bu sayede en şiddetli hava ve de- DİKKAT: Geceler için numaralı biletlerin evvelden aldırılması rica olunur. 
Telefon: 43595 

niz bombardımanlanna mütehaınpıil ·•••••••••••••••••••••••••• 
. 

1ik Fersan, Basri Ufier, Fahd Kopuz. Oku
yanlar: Mustafa Çajlar, Semaha Ozdenseıı, [ 

14,20 Müzik: Halk türküleri, Azize Şema 
ve Sarı Recep. 

14,30 Müzik: RiyueUcilmhur bandosu 
(Şef: Ihsan Künçer). 

15,15-15,30 Müzik: Cazband (Pl.) 
18,00 Proıram ve memleket saat a)'Ul. 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestraaı. 
18,4.0 KonUfma (Yurd billisl ve sev&fsl) 
18,55 Serbest saat. 
19,10 Memleket saat ayan, ajanı ve me-

teoroloji haberleri. 
19,30 Mi.ızik: Fasıl he7eU. 
20.ıo Konuşma (Günün meseleleri) 
20,25 Müzik: Çalanlar: Fahlte Fersan, R-. 

fik Fersan, Burl Ufier, Fahri Kopuz. Oku· 
7anlar: Necmi Rıza Ahıskan, Melek Tok -
l6z. 

21,15 Müzik: Küçilk orkestra (Şet: Necib 
Aşkın) 

22,11 Memleket saat aran. ajans haber· 
lerl, ziraat. esham • tahvlllt. kambiJo-nu
kut borsası (Fiyat.) 

22,30 KonUfma (Ecnebi dlllerde • Yaln\z 
kJSa datıa postasile). 

22,30 Müzik: Cazband (Pi.) (Seet -18,00 • 
kadar J'alnız uzun dalp po&taaile) 

23,25-23,30 Yarınki proıram ve kaparuf. 
........................................... 

Topkapı semtinin imarı 
Topkapı, Çapa ve Aksaray semtle· 

rinin imar plinlannın bir an evvel 
neticelendirilmesi kararlqtınlmıebr. 
Bunlar bir aya kadar ikmal olunarak 
tasdik olunmak üzere Nafia Veklle
tine gönderilecektir. 

Bay Röne Gerson, 
Bay ve Bayan Rişar Şindler, 
Bayan Jermen Gerson, 
Bay ve Bayan Leon Arslan Freako~ 

ve çocuğu, 
Bayan Dul Eduard Bohori ve ço

cuklan "Bukre§,, 
Bay ve Bayan JW Arslan Fresko; 
Bay ve Bayan Anry Silt ve çocuk· 

lan, 
Bay Jak Arslan Fresko, 
Bayan Dul Nialm Maalia ve çocuk

tan, 
Anneleri, kain valideai, hemeireal, 

teyzesi ve bUtlln akrabaları olaiı 

RAŞEL GERSON 
( MUtevellUde ARSLAN 

Efendi FRESKO ) 
Kısa bir hastalıktan sonra vefat 

etmil oldufundan cenaze merasimi· 
nin 14 nisan 1940 pazar gUıiU saat 11 
de Büyük Hendek KenesetlReel Si· 
nagoğunda icra olunacağı tftatlrle 
ilb olunur. 

1atanbt.d, 12Nilib 194.0 
ltlRl illa haRSI t1avetlfe- yerime 

kaimdir. 

Cenaze lenzun4att 
D. DANDORIA 

BUGÜN 
MELEK1te 

BütUn bah~ merakhlannın hepsi· ' 
nin m fazla ihmal ettikleri it gll~ 
muhaf!azaaı:lı:-. Hatti en usta bahçu· 
cile·~n i>ile bu i'l!5uata çok fu\ı ilı· 
mali vardır. Halhuki bütün bahçeci· 
lerin lstibu)inde toprak kadar bil • 
yt1k bir ehemmiyeti olan clbrenin 
pek fazla ihmale yilail yoktur. Bina· 
ena1eyh bahçesinde gübresini iyi mu· 
bafaza eden bahçe meraklılan kadar 
profesyonel olarak geçinen bahçeci
lerin o nisbette alacaldan mahlul de 
fazla olur. 

Binaenaleyh bahçeye gelen gübre
nizi !lalettayin bir tekilde bahçenin 
l>ir köteaine bırakıp hayvanabn ve 
t>i~ tavuklann elinde darına da· 
tut i1r halde aavnıhnaaına ınUaaade 
em.emelidir. ÇUnldl bilhassa taze o
larak ahnm11 olan gllbrenln mecbu· 
rt olarak bir ihtimar devresi vardır. 
Bu devrede gübre bir takım aeromik 
ve aıaoeroblk yani hava ile taayyilf e
den ~ •tmiyen kUçUk uvziyat tata· 
tından lhtimara manız kalırlar. Bi· 
naenaıe,lı bu kilçUk uzviyetlerin yap 
bklard dUfUnmek llzundır. 

l - Gtıbrelerimiz için bu kUçilk 
uzviyatm bava ile geçinen nevı1eri 
mi yoksa havasız geçinenleri mi la• 

AŞK - MUSiKi 
GÜZELLiK ve 

F.SK1 SERENADLAB Dtt AB1 vtt ANADA, ŞUBER'rln hayatından 
Almm11 NEFiS Bta AŞK MACERASI 

S E RE N AD 
Fransız Filini. Bat Rollerde: Unutulmaz Viyana operetlerini yaratan 

L İLİAN HA R V EY 
ve en meşhur Fransız artisti LOuts IOUVET 

Ayrıca: METRO JURNAL en son dUnya ve harb havadisleri 

Bugün saat ı ve 2.SO da tenzllitb matineler. Biletleri evvelden aldırmız. 

zımdır! Evvell bunu .... _ 

Gübre haddi zabnda 
be.kariye ve fereaiyenin ve 
cins hayvanlann harice a 
vaddı aUOiyedir. Buniarm 
yine bizim için mtHılm fa 
uotlu maddeler gelir ki 
beti oldukça yükaektir. 
bunların gübredeki ham 
baqn blnyeslne elveritli 
değildir. Onun için bu 
havasız olarak yaşıyanlar 
obinlarının tesilire uzvi 
lunan azotu parçahyard 
nitrat haline kadar ge 
bUnyeıJinde bırakırlar. 
gübre içinde bulunan ve~ 
rette katl§JDll olan bir 
tilrabilerle birleferek D 

yesina dahil olabilecek 
olan mUrekkcbat husule 
halde sorulacak bir sual 
Madeniki gübrenin nebat 
u)acak yani temeasWe 
lan bu şekil emlihın h 
redeki teraiti nasıl hazır 

a - EvVel& gübrelik 
iyi seçilmesi lizundır. 
cağımız yerlerin yani ta 
B1zdırrnıyacak tekilde 

(Soratl 
1n1-11•11 .... 11--lll ... llH 

Hazin bir 610 
Emekli Alba) 

Erzurumlu Fadıl 

Tanın vefat et • 
miştir. c.enazeai 
13 nisan cumar • 
tesi gilntl saat 
11.30 da Begiktaf. 
Akaretler yukan t.. 
sındaki Tarım ~ 

parbnanından kal 
dınlacak Sinan· 
paşa camiinde na· 
mazı kılındıktan 

sonra Bakırköy 
mezarlığına defnedilec 

Arkadaşlarının bu 
manında bulunmalan ricl 

llUIHllllllll llllllllllllllllDlllHlllllUllllllHlllllllllll lllllll lll lllll lll l lll llHI lll l lllllllllllll llllll l lll Hl 1111 il llllllllllllll llllU llllllll lllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllll lllllll lll llllllll il llHllU lll 
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Perıhan, hıc;kınkları arasından bu 
garıb sözlerden acaba ne anlamıştı! 
Veysi bunu izah ed mezdi. Fakat bu
na rağmen genç adam sözlerine de • 
vam ediyordu: 

- Dillün bir kere Perihan, artık 
benim ismimi, ailemin llkabını ta
§lyorsun, bu isme li.ylk bir eekilde 
hareket etmen lizım. Fakat ne olu • 
)".orsun Perihan! 

Şimdi ince ve uf ak vUcudU bıçkı· 
nklar sarsmıyor, muhteliç bir titre
me genç kadınm dişlerini biribirine 
vurdunıyor, renksiz dudakları ara • 
aından haf"ıf iniltiler çıkıyordu . 

- Tamam, timdi de slniı' buhran 
lan başladı. Bir bu eksikti! 

Pratik mWAhazalannm tevlid ey
Jedill biçimsiz tesirin farkına var
DllJUl V8)'11i, bu dOtünce De hiddeti· 
ne yeni bir mecra veriyordu. 

Genç adam odadan çıkıp gitmeyi 
kızgınlığını gidermek için en iyi bir 
çare oJarak buldu. Perihan, bugün 
canını çok sıkmıetı. 

- İkbal hanım! Çabuk geliln ! 
Karısı~ ihtiyar kadının ellerine . 

bırakan Veysi ormandag ezmeğe baş 
ladı. 

HlddeW idi! Birkaç gUndenberi iş
ler iyi gitmiyordu. Henllz düşünce
siz bir hareketle yapbğı evlenme 
işine teesstlf etmiyordu. Fakat, karı
sının kendisini memnuniyetsizliğe 
sevk ic;in hiç bir şeyden çekinmediği 
kanaatini besliyordu. 

Geniş adımlarla ytlrUyerek kızgın· 
bğı teskin için uğraşırken ihtiyar 
kalfa Perihanı ayıltmağa çalışıyordu. 

Ataçlar arasında ytlrilmekte de • 
Yam eden Veysi fimdi daha ukin 
bir halde dllftlntlyordu ... 

Artık sayfiyelerde dolaşmak za - ı ve duyduğu acıyı bir tarafa atması
manı geçmişti ... Bundan başka, baba- na yardım edecekti. 
sının ölümünden sonra, kederinden Bundan sonra, keder, aşk ve bt1· 
bir türlü vazgeçemiyen Perihanla yUk ve açık ormanlar sevdası bit • 
yalnız başına oturmak mUşkilldU. mitti!. 

lstanbuldaki konağa gidip yerlet· Akşam üzeri kararını kansına bil· 
meliydi. Arkadaşları... Klüp hayatı.. dirdi. 
toplantılar!. Yine eski hayatını ya- Ertesi gUn Veysi ile karısı tatan
p.mak karannda idi. Zaten neredey- ı bula hareket ediyorlar ve Nipnta· 
se artık şehir hayab mevsimi de tındaki konağa yerleşiyorlardı. 
gelmek Uzere bulunuyordu. Evvela, 
başından g.açen yaralanma hidisesi, IKtNCI KISDI 
sonra da evlenmesi ~nden bırak· 
tığı ve çok sevdiği kalabalık, insanı 
içerisine abp götüren yaşayış tarzına 
yeni baştan dalmak istiyordu. 

Diğer taraftan böyle bir hayat 
kansına belki kederini unutturacak 
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'Uç haftadanberi Veysi ile karım, 
Nioanta§m\iski konafa yerletmil • 
lerdi. Koaak eski olmakla beraber, 
içerisi muhteşem surette döteli, bah 

çesi muntazam surette düzeltilmiş- ı 
ti. Perihan hala sokağa çıkmamıştı. 

