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şehri Almanlardan istirdat edildi 
_.,_. 1ıi. .~. ~ •. r eç Kralı bir beyanname1ROOSEvELTirt NUTKU 

~,~;;·'.ıtı]iederek Müttefik ordula~ı Amerika kuvvete kuvvet 
~ >. ft· ~ r aliskir gibi karşıladı ile mukabele ede~ektir 

Balkanlıların 
Vazifesi 
r ·---

s 1 
. ıı ha.Me, Belçika, llolaııda, Is-

' ıçre ile tıernlwr biz Balkanlılar da 
~ııruz oıaeaı:.,mız hücumu mnhalt 
kak hileı-ek buna n-öre tedbirleri • . . ,., 
f!l1Zl *nalıyız. Almaea.k tedbirle • 
r· ın ~ a.lnız Ye yalnız km"·etJenmek-
ten j~t ola~ntla şüphe edil
~~c·nıelidir. Ne bu~iinkii bita.raflık 
ılaıılanwn, ne oonnal münasebet
IPrin, ııe ademi tecavüz misalıla.n
•ıın hükmü ~·oktur. 

Yazan: HUseyin Cahid YALÇIN a alkan devletleri için, bir kere 
bi daha derin derin düşünerek 

Amerika Cümhurreisi,Hitleri şiddetle 
~enkit eden manidar bir nutuk söyledi 

,.. -

~A_m_eri_ka_H_ar_be_G_ire_ce_k _mi_? _J 
Vaşington, 15 (A.A.) - Cümhur 

reisi Roosevelt, Panamerilcan Birli
ğiııdeki hitabesinde demiştir ki : 

''Yeni dünya, her milletin, öteki 
milletlerin tamamiyetine ve istikla
line hürmet etmesi prensipini kabul 
ettiğinden harbi bertaraf etmiştir. 

Biz, fikrimce, devamlı bir sulhün 
istinad edebileceği prensipleri tem -
liil ~ıı vasıtalarla, Amerika millet-

leri arasında sulhü tesis ve muhafa .. 
zaya muvaffak olduk. 

Herhirimiz başkalarının dahili iş

lerine müdahale hak.kından vazgeç .. 
mişizdir. 

Meaıleketimizde sulh hüküm ı;ü .. 
rüyor. Zira, aramızda çıkması muh· 
temel her ihtilaf, şiddet tatbik ede
rek değil, dostane müzakere yolu ile, 

(Somı 8 ii.ncüde) 

l 
1 karar vermek dakikası tarihin 

8ltatirde çaldı. Balkanlılar hesabına 
az çok mes'•1d bir tesadüf ve vazi
Yet;, A:ınıuı dalgasının istila yolunu 
Çev:ırdi. Fakat bugün şimalin başına 
~len felaket yarın Balkanları t eh· 
dıd c'd.:bilir. Bundn azıc.ık tereddüdü 
~tanLtr Moskovadan gelen ihtara 
k Ula){ vermelıdirler. Hakikatler bu 

Yugoslavyada 50 Alman 
casusu yakalandı 

Bunlar petrol arama bahaneaile 
,5ırbiıtana gelmif brılunuyorl:ırmıf 

&.dar a<;ık surette göze ve kulağa 
~~aı ken, vaziyetin icab ettiği ted-

1 trlerı ittihazda kusur eden millet -
Ot· b k u hatalarının cezalan olan fela· 
et(! uğradıkları zaman kabahati 

Yahu~ kendilenne bulmalıdırlar. 
b Alınanlar öyle dar, sıkışık ve zor 
kır ınevkide· bulunuyorlar ki mutla· 
ıll\ a ~afa laşmağa, bir çıkar yol bul
v nğ_a tnank'O'tndurlar. Kollanru ka -
UR.f.HMff>.~ ..... '' k: d ' 1 . • ı..;,. v a r.-lllt'"?' . zam~ en ı ennı uug • 

: lha katıılna~ıı1dq.r.: Çünkü za • 
1 

, ru ~~. vav.aş yav&.Ş. fakat daimi ve 
~<au ış tazyiki ile, Almanyayı mu . 

? ~, ttı;t:~:· clkıbetine yaklaştırıyor. Kur-
• AA ve galebe -etmek yolunu Ma-
!'I.. \_~n.tb tl~rinde bulamıyan Al-
-. a~~~ ~rafındR en az mukavemet 
a . ~il. ~rı kolay nıuvaffakiyet va
d ~liYen . ..noktalara gezdirirken bu 
fl'ef: İl:3kandınavyayı müsaid gördü. 
l 

11 
at onun tecavüz edebileceği nok

d~ ~~alnız 1ska11dina vyaya münhasır 
la gild r . Belçika ve Holanda vardır, 
tı.ı"If.:ta vardır, Balkanlar vardır. Bil
en n h·ınların içinde en cür'etkarane, 
"afj11~nca görüneni, en kolay mu
iı!j akıyet temin edr.-bılecek olam 

11 · llunun foındiı ki Almanya İskan· 
•nav"ay b d be . <l. . t cıh · R ır· ar ın ırmeyı er-

<;ıl ettı . Alman şeflerıni gerçekten 
ka.~1~1, zannetmek bır hata olur. Fa
Yı J.ışka yap:ıt:ak bir şey bulunma- ı 

nca, hiçbır şeye başvurmamnzlık 
( Sonu 5 ir/.!Vlc) 

·-·-· il üseyin Cahid YALÇIN 
·-··~ t ,.. ............ ·••D••••••••••••~ ••• a ea .. •aaaaaae 

-,ı 

t Türk Ailesinin 
eınelleri sarsılıyormu? 

( eınaı Uardal<f:uım yazmış ol
~tığu lm fp, imla.de mühim iç-
ti 'llai \-C tarihi Wtkik yazısını 
il·· · • oncı sa~ fontı7.<la bulacaksı-

~~· 
-----------------....: 

lngilitz a.8km-leri nakliyat için ~e binerlerken 

Londra., 15 (Hususi) - Dün Lem- giliz kıt'alannın, Noneçin muht.elit IQde ~akar çıkmaz büyük bir bey• 
drada Amirallik ve Harbiye Nen.re- yerlerinde karaya çaktddanru bildir· caa tevUd etmiştir. 

ti mili1terek bir tebliğ neşrederek İn· nıi.ı,tir. Bu haber Loadradaki guete- (.SonN. 3 füacüde) 

Belgrad, 15 (Hususi) - İki gün
denberi Yugoslavyada müthiş bir 

Alman propagandMı yapılmaktadır. 
Hükumet nihayet şimali Yugoslav -
yada bir casus şebekesini ele geçir· 
meğe muvaffak olmuştur. 

Gestapoya mensup elli Alman za-

biti tevkif edilmiştir. Bunlar Alman· 

ca konuşa.o bir çok Yugoslavı dal&.
lete "evketmiş bulunuyorlaniı. Al .. 

man i'.abitleri, petrol arama müte ~ 
hassısı olarak bulunuyorlardı. Dün. 
Belgradda beyanname yapıştıran biJ: 
Alman tevkif edilmiştir. 

SABAHTAN SABAHA : 

Mektep Kitapları 
Bu terim karışıklığımn önüne geçilemiyecek mi 

Yeni Tarihi Tefrikamız 
!!!!!!!!!!.. Bazı mekteplerde çarpar, bazılarında çarpay 

Vaziyet 
Norveçe asker ihracı 

·Yazan : Raif METO 
Norveç 8ahilleri diin yeni ve 

mühim bir hıidiseye daha şahid 1 

'Oldu. l ngiliz kuvctl.erinin (Na.r
vik) ve isimleri l>u cW.kikaya ka
dar meçhul kalan diğer Norveç 
limanlarına çıkrna.larile şimalde 

bıaşlıyan dramın ikinci perdesi de 
başlamış oldu. Bu iki perdenin de 
bir çok kanlı tabl-Ola.rı ihtiva ede
ceğine asla şüphe tJtmem.ek Ui
zımclu. 

Müttefikler in bıı k<.ıda r sür'atle 
Norveçiıı imd.a<lııw koşnıalarırı

dakı timiller hem maddi hem de 
1rıaııcvidir. M ii. ttefiklcr bu su ret le 
'Alnwnıarm Non Jeçt c ku.vvctıe 

yerlcşmesiııe maııi olnuık ve Nur- ı 
veçeli/.eritı nıaııcı·iyatlm mı ve 
müdafcw l~xıviliyetleı ini yiiksP,lt
nı.ek endi§csııe Juw ckc t ediyorla r. 

Miittcfiklcri>ı N (Jt1)eç oohillc · 
(Sonu 3 iL'1cüde) 

HASAN SABBAH 
Yazan: AYHAN A TIS 

Şark ismaihler Dev
letini ve Haşhaşller 
adh korkunç mezhebi 
kuran , yarım asır 
müddetle adı . ve şöh
reti Şark hükümdar
ların ı titreten bu müt

hiŞ adamın harikulade hayatı 
ek yakında Yeni Sabahta 

--~--........ ~~--~~~-w _ _,J j ........... ____________________________________________ ,.. 

·hoca mı, muallim mi, öğretmen mi ? 
hangisi kullanılacak ? 

·Çocuk - Ç•rpcy, çıkag, böleg ... 
Babası - Bacak kadar ço~.ukların d• "kl' fikri muharebede. Bi .. 

zim oğlan bile kendi kendine taarruzla, ihraç hareketile ve cephe 
~·rmakla meşgul... ( Yazuı 7 ncide l 



Sayfa: Z 
E'! 

içtimai ve tarihi tetkikler: 1 
YENt SABAH 
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mmn 
Avrupa Harb ve Birleşik TÜRK AİLESİNİN 

Temelleri sarsılıyor mu ? 
Yazan : Cemal f ARDAkÇI 

Demir Stoklarına ait ır--
beyannameler verildi OKı:Yucv . 

DiYOR Ki: 

·' 1 Denizlerde şiddetli 
lftrtınalar başladı 

1 Amerikadaki yeni akisler 

A vrtıpadaki harbin, Daninıa.r .. 
kanın baştan başa istilası ve 

Norvtl'\in de istili teşebbüü. ile tıaş
lıyan ~ima.ldeki tezahürleri, Birleşik 
Amerikayı ı;ittik-:.e tezayüd eden bir 
alaka ~le Anupa hadiselerini yeni .. 

Netice bugün telgrafla 
Ankaraya bildirilecek 

l\1armara ve limanda 
bazı kazalar oldu 

Son zamanlarda gazetelerimizde 
çıkan bazı yazılarla ya.kından uzak
tan gördüğüm, duyduğum hadiseler 
zihnime üzürı tü, ruhuma sıkıntı ver
mişti. Bu hadiselerle o yazıların ba
his mevzuu yaptıkları meseleleri talı 
lil ve sebeblerile neticelerini tayin 
ve tesbit hususunda muhakemem ve 
mi.ifekkirem aciz kaldı. Kısa <tklım 
ve noksan tecrübelerimle çözem.ı,:' ~ -
ceğimi anladığım kör dü0timl~ ·le 
karsılaşınca tarihin derin bil~ilPrıne 
hesabsız is~ betli tecrübell;!rin~ baş

vurmak adetimdir. Bu d~ fa t1:ı ~y

le yaptım. Bu muhterem ihtiv~ı ~ k~
pısının e~iğind beni görımc~ : 

değil siz tağyir ve tahrif ediyorsu
nuz; siz ki icinde yaşadığınız hadise
ler üzerinde biic fLir ve kanaat bir
liği temin edemiyorsunuz; geçmişin 
karanlıkları içinde nasıl birlikte yü
rüyebilirsiniz. Her biriniz ayn bir 
istikamet ve hedef takib ediyor ve 
bu yüzden biribirinden bambaşka 
neticeler elde ediyorsunuz. Vakıala
rı isabetile şerh ve izah edebilecek 
yani "kelimeler altında fikirleri, 
metinler arasında hisleri ve sayısız 
muharrirlerin anlamadan nakil ve 
hikaye eyledikleri hadiselerin hakiki 
amıllerini fark ve temyiz edebilecek 
nafiz zekalar enderdir. Ne kadar 
fatin ve ferasetli olursa olsun bir 
müverrihin siya::;i, dini, mezhebi, 
milli kanaat ve akidelerinin husu -
sile içinde yaşadığı muhitin duygu
larının nüfuz ve tesirlerinden ken -
dıni kurtarabilmesi gayri şahsi bir 
dw·uma girebilmesi çok zordur. Hat 
tii muhaldir. O, çok defa kendi fi -
kirlerini, ihtiraslarını, itikadlarını 
teyid eden vakıaları alır diğerlerini 
ihmal eder. Müverrihin evvelden e
dindiği fikir ve kanaatlerle, tedkiki
ne koyulduğu metinler arasında. ses
siz bir mücadele vukubulur. Bu mü
cadelenin mağliıbu ekseriya metin -
lcrdil'. 

Vekiller Heyeti kararile ellerin -
deki demir stoklarının bir beyanna
me ile bildirilmesi için konulm~ 

olan müddet dün akşam nihayetlen
miştir. Mıntaka Ticaret müdürlüğü
ne bu ana kadar üçyüzü mütecaviz 
tüccar ve stokçu müracaat ederek 
beyannamelerini vermişlerdir. Mın
taka Ticaret Müdürlüğü teşkilatı 

dün akşam geç vakte kadar çahşa- 1 
rak beyannameleri tasnif etmiş ve 
umumi yeklınu hazırlamıştır. 

Beşiktaşın hamam ve 
Iokantalanndan şikayet 

Beşiktaşta oturan karilerimiz
den LUtfi Cihad imzasile aşağı

daki mektubu aldık. Aynen yazı
yoruz: 

İki gündenberi denizlerde şiddetli 
fırtınalar hüküm sürmektedir. Bu 

den tetkik etıne-ğe sevkeylemiştir. 
Bunu .\tlaa.tik aşın diyarlardan ge. 
len Amerikan matbua tının makalele· 
rinden ve bazı mühim del·let adanı .. 
larının nutuklarından aslıyonız. 

- Yıne neye geldin, eledi. Bazı ı 
g~r~. ~.ib ve bilginleriniıı haJ.:knnda
kı hukum 'e kanaatlerim ~·~Ptcler
de okumadın mı? Ben bun.alı: bir 
yalancı, uydurma masallar mecmua
sı imi§im. Böyle bir yalancının tav
siyelerınden, nasihatlarındau, fıkir 
ve kanaatlarından ne fay la ı,ıkar ·;. 
Sizin ikı muhterem mütefekkir ve 
edibinizirı garbli meslektaslarının bu 
söderını naklederken hakkımcla oos o 
teı dikleri kadirşinaslıktan ct ı'avı 
çrJk müteşekkir ve memnuııu11ı. D~
ma okuyan, okudukça ay·l. 1laııan ve 
etraflannı da aydınlatan bı.. i!.i kıy
nıeyli ve değerli Tiirkteu bıri "Dunu ı 
\'e evvelki günü anlıyama.mıs olanlar 
mııtl.aka ye~.i ~eğil sadece birer ha- / 
bersız .. Bugunu yapmış olan kuv- 1 
vetrn yarın değil dün olduğuna süp 
lw e<'hlcmez ... Her hamle geçmişten 
ne katlar kuvvet alırsa geleceğe o 

kadar emniyell atılabilir.,, diyor. 
Dün ve evvelki gün yani geçmiş 
benden başka bir şey dcğıldir. Eğer 
ben bir yalan kumkuması isem ya
nnınızdan hayır ummak beyhude 
olur. Yine o zat pek Jrnklı olarak 
"Tarihini, coğrafyasını, edebiyatını 
ve bir nice şarklı annesini iyice an
lıyarak tat alamıyanlar köklü ve 
iuurlu vatanperver; olamazlar,, hük-
""'·· ... . 

Değiı;;mez ve şaşmaz kanunlann 
hükümlerine tabi bulunan feruıi ha
diselerde geleceği haber vermek 
mümklındür. ~Iesela seyyarelerin şu 
ve bu zamanda semanın hangi nok
talarında bulunacakıarı, güneş ve 
ay tutulmaları daha evvelden tayin 
ve tesbit olunabilir. Fakat tarihte 
bu katiyet yoktur. Tarihi vakıalan 
doğuran sel)ebler o kadar çok ve mü 
tenevvi ve hazan o kadar uzaktırlar 
ki bu sahada astronomide olduğu 
gibi mutlak ve kat'i hükümlere is -
tidlfille11e mesağ yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber, nadi -
ren tekerrür ettikleri için şahsi ve 
münferid hallerde imkansız olan 
geleceğı görmek meselesi (Maşeri -
Collectif) ahvalde nisbeten kolayla
ğı temin eden de istatistik ilmidir. 
.Mesela elli ya,şında bir insanın ne 
zaman öleceği kestirilemez. Fakat 
istatistiğin tertib eylediği ölüm ced
velleri sayesinde bir senede muay -
yen bir muhitte elli yaşında bulu
nanlardan kaç kişinin öleceği daha 
evvelden haber verilebiJir. Bir de 

'-rnnu ver ıyor. 

niSahah 

1400 Kııruo 2100 Kıwut 
ret • 1400 • 
400 • 800 • 

psikolojik ve ekonomik amillerin de-
13.letierile de isabetli tahminler ve 
faraziyeler yürütülebilir. Avrupada
ki diktatörlüklerin zuhurunu, (Ver

say) muahedesinin Almanyayı müd
hiş bir intikam harbine sevkedece -
ğini, Avusturya Macaristan impara
torluğunun parçalanarak küçük kü-

çük devletler kurulmasının, Alman
yanın - bu öevletleri k9layca yut -
roak suretile - fevkalade genişleme
sini ve büyümesini intaç eyliyeceği-
ni ve bunlara be112er daha birçok 

hadiseleri tam bir isabetle keşif ve 
tahmin edenlerin sayısı birden çok 
fazladır. Geçen Cihan Harbi ile bu 
def aki Avrupa harbinin çıkacağını 

senelerce evvel keşü ve ihbar eden
ler de az değildir. 

Şu ciheti de tasrih etmyei faydalı 

buluyorum: Ben si:te hiçbir vakit, 
daimi tekerrürden ibaretim, deme-

dim. Bu sözü söüyliyenlerin de "ay
ni sebebler ayni muhitte, ayni ahval 
ve şerait ıçinde ayni neticele11 doğu-

rurlar,, demek istcdıkleriude şüphe 
yoktur. 

Ben size, eğer kavrıyabilirseniz, 
~u \ eya bu sebebin şu veya bu şart
la1 i m le şöyle bir netice vermi.:j ol
duğunu anlatırım. Ya dığınız za
maı da sebeblerin, ili .lerin 'e için-

sebepten vapur seferlerinde rötarlar 
vukua gelmektedir. Fırtına Karade
nizde kara yelden, Marmarada poy -
raz istikametinden Ege ve Akdeniz
de de cenuptan esmektedir. Fırtına 
sebebile limanda ve Marmarada ba-
zı bazıları olmuştur. 

Cemal reis idaresindeki 23 tonluk 

Hazırlanan rapor bugiin telgrafla 1 
Vekalete bildirilecektir. 

Tayyar yelkenli kayığı Silivri civa
rında Sultan çiftliğinden kum yük-

"Beşiktaştaki hamam ve lokan
talar belediye nizamat ve talima
tına aykırı olarak gayet pis ve 
muhtacı ıslah bir vaziyettedir. 
Bunlardan Çarşı hamamının kub
besi çatlaktır. Buraya yıkanmak 
için girenler dah::ı. ziyade kirlene
rek çıkm:tktaclırlar. Ayni zamanda 
kubbesinin sa.katlığı da. daima ani 
bir tehlike teşkil etmekte ve bu va
ziyet alakadar makaml:ırın gözle
rinden k:ıçmaktaclır. Diğer bir ha- ı 

marn da bakımsız bir haldedir. 

r 
liyerek İstanbula gelirken fırtına 

1 

yi.ızünden dfreği ve arması kırıla -

Birleşik Amerikanın Avrupadaki 
hadiselerle alakasını tetkikten evvel 
mühim bir noktayı tebarüz ettirmek 
lizund,r. Amerikablar, hari!: memle· 
ketlerdeki bir çok hadiseleri daiına 
Monroe kaidesinbı ~r~evelediği bir 
görüş za\'1yesi altından mütalea et .. 
mektıerlirler. Amerikan kıt.'alarııun 
geçea asırlarda Avnıpah müst.e.ınle
ke de\·letlerinin miidahale sh asetle-
rine hedef olmamasını istilıd~f eclen 
bir vaziyet ile ileri slirülen ve ancak 
formöle edildiği de\irde tatbik sa
hası bulabilen btı kaide, büyük har· 
bin son senelerinde, Birleşik Ameri· 
kanın Al'nıpadaki harbt- müdahale
sine mani olamadı. Çünkü asrı ba-

Gazetecilerden 
gizli yapılmak 
• • • 
ıstenen ıç ıma 

bı:amam takımları da pis olup kerih j[ 

ır surette kokmaktadır. Bu kadar 
kesif halkı ol::ın bir muhitin ve be-

rak denize düşmüş ve kayık ta bat
mak tehlikesi geçirmiştir. Tam bu sı- 1 
mda Çanakkaleden gelmekte olan 1 

ltalyan bandıralı Bosforo vapuru 1 

gayet müşkül bir vaziyette bulunan [ 
kayığın imdadına yetişmiş ve kaza
zede denizcileri kurtararak kayığı 

1
r 

da yedeğine aldıktan sonra hareket 

idare meclisi bu karar 
dolayısile özür d'liyor 

Gazetecilerden gizli vuku bulan 
ve yapılan ne~. ·yat üzerine büyük 
dedikodular uyandıran belediye ko -
operatifi heyeti umumiye içtim.Ll 1 
hakkında yeni seçilen kooperatif 
idare heyeti namına salahiyettar bir 
zat gazetemiz muharririne a~ağıda
ki bey;matta bulunrruştur: 

lediyemizin gözü önündeki hamam
larının ter temiz olması icab et
mez mi?. 

Sonra; Beşiktaştaki aş evlerinin 
"lokanta diyemiyorum,, pislikleri 
de tedkike ve süratle ıslaha muh
taçtır. 

Bunlarda öyle müstahdemler 
vardır ki pisliklerinden ve koku
larından yanlarından geçilmiyor. 
Mesela bir börekçi tanıyorum ki: 
Tezgahının üzerinde pislik gözle 
görünüyor. Ve insana istikrah ve
riyor. Tramvay caddesi üzerindeki 
börekçi fırını bir sabah erkenden 
kontrol edilse, hamur yoğurulan 
yerlerine bir bakılsa, işçilerinin 

mülevves üst b:ışları el ve ayakları 
görülmüş olsa insan senelerce bö
rek ve poğça yiyemez. Halkın sıh
hati noktai nazarında~ bu yiyecek 
iç~~k ve yıkanacak yerlerin esas
lı bir temizliğe riayetlerini temin 

"- İstanbul belediyesi memurlar 
koperatifinin 12 nisan 1940 da yap
tığı umumi heyet içtimai münasebe
tile gazetelerde muhtelif neşriyata 

tesadüf edilmiştir. Koperatifimizin 
tarihi teessüsünden şimdiye kadar 
bütün toplantıJannda mutad olduğu 
üzere gazeteci arkadaşlarımız da 
hazır bulunuyorlardı. Bu içtimada 
ise Vekalet komiseri tarafından kon
gre açılmazdan evvel ortaklardan 
gayrisinin bulunmaması ihtar edil -
diğinden gazeteci arkad~1ar da sa· 
lonu terketmişlerdir. İdare meclisi • 
miz kongre açılmazdan evvcl yapı -
lan bu tebliğ ka:şısında müdahaleye 
imkan bulamadığı için cidden müte
essirdir. Binaenaleyh duyduğumuz 
teessü•-ü alenen izhar eder ve gazete
ci arkadaşların senelerdenberi koope 
ratifin inkişafı icin yaptıkları f a.y
dalı neşriyattan dolayı kendilerine 
teşekkürü vecibe biliriz. Kongre mü
nasebetile vaki neşriyata gelince: 

Mevzuu bahsolan rapor bundan 
iki sene evvelki yani 1938 senesi va
ziyetini gösteren bilançonun tetki -
kine aiddir ve bu rapor kongre ta -
rafından 3 kişilik bir heyete tevdi e
dilmiş ve 10 temmuz 1940 da mü • 
zakeresi karar altına alınmıştır ki 
bu müzakere neticesinde alakadarlar 
hakkında icab eden mukarreratın 
ittihaz edileceği tabiidir. Binaena. -
leyh; içtimaın ortaklara hasrı sure
tile gizlenmiş veya örtbas edilmiş 

hiç bir tarafı yoktur. Son bir senelik 
müamelatı muhtevi olan 939 bilan -
çosu ise kongrece kabul ve idare 
meclisi de ibra edilmiştir.,, 

Bu beyanat gdsterıyor ki heyeti 
umumiye içtimalarından gazetecile
rin uzaklaştırılması münhasıran Ti
caret Vekaleti komiserinin şahsi bir 

arzusu neticesi tahaddüs etmiş ko
operatif heyeti umwniyesi ve idare 
heyeti bu karara kat'iyen iştirak et
memiştir. Heyeti umumiyenin hiç de 

cemiyetler knununa muhalif olan 
bu keyfi hareket alaka.darlar ara-

sında tabiidir ki bir teessür uyan -
dırmıştır. j 
~ 

MAHKZJl.ELF.RDZ: 

' ~tmek için muhterem belediyemizle 
mahalli alakadarların nazarı dik
katini çekmenizi rica ederim .. , 

YEN/ SABAH - Lokanta ve 
ashanelerle hamamlarda riayet edil 
mesi 'cab eden temizlik hakkın -
da.ki maddeler belediye nizamatın
da tamamen sarihtir. Halkın sıh
hatile alakalı olan bu gibi mühim 
meseleleı-de gayet titiz ve hassas 
olmak mecburiyetindeyiz. İhmal 

ve alakasızlıkla kabili telif olamı
yacağı muhakkak olan bu işi be
lediyemizin kökünden halletmesini 
haklı bir surette bekliyoruz. • 

Nüfus sayımına hazırlık 
Son baharda yapılacak nüfus sa

yımına hazırlık olmak üzere dün vi
layette Vali Muavini Haluk Nihad 
Pepeyi'nin riyaseti altında bir ~op -
Iantı yapılmıştır. Toplantıya tahriri 
nüfus komisyonu azası ve :ı,azı kay -
makamlar iştirak etmişle:ldir. 