Çok yorgun ve şiddetli bir asab 
buhranı içinde bulunan genç kadın 
Uç gün yatakta yatmağa mecbur ol· 
muştu. Sonra yavaş yavq ayakta 
dolaşmağa başlaml§ ve ilk it olarak, 
eski, fakat ince, kıymetli ağaçlardaa 
yapılmıt d(;6emelerle sUslU odasım 
gözden geçirmişti. 

Perıllan, eski zamanların bu de -
filik mobilyalannı ve antika eşya· 
lanm seviyordu. 

O gUn. konağın bü~ fk salonunda, 
Veysi, geniş bir kollu -a yerleşmiş, 

bera2>erce dışan çıkmak için Periha· 
nnı hazırlanmasını bekliyordu. 

Sigıırasının dnmanlannı nazarla
rile takib ederken genç adam dll§ü • 
nUyordu. KarJ81DlD evden bir yere 
çıkmamasına artık bir nihayet vere
cekti. Perihanın mhhati yerine gel· 

mi§ görünüyordu. On 
da, insanda öyle bir baya 
vardır ki, tabiat onun 
tiirlU EarsınWara galebe 

Penhan, bundan sonra. 
yapacağı zi}raretıere · 
ti. Onu, ailesinin, ve pek 
nugtuğu arkadaşlraının 

ması, mahdud kimselere 
mesi zaruri, hatti elz 
rihamn kendtsfni l'Ö81terllll!'! 
bir muhitte yaşıyan bir 
kışır hareket edebilecek 
olduğunu iabat etmesi i 
mJ bir imkin vardı. 

Zaten Veysi böyle bıı 
dedemezdi. Zira gidecek 
yısıma evi idi. 

Genç adamın dayısı, 
de tanınmıı, l<Shreti afıe'1 
tıjı resimlerden alan biı 

( 
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Macar takım ı 
Bu sabah gelecek 

Dün sabah şehrimize gelmeleri 
beklenen Ma.caristan şampiyonu Kıs· ( 
peşt takımı fudbolcüleri trenden çık
mamış1ardır. Hayli kalabalık olan, 
b~kliyenler de geri dönmüşlerdir. 

Mektepliler arasında 
bayrak koşusu 

Macar takımı İstanbul bölgesine 
göndermiş olduğu bir telgrafta tre
ni kaı::ırdıklarını ve bugün için 1s . 
tanbulda olacaklarını bildirmekte -
dir. 
Mararların bu sabah trenden çık

malan bekelnmektedir. Az bir isti· 

rahattan sonra Kıspeşt ilk maçını 

bugün öğleden sonra Galatasarayla 
ynpacaktır. 

Atletizm müsabakaları 
İstanbul atletizm ajanlığı ta.rafın

dan tertib edilen ilkbahar atletizm 

müsabakaları bugün Şeref, yarın da 
Fenerb~hçe stadlarında yapılacaktır. 

Bugün öğleden sonra Şeref stadınd& 
ralııız ntma ''e atlamalar yapılacak
tır. 

Birinci gelen Haydar-pa.§a lisesi atletleri 

Ya"ın sabah da Kadıköyünde sü

rat, yarım mukavemet ve mukave • 
met lrn~uları icra edilecektir. 

Siirat kOfillları birinci, Üçüncü ve 

dördiincü kategori atletlerine açık 
olaca l•tır. 

Mekteblilcr arasında yapılacağını 

bildirmiş olduğumuz 20 kilometrelik 
bayrak yarışının ilk seçmesi dün 
her mektebden kırk koşucwıun iş • 
tiraki ile Taksim stadyomunda ic
ra edilmiştir. 
Koşuya dörl t:ı kım iştirak etmiş

tir. Bn takımlar sunlardır. Haydar
paşa lisesi, İstanbul lisesi, Vefa lise-

Atletlerimiz Dün 
Mısıra gittiler 

Mııır müsabakalarına iştirak ede
cek olan Yunan Atletleri de 

çok kuvvetli bir ekip halinde değil 
:Mı~ırda Kızılhaç menfaatine Türk, 

Yunan ve Mısırlı atletler arasında 

ikinci defa tertip edilen müsabaka· 
lara iştirak etmek üzere atletlerimiz 
dün Basarabia vapurile Mısıra hare
ket etmi~Ierdir. 

Evvelce nisanda icrası tesbit ve 
federasyonumuza da bildirilmiş iken 
Yunanlıların teklifi üzerine 20 ve 21 
nisan tarihlerine alınan bu müsaba
kalara yetişmek ancak dün kalkmış 
olan vapuru kaçırmamağa bağlı idi. 

Bu itibarla sporcularımız istenil
diği gibi hazırlanmadan bu müsaba
kalara iştirak etmek üzere yola çık
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu hafta daha İstanbulda kalır.ak 
ve daha bir kaç pist idmanını yap • 
mak fırsatını bulmak muhakkak ki 
atletlerimizin formü üzerinde müs
bet biı tesir icra edecekti. 

Bununla beraber Muzafferin tas
vil'i imktuısız bir çamur ve su içinde 
ayni zamanda kuvvetli bir yağmur 
a!tmda gecen hafta yapmış olduğu 
11.2 lik bir derece, Görenin her za
mn n ':cndisini 50 saniyelik bir form 

• Ü7crhdc tutmasını bilmesini, Rıza 

Makı; ıdun daha mevsim bidayetinde 
tyı lHr 1500 cü olduğunu göstermiş 
bulunması, Hüseyin ve Mustafanın 
uzun koşular üzerinde formde ol · 
malıırı; Faikin en miihim silahı o -
lan suplesini muhafaza etmesi bize 
çok büyük değilse de kafi derecede 

• ümid vennektedir. 

Dığer tarafdan J~rfınin, Muhiddi
ııin. formdc bulunmalan, Arat ve 
Akşrn gün gc<:tikçc diizelmektc ol • 
m~daı ı da giden çocukların sıkı bir 
mil .. ıbaka yapacak vaziyette olduk
larım gô leı mektedir. 

Mamrafih, puvan csn.,ına clayan
mıyan, hiç bir milli ve temsili mahi
yeti olmayan J{ahire müsabakalaı ı· 
ııa iki hafta kadar sonra iştirak et -
mek kabil olsaydı Türk atletleri bu

güne kadar kazand1kları muvaffaki. 
yetlerdcn daha i.istününi.i bu işde el
de cdeceklerc"!i. 

Yunanistundan f?azetemize husu
si olarak bildirildiğine göre Yunan
lı!, r bu n:üsabakada 8 atlet ile iş

tirak clmektcdirler. Bu sekiz atlet 
i<;inde bit inci Balkan kruslarmda 
sak:.ı.ll:uınıış olan mukavemetçi Ra . 
g.t· os da buluamaktadır. TI.agazos, 
doktor mür-aadc ettiği takdird" Mı
sıra gidecektir. 

Bundan ba~ka maniacı Skiadesiıı 
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Rıza llfoT.:sıul 

pek formda olmadığı ve gülle atma· 
ya yeni bir atıcının iştirak edeceği 
bildirilmektedir. Yunanlıların gön -

derecekleri atletler şunlardır: Disk 
için Syllas, giille için Terynzos (ye-

ni bir atlettir. En iyi dcre<'esi 14.28 
dir ki bunu son defa Atinada yapı -
lan klüpler arası miisabakalarında 

elde etmiştir). 

Yüksek atlama için Balkan şam
piyonu Lekaças manial• koşu iç.in 
dört yüz manialı Balkan şampiyonu 
Skiadas, bin beş yüz metıe için Bal· 
kan şampiyonu olan iki atlet M:av
rapostolos ve Velkspulos, dört yüz 
metre için de sekiz yüzüci.i Balkan 
şampiyonu Stratakos. 
Diğer tarafcian dün Basarnbia Ya

purile binmiş olan atletlerimiz şun
lardır: 

100 metre için Muzaffer, Cezmi 
200 metre için Muzaffer, Gören. 
400 nv~tre için: Gre"' 

si, Ticaret lisesi . 
Koşu oldukça heyecanlı geçmiş, 

esasen tertibi itibarile orijinal oldu
ğundan da epey alaka toplamıştır. 

Neticede birinciliği Haydarpaşa lise
si ve ikinciliği de İstanbul lisesi ka· 
zanar:ık finalist olmuşlardır. İkinci 
seçmı> salı günü yine Taksim stad· 
yomunda yapılacaktır. 

1 Serbest güreş 
Birincilikleri 

Bedt-n Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Güreş Ajanlığından : 

-1 - Bölge serbest güreş birinci
likleri 20 4. 940 cumartesi günü ya· 
pılacaktır. 

2 - Bu miisabakalara her klübden 
yalnız bir takım kabul edilecektir. 

3 - Sıkletlerde bir kilo fazlalık 
kabul edilir. 

4 - Tartı saat 18 • 19 arasında 
yapılacaktır. 

5 - Müsabakalara saat 20 de baş 
!anacaktır. 

6 - Müsabaka şehzadebaşında 

Süleymaniye klübü salonunda yapı· 
Jacaktır. 

Sındırgıcla büyük 
Yağlı güreşler 

Sındırgı Halke\'ioden: 

Halkevimiz 23 Nisan 1940 salı gü
nü için büyük bir yağlı güreş müsa
bakası hazırlamıştır. Ayrıca 25 Ni
s~n 1940 perşembe günü de kaza 
merkezine çok yakın Karaağaç kö -
yünde de olduk~a önemli bir güreş 

ı daha yapılacaktır. Bunlardan kaza. 
merk·~zinde yapılacak güreşte başa 
80 ba~altına 50 büyük ortaya 25 kü
çük ortaya 15 deste 10 lira.. Karaa
ğaç köyünde de yapılacak güreşte de 
başa ·10 başaltına 20 büyük ortaya 13 
küçül< ortaya 8 desteye 4 lira mü
kafat verilP.cektir. 

Bu suretle her iki gUreşte pehli -
vanlarımızın alacakları mükafat baş 
ta 120 başaltına 70 büyük ortaya 40 
küçük ortaya 23 destelerde 19 lira 
gibi ehemmiyetli bir yekfın tutmak
tadır. 

Sındırgı pehlivan yetiştiren, peh -
livanları ho~nud etmek için bir yer 
olduğu için göğsiimüzü gere gere 
pehlivanlarımızı bu güreşe davet 
ederiz. 

1500 metre için: Rıza Maksut, 
Adnan. • 

5000 metre için: Mustafa, Hüse-
yin. 

110 manialı için: Failt. 
Disk için: Arat. 
Cirit için: Kemal. 
Yüksek: Jerfo. 
Sırık: Muhiddin. 
Son gün takıma alınmasına karar 

verilen Melih dairesinden izin alı • 
numadığı, Süreyya da mektebinden 
kendisine müsaade edilmediği ıçın 

pasaportları çıkmış ve bütün resmi 
muamelat yapılmış olduğu halde 
rıhtımda arkadaşlarını teşyi etmeğe 

mecbur kalmı$lardır. Kafileye ls -
tanbul bölgesi başkanı Feridun ri
yaset etmekte ve teknik idareci o
larak da Naili gitmektedir. Gala
taı:;ı:ı.raylı Vamık Gezen de atlet kafi
ksine dahil olarak Mısıra gitmiştir. 

or eç e asının 1 

Aksi tes · r e i 
lıakimiyetlerini temine k:ıdir vaziyet
te olduklarını anlatmak lUzumunu 
duydu, yoksa yalnız tahmin ve mü-

lahazaya müstenid bir ihtimalden mi 
bahsetti? Burasına pek alakadar ol
mayız. Dikkat edilecek nokta böyle 

bir ihtarın yapılmış olmasıdır. Bu 
sözlerin beklenen neticeyi ve iyi te· 
siri husule getireceklerini ümid ede· 
riz. 