Vali Y alovada tetkikler 
yapt 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfıt
fi Kırdar pazar günü Yalovaya gi • 
derek Yalova kaza kaymakamı da 
yanında olduğu halde Yalovanın ve 
civar nahiyclerin ihtiyaçları hak -
kında tetkikler yapr ıştır. Vali ve 
BcJeJiye reisi Yalo\·\; nın en güzel 
nahiyelerinden biri olan Çınarcığa , 
gitmiş gidiş ve gelişinde güzergah 
üzerindeki köyler<le de tevakkuf e
derek köylerin ihtiyaçlarile alakadar 
olmuştur. 

etmiştir. Yolda fırtına daha ziyade 
1 şiddetlenmiş ve kayığın çıması kopa

rak derhal batmıştır. Yelkenlinin l tayfaları İstanbula getirilmiştir. 1 

Hepsi İnebolulu olan denizciler şun- 1 

lardır: Reis Cemal, İsmail, Salih ve 
reisin 10 yaşındaki çocuğu İbrahim. 

:ıırda. hiçbir memleket biribirinderı 
ayrı yaşıyamadığı gibi, biiyiik kıt'a
lar bile gerek tabii, gerP.k iktisadi ve 
manevi bakımdan bir tesaniid çerçe
vesi içinde bulunmakta.dırlar. Hele 
bu son giinle.rde bu tesaniid çok <la· 
ha. kunetli biJ' malıiyP,t arzetnıekt.e-o 
dir. Bu sebehden Birleşik Amerika, 
istesin, ist.emesin A nu pa hadist>IP. • 
rile yakından alakalı olacak ve kendi 
ideal v~ menfaatlerine, ideal ve men
faatlı-ri tetabuk eden mllh3rilı züm
re ile temasta bulunmak mecburiy04 
tinde kalacaktır. 

Yine fırtına yüzünden evvelki ak
şam Hızır reis idaresindeki motör 

ı Salıpazannda inhisarlar idaresinin 
· 17 tonluk Ahmed kaptan idaresin -

deki 3 numaralı motörüne çarpmış 
ve küpeşte kısmını hasara uğrat
mıştır. 

i
l b Diın.k' tsaedl:ıah kş~pkrüden saat 8.50 de 

are e en ır eti Hayriyenin 59 
numaralı vapuru Üsküdar açıklarına 
geldiği vakit sahildeki güzel man -

1 

zaraların re::ımini çekmek istiyen fo
toğrafçı Mustafa dalgaların tesiriJe 
sallanan vapurdan deniz.e düşmüş ve 
derhal vapur durarak kurtarılmış -
tır. 

llAARıTTXı 

23 nisan bayramı müna .. 
sebetile içtima 

Yarın saat 10 da 23 Nisan bayra
mı münasebetile mekteplerde yapı -
lacak merasimin teferrüatını karar. 
laştırmak üzere Vali Muavini Haluk 
Nihadın riyaseti altında bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıya Maarif 
Mürüdü Tevfik Kut ve bütün kaza 1 
kaymakamları iştirak edeceklerdir. 1 

Diğer tarafdan perşembe günü de 
19 Mayıs spor bayramı programları
nı hazırlamak üzere vilayette bir 
toplantı yapılacaktır. 

lrTIJAD /ŞLılf.J I 

Mıntaka Ticaret Müdür
lüğünde yeni teşkilat 
İstanbul Mıntaka Ticaret Müdür -

lüğü dahili teşkilatı ti<; kıınna ayrıl
mıştır. Dahil ve harijteki ticari faa
liyetin daha iyi bir surette tedvir 
edilmesi için servisler şu suretle ay
rılmıştır: 

Teşkilatlandırma kontrolörlüğü, 
ihracat kontrolörlüğü, ve ticaret la
boratuvarlarile, Hakkı Nezihi, dış 
ticaret işlerile Necmecldin Mete, iç 
ticaret borsalar ve şirketlerle Hay -
reddin Şenözen meşgul olacaktır. 

İsviçre ile Ticaret müza-
kereleri 1e başlandı 

Evvelki gün şehrimize gelmiş o -
lan İsviçre ticaret lıeyetile bugün 

yeni ticaret müzakerelerine başlan • 
mıştır. Müzakereler lstanbul .Merkez: 

Umnmi ma.hiyett~ld bn miimha.za
Ja.r haricinde Birleşik Amerikanın 
na.zarl.ı.rına ~rpan son hareki.tın a• 
kisler;nden biri de Danimarkanın 
Alman himayesine girmesi kevfive· 
tidir. Çünkü Daniınarkaııın ~lu;de 
bulunan İzlanda Ye Groenland da 
Bf>rliııin iddiasına göre Alman hfild
miyeti altına ~i~tir. Heme kadar 
İzlanda kendi muhtariyetini itan et
mişse de Şimali Atlantikt.e mühim 

1 sevkulceyşi ola.o bu yerlerin sakin 
l'e kuvvetten azade Danima.rkaWa .. 
rm elinden çıkarak Almanyanın \'e

ya ~ bir milletin eline g~i, 
Amerikalıları değişik bir vazivet kar· 
ŞL<mad.\ bırakmışhr. Şiiphe8İz. e\·vele• 
mirde Alma.uyanın farzımuhal ola .. 
rak ~alil>i;\'eti takdirinde bu mmta• 
k:"lardau A.merikaya karşı ne gibi 
bn hareket tissü yapabileceği Ame-
rikahla.n endişey~ düşiircl>ıileu. bir 
nokta.dır. 

İşte bu sehehden dola ,dır ki Va· 
Ş~~u hu günlfmk fazlaca meşgul 
~·orunmektt11dil'. Diğ·er taraftan An .. 
gk»sak'!On ırkının gösterdiği tesanüt 
\'e ideal birliği )iizünden garb de • 

mekra..aJeri ziimresile fazla al&kalı 
bulunan Birleşik Amerika, nazi pro
J>aganda.-suun, topra.kJarmda büviik 
bir faali)et sarfettiğiııi ve hf'le 'ce
nubi Amerikada, bilhassa Meksikada 
uğraştığım fal".1:etmektedir. 

Bugiinkti Alman rejim.inin, Ame
rikadaki iktidar me,·ki.ini sars~ak 
\'e demokrasilerin aleyhine bir cere· 
yan uyandırmak keyfiyetlerinin bas· 
lıca gayesi olduğu gizli bir hu.kik;.t 
değildir. Alman propagandası hir ta• 
raftan miittefikler aleyhine bir ce· 
reya.n uyandırmağa ral":ôırken, ken· 

di emellerin~ daha iyi hizmet edebi• 
lecek, infiratfoı bir Jıükfunetin ikti .. 
dar me-çkiinı· gelmesi için çalışmak· 
tadır. Fakat fiili) atta, Alman gay• 

» 

de bulunduğunuz rtl rın mahi -
yetleı ini umdukları ~ 'bı tebarüz et

tirmek ve bu suretle te\ lıd eyliye -
ceklerı netıcelere intikal etmek size 
duşen bir \ azifcdir. Bu işi doğru 

Y 'abı rse iz ke~if ve tahminleri -
nizde i bet edersiniz. Aksi takdirde 
ümid ve hnyal kınkhklaı ına uğra -
manız pek tabii olur. İşte size bu 
sözlerimin doğruluğunu teyid ve 

isbat eden ve yakın m · inizden alı
nan iki acı ve feci mis ı: 

Tavuk hırsızları 
yakalandı 

Bir kaç gün evvel, Fatihde Zey -
nebin sokakda gezen tavuklarını ya
kal yıp torbalarının içine koyan, 
bunlardan birini de bağırdığı için 
boğarak kaçarlarken yakalanan Ha-

Bilhassa son feyezanlar dolayısi
le sular tarafından tamamen götü • 
rülen Çınarcık köprüsünün yeniden 
inşası işini tetkik etmiştir. 

Bozulan yolların tamiri 
Son yağmurlar dolayısile şehir da

hilindeki bir çok yollar bozulmuş • 
tur. Belediye yollunn sür'atle tami
ri için kaza kaymakamlarının naza-

Bankası binasında yapılmakta ve ga. 
yet iyi bir hava içinde cereyan et - ı 
mektedir. 

Yeni kömür nakliye tarifesi 
bugUn başlıyor 

retlerinin alisülfimelleri, BirJe..,ik A· 
ınerikada hala menfi bir tesir u\·an• 
~ırmalc~adır. Poloııyada bulunduğu 
L~aa ı:ıdileıı sah1e \·esikuJar, Dani • 
ıııarka Ye Norveçiıı istilası g:ihi me .. 
se!eler. yeniden, Amerikan ef .lcl.rıu· 
nıumiyesini ııazi rejfnıi aleyhine sev· 
ketmckte devam ediyor. Ve Birle~ik 
Amerikanın demokrasiler I "ud;.k.İ 
tema~ iili.i zay1flama~-:ıp kuvvetlt-ni 4 

yor. Zfra yukarıda da söylediğinıi;f 
veçlıile orta.da mukadderatı menuu 

Enat s •• ı Ya.sa.ti Sact 

~ ) 1 uoı.e k.neı li ·~ ı. ki"• 

1

1030 526~ 5 19~~ 
ı...a. ıtteı rr._ı. Al.p. v_,. ım-ı 

_ı' - ' >7 6 t3 ISô 20 26 3"ii ı 
( DevaM.ı var) l 

tice ve Ayşe adındaki iki kı pti kadın 
tevkif edic~lmışlerdi. Bunların muha- ı 
kemeı:: i dün Sııltanahmed birinci sulh 

ceza mahkemesınde bıtirilmiş, ikisi 
de üçer ay hapse mahkfun edilmiş -
)erdir. 

rı dikkatini celbetmiş ve yol tahsisat 
larının bitmiş alınası ihtimalini na
zarı itibara alarak muhtelif kazala
ra. t.akı:;im olunmak üzere büdceden 
der}·~' •·,.:ı tahsis etmj~tir. 

Koordinasyon heyetinin kararile 
Ankarada .Mtinakcla Vt'k-alcti tara
fıniln - teşkil edilen bir ko~üsyon 

marif etile tesbit edilen kömür nak -
Jiye tarifesinin tatbikine bugünden 
itib::ı.ren başlanmıştır. 150 tondan ı 
büyük gemiler için tatbik edilmck
tı:! olan bu tarife 6 ay müddetle 
nıer'iyette kalacak bilahare tekrar 
kış tarifesi tesbit edilecektir. 

ba hsohn menfaatler, ister n-arb de
molmısi zümresine, i">terse BMe~ik 
Amerika~·a ait olsun, netice hep avııi 
istikameti gösteriyor. Yani İnç;iliz .. 
Fransız \'e Birle_şik Amerika iktisadi 
im paratorlukJarının yerine totaliter 
de,·lf"tler he~emoyasının ikamesi 
mevzu-g bahsoluyor. 

Dr. REŞAD SAGAl'ı 
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ngilizler Norveçe 
asker çıkardılar 

Narviclt e/ui 

( .8mf tamf t 1 tncide) l 
Tebliğm Amirallik ~:e.llarbiye Ne-

areti tuafmdan müpeıeken ~ 
~ obnut, Duaç Jıtamkeüne ..ka
.. erdnwn1111 da iflürak ~ıgmi .... ~. 

....,_, mahafilde kaydedildiğille 
&6l'fı iMi hueket halıkwda bilvük bir 
lrıekımint 1D9heW, f fPılWfi lfmm
..... Mrtedir. 

Norveç -.hllAerbUll, arze mu~ 
kiiıat lotaatm ltiivük bir ft"San" v 
llNıhar"'t göst.ermesin" ieah ettimüf.;.. ... 