Norveç istilası ile münasebeti ol
mak üzere, Rusyanın Potsamo mın
takasma kUlliyetli asker tahşid et-

mekte olduğuna dair rivayetler de 
işitildi. Bu, Norveçe çıkarılan Alman 
kuvvetlerile elbirliği etmek için mi 

yapılıyordu? Norveçe gelecek mütte
fik kuvvetlerine karşı bir müdafaa 
tedbiri olarak mı di.işünlilmüştü? Yok 

sa sadece Rusya hesabına bir taar· 
ruz ve istila hareketinin mukadde-: 
mesi miydi? 

Zannederiz ki bunların hiçbiri de
ğildir. Molotof daha geçen gün U. 
il. S. S. in cereyan etmekte olan 

harbdc bitaraf vaziyet alacağını te
min ediyordu. Vakıa modern diplo
matlar ve devlet adamları bizi hiç.; 

bir teminata inanmamıya alıştırmış

larsa da bugün için Molotof'un sözle
rinden şüpheye bir hak yoktur. Şi-

mali Finlandiyada Rus tahşidatı an
cak bir gazetecinin muhayyilesinin 

mahsulü olmak daha akla yakın gö
rünü yor. Rusyanm Almanya ile faal 
bir elbirliği yapacağına bugünkü şart 
lar dahilinde ihtimal verilemez. 

İskandinavya hadiselerinin daha 
ziyade İsveç üzerinde bir tesir yap
ması i-:ab eder. Şimdiye kadar İsveç 

bitaraflık hülyasına kapanarak re
aliteyi görmemek şıkkını tercih et -
miştir. 1füttefikler kat'i ve seri bir 

galebe ile Almanyanın yalnız Nor
veçe değil İsveçe de muvasalasını ta
mamen kesmezlerse 1sveçin bu uyku
dan uyanması gecikmiyecektir. Fil
hakika. Norveçe alel5.cele çıkarılan 
ve bittabi uzun müddet için cebha -
neleri bulunamıyan Alman kuvvet-

lerini kurtarmak için İsveç yolile im
dad kuvvetleri gönderilmek istediği
ne dair bazı ~ayialar şimdiden orta
da dolaşmağa başlamıştır. Bu sırada. 
bu türlü rivayetleri her zamankin
den daha ihtiyatla karşılamak 

ve teeyyüd etmiyen sözlere ehemmi
yet vermemek icab eder. İsveç yoli
le N orveçteki Alman kuvvetlerine e
saslı bir yardım yapılıp Norveç kıta
sı muhafaza edilemez. Eğer Alman· 
lar deniz hakimiyetini mutlak ve 
kati surette müttefiklere terketmemiş 

olsalardı İsveçin istilası muhakkak-
tı. Çünkü hazırlanan taarruzda Nonie-

çin İsveçten ayrılmasına imkan yok· 
tu. Almanlar Norveçle beraber ts
veçe el sürmemişler, bunun sebebi 
onların malfım olan usulleridir. Ev
vela Norveçin işini göreceklerdi ve 
ondan sonra İsveç olgun bir meyva 
gibi kendiliğinden düşerek Alman 
ordularına ucuz biı' zafer cilası te
min edecekti. Fakat Norveç macera
sının Almanya için bir facia ile ni· 
hayct bulması, İsveçi bu muhakkak 

tehlikeden kurtarmıştır. Şimdi :tS
veçe canlarını oraya atmağa muvaf
fak olabilecek Alman askerleri için 
tahşid karargahları hazırlamak va
zifesi düşüyor. 

Şim'll vekayiinin Tuna havzasında 
ve Balkanlarda da bir aksi tesir ya
pacağına dair emmareler hasıl ol· 

du. Fakat bunlar ortada mevcud bir 
vaziyeti bildiren haberlerı:Ien ziyade 
tahmin üzerine mü~tenid yakıştırma
lara benıiyor. Yalnız, bunları birer 
"tahmin,, den ibaret diye istihfaf 
etmek ve lakaydane karşılamak pek 
doğru olamaz. Cenubu şarki Avrupa 
Cermen genişlemesi ve hakimiyeti 
yolunda esaslı bir merhaledir. Bunun 
da sırası geleceği muhakkaktır. An· 
cak, bu sıranın takibinde vekayün, 
ahval ve şeraitin büyük bir rol oynı
yacağı tabiidir. Şimdiki halde, Nor
veç macerasında Almanyanın uğra • 
dığı mağl\ıbiyet Berlinde yapılan 

hesabları epeyce altüst etmiştir. Na
sıl biz istikbalin ne suretle inkişaf 
edeceğini bekliyerek gözlerimizi şi

mal sularında ve karalarında cere • 
yan eden mühim mücadeleye diki • 
yorsak, Bertin de bunun aynini yapı
yor ve ne yapacağını henüz kesti-
remiyor. 

Hüseyin Vahid YALÇIN 

!fürkçeye ç.tviren: RUSEYtN CAHİD Y 

Ahvale nazaran aendikalizmden 
aarf,nazar edilemezdi 
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Gerek devlet himaye ted· 

birleri vasıtasile "ki umumiyetle se
meresiz kalırlar,, gerek yeni bir müş 
terek terbiye ile, amelenin iş başın· 
daki kimseye karşı vaziyetinde bir 
değişiklik tevlid edilmedikçe, amele 
için iktısadi cemaatin azalığı dola
yısile müsavi hakkını ileri sürerelc 
menfaatlerini müdafaadan başka 

yapılacak bir şey kalmıyacaktır. Bu, 
tesanüd ruhile tamamen tevafuk e· 
der ve vatandaşların müşterek ha
yatlarını telılikeye koyabilecek pel( 
sosyal haksızlıkları tamir edebilir. 
Hatta, ben beyanabmda daha ileri gi 
diyordum; yani, sosyal vazif eleti his 
sine zerre kadar malik olmıyan, hat
ta sadece bit insaniyet hissi bile bes
lemiyen patronlara esir insanlar bu
lunduğu müddetçe, amelenin bu 
hakkının tabii telakki edilmesini söy 
lüyor ve böyle bir kendi kendini hi
maye lazım ise şekil korporatif te
mel üzerinde amelelerin bir grup • 
manı şeklini alması icab edeceği ne
ticesine vanyordum. 

Bu umumi telakkiden, 1922 de 
benim içimde hiçbir nokta değişmiş 
değildi. Fakat vazıh ve sarih bir düs 
tur hala bulunmamıştı. Yalnız mille 
teseb bilgilerden dolayı sadece mem 
nuniyet beyan etmek mlinasib ol -
mazdı. Onlardan ameli neticeler çı-
karmak lazımdı. · 
Şu suallere cevab vermek mevzuu 

bahsti: 
1 - Sendikalar elzem midir? 
2 - Na-;i partisi kendisinin kor 

poratif olduğunu mu ilan etmeli yok 
sa azalarını herhangi bir sendika 
kadrosuna sokmamalı mıdır? 

3 - Sırf Nazi bir sendikanın ev
safı ne olmalıdır? Böyle bir sendi
kanın vazifeleri ve gayeleri ne ola
caktır? 

4 - Bu file nasıl çıkarılacaktır? 
Birinci suale kafi derecede cevab 

vermiş olduğumu zannediyorum. Ah 
valin bugünkü görünüşüne nazaran, 
kanaatimce, sendikalardan sarfına
zar edilemez. Bilakis, onlar milletin 
iktısadi hayatının en mühim mües· 
seseleri arasındadırlar. Ehemmiyet
leri yalnız sosyal mahiyette değil, 
milli mahiyettedir. Çünkü halk küt
lelerinin hayati ihtiyaçlarının tat -
min edildiklerini gören ve ayni za
manda dürüst bir sendika teşkila
b sayesinde bir nevi terbiye de alan 
bir kavim, hayat mücadelesinin, bu 
yüzden, umumi mukavemet kuvve • 
tinin fevkaiade surette artmasına 
12ahid olur. 

Sendikalar her şeyden evvel tica
ret odalarının müstakbel iktısıı.di 

parlamentolatının köşe taşı sıfatile 

elzemdirler. 
İkinci meselenin halli de ayni su -

rette kolaydır. Eğer korporatif ha
reket mühim ise, Nazil-iğin bu husus
ta yalnız nazari değil ameli bir su
rette de bir mevki alması lazımdır. 
Fakat "Nasıl,, ? İşte bu daha 
zordur. 

Gayesi ırkc:ı nazi devletini tesisten 
ibaret olan Na:;i hareketi bu devletin 
bütiin müstakbel müesseselerinin ha 
reketinin, biz7.at köklerinden neşvü 
nema bulmaları lazım geleceği fik
rine kanaat getirmelidir. Hiçten 
yahud sadece amme kuvvetinden 
hareket edilerek birdenbire bir mu· 

ayyen tensikat ve teşkilat yapılabi
leceğine inanmak büyük bir hata o
lur. Evvelce yeti;:;miş bir takım ye
dek insan hazinesine malik olmak 
lazımdır. Mekanik surette vücude 
getirilmesi pek çabuk kabil olan ha

rici §ekilden çok daha mühim bu
lunan ruh bu şekle daima can ,·er
melidir. Sosyal bir uzviyete zorla 
bir Fiihrcr, bir litler pı ensipleri tel
kin olunabilir. Fakat bu prensiple
rin gerçekten canlı olmn.ları en kü • 

çük tcferruatlaı ına v:ıı ınc1ya ka -
dar yavaş yavaş teşekkül etmclerile 
mümkündür. Bunlar müteaddid se
neler zarfında s~çilmi~, hayatın acı 
realitelerinden kuvvet ve metanet 
kesbctmiş ve bu suretle Führerin dil 
şüncelerini file çıkarın.ağa kabiliyet 
li hale gelmiş bir insan malzemesi 
üzerine istina.d ettirilmelidir. 

Binaenaleyh, bir kuvvet dizd 
nının içinde yeni bir devlet teşkili 
esasiyesi için birdenbire meyda 
projeler çıkarılabileceğine ve 
projelerin yukandan gelme amiran 
bir sesle kabul ettirilebileceğino ıh 
timal verilmemelidir. Bunu tecru 
ke.bildir. Yalnız, netice muhakka 
ki devamlı olmıyacaktır. Çünkü ço 
kere bu ölU doğmuş bir çocukta 
ibaret bulunacaktır. Bu bana Wei 
mar teşkilatı esasiyesi ve Alnı 

kavmine yeni bir teşkilatı esasiye il 
beraber, ayni zamanda, ka vınimi · 
son yarım asır zarfında yaşadı 

vukuat ile hiç bir samimi mü 'l.asel 
ti bulunmıyan yeni bir bayı ak h 
diye teşebbüsünü hazırlıyor. 

İşte bunun i~in, nazi devleti b 
(Yoldaki tecrübelerden sakınmalı 
dır. O çoktan beri mevcud dahili te 
kilatı ile neşvünema bulabilir. ll 
teşkilat, özü itibarile, nihayet cani 
bir Nasyonal • Sosyalist devlet ya 
ratmak için Nasyonal - Sosyalizmi 
canlı ruhundan hayat bulmuş olma 
icab eder. 

Yukarıda ehemmiyetine işaret et 
tiğim \'eçhile, cenin hücreleri muh 
telif meslek temsillerinin idare oda 
!arına ve binaenaleyh, her şeyde 
evvel, korporasyona istinad etmeli 
dirler. Eğer bu muahhar meslek 
temsil ve merkezi iktısadi parlamen 
to bize bir Nazi müessesesi tarafııı
dan arzedilmek lazım ise, bu milh1 
cenin hücrelerinin bir Nazi hissiya
tını ve telakkisini hamil olmaları d 
iktıza eder. Bir hareketin müessis~
leri devletin içine nakledilmek 18.zım 
dır. Fakat devlet birdenbire, sanki 
bir tılsım tesirile, buna tekabül eden 
teşkilatları, eğer bunların hayattan 
mahrum birer eser halinde kalmala• 
rı istenmiyor.sa, hiçten yaratamaz. 

İşbu gayet yüksek noktai nazar· 
dan dolayı Nazi hareketi kendisine 
mahsus korporatif bir tezahür lüzu· 
munu kabul etmelidir. Şu mülihaza
da bunu 5.mirdir: Gerek patronlara 
gerek .amelelere bir h:ılk cemaatiniıı 
müşterek kadrosu içinde mütekabil 
bir mesai birliği istikametinde verile
cek gerc;ekten Nazi bir terbiye, na· 
zari tedrislerin, teşvik ve davetlerin 
netice.si olamaz. O, her günkü haya
tın "kavgasından çıkar. Hareket hu· 
susi büyük iktısadi grupmanları o ru
ha göre ve onunla terbiye etmeli ve 
biribirlerine yaklaştırmalıdır. Böyle 
mütekaddim bir mesai vukua gel • 
mezse müstakbel ve hakiki bir halk 
cemaatinin yeniden canlanması lıak
l:ındaki ümid sırf bir hülyadan iba
ret kalır. Yalnız, hareketin mücade
lelerinin hedefi olan büyük idealdir 
ki ileride yeni vaziyeti sırf cebhe· 
den ibaret kalmıyarak sağlam hü • 
kümler Uıerine istinad etmiş rical
de göstC'l ecek o lırnumi üslubu yavaı 
yavaş vücude getirebilir . 

Bunun için, hareket korporatif 
d üşünccye yalnız böyle bir vasfı 

haiz bk surette kendisini arzetmekle 
kalmamalı, l'undan fazla olarak, müs 
takbel Nazi devleti düşüncesile aza
lardan ve taraftarlardan kiiçük bir 
ekalliyete ameli tezahürleri içiıı eJ • 
zem terbiyeyi ele vermelidir. 

Şimdi ü<"iincii suale cevalı \'Crmelt 
lüzumu hasıl oluyor. 

N:ı·li korporasyonu bir sınıf mü· 
cadelcs! organı değildir, bir mesleki 
temsil organıdır. Nazi devlet hiçbir 
"sınıf, , tanımaz. Fakat, yalnız sij a
si bakımdan, tamamen müsavi hu -
kuk ile ve, binaenaleyh, ayni umu· 
mi vazifelerle burjuvalar tanır. On
ların yanısıra devlet "ressortiı:sant,. 
ları vardır ki, siyasi bakımdan, hiç 
bir hakka katiyen malik değildirler. 

Nazi miı.nasile korporasyon, bazı 
adamların grupmanı sayesinde, ken
dilerini yavaş yavaı:; sınıf haline 
kalbetmek ve sonra halk cemaatinin 
i<:inde müşabih surette vücude ge
tirilmiş diğer teşekkülle:-le mücaae· 
leye girişmek vazifesile mükellef de
ğildir. Biz bu vazifeyi esas itiba
rile korporasyou.a vcr~meyiz. Fakat 
korporasyon marksçı mücadeleniıa 

aleti olduğu zaman kendisine böyle 
bir vaıife tevdi olundu. 

[Devamı va1'] 
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Krsmrleı dağılmaya başladılar. 
.Quih ~ğretmmi salondan ilk olarak 
~. Pek sevdıği ırue devrini her
~ bol bol methedebilcliği ~ çok 
ıneımnmdu. Zihni miıtemadiyen o 
:amruıla meşguldü. Onun i~ ken-
li .ın.stiğini alacak yerde saadet pa
pnçlannı gıydi, lm.pldan çıktı 

Eakat lfı.stikler on.u ansızın lale 
ievrine goıurdfilcr. Yaya kaldın · 
'IDlla basacağındruı emin olarak adı· 
"Ollll atınca cop 1•• diye ~ur dolu 
.Jir çuh."llrr. battı. Yaya kaldırnnı 

e .... .... 

ı Bu ~ ~ \;uru .. -

ınk hep ka1dırmıınz, • çamurlu ve 
1~ • .Nıha et bıraz ge.:.'11 c:t bı• yere 
eldi. Bur ... ı rmı hiç Uınımıyordu. 

~endı kcndıne. 

- Bu arka sokakları bir kere gün 

Küc.:ıfü Ü"e Kermcu "Yeni Sabah,, m 
vamlı bir ol·uyucusudur. Yalnız bu 
vımli okuyucumurun buımaealanmı· 
c;w.mek hususu.'1da. hic talihi yoktu. 

-rusu minimini üğe ka.fı atre-

_ cw:a 

gelnı."· 
~r ... ye ha7.ırlc.dııh 

mı: un, f· kat b'r şeyler C•ğre
eı ı ek.ebden mt':>:ım eılmamız. bff 
a y • JmıRb. Gfühı<llcnmiz.<? birer 
oz ·t UiKtl r. Bunda su ılıare yaZJL 
dı: ,. vatarl icin 1 ., Fevka· 
tcı • m1lhye perve. yetı-=mk: idık ... 

llc'""l unda h r f; aHırlığın ya
i b ze telk.ın etmışlo: -

c. rusJ, ey, 
. , mefl tmnmda:ı sonra ge-

• 
~i kt t 0 ba. f'l' ken smıf mnzdcı. 4l 

ene; l Ü ı-. Me:.unıyet ımtihanlrm-

' arı 7 l ı · ginyorduk Dığerle-
. ınnht l f ve.mJelerle ya mekteb -

en çıkanhnı"lar yahud da daha he 
iız kendile..rıni bekliyen hızın.ete ha -
ırlanm~ oldukları ıçın gen bl-

akılmıslardı Bır gun yedi:ı:ıım bir 
e.n müdil: odasına çat;rırdı. Yanın- 1 -

düz gôzile görmelıyim, dedi, bak m
san yolunu kaybedıyor' .. 
Uza.ktroı bir kalabalığın geldiğini 

g9rdii. Bunlar da kavuklu. palali 
renk renk adamlardı. öÇetmen 
bunlar ıçin de: 

- Mehterler yine bir müsamere 
ye gıdiyorlar! dedı. 

Fakat yavaş yavaş garip bir kor
ku duymaya ba araıştı. Bu pence · 
relerinden donuk mum aydınlıklnn 

gelen evler, adım baı:;ında. rastgeldiği 
in in köpekler, garıp layaf etli a -
chmla artık onu l.ırkütüycı!'lardı. 

"Romı zmıı.Iı dizlerinm müsaade et-
tigı k r kosmaya başladı. Dar, 
dol mb yolJarn saptı. Bır adam 
gonlul:ce duvaı kenarla.."'tna siniyor 

:otdu. FE herl es kavuk-

Bura ı kemer 
benzıy n b r dı çepe<'evre- min
derl •rüe çubuk ıc·en adamlar oturu
yorıardı Cıgretmen bun.ıann kıya -
fctlermm oe csıd dcvırJere ait oldu
ğunu gördü. Fakat buranın hamal -
!ar kahvesi oldut,runa hmtmetti. A
man a ~ala .. , dem. Neler oluyor, bu 
gece ne var 

Herke hayretle kendisine bakı • 
yorcm. Nihaye b ·: 

- B14 frenk alınalı'.. dedi. 
Kru'a.Illı hı ko aen iri b · r adam 

kalıttı, o et ene aoğru yürüdü; 
faka zava.l.u am h lınde bir yığın 
silah t~yan bu korkunç, herifin ya
m.na gcımesmi oe enıcden kendini 
soka"'l::. cıur attı B 0 re ~~ versin a -
Yai;'ln zaten bo g ıe:n liistikleri fır
ladı . bırdrn:ı b•re uvv tıi bir ısık
la gözleri ı.amast ul. bir el~k -
trik f enerı tl t.€pesındc yanıyordu. 

Bir müddet et.rafın.... şaşkln ~aşkın 

baktı. Vezneei.ere çılran Bozdoğan 

kemeri sohagınan idı. Etrafda hiç 
bir yolcu gorunmuyordu. Y&inız he
men oracıkta b kapıda mahaile 
bek~jsı uyku kestiriyordu. Öğret -
men: 

- Aman yarabbi diye bağırdı, hiç 
ayakuı uvuctugum ve rüya gördu -
ğüm yoktu. Yann kendimi bir dok
tora göstert·yim. Her ha.Jde bu ha -

yırl! bu şey cıeği . Aman, hele ka -
vultlu dam ar. Çamurlu sokaklar. 
Mes rue.ıer ve sıl ... hıar! .. Yarabbi gi-
deyım acık bir eczahane bulursam 
biraz kordıyal içeyını. 

Yavac: ynva.c hendi kendine söy -
lenert:A ca<ıdeye <;.ıktı, ve evine ka
dar bı. garip uyku ve rüyayı düşün
dü durdu! 

C saı 

oa iki 7.ut da.ha var<lı. Bizi onlara 
ta.kdmı etti .. ve herhangi bir teklife 
lüzum görmeden: 

- lr.;te, dPdi, yedi genç kız... Bun 
}ara tnm mfı.nasıle itim.ad edehilir
sinız, yedisi de vatan hizmetinde ve 
göstereeeğıniz ' D.Zifelerde ç~<:;a, • 
cak kadar kuvvetli ve metinditler. 

Hep beraber yandaki bir odaya~ 
tik ... V t işte o odada ea.swıluk melc
t.ebinde yet~tiğimizi ve istihbarat 
işierinde ca.lışacağımızı anladık ... 

Yuvarlak bir mn.32.D.ln etrafında 

oturmuştuk. ML'.dıre söze ba.'-ladı: 

- Evladlarım r1edL Artılr ~k 
lrnrıu::uyorwn. Sızl r .. büyük Britan
y~ impanı.torluğıınun en lüzumlu 
fercUeı ısıniz. İngilterenin istihbarat 
işlennde çalJ.Şacaksı.nu.. • 

Hepııpızın yU.zılncle bir hayret u
yandı. Kadın devam etti. 

- Intellıeens Service sizden va
bn jçın lngılterenin bilyü.klüğü ve 

"YENJ 

Norveçin bir köyceğizinde (Ja&

pe.r) isminde küçük bir çocuk yaşı
yordu. Annesi dul bir ka.dmdı veı-dün 
yada oğlundan başka kinı&eS\ yok -
tu. 

Her yaz bir leylek evlerinm da -
mında yuva kurmaya ~ Kil
~ Jnspar ve annesi leyleği çak se
viyorlardl. Jaspor b.:.iyüdüğµ_ mman 
köyün.ün diğer çocukla.n gibi gemici 
oldıı. Fa.kat o tarihde denizlenle kor 
sanlar vardı. Bir gün Jaspann için
de bulunduğu gemi korsanlar tara
fından yakalanıp esir edildi. 

Aradan aylar geçti. Jaspar, elleri 
zincirlerle baf,lı olarak Afrikanın 

yakıcı güneşi altında çalışı.y.ordu. 