ILlzı.ç ON } ASKF..R 
İBRA .ETrİLER 

Londra, 15 (Hususı) - inı;h7 as
~rlerioiıl M\-ec: hlllerinde QD ye
~ 'uk •r ~ ettiği SO,l lenmelde -
ıllr. i..wz erdusu, an iki ,.,ürda~ 
et.eğe mu: aff 

• hMI ~ unun mu-
Wm bir sa!eri -Olarak teıaldd edil 
~. 
~ lUikiuneti. Non eç hali ına 

Mr be, aaname n redı-uk Jngiliz ~ e 
~ ~ knlf'rinin, orv~!t.e ken-
411 llUalannı kullaıınblleeekleıin" bil 
6mlştır. o~ Frank 'f' tnı.iliz 
ll'8HI Norveç paraı;ıle başa ~ gfı(;
~Ur. Dükiımet, ru'!ka. mirttefik 
•lurria:tt kola,llk gw te.nu ını. \'e 
~Uf't ocnkla.ruu Jıa.ber 'erme · 

• ~iye dmiıtir. 
~tik ukerlerinc istenen bü1iin 

ı..a.tua verilmelli lümmu da aynca. 
na'\le. f'dllmi,tlr. 

OBVZÇTE .oY()K SEVİNÇ 

tlitteak ~ N~ çık 
._, büyiik bir YiDı,; n ~ 

)Mlc\a,.....r. ibik llöırük Wr e e
.._ w enlnç "c' a :dir On ~ 1 a

.-...su ~. bile, pnüllü r.aa -
-.tun.~rdir .• 

ALMA~R ORVFŞE 

MAGUJI> 01.ACAK 

.._.Ja.r111 yuıh§ tabiye lriıllan -
IOaları yüzünden None\,1e muthiş 
Wr mağlflbi~ ete tq,r'ft~ acaklan mu -
Mkkak t.elikki edil~dir. ~ 
Abnanler az nillrtarda askfırie bii -
11ik lııir aepheye yayıbmşlardrr. 

...... 'la~ J:..ljyeti 

Almanlardan 
edilclı 

3102 1 "mlıık Jo vapuru, 2593 ton
luk Antere vapuru, 321 tonluk llo
ors d vapuru 4000 tonluk buvıye
ti tes'brt edılm.lyen bır vapur. 

Dıger eıh tten vl dıe'lll göre 
Kattegat umundeki petrol gemısi 
Skagerakta N rveclıler tara.f:ından 

be.tınlmıftır. Bundan başka 1sımlerı 
teeb t -edi emıycn ıkı Alman vapuru 
dar. batJnlmış ve kafıle halınde 

seyreden dört vapura da torpı ısa

bet etıni 544 tonluk Alster va· 
pu zaptedilmı F'riesİand, Nord-
1 ve B rg sun nndekı 

OXU-JlA ....... gem.J "J d Jr lngılı 
. Bu lısteye 

Nru-vı acıkla

a.Jt ı 

Amiral ~her Torpillendi 

f';tokh lm, 15 (A.A. - Dün ak
şamdm beri Skarne mm kasında 
ıd etlı nıuh rebcler cereyan etmck

tedır. Alman M osenin cenubun
dalu mıntak yn Jıt dar cepheyi uzat -
mı rdır. 

1sv~ telgraf a3anmnm muhabiri 
bu bah t ıkıde Eidsvoldun işgal 
edı dığın bı dırmektedir. 

A mıra Sehenn 'torpıllendtği te -
ed r gıbıdır. Fakat zniılının 

na torpıllendıgı malum detifdir. 
}{,;,r, harekatına gebnce Sosyal 

D mokraten ga7Jetemmn muhabiri, 
AJm r. kıt 1tlnnm Komsjoe hudud 
ıstasyonunu işgal :ettik~ sonra tek
rar Haldene çeJnldrk1erini bildimıek
ted r. Almnnhınn bu 'lftmt.kada faa
lıyctte bulunan NOTYeç kıt alarıoın 

ımn ngramsktar. kOtirtltklan 
tahmm edilmekt-edır. 

tokho Tindin~ ~Ultesiailı 
muh binne gorc orv~ n IJIU'k 

Jn k ıhuı gosu-mı t r. 

orveç Ordusu Top1aru M 

HehUnkı 15 CA.A ) - Radyo Nor 
vcc hukf1metının .Norveçte "Bır yer
de toplandıgm .bıldırmektedu. Kral 
ve vel ahd toplantıya ıştıra.k etmi§
lerdir. 

Mıll Mudafaa nazırı bava.müaafa
a.ı ta.blıye, seferberlik ve iaşe va.zi
yetleıi bakkıod ızahat verm.i§tir. 

Bohusposteıı ısmındeki İngiliz 

Vaziyet 
( BtJf taraf ;1 mcide) 

rinde bir at evvel hareket mme
Zerinıt: t ıgc m.ühın n anc • 'VC 

·~ a il de 'korkı tı6 deh set 
iÇSn<lc ~ biı çok 'bitaraf 
deulctlcrin siya,8etleri ıfzeri de 
mucssır ohlUıktır. Non.ıcçto oo.ki 
6lac<ık ~li ve 8tlr'atlı Mr 
ltıgüız - Fronsız mii.da1tıaJc8i ıı: 
emx: •de cüldı bir AJman '8· 

tılmn tehl"ke:nne mana: kalan 
IStx:.ç Cf.:.~Nit oorecegı tabiı lı . 

Norveçtc muttcfikk in a ... in -
kQ. Jtm ketler.im dtğ iki ı.~ -
hfl, ak8i <laha o1.actıkt1 . Sl«ın

d 1'!/(Jdat gckock iyı V6'!/G f o•t.t 
h f><'rfr.r Rusya ve m1hassa 1tal
y<ı sıya.sc.tl.crinc csa suret 
de tc r c<lcctk1.erdir. B 1ıa.61wieyJ 
bir ık gu; K beri mülıkfikle a
k11ı$ttdc . ~ tk neşriyatt:a bu
luna? lfolya.ı radyo ve ga te -
Zerinde b siikW&et görtil.<l.Wjiı 

taJul Ttic btNta hatJTet et'IJUIM.Cl · -
tliır • 

Ruzvaltin .nutku 
GtUril dağ€r m11him 'lwidi8681 

de menim R.t"i.rict,,,umrn Roo • 

••• 
cm 9f'.ltlcrin ~tı f'I' 

auret'l~; 'hiü&ta ~"""'k 'kıa'btld.ir: 
.Diitıyotıın hm mı 'iter tamfttıda 

N<Yro6Ç \>O JAımmarkmıttt isttlôıtH 

büttetı ~ ~ ~ 

~m" aley'lıine ~rıWMiş 
koricu ıt7E! dehşet içinde 7r.aimı bi
taraf oc1 ~il.er bitoNf 1calma1da 
harp a.jefüıden ~ulmmya<.ıak -
Jmwtt tlftiklal ~ Mim~~ 
hırtarmnı~ doJaa 9' 
...-M§lardw. 

N<>nıeç "'6hilleflitldefei dmeN ~ 

ma~ tÇVı Mı-yati bir ~.wıe o -

- demiri" değil ~· ....atldıd 
1'm'bin ~ı M ~ 
ed.(,Mtw. 
Nonıe.ç .scıhDeriMde ....- bir 

Alman n.ağ1fl~i A,_.,., 1111•11 

tiohıtlt..uie derin flkt8'ıer' JGP ntik'· 
cepri de ıanutnw.MtWlk ~. 
Sey~k ~ ki Aı...t -
yonm~~.-
tian gitttlrıçe ~. ıs.: 
Jıuftdi~ '*idi -WwMııri,,ıet 
80n d08tlon., _...,. .ut Wl&auct 

J~ da ~ -..ı-•tı.tt 
Şl'~jiM li;\Mr-We 
bMlfJ ıMüt ıt I 111HJiiııli1 • 

1 •• a, 15 {.A.A.) - Hava. .oeaa
.._. U aimn tarihlı akşam A.eb -
Jiıli: 

gazetesi dun saa 14 de Mooaeöe bır ı-~=~~~=~ ........ ---~-_,_~ 

8- yVmj dört :aaat. zarfında 1n -
liiiz: .ı.... ltu.-vetleri .şimal denizın 
4'e Ol'Vl)Ç ahillertndc .faali&'et • 
~ AieY9lll .etmektedirler. 

13 ~ fecır val ti Sta.vange.r 
hıı.a MeJdaııı, ali;akta.ıı uçan 1ay • 
'JllNıieıtiaıs tarafwiaıı t"eniden Gc.wn· 
iaaııGnnan «lilmitür. 
H.ngarıar ve meydanda bulnnan 

Di çek tayyw.eier ~ bc.ımbalarla 
~ ~r Alman ha: d f, 
~mukabele etm· iae de Jngı· 
~ tayyareleri yol :ırın d vam 
l'1ık ilaWjorda tekrar taanuz etm:i 
ıet- V& körft d bulunan d niz tayy -
~ mitTal~ ·z a~ i altına alını -
laı-dır. Burada bulunan düşman mıt-
~ mewkıi ~turulmuştur. 

hl?' Altnan Gemisi Daha iatihar Etti 

Lontı a 15 (A. A..) - Skagerak 
'lınrıın e 4'044 tonluk bir Alman pet
~l vapuru bir lngtliz lm.ıvazonınun 
d r enuinı dinJememış ve kemii kerı 

nu ba'bnnışbr. 
'Bir Norveç d troyennin taıunı -

:an ugnyan kaıne ismınac 6724 
k n u bir Alman .apunı 4ia kendi 
tndını bat&nnı~r. 

.\~ 'Ha ~...,.., Gemiler 

it" 'Londra 15 (A.A. K ,, he
liın torı>ın dıgı evvelce b ı 1.m ~ -
~ .A.hnanını da bunu ıtıraf ctmı 
~ dir. "lugılizlcr taıafından batırı
ı>.-~an naklıye, .iafe ~e <:epbanv 
-·m.erı eunlardır: 

'eflllo INDjwJekj petrol geuuai. 

3811 tonluk 'P.cı8ıdomia petro ·~ 
~ 2Sa3 lonlı.ık. ~ Leoııbaid 
... 2309 .tonlU 1'1-eta ~ 

L.&müuk Rıo de Janeiro vapuru, 

muharebe ccreymı ettigını yazmak -
tadır. Nonc Uler ne at etmışler ve 
kop yu berhava etmek vıuffeıriyle 
gene ti k.isı b rakmışlardır. 

A ar Korns.)OOye ~dilderi 

zamı n hudua ıstasyonunda bir çok 
Norve<:lı mültecıler götii!iilmiişt:Ur. 

A1manl bılahare Öst:Voldd ta -
ha ud -eden 'Norve kıt alannın ta
nızun&m korkarak Komsjeeden 

Ha dene f1e.k lmıııı erdir. 

.İki ~e ıielDİıÜ. Dalla Jlabnliı 
Londra, 15 (A.A.) - tngili talı

telbahw.noın 4kı Alman nakliye 'a 
punın .daha babrdıkları .A.mırallik 
mu tarafından nesmen bildin} -
m edu. BUDd.Rn başka bir duşma.n 
:aald kaf ılesıne ~erakta taar
ru· cd lmı ve • tılan torpi1lerdeıı 

dördu hedefe ısa.uet etmiştir. 

Dı r ıhetten dun '.Sergende 1n -
gıh donann:ıullia meDlilllp 15 tay -
yare !Uman nakliye vapudanaa ve 
ıayva ruerine taarnız e~niir. 

lleOOf bazı ıaabetler .bt'dedilmi§ -
'tir .:B arada Jman ~e ıva
poru lıa.t:mlınış ve ınitralyöz aWJi 

-8.ltıo Jillnan bir .Alma tana.ı:em 

d alevler ~ dtWm~ Bu Un· 
glliz ta ~i ussun dönmsmitbr. 

~e Awken- FuliyM 

Parı , l5 A A - Askeri mah-
feller beyan edıldıgıne göre Nor -
Ye<:te on 24 saat 'Zal"flnda cereyan 

.ed l arekat bir gün ewelV mahi
yetini muba.fa.za etn.ektedır. Yeni 

4e111kulcey11 yolları ele geçirmek Çıt. 
ikı taraf arasınd. mubarebcle ya -
pılmcld.adır Almanlar OsJocUı.n l :em. 

lekatin Mila ~ muvaiiala y.ollan 
U&Unlug~ mümkun oldug k*r 
çok iler~G ktadlı Bun -

dan m&ksed 'Norveçin aefaberliğıni 
pçlıeit:iımıek ve Nonıec;in garb ti -
.mularmda. karaya çakan diğer Al -
:man müfı:eaeierile ieneee geçmem -
tir. 
Nor~ler ise köprüler, yollana 

telikı ooktalan ve göl tizerindKi ge
,çidler gıöi muhtemel nüfuz noırtaıa
nnı mildafaa etmektedirler. Bu su -
retle qeferberlik 'SÜr atle 1irmal edil
mektedır. Norveç hava kunıetlerile 
donanmasının bakıyesi Uiipıana ta
aıTUZ ctmege ba lamıştır. Daha ş.mı
diden Non eç pilotlan üç Alman tay 
>'aresı d~unnüşlerdir. Drang ismin 
dekı Norveç destroyeti de bir Al -
man \ a.punınu tevkif etmiştir. Fa
kat bu vapur 'Norveçin garb sahilin 
de kendim batırmıştır. 