Annesi dalına onu bekliyordu. Fa -
kat yavru yavaş ilmidleri sönüyordu. 
Annesi o-ıunun hatını.sı hii:rmetine 
her yaz yuvasma gelen leyleği sev
mekt devam ediyordu. 

B' gün za ·~llı Jaspar tarl&larda 
ça!cyı:ken s ad:. do!aş:m bir ley -
lek, başı fu::e~ · e dönmeye basla -
dı. Jnsp r b ' "! kaldıroı. Ku.~ur gö~ 

rür görm ~ ' n·ecteki fakir. evi ha
tırına. gddi ve cskıdeu olduğu gib!, 
ısı: kla le) leği çağırdı. Kuş derhal 
yanına kondu. 

Jaspar, eski ve candan arkadaşı ' 
nı g". ~ .. gµ zaman sevincinden az 
daha aglıyacaktı .. 

Jaspaı: her gün kendisine verilen 

. ~ 

asra di Hocanın 
Nı ktuüu 

Bir gün Hnca.yn bir adam 
Gelir, elinde bir mf'ldub.. 
Hoca., yazısın:ı bakıp. 
Der ki: Bunu okuyamam? 

- ~eye.? - Çiinltii a.ceınce bu! 
J;eni bu işle mazur tut. 
R J,nsma göfür, ob.-ut. 
r; indeki bu mektnhu. 

Herif cahil, süz ımfam~z: 
- Tuh .. yazıl-!ar olsun Hoea ! 
Ba5Illdnki şu lrosko<':ı 
I"nvuğundan utan b!r:ız! 

Hoen ÇJl.arıp kn.\'l!ğu, 

pek az yemeği arkadaş.. leylekre 
taksim ediyordu. Fakat leyleğin P... 
male doğru gitme z.ama.nı geI.ince 
zavallı çocuk bulunduğu yeri haber 
vermeyi dÜfiÜlldü. 

Bir kiığıd parçası üzerine çalıştı
ğı yerm, onu satın alaı'lik t.arla.sm -
da çalıştıran aıiamm ismini yazdı; 
bun kusun bacağına bağladı. 

N orveçt:e ilk bahar geldiği vaman 
J~arm annesi leyleği dannnm ü
rerinde te rar bulc.:.u. Onu görür 
gö ı:nez oğı hatırına geliyonlu .. 
Kuş yanına yaklastığı için anne 

leylefhn br ağına bağlı bulunan ka
ğı parçasını gördü. Derhal ahp actı . 
Oğ unun yazısını tanıdı. 

Hiç durmadan köyün öğretmenine 
ko ı.u. Öğr tm n kağıdı okudu. O 
?.arnan koy m içinde herkes Jaspa • 
nn, efend1sınden satın alınmasına 

karar verdi. Ertesi pazar paralar 
tomandı. Koyün çobanı parayı aldı, 
le) eğın basına gelenleri krala a.n -
la ya g1tti ve J::ı.sparı lnırtarmak 
içın b.r g • · guncterılmesmi köy na
mına ricu e tı. 

O tarıhl rde Afrıl-aya gidebilmek 
icin uzun zaman lazımdı. Fakat bu-

tün zorluklara rağmen, leylek sıcak 
memlel ctleı e gitmedf'n evvel, Jas -
par sevgili annesmin kolları a.rasın
d:ı id: .. 

1 Nisan a)'i b lmacası 1 
•:........----------------' 

Der hi: Oğ:nm, etme bjddet. Denizin dibin.de sarma§ıkiar arasına 
l Et; 0 r bundaysa keramet, bir balık sa7damnış. Bıt balığı bi~ am-
j San başına giy ?ıe okn ! dık btil.amadık) siz bulıabilir misimzf. 

L-------- -~J 

Muz meyvadır 

Iı:luz çok bereketli ve feyizli bir 
meyva.dır. "33,, kilo yulaf yetiştir
meğe müsaid bir toprak parçasm.da 
yetişen muz ağaçlarından tamam 
"4-0.000,. kilo muz alınabilir. 

Balak dansı 

Cenub denizinde "Mauru,, adasın
da yaşıyan vahşilerin en eğlenceli 
daDsları 41Balık dansı,, dedikleri bir 
oyundur. Vahşiler bu oyunu O)'D&l' ~ 

larken boyunlarına gerda.nhk gibi 
balıkları dizerler, kem.er gibi belleri
ne de iri be.lıklar takarlar ve o kıya
fetle dans ederler. 

Bulmacayı çöz.en küçük okuyucular 
bulmacayı kesip bir kağıda yapıştır
dıktan ve ki..ğıdın altına da okunaklı 
bir şekilde isim ve adl'esini yazdıktan 
sonra bunu. bir zarla koyup 7.arlın ü
zerine "Yeni Sa.balı,, gaz.et.efil bulmaca 

memurluğuna - İstanbul,, yazarak bi
ze gönderirler. 
Şayed zarf yapıştınilll!3-z da açık 

gönderilirse 30 paralık posta pulu ki.
fi gelir. 
Doğru. çözenküçük okuyucwarımıza 

nisan son~ yapacağımız tasnif ne

ticesinde terbiyevi ve eğlenceli hediye
ler vereceğiz. 