8t&'v:mger Jtava ;ıneyMıunın .İngi
liz tayyareleri tarafından üçüncti 
defa laombardmıan edilmesi keyfiye
tinin ehemmiyeti tabaröz ettirilmek 
t.eclir. Bu Ül"i.ıncü taarruzdan sonra 
Nonıeçin .en mühim hava meydanla
nnda.n biri olan ta.v.anger m ~ d -
nmın .Almanlann l#lllC yaramı.•· 

kuvvetk tahmin edılmektedır. 

Alnwe •'iJetı"DUB Jl~t Kabiliyeti 
Main oln~· ştur 
(A-.A.) .Müt.eaddid dip 

1,,..~'°'·ıli b r kısun ,Alınan fi
b edilmiı olduğunu te
(teclır Son hlı.disclerin 

v~ t Alın n) P. aleyhine çevinn -
si ıuatbuatta akisler uyand rıyor. 

Bale'de çıkan National 7.eitung 
diy•r ki: Alman ~hriyesmin zayiatı 
esaslı bir ehemmiyeti haizdir. Al -
man filosunun harHet ı.lıftiyeti 

mahvolaıU§ dd!ll!iltlr. 
1 'Na'cbriellt.en de, BOi! .biıti

.aelerm ~~..A.lmanyalUJl 9Dll de-

SABAH 
E2!U1 

italyanın tehdidi AWllpaJ18 xidm me
murların hhınetfileri it alyamn haklan Fransiflm fnqıer· .AMlıra 15 <Amusi Muhabiri
•ritden) - &ıradan Avrupa.ya 
gldeoelr -..ıurlaria gcleceildenn 
JMh••"feti ıfııttMzem edal "Vazi 
:Weri ititmüe yank •• ç&iı§ -
bracülan bizmetgHerin ıemln 

kimseler olmam ,içm bunların 
memlMetiıen --.ıllDlş kimseler o -
muı hllriımetçe kararlaşt.Jnlmış
tır. 

siyaseti tara ı çlğnenmektmlir1 
Romıı 15 (A.A ) - Giornale d'İt&

lıa gaze~ a ı hazır vazıyet Ak -
denızın ı kbaldekı ımkanlan hak
kmd n hır ettltte, bu mese
ley esasından aydınlatmanın zamanı 
gelcligım yazı) or ve aiyor .ki: 

Fransa, Korsıkanın yani halis 1 -
t.alyan aD anesı ta yan :ı.iredanın 
ı g, ıle aı:ıkcrl ve sıyasi hegemonya 
mak dJ gutmektedır. 
Fnmsaıun geni§)emesi baı.iade 

hiç hır tabıi ihtiyaca tekabül etmi
yen Tunusun l§gali, bu aebeb.le, ae -
n erdenberi ı ı memleketin araauıı 
çmış v~her iki memleket arasında, 

halledilmiyen moıseJderden bbi ~ • 
muştur. 

Franll&nUl ltalyaya karşı tatlW-: 
ettiğı ıyaaet, A vrupad ve A1de -
nizde hcgeınonya-muhft.fwmna 'Ma-

tuf hır plana gör-e devam ~ • 

dir. Fransa daima 1~ ~t 
ve sıyası ve mılli menafiı aleyhine 

.baıffet ediyor. ~nıru ıhtilifta 

taJ1anın ~k •e tabii hakkı 7nm -
8fUlm e.mperiyal ve askeri eayaeeti ile 
çiğnemnektedır. Prammlm ..üdmiz.. 
deki vazıyetı ha.vatı ve mUJı cieğil 

!fllllperiya b r menfaat ieabldır. 

Roozveltin 
utku 

(Baş tamfı 1 ttd" e) 
adalet ve Ufet de..iresmde aenetıne
ğe azmetmiş bulunuyoruz. 

... ·-·· .. 
.J3lzlerı bu ..ıf kurre aakimeri, ye

n bır beynebni1el rmam aramak ıh
tiyaeınd değil z. Zir em Dı? .. mı 

bulduk ve mısu 1ıaykınşlarla şıd
d ti harele t yaparak deği . 

Jaımn sini yükseltiyor Biz milletler amedeıı bükurnet -
le ır etmeden gunah ıDti&?l n, 
k rdult rı yuvalardan :zıor c ıp 
çıkarrnwk. Irk ustünliıgü nev ın -
den m asız dok ıca «m -Holani.a harb sürüklendiği tci.kdiF

de Uz.akşaTktaki müatemlekeler 
ne olacak? 

dik. Amerik meırdek t e 
n.ızam, km ve tedhiş t<' s 

.am· degıldır B nizam huıımum-
' ıb · insanların nıhayftli7 ve 

fuJi eseridır. Bugun h~bir lıay:ıle 
k ılamayız. Bıl yoruz k' eek dun-

Tok 15 A.A.) - Holandanın 

harbe sUriiklenm ıhtimalı ltarşı -
aın a Felemenk HındüPamom akı -
beti, .Japony ~ı so derece meşgul 

etmektedır. Gazeteeıler, Japon ha -
rıcıye namrı Aritaya »u hususta su
al sormullardır. Naar, "ŞB.l"kdakı bu 
Holuda. topraklarını mukaddera -
t11ıı .Japonya hükumetinin hiç bir 
A vrupal deWet. elme bln.1mıı.yaca. -
jııu llÖylemi§tir. 

.AT'ita, WJiha.re, Hab·fa ~nı 
d et edeftk Nncbılile üç ~ sa
at gorupıuş w Japonyamn nokt.ai 

:rece a).eyhine ~ğini kayMtmek 
tedir. 

eh Mv .N~ Knlmı Bomba.r

ıt..a Dmek istedüer 
Londra, 15 (A.A.) - Noneç hti

kimeti, Jııgü8e hiiömetine ıAl -
...... :tayyanılerille ~ knhllB 
hMau• etıı ahri ,IÇiD wir wri1mUJ ol 

·~ --eldrelr -~, 
:zira Alman tayy~ Norveç 
1ıiiküm«anıun gitınii olduğu Witiin 

yerJeri aırüürini müteeltib aombar· 
da:at.ıı- et.mit oldukla.rmı büdirmiı -
tir. AlıM• tayya.releriaia J:au Aret· 
le haı~~e eebep, Norveç 
lmnhmc o.ıcMki .Alman Sefiri ile 
ıiM'"" ımüzakenieme ~ 
imtiDa etacshiir. 

,_ M •in" 
IWis, '15 (A..A.,) __..~ elia

-.....m Lebnm tarat.-1 "IMneç 
krala :He.ı.eaa fll wj g·· ir\l -
Miltir: 
~ A__,_ut llMtöıı .-il -
~ ~ itirMlılıınnı ..eel -
~ Dir taal'nımaa ~r. 
Asil ..,,..JMeüniadn bir 1ıek hamlıe 

iie müılteYliye. kar.31 duna&mıı te -
•in Men iNPk ıeeareti.nİıllİ llende 
ı.iaırtığı dlııı*üMl ile geıa ilendi ... -
muıaa, ~- •li1.ıı wa ıDiMeti :na -
w ıaempaü :ve iakdir ·h · ıd :imi 
ifade enek isterim. 'Nan.aç &an .. 
--.om :müttefilderile. tem-Me,.ınu -
:tabik m.r.k, biiııüin aa"1enlawe e
lilMhıkı 1ılitün vwtaria JN•eeffePea 
tam w ma..ir bir SUftl&te hakkı ıve 
lııiiiii~;Mğlı olan Urt.ikWi ttwia 
.aeceğinden emin olabilir.,, 

lngiliz kralı da ayni mıdd~ bir 
tıelgraf g~. 

8"1eg*e llaills ı r 

Stokhoim, 15 (A.A.) - Son ah
nan haberlere gôre, Almanlar ,....Nor
?eÇte <{'Qllubu şarki cephesinde bü
yük mu.va!fakiyetler elde etmekte -
dirier. Almanlar, bınlerce Norv~yi 

ordunun lu&mı küllisinden ayırmW& 
mu' affnk olmuşlardır. Anla.şıldığma 
gol"(', Alman tabıyesı ~ımnlde bir ge-

dık açmayı 'e Nor\'eçlileri dağlık a
raz ye çekilmeğe mecbur bırakmayı 
l tihdaı eylemektedir. Koııgsvin~

de vaziyet nazik teıikki eatliyor. 
Sosyal Demokr.._ g8'eteei, bu QUA 

takada, harelEtt Japeıı Ahnan aake-. 
rilliR ea; u 'le ~Ulmain etme&., 
te ve ,..... Net NÇ int1ım'ı tarafm-
daıı pteri&ı ........... Jll'rk:Mııe, 
.ete 1 • ın .... - ,... . .., ... 

.aazannı imh etrn;.,t:ir. yada ooreyan eden her şeym, yena 
duny run aulhiı ve ııefahı a.ennde 

Japon Tim tesi diyor kı: buyuk bir teeiri vardır Bundaıı do-
~ enenk Hindiahtnının ktiçtik bır layıdır ki, her ıhtimal bntı «oy • 
A"H~palı devlet tarafında.rı ıdare e- ma.k · re tedbirler aldık kab eder-
dilmeaı helJkadır. Japon noktai na - 6 kuvvete- 1nı'P.W!tJe .mukabele ede 
l!arlar üwinde mnnakaşa ~apabi- -
-t~ı. ceı,riz , 
-- kadretlı Dir devtetin hikimiye- I =:==:;;-;:===~~==:::::s::::sa::i& 
ti altında buJunmam büsbütün baı. -
kadır. Bıt&raf .memJeketler:in Uzak 
-..rkG&kı topraklannın .lltatü8iiınde 

yapdacak her hangi df'ğişiklik, .Ja
pon.yanın muvafakatile ve onun ar
SU8Wl gore mn•kere edilmek ıkti
,za eder. 

dhtiaali ~ Mlyııwblğuau eöy 
Jemekt.adir. 

Bununla beraber, askeri mahfiller 
Alman1ann tabiye almaları .hali 
m.Ustesna olmak uere bu aıuvSffa
.kiyetlerin büyllr lir elwDıniyet ar
zetmediği mütaleasmdaduiar. .Al -
~ .elleriDGe ._nan ağır top 
Jar ve diğer llihıhlar tv;yare .ile ll&k
ledilemiyecek ıteYB' ~ bildiril
mektedir. 

lki Alman tayyaresı dün petrol 
iıkdanındaıı dolayı 1$;vet,-ie karaya 
inıncğe mecbur olaıuşlardır. Bu da 
IÖBf,eriyor .ki, .Alma.nl&rı NorYeçte 
şimdide.ı peQol ~uğu çekmek
tedirler. 

Kiiiıllılg Dttf ıtl i.W .W 
Loadra, 16 (A.A.) - A1mM1ar ta 

..nıfUMltııt ilontıd-edüen Ol!l1o radyosu 
Qvidb-c lıiL~ iltifa ettiğini 
bu gıeee haber W!i Dıiştir. 

8piW OM> JWediye Meelili Reiai 
O.ı :iat ı• ı ılfin riyaeetj altında te§kH 

edilen hueusi bir k.omiteniD, Alman
lar tarafmduı i§gal ediJeo 'Norveç -
teki mıntakalan idare edeceğini Mi
ve 'et.Jnelrtıedjr. 

lld·nc'wm .AIUb9ti 

• ,,,.. isı:m, J.6 t.A..A.) -~ter 
ajaMI Wlıdqm-: 

Beiiia .sipıd:mUaftlillıde, bitaraf

lıar -~ t1111dı&wnler gitgide 
._ -O"ı l'i ~t alm.akiadır. 

• r l!ilrı mtarilf guete maha -

tıiwteri, nıtlttefıklerde, bit.anülara 
llal'fl en malr birtecaris fikri rn&v-

cud ise, nuilerın müttefiklerden da

.ha ""-' daVJ'WCaldarını ~
tMdirier. 

Zelzeleyi tetkike 
Giden heyet 
Am8$Jada 

Amasya, 15 (A.A.) - Dün ak • 
şam Samsun tremle Rehnmuıe gel • 
miş olan prof ~ lbrahım Akyol, 
-profnör Er.vard, ckıirtDıt :Oıldi Eı en, 
mühendis Ferıd \:e .Enl'erden'llllÜte -
~ıl huausi heyet bugun riayet 
makamında :-. al 'Talit ön.,..., icalt 
eden malumatı alamk zebıfele manta
kwnda. tetkiklerde iıuhmmaya baş
Jamı lardır. 

Edirnade yağmutlar 
Edime, =:15 (A.A.) - Bu sabah 

süratle yükselen ve saat "le ya kadar 
,.Ukseldilrtıen 41f1111"8' danm eeh11 su
lan bu dıefa Boaıa -kö;Jm•delu'l'!u be.ıı
dınin fılli metrelik bir ktRmuıı da 
yıkımştır. Vah, ~ reJRJ ve 
emni~ müdürü su bukınma '1lgTl. 

yan mallalleri dolfli8J'llk IBhıta•:a a
llBan tedbtıieri ve ..-yeti p.deD 
geçirmektedir. 