Arzu edenler zar.fa küçük resimle
rini de koysunlar. Şayet bulmacayı 

doğru çözmüşlerse hediye lr.a7:8nsınlar, 

ka:ıanma.c;ınlar resimlerini basacağız. 

~~~~~~CASUS ROMANI 
Tefrika No : 7 

haşmeti ~in va.zife ve hizmet bek- ı 
1iyor. 

- Burada o meslekte muvaffak 
olmak için yetiştirildiniz. Memleke- ı 
tin içinde ve dışında en müdhiş ro.ilş
ki.illerle en tehlikeli mücadelelerin i
çinde çarpışarak nıuv&.ffak olacak 
bir kuclrettesiniz. Bu lrudretinizden 
menıl.:kct istifadee decektir. 

Sizin yapacağınız fodal;arlıkla.rla, 
cebh~de ha.ya.tını feda eden ask.erler. 
a.ra.qınd.a hiçbir fark. yoktur .. 

Biz bu nutku caııkula~le dinledik. 

- Demek istihbar<!t işlerinde ça
~ktık .. Oh .. doğrusunu isterse -

niz, nıhumu ılık bır heyecan havası 
kapladı. Bilmem neden o ana kadar 
hapsettiğim hislerim, birdenbire ga
leyan etti, gözlerim dolmuş. 

Müdire: 
- Errıma, dedi, bir i0Y mi söyli

yecek3in? .. 
Dört keiime gönlüme düşen bix 

damla su ·oldu, tastım:. Ona o dakika
da nelc:::r.s ö:tlediğımi hatırlamıyorum. 
Y almz İngılterenin şcrelme, milli var. 
lığımızm a.skına birçok yeminler sı
raladığımı hat.ırlıyorum. Oh... İstih
barat i&leri.. yani ca.ıruftlıık... Ev&t, 

ti kendisi, casua1ıık yapacaktım. j 

~aır, pehlivaniann yanma ge
lir gelmez elini çingenelere doğru 
uzattı ve: 

- SusL. 
İşareti wrdi. Bu ~a.ret çiııgene

ler için bir hayat oldu. Yeniden diin 
yaya gelen insanlar gibi nefesleo. .. 
diler •.. 

Cazgır, iki pchli van:ın. • ara.ımıa. gi
rerek, ayırdı ve: 

- Pehlivanlar gece oldu. At"bk 
gözgöze görmez oldu. Yanhşl1k"i.a bi
ribirinizi hatalamak olur... Giit'eŞ'i 

yarına bırakalım.. dedi. 
Bwmn üzerine Adalı atıldı: 
- A be ihtiyar, çekil buradan. 
Derken, Aliço söylendi: 
- Baka!. Çek ara.bacazmı bur -

dan be! .. 
Cazgır yalvanr gibi bir liga:Ja · 
- J{ızanlar.. artık yetişir, Y.ece 

oldu ... Meşaleler sönecek, herk~s yer 
li yerine t;idecek .. 

Adalı ihtiyarın göğsüne dnyana -
rak: 

- A be, hep gidin be! Bıra<m 
bizi be! .. Biz ayırınz gür(:şi be'. .. 

Aliço da, Adalıyı tamamla h: 
-· Tehey! .. Şuııcaza b:ıkn b<J.'. ... 

Biz, sizin için mi güreşiriz h<' 1 • Ne 
dunır seyredersiniz be·? h<'}l~n gi
din yatın be!. 

C:tzgır, nihayet vali paE!ayı ileri 
süztlü: 

- Vali p~a. emrcdı.yor pecii -
vanlar .. bırakın tadında t>u işi. Ya
rın ayırd edersiniz gUrt:şinizi ·: Be
rabere bırakmıyoruz .. dedi. 

Halbuki altı saat b0f,uşarak lıi -
ribirini kıvamına ~eth rı,15 ·.>lan iki 
pehlivan hiç mUsarnayı oldt•ğu yer
de bırakırlar mıydı.? İkisi hird·~n di
kildiler. Aliçoya sert bir li;:;~nlu: 

- Söyle va.li paşaya, biz mi da
vet ettik onu buraya be?. dedi. 

Adalı da: 
- Vali pru'a değil, kim emreder

~ etcin bırakm:ım güreşi.. 
Deyince, ihtiyar müşkül ınevkid~ 

kaldı. Esasen, iki pehlh·an tekr-.ıe Lıi
ribirlcrinin ensesini yağlıyar.ık ;,;ü
reŞc başladılar. 

Cazgır, keyfiyeti gelip paşnya ve 
ağalara anlattı. Nihayet Gümü!c: ne 
ve Edirne ağaları ve beyleri birleşe
rek mey<l:ın yerine geldiler. Her iki 
taraf pehlivanlarına karar1a11nı an· 
lattılur ve ikna ettiler. Bu suretle 
güreı:ı sabaha devam etmek üzere 
ayl'!lnuş oldu. 

Yoksa iki pehlivanı hcrab~re ayır
mak mümklin ola.mıya~:ıı-tı. Gü?'erin 
sabaha devam edeccı:i her iki tarafa 
müiUyim geldiği için ayrıld·.' r. 

Meydandan ayrılırken, Adalı H·ı· 
lil pehlivan, Aliçonun elini öptü. O 
da Adalının alnından öptü. 

l"'.:..kiden pehliv:ınlarda bir adet ve 
edeb vardı. Biribirlerine ne kadar 
hasım olsa hürnıet ve saygıda ku -
sur etmezlerdi. Küçükler büyüklere 
hürmet ederdi. El öperdi. Usta. sa
yardı. Büyükler de küçüklere şefkat 
ve teveccüh gösterirlerdi. 

Bu sebeble Adalı Halilin meydan
dan çekilirken, Alic;onun elini öpme
si bir küçüklük değil, bir büyüi liik
tü. Aliçonun haRmını alnından öp -
mesi de ayni hareketin nişane.si idi. 
Bilmem şimdi de böyle mi?. 

Sakın ha! Şimdilik ne hürmet, ne 
saygı ve ne de şefkat ve teveccüh bi
liyorlar .. Ellerinden gelse biribirle
rinin gözünü oyuyorlar. Hele, !)im
dilci pehlivanların biribirleri aleyhin 
de atıp tutmaları ve dedikodu yap -
maları da. caba .. 

Hafızam biraz gerilere gitti, minik 
bir çocukken, beni terbiye eden ka
dın, çok defa şunun buııun kendi 
hakkında neler söylediklerini öğ -
renmek için, beni kapı arkasından 

dinletir, çocukluğum dohyınile aklı 
ermez diye esirgenmiyen sözler, ha.
mama nakşedilir, ben de o sözleri 
bir gramofon plağı sadaka.tile, gelir 
anlatırdım. Tuhafı bu işi yaparken 
de bir zevk duyardım, tehlikenin ver 
etiği bir zevk .. 

Şimdi, beni artık okadın okşamı
yacak, falcat büyük Britımyamn 
takdirlerine maruz k::ı.lar-akbm. Artık 
sıfatım vardı. Casustum. Bir so
kak süpürgesi olmaktan kurtulmuş
tum. Kitçü!t yaşımda içinde yuvar
lruıchfrım lıayrıtın kefaretini ödiyebi
lir, belki bir de kahraman olurdum. 
Üı.·telik de bu sanat altında, iruıiyak
larHmn emrettiği, macera, sefahat, 
ve heyecan hayatım yaşıyabilirdim. 

Eski pehlivanlar ki, ben kırk~ 
evvelisine yotiştim.On, on biryaŞl!Jııl, 
da çocuktum. Onları dinlediğim za ,. 
man ~~arından tek bir kötü ~ 
çık-tığını işit.mC2lClim. Onlar ~ 
konuşurlardı: 

- Böyle, bir güreşimiz vaı ... O. 
yenildi . 

- Ahmed, güreş istiyormııo.. 

Pekfili .. 
- Allah kısmet ederse güreşee&o 

ğjz.. 

- Allah kime kısmet ettise Oı 

galib gelir. 
- İyi pehlivandır .. 
- Onunla güreşmez olmuştu. Be-

raber kaldık. 
- Sel&nik güreşinde ben, açık 

düşmüştlim .. 
- ldmamm yoktu, bozuktum, yl!'Jt. 

mvel"di beni. 
İşle, eski pehlivanların hasunlan 

ve rakilıleri arasında konuştuJcları 

bundan ibaretti. 
Eski pehlivanlar, biribirlerini t&-< 

kib edeı lcrdi. Hasmının. hangi güre
şe gittigini haber alınca derhal kis-
betini omuzladığı gibi dağ tepe ~ 
şarak orcıya vasıl olurdu. ı 

Eski pehlivanları en sonu. Kıl • 
cıklı meshur :Z•iahmud ile nihayf't c 

lenir. Bu, pehlivan eski pehln a.ui811! 
rın ~-ıon mo<leli idi. 

••• 
Güreş rıyrıldıktan sn~ra, herkes 

yerli yerine çekildi. A <lalı da AJiço 
da beylerinin çadırına gittiler .. 

liınçonlu yen ilmi ... i. Aliçc çadıra 
gelir gelmez hiz.:'n°tine koştu. Hav-o 
lu ile nrtmı, göğsUnü temizley0rdlü 
İki kova da: r.oğuk su lıazı.rlanu§tı.. 
U~tasınm ayağıuda~ı ku~betir.: çı c 

kardı. Fakat, Aliçomın b:-!dırları 

tırpan d::ı.rbclerile şişti8i içnı li:isb& 
tin şirazclcı-ini zor sölıtü. Ayağın ~ 
dan giic: c:;ıkaı dı. ı 

Hınçoğlu, ustasıuı hiç böyle gör • 
memişti. Adalı, epeyce zorlu güret 
yapmıştı. 

H::ı.tta, kisbctinin r.yağından ZOl'l 

la çıkarıldığını gören Aliço, Hınço~ 
luna. gülerek: 

-- Baka kızan .. ne zorlar du~ 
sun be~ .. . 

- Usta, baldırların şiı:··m1f:3 çık r 

mıyor.. , 
- Tehcy! .. De,sene, kızanl::U.Z b~ 

~i~irıniş be! ... 
- Öyle.' .. 
- Halil ıutiyarlarıuçız be'. .. 
- El.. l:aş elli .. 
- Meydanı bunlara mı bı~·aka 

cağız hı: '.' .. 
- D. h.. dur bak~' hm ust~ . Ser 

de bir fıı1n ekmek cfoha ,.a ... 
- \:ol,,. Halil be! Çı-:w."<ımaru:. kl

zanca .. ı ınelidan be'. .. 

- lhti~ anl;ı.mı~z be! .. 
- Ncics ... 1din ı ı usk ? .. 

- Yok be! .. Dala altı sr..at gtI~ 

re§ var bende be! .. 
- Biz, senin ya~La olsak ne ya· 

parız usta be ! .. 
- Hepten köti." ı un oluı. ·un~.ı 

·be? .. dedi. 
Aliço• iyjcc silindi. Su döktii. Son 

ra y::ı.rım saat katlar Hınçoya \ucu .. 
diinü tcn1iz z.ey1 in~ aği!o oğ~urclıL 

Bundan sonra, giyinip sofraya ol~ 
du. Hiç yor6'1lilluğ11 falan k. ma • 
mıştı. Yalnız. göz Jrnpakları '~ ka~ 
üstleri şişmişti. J<,nsesinir. t ıı çok 
yerl~rinrle tımııl{ ~:arası Yaruı. 1şte 
o kadaı· .... 

r Ik t'!1 /1 ~·ar] 

--.,.,,.._~ 

Fakllt dilümtinizi ı:E lıetıe' ıı' He~ 

de temiz kalarak.. J.: .. :;.ndaı1 n ba .. 
kılmad.m, kahrarnarı!ıl~ lr>· .. t ya .. 
şıyarak ... 

Hem keyfime ncık bir • <'.tl 
1
1 • 

yordum, hem de k<.ilii insı n 
yordum. İdealim t.aha.khıü;: 

Müdire beni alnırı:!'l ıı ~pu . 
- Emma, dedi .. heye am, tali

dis ediyorum. İnşallah mc1. ıiet.8 
biiyük hizmetlerde b ıluram,ur.. ... 
Meras~m biraz el.ılın uznd:. Ağı1 

tadile, çaylar i~tik .. e~lenı.1i1· ... 
Diğer ork:ıdaş!arır.ıdrı da ayı.; ;ıaş

kınlık ve heyecan eseri vardı. Onl.al" 
da memnun idiler .. ve doğrt~'.lı.u i&c 
terseniz, onlar da benim gibi arzu ~ 
dilmiycrek ve i<tinde yaşamaktan ~ 
cab duyulacak bir hayatın içimleu 
kurtulduklarına memnun icliler. . \ 

- Demek istihharat memuru 'itf 
lacağız!. 1 

[Devaı~H var{; 



.. 
._ 13 MsAN 1940 YENİ SABAH - Sayfa:' 

MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

iNKIBAZ, HAZIMSIZL~.C, MiDE BULANTI ve BOZt:KLUGUNDA, BARSAK 
TEMBELLiGiNDE, MiDE EKŞiliK ve YANMALARINDA emniyetle kullanılabilir, 

Ziraat bahi•leri: 
........ --

Çiftlik gübresinin 
muhafazası usulü 

ö .. . (Ba,, tarafı 4 üncüde) 
rtülU olması lazımdır. Veyahud da
~ nıeraklı bahçeciler için tavsiye e
dileoeıc bır şekilde toprak iyice sıkıştı 
l'lldıktan sonra zemine ortası hafif 
o~uklu olacak §ekilde taş dögenıneli
dir. 

. b - Gtibreki yerin pekleştirilme
sı~den sonra oluklu kısmın hemen 
a~ kısmına gübrenin mikdar ve vü
satı nısbetınde 50 santimetre derin
Üğind n 1 • 1.5 metre derinliğine ka. 
:ar ınuhtelif genişlikte çukurlar açı· 
cı:-· Bu ukurlar taze gübreden ken
l11ıw.-~ 'ilde sızan idrarın top • 
--uııasına y&rar. 

c - Gubrelik kabil olduğu kadar 
otUrula lı cak yerden uzakta bulunma· 
.dır, unkü gerek koku ve gerekse 
~eklerın getirecekleri zararı düşü
~ bu tedbır de faydalı bir iş 
'"""Ui olur. 

b d - Gelen yeni ve taze gübreleri 
u Şartları haiz olan mahalle §U 

"eçhile koymalıdır. 
tif Oi ~ et-enl rle gUbreler 50 santim ir
lı a alana kadar satıh üzerine yayı-
~· dı rı bakan kısımlar da iyice 

PUrUzlerinden temizlenir ve nihayet 
Uıerine bir veya ikı kişi çıkarak güb 
~ çiğn mt!lidiTlcr. Gübrenin bu sı
lu ibrnıa kevfiyeti ne kadar fazla o
tiı ııı~ o kadar iyidir. Bu Slkışan sıra 

erıne tekrar bir o kadar gübre ko
;ur. Böylece gübre 5 • 6 metre irti
aa kadar yığın haline getirilebilir. 

e - Sonra bizim memleketin bir 
~k Yerleri kurak olduğu için sa~ 
~ bu Yerlerde tatbik olunmak üze.. 
::..:brenin iyi yanması ve olgun • 
dır sı i in ıslak tutulması l&zım-

. Evlerde kullanılan artık bula • 
:ık. SUlar gübreliğe dökülürse güb-
1~ de ınikroplarm faaliyeti için 
~lan rütubeti kazanmış olur. 

~lZ:..ZRD• ı 

Fakat bu ıslanma keyfiyeti de nor
mal hududu geçmemelidir. 

f - Veyahud her günün gübre· 
sini bahçenizde toplamak istiyorsa
nız bu takdirde yine ayni şartlan 

haiz zemin Uzerine gübre arabalar 
veya el arabası tahta tezkere gi • 
bi vasıtalarla getirilip gübreliğe atı· 
lır ve üzerine çıkıp çiğnemek sure
tile sıkıştırılır. ı.inasip görüldük -
çe de dibine su dökmek mümkün • 
dür. 

g - Gübreliğin oluğunun ağzında 
açılan çukur da gübreden sızan şer
betin toplanmasına yarar. Şerbet 
ise bilhassa bahçıvanlıkta ve fidan 
yetiştirmede çok faydalı bir gıda 
mansabıdır. Binaenaleyh bu bakım
dan da istifade edilir. Bunların hep
si de masrafsız olacak şeyler oldu
ğundan meraklı ve çalışkan bir balı 
çeci için yapılması çok kolay ve ta
ma.mile masrafsız şeylerdir. 

Bunlardan başka bahçede tarla
nızda poyraza bakar meyilli bir yer 
varsa oradaki meyilli yer de çok el
veri§li bir gübre çıkan yeridir. Bu
rada meyilli yeri şekildeki gibi oyar 
yine dip tarafını epeyce beklettir -
dikten sonra tekrar evvelki söyledi
ğimiz şartlar dahilinde gübre bura
ya yıkılır. Yalnız burada güb~yi 

üstten dökmeli ve ihtimarın so • 
nunda ise aşağıdaki poluk araba • 
larla gUbreleri tarlalara taşımak 

kabil olur. Esasen gübrelik poyra
za maruz bulunduğu için bizzat rü
tubeti de temin edebilir. 

İşte yukanda gördüğümüz gübre 
muhafaza geldi turfandacılar, me -
raklı amatör bahçeciler ve sebzeci
ler için çok şayanı tavsiyedir. Güb
reler hakkında meraklı ve titiz o -
lanlar daima istihsalde fazla bir ye
kWı elde ederler. 

Çif~ 

Batan gemilerin 
çıkarıliyor 

ank~ ı Vali ÇO•"'uk Iıastanesinde 

llarınara ve civarında sahile ya
kın olarak batan vapurlar enkazla
!'ının çıkarılmasına devam edilmek
~r~ Vekalet Şarköyde 2, Çanak -
-.ecıe Nara burnunda bir vapurun 
:arılınası için yen.iden 50.000 lira
lar tahsisat koymuştur. Bu vapur • 

dan sonra muhtelif yerlerde bula· 
lıaıı di~ vapur enkazlannın par -
:-ıannıak suretile çıkarılmasına de -
anı edilecektir. 

komodl Fransez heyeti 
t•hrimizden ~eçti 

Ue Son Yağmurlardan sonra Çatalca 
lia.dUnköy arasındaki bozulan hat
~ taınir edilmiş olduğunu dünkü 

~atruıda yazmıştık. 
3S Ofrendiğimize g0re bozulan kısmı 
le ınetre uzunluğunda idi. Bazı yer
~~ .~e.miryolunun altında 30 metrl 
~~uıde ~ukurlar açılmıştır. 
. ~u nıahallere 500 vagon taş ge -

tirilerek dolduru1muştur. Şimdi yal· 
=::muvakkat bir zaman için gece se
l ~ri Yapılmıyacak, Avrupa tren
ler;. de gi.ındüzleri hareket edecek -
erdir. 

d .. :Evvelki ece Suriyeden şehrimize 
~n Rom('(}i Fransez artistleri bu 
in.._ n b r gece trende kaldıktan 
~ n h Parise müteveccihen 
k' r k t tmi lerdir. Fransız sanat
h~larınd n yalnız Mari Bel Mısırda 
~ r ay k lrnak üzere l kenderiyeye 
ı::.•bnı ti r .• 

Vali ve Belediye Reisi doktor LUt
fi Kırdar dün Şişli çocuk hastaha • 

nesine giderek hastahanede tedki -
kat yapmıştır. Vali hastahanenin ih-

tiyaçlarını nazan dikkate almış ve 
tevsii için bazı tedbirler abnmasını 
kararla§brml§tır. 

Moda heyellnını durdur
mak için 

Moda heyel&ıııııı durdurmak için 
bir istinad duvan lnea etmeğe karar 

verilmiştir. Duvar 25 metre uzunlu
~da olacak ve 8600 liraya mal o

lacaktır. Belediye duvar inşaatını 

münakasaya koymU§tur. 

Şişhanede yapllacak 
tiyatro binası 

İstanbul belediyesi Şişhanede yapı
lacak tiyatro binasının meşhur Fran 
sız mimarlanndan Ogüste Pere'ye 
yaptırılmasını kabul etmiştir. Mi -
marla belediye arasında muhaberat 
itilifla neticelenmiştir. Mimar bu -
günlerde lstanbula gelerek tiyatro 
binası yapılacak sahayı etüd edecek 
veb ilahare Parise giderek tiyatro -
nun projelerini Pariste hazırlıyarak 
İstanbula gönderecektir. Belediye 

mimarın hazırlıyacağı projeleri be -
ğendiği takdirde Taksimde ve bugün 
kU jandarma. karakolunun yerinde 
yapılacak olan muazzam tiyatro bi· 
nasının inşasmı da ona verecektir. 

Mimar Oguste Pere Pari te meş
hur Şanzelize tiyatro binasını yap
mıştır. 

.-kooperatif i;i;den dolayı 
•ki Denizbank idare mec- Denizlide bir bis"klet kaza .. 
lisi Azaları mahkemeye smda bir kişi öldU 

veriliyor Denizli, (Hususi) - 8/ 4/940 pa-
q, ~elki sene Kocataş suyunun mu zartesi günü Lise mUstahdeminin -
~esini :fushetmemek suretile den Kadir bisikletle Delikliçinardan 
1tra. zyollan kooperatifini binlerce aşağıya giderken karşıdan gelmekte 
~ ~ara sokan eski Denizbank olan Bakinin kullandığı arabanın 0-

:1>: lisı idare azalarından olan De - kuna çarparak ağır surette yaralan
h l.ıyolları kooperatifinin eski idare mış ve yaralı hastahaneye kJdınlmış 
"t.e'Yeti mahkc. ~ ye verilmektedir. sa da yarasının ağır olmasından 
~tif bu i3i avukata hava.te et- lJlmilt ve arabaC'l Baki de adliyeye 

.um edilmiftir. 

MİDE ve BARSA1'."LARI temizler alı§tırmaz ve yormaz MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

Hava •ef erleri 
Pazarteaiye 
Başlıyor 

lataııbul • Ankara - İzmir - Adana 
arasındaki hava yolu ile yolcu nak
liyatına havalann düzelmiş olma -
sından 15 nisan pazartesi sabahın • 
dan itibaren başlanacaktır. 

Her sabah Y eşilköyden İzmir ve 
Ankaraya 8.15 de birer tayyare kal
kacaktır. Fazla yolcu olduğu tak -
dirde ilave postalar tahrik edilecek
tir. bmir postasını yapmakta olan 
tayyareler 6 kişiyi ve Ankara tay • 
yareleri de 10 kişiyi istiap edebile -
cek büyüklüktedir. 

Yolcular Ucretsiz olarak beraber
lerinde 15 kiloya kadar eşya götüre
bileceklerdir. Ankara • İstanbul a • 
:rasında gidi§ ücreti 21, gidip gelme 
30 liradır . .lzmire gidiş geliş 28, A
danaya gidiş 35, gidiş geliş 50 lira
dır. 

ICTI3AD /ŞLKlf./ ı 

idhalat birliklerinin ida
releri nasıl olaeak ? 
İdhalat birlikleri haline kalbedile

cek İdhalat Limited Şirketlerinin mü 
dürJerindtm bazıları V ekiletle temas
larda bulunmak üzere Ankaraya git
mişlerdir. 

Birliklerin hazırlanmakta olan ni
:ıamnameleıine göre §imdiye kadar 
§lr:tetlerde hilkfımetin tayin etmiş 
olduğu müdürlerden başka tüccarlar 
tarafından tayin kılınan diğer iki 
müdürlük liğvedilmekte ve bunun 
yerine tüccarlardag müteşekkil bir 
meclisi idare kurulmaktadır. Ancak 
bu meclisi idare hükıiınetin reyi ol
madan hiç bir karar vermek salahi
yetini ha.is değildir. HUkfuneti tem -
ali edecek mtldUr meclisi idaı'enln. 
müttefikan verdiği karara yalnız ba
euıa muhalefet ettiği takdirde bu 
vaziyet Ve'kllet tarafından halledi
lecektir. 

Yeni idhallt birlikleri de tamamen 
teeekkill ettUrtm eonra "l'Ur'klye ici
hallt hareketleri v ekAlet tarafından 
gayet kolay bir şekilde mUrakabe e
dllebil~ktlr. 

Tiftik yapa§ı blrliGinin 
idare heyeti 

Vekiletin gördüğü lüzum ~e 
tiftik ve yapağı ihracat birliğinin 

niamnameaiııde deği&iklik yapıla -
cağım yaan•pık. Bunun için dtln 
birlik umumt heyeti Ticaret Odası 

aaJonlarmda toplanarak yeniden in
tihabat yap1W3 ve 8 aaıl, 8 de yedek 
ua aeçilm.iftir. 

lııtilıabatta ihracat bq kontroll 
Balda Nezihi ve Ticaret müdürlil • 
ğünden bir memur bulunmuştur. 

İntihabat neticelendikten sonra üç 
azanın reylerinde müsavat görUlmüş 
aadan Alemdar Şerafeddinin hata 
olduğunu ileri aürerek itiraz etmesi 
Wıerine reyler yeniden tasnif edil -
mil ve neticede 8 asıl azahğa §Unlar 
seçilmişlerdir: 

Yasin Mehmed Ali, lzakino, Hilİiıi 
Damad, Nuri Kozikoğlu, Kerim At
tar, Serkis Tulukyan. Karnik Ka • 
sapyan . 

Yedek azalldara da; Haçik Alya
nak, Nafiz Özalp, Nuri Özkanlı, Faile 
üstar, Leon Taranto, Şerafeddin 
Alemdar, Maliki zade Ömer. 

Bu azalar aralarında heyeti ida • 
reyi seçeceklerdir. Dünkü intiba -
bat neticesinde tutulan zabıtlar mü
hürlenerek bugün Vekwete gönde -
rilecektir. 

Kahve çay limited 
şirketinin faaliyeti 

Şehrimizde teşekkill etmiş olan 
kahve ve çay Hmıted şirketinin Bre
zilyaya sipariş etmiş olduğu 40.000 
çuval kahve şehrimize gelmiştir. Bu· 
günlerde gtimrüğe çıkarılacaktır. 

Bundan başka evvelce Ziraat Ban 
kaBI tarafından getirilmiş olan 30.000 
çuval kahve de şirket emrine bıra
kılmış ve bu suretle tüccarlara tev
zi edilmiştir. Kahve ve çay Limited 
Şirketi Brezilyadan daha 30.000 .çu
val kahve getirtmek için hükumetten 
müsaade istemittir. Bunlar da mem
lekete geldikten sonra yeklın 100 
bin çuvalı bulacaktır ki bu mikdar 
Tnrkiyenin bir aenelik ihtiyacından 
bz1adır. Şimdiye kadar &eııelik la • 

!ASKER KOŞESI 

Boğazlar 
Ve kanallar 

( B<Z§ to:mf ı 4 ünciide) 
PAS DE OAIA.18 
Padökale boğazı lngiltere ile Fran 

sayı ayınr ve en dar mahalli Fran
sa cıhetinden Galais ile lngiltere 
tarafından Jouvre'dır. Adalan 30 
mildir. Manş denizini şimal denizine 