-·-
Amaıy.ada ıelzele ıOldu 

.Amaaya, J5 <A.A.) - Diqı sa:ıt 
14.!0~a :ve ee.baaa ~ .200 ~ ıki 
dcf a şiddeteli yer sanmıtl)an -.ı113-
t.ur. 

..Hasar :yoktur. 

.Kal!ehiaarıta Jla~u 
Ş . .Karahiar, 15 (A.A.) -'.Dün 

l.9140 de .orta ıtiddetli ı.iT. ~ sııı
Usı ..amıştur. 

( 80. flO) Jjca 
Milli piyaopmın 1 JDCı c,1ekİti§ IJi

letlcri sabllğa. l!lk:mDışbr. Bilt Ue
zimzi bu giiNkın almız. "' Iı
.ra.yı kusnacak olan ııHet ee.lki ya
nna kadar satJlmıı. olur. 

9· ti'a, Alman ~ mahf"llleri, ı---------------
w ~ W**baıatJ :.Biıyük Britaıı -
y-. finnda ile ~yı velB\ı -
kanlaA. taarruz İçin bir pJin haaır

ladığı fikrini gitgide daN. fama tel
kine çalııpı:a&)rtfdu'. 

Amstamamda §&kan Bet Yolk ga
.aet.e&i, bµgiinkü bir yaz111ında diyor 
ki piimilih tbulıman. lloluda. l>ita
raflıjını ıukı &UNtte muhafaza et -
mıelct.edi r. 