b:ığlar. 

SUND 
Bu boğaz, lsveç ile Seeland Dani

marka adası arasındndır. Şimal de
nizini Baltık denizile birleştirir . 

Baltık denizinden şimal denizine 
çıkmak ic;in de Jutland namı diğer 
(Slmgerak) boğazını geçmek la
zımdır. Bu sularda gerek 1914-1918 
Harbi umum.ide İngiliz - Alman filo
ları arasında büyük denız; gerek 
1940 da ayni kuvvetlerle büyük ha
va muharebeleri cereyan etmiştir. 
KİEL KANALI 
(Kil) den (Elbe} mansabına ka

dar imtidad eder. V c Baltıkı Şimal 
denizine vasledcr. Bu kanalın Al • 
manlarca askeri ve iktısadi büyük 
ehemmiyeti vardır. 

PANAMA KANALI 
Şim!lli A:. erikayı Cenubi Ameri

kaya bağlıyan bu mühim kanal, Sü
veyş kanalını açan ve bu sayede 
cesaret ve muvafiakiyeti artan 
Fransız mühendisi (Ferdinand de 
Lesseps) tarafından 1811 de başlan
mış ve mumaileyhin 1894 de vefatı 
vuku bulıaşile kanal hafriyatı fa
sılalar geçirerek ancak 1914 de A· 
merikalılar tarn.fmdan tamamlan -
muştur. Bu muazzam eser Antilles 
denizini Bahri Muhiti Kebir (Ocean 
Pacifique) den ayıran bir berzahın 
delinmesile meydana gelmiştir . Ve 
&imal ve cenup kıt'alan arasındaki 
deniz yolculuğunu ehemmiyetU su -
rette kısaltmağa yaramış '-e seyrtt
sef ere çok tehlikeli Horn burnq.nu 
geçmek felaketinden kurtarmıştır. 

Yine Amerikada Behreng, Ma -
cellln, Hudson ilh .. bu kabil ikinci 
derece boğazlar da iktısadi bakım
dan ehemmiyetlidirler. 

Büyük ve küçük (Belt) boğazla

rına gelince: 
İngiliz, Fransız, Danimarka, İs • 

veç, Rusya, Prusya ve Meklenburg 
hükfunetlelrince yapılan bir itilaf 
üzerine 1780 tarihinde bu boğazla • 
nn mUsellft.h bitaraflıklan tanınmıg
tır. Bu suretle Baltık kapalı bir de
niz addedilmiştir. 

Maamafih 1807 tarihinde Avrupa
yi vusta devletlerinin ablukası es -
nasında icabab. harbiye olarak 1n -
gilizler tarafından iki Belt zorla 
mürur edilmiştir. 

Ahiren sil&hlı bir ihtilafa müncer 
olan Finlandiya körfez sulan ileri
deki harblerde Sovyet Rusya hudud
larının emniyeti bu körfeze kat'i ha
kimiyeti icab ettiriyordu. BÜ sebeb
den Rusyanın istediği deniz Uslerini 
Bases Navales (Fin hUkfımeti) red
dettiğinden malfım kanlı bir harp 
zuhur etmişti. 

Nihayet mütareke yolile Ruslar 
yine askeri maksadlarını ve müda -
faa hedeflerini elde etmi§lerdir. 

Bahri ÖZDENİZ 

Açılacak çuval fabrikası 
17.mir, (Hususi) - İzınirde bir çu

val fabrikası in38-Sl için İngiliz Bras 
sert firması mühendislerinin tedkik 
lerde bulunduğunu yazmıştık. Ha -
bcr aldığımıza göre bu müessese İz. 
mirde çuvnl fabrikası te isini esas 
itibarile muvafık görmüştür. Ni -
hai karar Ticaret Vekaleti tarafın
dan verilecektir. 

tihlfı.k dnima 75 • 80 bin çuval ara -
sında tcbeddUl etmistir. 

Bundan başka Limited şirketi ye
niden çay getirtmek için teşebbüs -
lere geçmiştir. Harbi müteakib bu 
madd~nin idhal8.tında bir parça müş 
kUHit görUlmUşse de normal vaziyet 
tamamen avdet etmiştir. Halen iti
halat Kalkütadan yapılmaktadır. 

Son gelen haberlere göre bu mem· 
lekette fiyatlarda yUzde on derece
sinde bir fiyat dUştiklUğU husule gel
diğinden yeni siparişlerin vürudun
dan sonra "yani bir aya kaa&.?,, ~ay 
fiyatlarının beher kilosunda 1115,. ı.a 
ruf dtışilklilk muhakkatır, , 

Tunca ve Meriçin 
suları iniyor 

Edime, 12 (A. A.) - Tunca ve 
Meriçin sulan gece tekrar düşmeğe 
başlamış ve Tunca 4 metre 62 san
time ve Meriç 4: metre 38 santime 
inmiştir. tpsaladan dün hiç bir ha
ber alınamamı§tır. Hadımköyle ls · 
partakule arasındaki toprak çökün
tüsü yüzünden bozulan hat trenle • 
rin geçmesine eagel olmaktadır. Çö
küntü ve bozukluğun olduğu yerde 
trenler aktarma edilmekte ve bu 
yüzden büyük teahh ura sebebiyet 
verilmektedir. Bu sabahki ekspres 
ve konvansiyonel trenleri 11:;,}· a gel-

' memiştir. Tamirata devam olun • 
maktadır. 

Feyezan zararları tesbit edilmek • 
tedir. Seylabzedelere yardıma devam 
edilmektedir. 

Babaeskide Sinan 
ihtifali 

Babae ki, O (Hususi) - BUyük 
Türk miman Sinanın öltµnünün 
352 nci yıldönUmüne rastlıyan bu -
gün halkevimiz tarafından tertib o
lunan bir ihtifalle kutlanmıgtır. 

Tertib olunan program mucibince 
ihtüale saat 10.30 da halk, mekteb
ler, memurin ve askeri erkan ve za. 
bitan hüklımet önünde toplanarak 
hep birlikte büyük Mimarın şahe • 
serlerinden biri olan "Cedid Ali Pa
§a,, camünin yanına gidilmiştir. th
tifale Sinanm yüce hatırasının tazizi 
için eV\ eli iki dakika. silld1t edil • 
mek sur.etile başlanmı§ ve evimizin 
dil, tarih ve edebiyat şubesi reisi 
Hakkı sevindik tarafından Sinanın 
hayatı Ye eserleri hakkında bir hita
bede bulunulmuş ve bundan sonra 
Trakya umumi müfettişlik miman 
Kemal Altan ve Kırklareli belediye 
mimarı Talat Özıgık tarafından da 
Sinanm Türk mimarisindeki yüksek 
mevkii ve yarattığı büyük eserleri • 
nin kıymet ve ehemmiyeti izah e
dilmiş ve ihtilafa son verilmiştir. 

Gece saat 20.30 da yeni halkevimi 
zin büyük salonunda Mimar Kemal 
Altan tarafmdan Sinanın Trakyada 
ki abidelerile kasabamızdaki "Ce • 
did Ali paşa,, camiinin mimari kıy
meti hakkında ilmi bir konferans 
verilmi~tir. 

lzmirde Hadi Dura 
Beraet etti 

bmir, (Hususi) - 5 Ağustos 939 
tarihinde 1zmiri ziyaret eden İngiliz 
donanmasına mensub Malaya saffı 
harb gemisine 300 ton suyun beda
va verildiği halde, su bedeli olarak, 
Hadi Dura tarafından 60 İngiliz li· 
rası alınmak 11uretile geminin dolan
dınldıfı ihbar edilmifti. 

Milli şeref ve misafirperverlik 
noktasından ehemmiyetli telikki e
dilen bu ihbar hakkında çok titi• 
davranan adliyemizin yapt2ğı çok 
şümullü tahkikat ve muhakeme ne
ticesinde suyun gemiye bedava ve
rilmesi mevzuu bahsolmadığı gibi, 
Hadi Duraya ianad edilen suçun da 
mevcud olmadığı gerek. C. Müdde
iumumiliği gerek asliye birinci ce
za mahkemesi ta.rafından anlaşıl • 
mış ve Hadi Duranın beraatine ka
rar verilmiştir. 

Vaktile matbuata intikal eden bu 
ağır isnad dolayısile Hadi Duranın 
manen ve maddeten çok müteessir 
olduğuna şüphe yoktÜr. 

Muhitimizde sağlam bir karakter 
sahibi olarak tanınmış olan Hadi 
Duraya \•aki isnaddan ne derece mil 
teessir olmuş idiysek, bugün de 
böyle bir suçtan mütcnezzıh oldu -
ğunu bğrenmekle ayni derecede 
memnun olduğumuzu bildirmeyi bir 
' " bıliriz. 

ŞiFA 
Bulmuş ..,. 

ACi R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya
kısından bahsedilince, kat'iyen mü· 
balağa değildir. Bir zatın akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir gece 
zarfında tesirini ıöstererek ve devam
lı sıcaklık teıvlit ederek ağrıyan ma ... 
halli t \ 'kin etmi§tfr. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumbağo, 
Siyatik, delikli ALLCOCK yakılarile 
şifayap olmuşlardr. 

ALLCOCK Sıakı11nın tevlit ettiği 
sıhhi Blcaltlık, OTOMATİK BİR MA· 
SAJ gibi hemen ağrıyan yerin etrafını 
kaplar. ALLOOCK yakılanndakl kır· 
mızı daire ve kartal resimli markası
na dikkat ediniz. Eczahanelerde 21 
buçuk kuru§tur. 

. . !o\ ......... ·, . 

BiBliYOGRA~~-
ı ş 

Bu isimdeki felsefe ve içtimaiyat 
mecmuasının 21 inci fazikiilü intiş.uo 
etti. 

Bartında su getirme 
cemiyeti kuruldu 

Bartın, (Hususi) - Belediye sı
nın dıtmda bulunan suları tahlil ve 
evsafını tesbit ettirmek, bunlardan 
köyUn ha.yat ve sıhhati için zaruri 
olanlan köyler sının içine kadar 
isalesi için tefvik ve icab ederse 
nakdi ve ayni yardımda bulunmak. 
isalesi cemiyet elile yapılmasına el· 
zem görülen su tesisatını teşkilatı .. 
nın idare ve mesaiBile ifa ederek 
hiçbir intifa& bağlanmamak prtile 
umumun illtlfadeehıe t.aıuns etmek o ... 
zere idareaim sınırııwı rastladığı 
köy heyetlerine bırakmak mevzuu ve 
gayesile su getirme cemiyeti tetek
kill etm.iet;ir. 

12.000 nUfuslu Bartın kasabasının 
sıhhat ve hayat unsurlanndan baş· 
lıcaa1 btilunan içilecek suyu yoktur. 
Kasaba sularının kesafeti mi. dereal 
SO ill 66 dır. Şu halde kasaba hal .. 
kının sağlık derdi mevcuddur. Bu
nu yakinen bilen ve her 88.lliye göa 
önünde beliren hayati zanırett tak
dir eden hallan içten gelen derin 
bir 1alebin ifadesi olarak meydana 
getirdiği bu cemiyetin faaliyeti ev .. 
vell "Kavşak suyu .. nun, bu su gll
r.ergllıuıdald köylerin de istifade
sile şehriıı yakınında bulunan Fer• 
mld kadı köytlne isalesi olacaktır. 
Cemiyet teşebbüsleri arasında bu 
mUhlm i§i başarırsa bittahlil kesa.
f eti ml derecem "l,, olan Kav3&k 
suyunu şehre yaklaştırmı§ ve kasa
ba halkının bUyttk derdini körletmif 
olacaktır. 

Cemiyetin mUessls lzalan şunlar· 
dır - Tüccardan İbrahim Balık, Hil 
seyin Bank, Ahmed Okur, Mehmed 
Gizli, Sadık Albayrak, Mehmed Pa
mukçu, Mehmed Pir, Cemal Çağlı· 
yan, Rafet Güneş. Ziya Uğur, Hu· 
llisi Albayrak. 

MUteşebbislcre muvaff akiyetler 
dileriz. 

,- ANAPIYUJEN 
Dr. Ihsan Sami 

lstreptokok, istafilokok, pn ·mo
kok, koli, piyosiyanikler n yaptığı 
çiban, yara, akıntı \ e cıld h talık 

lanna kruşı ç k te irli taze ıdır. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
y ö etmen ok lları için c ttt d•, mikdar ve !.;, an ya-

l ı nçık eks lt t'yc konu m ur. Tahm n edilen bedel 18H 
t temin 1 8 lira 59 kı..ruştur. ı tckliler bu çh l \'t saç-

Clnıl 

ıoJ ,.e 8 santim boyµndakl 
CMlerden 250 ıer klfo. 
Oluklu s.eı; 

! MUdilrlU il Yardir.., \örlilğilnde g rebil ler. thalenln 
nt 16 da Manrlf Mudilrlilğwıde toplanacak komı yoıa 

Mikdart YekOn 
L. Kl'fo 

750 Kilo 27 202 50 

4200 Kile • 1512 

1714 60 
~ 
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