'HmD'llkllln 

- K~a 

buluı an hıUer 9- rusa.n
danbcı D •• nı :ırka.ya yığılan Al -
man kuvve c:rının yakında 1sveçe 
taarruz edecekleriDden emindirier, 
llmH..U.. ke•nt l8ıı ılin .aidQetle aıa
ll:a• mat ıi ıı· • ztr•dıdir . 

~~~--~ri 
l.Aıadra, 15 (A.A.) -' il»a Ne • 

J&Nti, İç@iliz ha.va ordusu ta 

Almaa Aekerleri ~YO! 

Stokholm, 15 4A..A.) - Ai:teııb, ... 
det gmetıcai, ~ ~ı.Alı .. -
JWll -~ !reıat"irnoı lY~ JWrmva 
merkesindeki aüaieek=rurts ~ .. 
lim ıu ti "

1 ~.~uuta
zn adil. ...._ d ı ı ın 'flllra • 
dWlan, ._..._,,..._..rııı,pniı"ilııı'..t-t 
Mtındandır, 



Sayfa: 4 

ingiliz na s ı 
takip· ettiği tabiye 

Norveç sahillerinde cereyan eden 
deniz harbi~in bilmediğimiz tarafları 

• 

,,. 
JtlmunytJmn e11 kıwvetli Ge)! kr1'oa.ı:6f"U DeutchlaHll 

Almanların Norveçe yaptıklan a- r 
kın karşısında İngiliz mukabelesinın 

yıldırım ~ratile tecelli etmemetiine 
yıldırım süratile tecelli etmesin~ 

şaşanlar oldu, hatta: 

YAZAN : 

A. c~malrddin 
- Madem.ki İngilizler denizlere 

bakim bulunuyorlaı·; ti. Narvik'e 
kadaı· Norv~ kıyılarına sokulan Al- 1 
man barb ve nakliye gemilerini İn
giliz donanması neden derhal yaka
layıp icab eden dersi veremedi'! .. 
diyenler de oldu. 

llk bakujta hakh gibi görünen bu 
muhakeme, harbe sa.lıne teskıl e(teıı 
denizin Norveç ve Şimal denizleı·i 

olduğu gözönünde bulundurulunca: 
zayıflar ve bu deniz cengi serisinde 
İngiliz bahriyesinin takib ettiği ta
biyenin isabeti kendiliğinden te?.a· 
hür eder. I 

Evvela şuı-asını daima gözönimdt! 
bulundurmak icab eder ki Şimal de- 1 
nizi biiy ük deniz kuvvetlerinin i~te
dikleri gibi, diledikleri sekide haı -
kii.t icra.sına hiç de müsaid bir de • 
niz değildir. 

Şimal denizi senenin on iki ayının 
sekizinde mürekkeb gibi kam bil' 
semanın aksini taşıyan gazub ve 
mevtai bir su parcasıdır. Bu deni7.e 
dökülen Moz, Esko nehirlerinin ça
murları ve Ems, Jadc, ·weacr ve ffl.. 
bc'nin kollan Şimal denizin sular mı 
bulandmr ve bu denizin yaz mevsi
m ine mahsus olan züıurüd gibi ye
şil ve .berrak sularını sanki şimale 1 
doğruı· sürer, götürür. 

-25- 1 
Artık hesaplı bir harck it ile, 

eski bekar hayatına almıştı. Sabah
ları, Veysi evden çıkıp otomobille, 
hazan da ocaktaki atlerle ve arka -
daslarilc gezintilere çıkıoyr, öğle -
den sonraları da, hava gü1.el olduğu 
takdirde açık havada geziyor veya 
spor yapıoı', yağmurlu günlerde de 
klUbe gidip saatlerce orada kahyor
dtı. 

Perihan, kocasının mütemadiyen 
kendisinden uzakta kalmasından te
CS6Ür duymuyor değil idi, fakat bu
nu hiç belli etmiyor, Veysi konağa 
gelince ona tebes.süm etmekten ge
ri kalmıyordu. 

Genç kadın geç. kalkıyordu ve öğle 
ye kadar ancak tuvaletini ve odası
nın ufıık tefek teferrliatını dü~elt -
melde vakit g~iriyordu. 

En ziyade canının sıkıldığı znman 

Saraçoğlu 
Şıma.L denir.inin seması daha siöli 

ve kapanık, hava.~u kuvvetli ve bu· 
lttnık, dalgaları gaz•.b ve karışıktır. 
Denılebilir ki İngiltere ve Alma.nya.
daki bütün fabrikalar ne kadar ku-
romları ve hderi varsa sanki 
deni7.e üflemcktedirler. 

bu 

Sonra şimal denizi gemicilik bakı
mından sığlıkları, tuzakları en bol 
bir denizdir: D1wr'dan Humber'e, 
G-rirıe'den Te~l'e kadar sayısız 

sığlık kumsallar, tahtelbahir tepeler 
bülün sa.hil boyunca imtidad edip 
dururlar ve bunlann sahilden hazan 
yim1i otu~ mile kadar :#'ayıluıklaıı 
da vakidir. 

Bu havalide seyrili>eft-r hemen he 
men muayyen yollara inhisar eder 
ve bu detin sulu yolları da gösteren 
biribirinden muayyen mesafelerde 
demirli fener dubalarıdır. 

Harb zamanında değil, eyyamı a
diyede hile bu havalide seyreden 
blıyük··e bir geminin kaptanı, bir 
kumsallığa oturmak veyahud tahtel
bahir bir kayahğ::ı bindirmek U.te -
miyorsa fener dubalarını görebilmek 
için havanın açık gitmesi için Al
laha yalvarmaktan b~ka çaresi 
yoktur. 

akşam iistü idi. Veysi, yemeğe gel
miyordu. Zira yavaş yavaş kocası 
yemekte klüpte kalacağını telefonla. 
ha~r vcı meğe ba§lamıştı. 

Bunun üzerine, her şeyi güze ala
rak kocasile birlikte çıkmağa karar 
verdi. Fakat bu da bir netice ver -
medi.Kocasığ kendisini birkaç ki§iye 
tanıt.ınıstı. Bundan ötesi Perihana 
aitti! Konuşacağı kimseleri intihnp 
elmek ona aid bir şeydi. 

Halbuki Perihan sıkılgan tabiat -
te olduğu i<;in evde yalnız başına kal 
mağı tercih ediyordu. 

Genç kadın artık gittjl..ı;P., bfr an 
için İ<'ine dalmak istediği bu nıutıit
len tamamile eliııi çekıyor ve gece
leri, kitap okuyarak, geç gelen ko -
casını bcklemcği terdh e(f1;1.prdu. . 

Ve İAle bu amhk ine v~ na;.İk 
tııbiati 'yeniden bir tecrübe gcÇirdi. 

\'eys i, b;;ıh f>lurkcn gclJ 'ği za -

Bu korkÜnç ve muhataralı havali 
geçildikten sonra kapfun rahat bir 
nefes mi a.lır""Zannediyorswıuz? Ne 
geMr ... Çünkü o tehlikeler atlatıl -
dıktun sonra su ile beı'!lber, -sisle 
örtülü ve bütün inıtidadınca sığlık 

kumsalelar ve kayalıklarl:ı dolu Al
manya ve Danimarlta :sahilleri baş -
lar. Tabia.tin sanki en ımahir deniz· 
cileri imtihan etmek istiyormuş gibi 
kurduğu bu tuzakb.m sayısız akın
tıları, bırdenbire çöküveren kesif sili 
tabakalarını, İngiliz, Alman, İsveç. 
Norveç, Danimarka bahriyderi ta -
rafından, her devletin tabiyevi va -
ziyeti na:.carı dik.kate aluıarak, vü -
cude getirilmiş olan mayn tarlala -
nnı da ileô.ve edecek olursanız şi -
ma.l denizinin neden dolayı öteki de-

nizlere benzemedığuu anlamış, tabi
atle insanların elbirliği ederek sa -
yısıt tuzaklarile korkulu bir hal al
mış bu sularda heı· hangi bir deniz 
kuvvetinin ezici faikiyetine rağmen, 
düşmana hak ettiği daı-beyi neden 
dolayı şimşek süratile indiremedi -
ğinı takdir etmiş olursunuz. 

Bundan başka şimal d-!nizmin mev 
sim fırt:ınalan da müUıiştir. ~orvec
ten kopup gelen yıldız - doğu riiz
garlaı-ile lzlanda ve Feroe adnların-
dan esen meltemler cıdden korkunç
tur. Atlas Okyanusunun müthi!i tela
tumlnrının son ölii denizleri şımal 

merkezini daima coştul'ur. Sonra 
Akdenizde ve Karadenizde yani her 
dar denizde olduğu gibi şimal deni-

maıılar hazan garip bir ta -
vır gösteriyor, umumiyetle ne-

şeli duruyordu. Fakat bu ne-
~ öyle tuhaf \'C garip idi 

ki genç kadının tecrübesizliği bun -
dan ürküyordu. Veysi, genç karıı:;ı -
na kar2ı hazan ha.dinden fazla bir 
muhabbet gösteriyor, hazan da, kal
bini yarahyacak kadar şiddetli ve 

bazı keı·eler de kaba muamelelerde 
bulunuyord. 
Kocası kesik cür1.lelerle konuşu

yor, becef'iksiz hareketler yapıyor. 

sanki icrniti bır adanıın hal ve tavrı
nı göstcriyonkı. 

Bir gece Perihan dayıuıamıyarak 
smuu: 

16 Nt.'iAN 19ıl 

SALI: 16/4/ 9-lO te • 
1 

12,3f) Progrnm ve memleket saat ay&rı. 
12,35 AJaus ve nıeteorolo11 habecl~ri 

12.50 Mu:r.ık.. Çalanlar. Cevdet Kozan. 
ftıışcn Kam, R~ad fa·eı·, Vecıhl.'. 0Kuyan-

Almanya bu nlemleket Üzerinde ele 
hır: Muzaffer tıkar, Sanye Tokay. • d •ı •k l • • • •• J. .. 

l~,3ıl-14,00 Muzık : Kıırı~ık hatif mu- ışrm f f oya ama sıvasetını guuuyor 
zık (Pi.) ~ 

18,00 Progr un ve nıcmleket sıfat ayan 1 
18,05 Muz.tk: B~bus~y - Kuartet (Pl.) 
18,40 Korıusnıa (Çıitr;iııiıı saatı) 

18, 1$ Seı·bt:ısl saat. 
19, lO M.emle!-:et :ı>.ıal :ı7au, ajans ve \ı 

meteoroloJt haoorlerı. ~ 
l!J.30 :\tuzik: Turk muı;ikı,.i ve Yahya L 

Kemal, tnı,ad: Neçın~ttın Halil, Mu.siki: ~ 
Koı·o. ve kiıme saz heyeti. tdare eden: ~ 
Mesut Cemil. 

20,l5 K•>nuşma (ıktiı;at ve hulr.uk ı;a- t
i 

ıtlı). 

20, si) "Muı:ık: F .ısıl heyl!'tı. ı 

2ı,15 Muzik: Kuçu.k orkestnı. (Şef: Ne-
1 
I, 

cip A~kın). 

22,15 M~mleket s ıat ııyarı, aJans ha -
berlı:n, ziı at, e3h.ım - tahvılat, kambi
yo - nukut boı-sası ( fıyat). 

2:.! 35 :vluzik· Ravel - So1,ı-;[" için piya-
no konseı lo tı (Pi.) 

Z2,a0 Mv.zık· Cıı.zband (Pl.) 
23,25-:.!J 30 Y.ıı-ınkı pı·orı:rııın ve kapanış 

1 Gazeteci olmak 
l isteyen bir gene 
Ar1yoruz 

lyi tahsilli, tngili?.ce veya Fran
sızcaya bihakkın viı.kıf, gece mesai
sine mukteJir ve gazeteciliğe heves
li bir gence ihtiytı.ç vardır. 

İsteklilerin aşağıdaki suallerin 
cevaplannı, bir mektupla (Yeni Sa· 
bah) tahrir heyeti şefliğine bildir .. 
meleri lazımdır. 

ı - 'J.'ahsil det~~miz, Jıangi uı~k
tepden, hangi senede mez\l.u oldu -
nuz? 

2 - Hangi dili biliyorsunuz; Ne
rede öğrenctıniz? 

3 - Bildiğinir. lisandan yapılmış 
takriben 200 kelimelik t"l yazı.sile 
yazılmış bir tercümeyi aslile birlik
te mektubunuT.a leff ed.iniz. 

4 - Halen ne işle nıeşgul.,;ünür.; 
askerlik vaziyetiniz nedir! 

:µOT: Talibin bilhas8a gece ,çalı
şac:ığına göı·e başka bir vazife sahi
bi olmaması ve talebe bulunmaması ~ 
icap etmektedir. 1 

zinde '.\likfıneti göz açıp kapayın -
caya kadar korkunç bir fırtına taki~ 
edebiliı'. Bakarsınız ki dcn}z ~arşaf 
kııdar düvfüt·; yaprakları kımılda -
ta.cak hafif bir rüzgar bile -'C8miyor
Likin iki daılika so ra müthiş bir 
bora etrafı allak bullalC eder, kaça -
cak, sı~ın&eak bir liman arar ve bu
raya kapağı dar atarsınız. 

İşte İngiliz filosu böyle bır deniz
de mayn, denizaltı ve tayy&re tehdi· 
di altında yavaş yavaş fakat af ka
bul etme7. bir ittiradla dü~manı bi
rer birer tepelemekle meşguldür. 
Bu yüzdendir ki denizlere hakim ln
giliz filolorı şimşek süratile düşma
nı e<&ip tepelemek için ne gemileri • 
ni, ne de mürettebatını bos yere teh
likelere maruz bırakmadı. 

lngı tızler daha deniı.e açıldıkları 

dakikada, cür'etkarane bir ma~era
ya atıtmı~ olan Alman gemilerinin 
avdet ~olları ke~ülmiş bulunuyordu. 
Küçük Norveçe çullanmak için Al -
man sahillerini terkcden nazi harp 
ve nııkliye gemileri muhakkak bir 
ölüme mahkfımdular. Bunlar belki 
hayatlarını pahalıya satmak için fe
ragatkar bir şiddetle çarpışacaklar-

( So'lııı 6 ınmd(l) 

· norveç Kralının şahsiyeti 

JI iittefil: ıi.ıırı 

Sulh Lamanında, Ballık d~nizi ha· 
ı icindeki deniz kuvvetlerinin Dani -
marka boğazlarım ge~rneyi iddia e
demiyec~kleri umumiyetle kabul e· 
dilmis bulunuyordu. Hatta hafif harb 
sefinefodn.in buradan süzi.ilüp ge~ -
meğc muvaffak olmaları kabul edil
se bile, büyük hatlı harb gemilerile 
refaket edilemiyeceklerdi. 

Bunlann büyük Beltten geçmeleri 
lizımdı~ :Sulh zamanında gayet ınü -
tehavvil olAn del'inliği, fe\'.kali.de ih· 
tiyö.tli bir·seyrüı:>efer tazammun e -
der. Bi~ ~ok noktalarda, filhak\ka} 
kanal Dıtnimarka sulannı, ezci.imle 
Spro.ngoo ile Korsa.er arasmda, ayni 
zamanda Vengeance-Ground ile An
ger:;oe .. Omoe ara.ınnua ve daha bir 
kaç nokt.a.da, takib eder. Şüphesiz, 
Alınanlaı· Danimarka sahilini işgale 
devam ederlerse tehlike elbette da -
ha büyük olacaktır. "' 

Şarki Baltıktaki Rus deniz haki· 
miyeUniQ tevessUünd~n ve Polonya 
donanmastnın ortadan kaldırılma • 
sındanbcri müttefik kuvvetler ayrı
ca tamrt.mile fü;lerden ve teçhizat 
noktalarından mahrum olacaktır. 

Bu ~mreUe Jutlan<lııı garbindc, 31 
Mayıs 1916 tarihinde Almanyada bu 
ismi ta yan muharebenin vukubul_
duğu 8kagerak ve Caltegattadır ki 
aleyhlerine döndüğü çarııı~malar ce
reyan ettiği ve halihazırda, Alman· 
!arın a.;;ık surette müttefikler, Al -
manların renubi 1skandinavyayı zıtp 
tetmel~rine mani ola bilirler ve ku v
vetli deniz tayyareleri ve to~u ile 
yardım görerek ani ihraç ameliyele
rile onları tardedcbilirler. 

Müt tefik filo!an siiphl!:iİZ, kuvvet
li deniz tayyare filolarının rcfaka • 
tindedi•\ zira aksi takdil'lle, Norve
Gin karşısında ve Sylt adasının im
tidadın<la, biiyük bir tayyare gemi
sinin provası gibi duran Jutland ya
rımadasının tayyare meydanlarınd,ı 
bulunan Alman filolarının taarruzu
na uğramak tehlıkesiııe dfü~ecekler -
dir. 

Bu ınHnasebelle, Danimarka Ce -
zairinin \'C boğazlarının se\'kulccyı:;i 
ve hnva, deniz hak1mından ehemmi
yetinin tebarÜ7. ettirilme.ı::i ifrata sa
pılmış :ıddetlilemez. Lör<>. Flusbourg 

tay11arderirıdeıı biı g,..ırp 

ve Bornholm tarafından teşkil eıli4 

len ve merkezi Seelandın sark kLCJ

mında ve Roskilde fiyordunda bulu
nan müsellesin dahilinde kain Dani
markanın kara \'e deniz kısmı, kara 
ve deniz tayyareleri iqin kabili isti • 
mal muazzam bir tayyare meydaru 
teskil eder. 
Eğer Kopenhag, beş yüz kilomet

relik l>i:· nısıf kutra malik olan "beş 
yüz kilogramlık bomba taşıyan or
ta bir bombardıman tayyarc.:>inin as
gari h.ıreket sahası,. bir dair<>nin 
merke~i olarak ,alındığı takdirde, bu 
dairenin dah.ilinde asağıdaki mühim 
noktalara tesadüf e<lilir: Oı;lo hari<: 
Norveçin bütün cenup mıntakası: bü 
tün cenubi lsve<;. İstokholm ,hariç 
merkeıi İsveç in bazı kısımları; Po -
lonyanın sahil kıt;ımları; tabiutile 
bütün ~imali A'.lmanya. Eğer, hava 
taarnııları merkezi olarak Löröden 
hareket edilir~e. bombardıman tay
yareleı·inin hareket sahaın, Bergene 
kadar cenubi Norveçi, Görle ile biı·
likte tsvecin endüstri mıntakasını 
kaplar. Pel'g-elin ucu Bornholm üze
rinde tebdil edilirse. Norveç bu dai· 
renin haricinde kalır, fakat bu defa 
bütlin İstokholm mıntaka.sı dairenin 
içine girmiı-s bulunur. 

Mevzuu bahis dairenin mcrke;rJ, 
tasav\'ıtl' edilen müsellesin herhangi 
bir noktasına . Jutland, Füncn, IIon
geland, Hollanıl, Ji'oe::ster V<'ya Scho• 
n<'n üzerine götiir\ilebilir. O vakit bit• 
seri duği~i k neticeler istihsal edilir. 
Herhal<le <'Sash bir nokta sabittir : 
Danim:ırka arazisi, Şimall Avrupa 4 

nın hemen ekseri sahillerine \'e mem 
lekctl,.rinı>, bilha~tia, Baltıkta Rus
lar tarafından elde edilen sevkul .. 
ceyşi ilerleyiııle o kadar tehlikeye 
düşen Noı·\'eçe kaı şı yapılacak bil
cümle hava harekatına şayanı dik .. 
kat bir tarzda uygun olacak ve la
mamile merkezi bulunan bir hare • 
ket noktası te:-ıkil edecektir. 

Isveçin sark \'e garb sahilini rap
teden balıl'İ hattm ortasında bulu • 
nan _Danim· rka adalan İsveçe lmr· 
şı hav1, kara \"e deniz taarru;~ları 

yapabilmeğe imkan verdirirler. Fil · 
hakn·a bu adalar, İsveçin barlıra 

(Sonu 7 incide) 
__ _ _ :wı ~ 
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j olgtrn. bir giizelliğc sahih olmuştu. ! Birkaç gün miiddetel genç kadm 

Bunu kocası dn farkediyor ve sa - gözleı inde heyecanlı bir alev göı ü 4 

1 mmii olarak memnuniyet göı;teriyor- ı yor ve neşelı>niyordu. 
du. Kendi keııdine: "Perihan gittik Faka~. aralarındaki kırıklık, giz4 

- Oh Veysi. Öyle merak ediyo
rum ki.. içmiyorsun de~il mi? .. Se
nin gibi bir adamın böyle bir şey 
yapacağına inanamıyorum! .. 

Vey:si. karısını buz gibi donduran 
bir kahkahıı ile güldü. Ve Perihan, 1 

kocası sarho§ olarak geldikçe daha 
büyiik bir teessür duymağa başla
dı ... Fakat bazı kereler, hiç eve gel
memeğe başlayınca bu vaziyet genç 
kaı ısının ruhunda daha fena bir te
sir yaptı. 

Bununla beraber Perihan gittik
~ gfü:elleşiyordu. ince, dü:ünceli 
gözler, şimdi ağır ve değitjik bir 

. cazibe gôsteriyoı·du. Genç kadıiı es· 
ki hey~canmı kaybetmiş, ince ye 
nazik, mütena.sib vücudüne rağmen 

çe bana Jllyik, bir kadın oluyor. En Ji de olsa de\•am ediyordu. 
kibar aile kızlan gibi ince ve asil bir Eıiesi gün, Veysi yeniden kaçı
tavır gösteriyor,, diye M.iylcniyordu. yor, iki \ eya üç gece müddetle orta• 

Egohıt ve çocukça. ia.bialmı hala da görünmüyordu. 
bırakmamı:i olun Veysi, karısının _ IJ _ 
ncvrastc>niye mübtela olduğunun ve 
kansızlığının sıhhatini bozmağa baş 
ladığının farkına vaı amıyordu. 

Perihan, ya\ aş yavaş pençesine 
diiştiiğü ha.stalıJın tesirıle incelmiş 

simasında pal'lak gözlerile kocasına 
baktığı ?aman geı:ıı.; adam karısını 

her zamankinden daha güzel bulu
yordu. 

O vakit, c;iftlikte heyecanlı ve saf 
8.'jık gibi göı-iliıi.iyor, Perihanın yanı
başınua neşeli, her 3CYe dikkat ec\en 
bir koca olarak kahyordu. 

Veysinin hart:kelinde hiçbir ta -
havvül olmadan birkaç hafta geçti. 
Ve bir gün, Pcrihanın çehresir.~ 
büyük bir ı:;aadet ı!jığı uyandı. 

Bir müdclettcnbcri gene kadın ken 
disini zayıf ve yorgun hissediyor, 
gıı db ha. ıfönmeleri geçiriyordu; n• 
fak bir f'.ey zayıf \'Ücudünii yoru • 
yor, aı;abı sarsıiıyordu; nilıa~·et had 
dinden far,Ja ağlıyordu. 

Bu vaziyet, bir d•>ktora gidip rınt· 
ayene olmağa keQdisini sevkctti .. 

[D600ttı ı t1!'ır J 
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Türkiye Maraton 
Birinciliği 

Türkiye Mar.ı.ton birinciliği 21 ui
Banda Ankarada 42195 metre üze • 
rinde ıcra edilecektır. Haber aldıi'l· 
lrllza ~öre ne rökordmen Şevki, ne 
~ di~er beynelmilel maratoncumuz 
Ali, formda değildirler. Diğer bölge
lerden gele<".ek atletlerin de bu ıki ar
kadaşhnndan daha formda olmadık
ları tahmin edilmektedir 

ı Macarlar futbolü
müzü iyi buluyorlar 

Avrupamn maraton koşusuna rağ 
bet etmekte ou milletlerinin mara
tonculan dahili bir falllpiyonayı koş 

1 

inak için bir kaç müsabaka yapmak- ı 
ta olduklanndan bizim de bu şekil-
de hazarlanmaın1z icab ettiği kana
atindeyiz. Dahili marston şaınpiyo • 
nalan bu hazırlık koşuları yaptldık
tan sonra bile yine 25 - 36 icilomet~ 
ftyi geçmemektedir. 

Kispest takımının kaptanı Galat~arayla 
Fenerbahçeyi mukayese adıyor 

Macar Kispest 
takı mile 

takımı bugün de 
bir maç yapacak 

.· 

Beşiktaş 

Bu koşunun sırf bir an'aneye sa
dtk kalmak için yapıldığı _ve gerek 
~hımınsının, gerek müsabaka.c;ınıo 
hıcbir fizik faydası olmadığı da ma· 
lflrn bir hakikattir. Geçen sene Ati· 
hada Pn iyi maratoncumu?.un bov.uk 
0lrnasında burada yapılan Ttirkıye 
rnarato,, birinciliğinin çok tefm; gö-
1'\Urnuşıur. En ince vi.ıcutlu tletler 
bite bir maraton koşusundan AOnra 
en az dört kilo kaybetmektedirler. 

Bu ıtibarla müsabakanın 42195

1 

• • 
metre, Yani tam maraton mesafesi 
Uıerinden yapılacağı hakkında aldı
~rnız haberin yanlış olmasına temen- j 
nı ediyor ve bunun hiç olmazsa 25 
kilometreye indirilmesi lüzumuna i
hret ediyoruz. 

\' •ni bir kUme maçı serisi 
M.iıu kUme haricinde kalinaş olan 

AıakaragUcü ile Demirspor ve lstan
bu)()atı Şişli, Beyoğluapor ve Kurtu-
1ut klüpleri aralannda milli küme 
lhisiUi ) eni bir küme teşkil etmeğe 
karar vermişlerdir. Teknik bakını • 
dna tarnamile milli küme talimatna-
1heeine tibi olaak bu maçlann ma
haıu oluı1a1'111151a el<k edilecek hası-
lat lnliteaav;,_ o şehir klüpleri a
l'~ıhd.t takahsa edileeektir. Bu yeni 
kthnenin fikstürü yapılaıt§ ve tali • 
rnatnıı'llesiTe birlikte Genel Direk • 
~rltığe anedilmistir. 

... :.aavib edildiği takdirde maçlara 
-.a&Dacaktır. 

Pener Mısır seyahatinden 
vaz geçiyor 

li'-~rbahçenin takviyeli olarak ma 
Yısın ilk haftasında Mwra gideceği
iti Y&.zmıştık. Pazar günü Kispeşt'e 
~ yapılan maçtan sonra F'ener
babçe idarecileri takımın iyi olma • 
dığırn gördüklerinden bu seyahatten 
"llıreçi(mesi düşünülmektedir. 
41\karada zapllacak Fener 

Galatasaray maçı 
1..._~e~e.rbahçe ile Galatasaray klüp
~ınızın 23 nisanda Ankarada kar-
tllll.l}af!aklanru yazmışbk. Fenerbah· 
Çellin de bu husuRtaki muvafakati 
llınrnış olduğundan her ıki klüp bu 
'baçın oynanması hakkında Ankara 
~lediyesine müracaat etmesi için 
~arada bir mümessil seçmişler ve 

salahiyet vermislerdir. 

• • İstanbul Futbol Ajanlığından: 
l{·l - Şehrimizde bulunan Macar 
'l' 111Peşt takımı son ma mı bugün9' 
"llksını stadında İstanbul şampiyo • 

Unu &şiktaşla yapacakbr. 

,.... 
2 

- Maça saat 16.45 de başlana
~ktır. 

b 
4 

- Maç fiyatları şu ~kilde teslt ...:ı·ı . 
""'ı mıştir. 

t'> 8-lkon, 100, Tribün 50, Dühuliye 
kuruştur. 
... •••••• ... ••••••ıı ...... , a• ... 

"•linin riyasetinde yapalan 
toplan ti 

~· latanbulun iktısadi vaziyetinı tet
ı\c ederek mübrem bazı kH.rarlar 

'11l'ıak üzere dün öğleden sont"a Mın
~ka 'l'icaret Müdürlüğiinde bir top-

t\tı Yapılmıştır. Vali ve Belediye 
lt.~ıai Lutfi Kırdann ba..,kanhğı al -

~llda cereyan eden taplanbda Mın • 
be~a '.11caret ve iktısad müdürleri, 
·~ıye iktıaad itleri nıüdürü, ti<:&-

~~ Odası umumi katibi bulunmu.şlar- ı 
· "i'op t•da !f:ı ıve, çıay 'Ve et ...., 

· görtr ulm U.,tiı'F. 

Kispeşt takımının Galatasara~ 
6 • ı mağliıb olması, buna mukabil 
F'encrbahçeye galib gelmesı halkamu 
üzerinde oldukça hayret uyan<iwdı. 
Kuruluşlarındanberi biribirletll<ile da 
ima rekabet etmiş ve her nMIİÇlarm .. 
da gürültü yaptnış bu iki denk takl· 
mımızın ayni kuvvet &ünde :aldık • 
lan bu farklı neticeler hakkında Ma
car idarecilerinin ne düşündüklerini 
öğrenmek istedik. 

Kispeşt1fl her iki idarecisi de, ~
diğerinin söylediğini cerhetmedi ve 
biri ne söyledi ise diğerj hiç tend• 
düd etmed~fi ta.SdJk' ettt 

Evveli. birinci maçta bu kadar 
farkla mağlCıö oluşlannı nasıl tef&Ü' 
ettiklerini öğrenmek ietedlk. Mösyö 
Lajos şöyle cevap verdi: 

_ l'Ju mağliıbiyetimir.de lmil o • 
lanlann başında tren yorgunluğu 
gelir; t.eyahat hiç te umduğum~ gi
bi kısa gec:medi; bilikis uJ'.adıkça u
zadı. Galatasaray da bundaıiı •yce 
istifade ettiği gibi çok güz.t;,Wc o
yun oynadı. 

-Karşılaşbğınız takımlardan barı 

gisini daha üstün buldunuz? 
Bu oualin cevabını verirken 'kar

şımızdaki futbol adamlannm düşün
miyecelderini tahmin ediyor ve çok 
daha iyi oynıyan Galatasaraym ta
biatile daha üstün bulunacağını zan
nediyo:-duk. Bununla beraber Kis _ • 
peşt'in idarecileri bir takımın ~ldıgı 
neticeden, oynadığı oyundan zıyade 
oyuncuların kıymetleri?~ v~ t.akı~~ j 
sistemine dikkat etmesını bıldıklennı 
gösterdiler; bır kaç saniye kaşl~ı-ı~ 
çatarak düşündii.kten sonra lrf osyo 
LajQs "unları söyledi: 

- lki takımınızın da ayni kuvvet· 
te oJduklarını zannediyorum. Alınan 
netice farkı bu iki takım arasında 
bir mukayese kabul etmez gibi gö
rünmekte ise de Fenerbahçe dünkü 
oyununa rağmen Galatasaraydan 
hiç te aşağı görünmüyor. 

Fen"rbahrenin oyun sistemi bize 
dnha P)verişli geliyor; biraz bizim o
yunumuza benziyor. Bunun için ikin 
ci macımızda daha az zorluk çektik. 
Ga.lata':iarayın oyunu daha ziyade 
müdafaada miiessir bir hal almakta-

dır. Uzun boylu bir santrafora malik 
olmak ta takım için çok avantajlı
dır. Bilha.c;sa bu oyuncunun geriden 
önüne düşen paslar bizi müşkül va
ziyete sokmuştur. 

Macar idarecilerinin sistem mese
lesine temas etmeleri üzerine aklı • 
mıza şu suali sormak geldi: 

_ TJize İngiliz sistemi mi, yoksa 
Merkezi Avrupa sistemi mi lazımdır? 

- Bunlardan birini tercih etmek 
ve ona saplanıp kalmak bence doğru 1 

değildir. BUtün sistemleri bilmeli ve 1 
kullanılacak taktike göre bunlardan 
biri tatbik edilmelidir. 

lngiliz sistemi vücutsuz ve cliıip
ling yapan oyun~ara pek te elve. 
ritli ~. 

_ Türk futbolünü nasıl buldu 
nuz? 

_ Doğrusunu isterseniz Türk fut 

bolü b1ze ·~ J&llt.i; .Uk defa 
Türk taklm1alfll~ k..,...laŞttk. T.ürk .. 
leria çtkaracağı oyunun daha hafif 
olacağını nnWediyorduk. iyi oyun • 

culara maliksiniz. Bilhassa Glilata -
sarayırı sağ beki ile Fe~blihc;enin 
kalecisi birinci aımf birer oyuncu • 
durlar. 

Maaarl~ aon maçlaiw 
bugün oymyorlar 

KiaPdŞt' bigiin. fitledea '8onra lolt 
maçım ~ karıp Taksim· 
de yapacaktır. 48 saat kadar dinlea-
mek fırsabru bulan Macarlann aon 
maçlartnda en ziya~ randıman ve-

recelderl ve biç olmusa Macaristan 
liginde birhiCi vaziyette tiden bir ta
kımdan beklenen oyuna yakın bir 
maç cıkaraca~ran bekleomeKted.ir. 

Macar ~ı ~ ~ oyna· 
dıktan sonra akp.m trentle Buda • 
peşteve hareket edecektir. 

---··--···-----·····-··················· 
Karadeniz yaz t.rifeferl 

bUgUn bqhyor 
Devlet Denizyollan Karadeniz yu 

tarifelerinin tatbikine bugüriden i· 
tibaren bqlanmaktadır. Yeni tari • 
felere göre Karadenizdeki vapurlar 

avdetlerinde bulunduklan iskeleler
den birer gün evvel hareket ederek 
1stanbula bir gün evvel muvaaalit e
deceklerdir. Gidiş tarihlerinde hiç 
bir tadilat yapılmamışbr. 

İthalat ve ihracat piyaaa
lar1ndaki inkitaf 

İthalat ve ihracat piyasalanndaki 
hararetli faaliyeti devam etmekte -
dir. Dün Rumanyaya 122 bin liralık 
pamuk, Amcrikaya 12 bin liralık av 
derisi, İtalyaya 50 bin kilo fasulye, 
torik, yu~urta, ba~da, Fransaya 
260 bin kilo fasulye, Mısıra fıstık, 

Jngiltereye fındık, Yugoslavyaya ta
ze balık, Yunanistana torik gönde -
rilmiştir. 

Amerikan bandıralı Zyecutive va· 
purile elektrik levazimatı, boru bağ
lan, demir çubuk, pamuk mensucat, 
zımpara kiı.ğıdı, kimyevi ecza, dişçi 
lastiği, teneke levha, pamuk men -
sucat, boy~. İngiliz bandıralı Kavak 
vapurile pamuk mensucat, çay, pa • 
muk ipliği, kimyevi ecza, kalay, yün, 
jut mensucat, otomobil ti.atiği, keten 
ipliği gelmiştir. 

Sinemacalar için bir tamim 
Belediye zabıtası talimatnamesine 

nazaran şehir dahilindeki sinema • 
ıar senede iki defa belediyeye çalış
ma tarzları ve tesieatlan haldnn~a 
rapor vermeleri li.zımdır. Belediye 
sinemacılann bu noktaya dikkat et· 
medikelriDi teBbit eqel'ek bulılana 

cezalandml-.a&1na. klJW v,,rm....-. 

Balkanlıların 
Vazifesi 

( Bcışmakıaleden deuı.ım) 
edeme?.lerdi. Diğer noktalarda daha 
çok 'Ilokaw~mete tesadüf edecekleri- S l' L. 
ni biliyorlardı. Demek ki bugUn Bel- u n • 

zamanında efkarı umumıye 
çikayı. Holandayı, lsviçreyi, Balk~
ları U:cavfu-den kurtaran yegane a
mil şimal hükumetlerine nisbet~ da· 
ha zi ~ ade çetin bir şikar teşkil et-
meleridir. . 

Fnirat bu da nisbi bir emniyettir. 
teste rörüfüyor ki Almany~n ~ • 
kandinavya macerası daha şımdi~ 
bir felaket ma.nu.raaı anetmege 
başlad1, yann bu ka.t'i bir iflis ile 
netiC"elenmeğe mahkUındur. Son.ra 
ne o~arak ! Almanya bu maceradan 
deniz kuvvetleri çok sal'Sllmış bir 
halde çakıyorsa da kara kuvvetlerin
de ouvilk blr rahne açılmış değildir· 
Bin~aleyh yeni bir maceraya abl: 
mas.ırıa bic;bir mani yoktur. Hatti 
diyebiliriz ki böyle bir macerayı be
hemtbal aramağa mecburdur. 
Şn halde, Belçika, Holanda, İsviç

re ile v~rabcr biz Balkanlılar da ma
ruz o~acağırruz hücumu muhakkak 
hilere1' buna gire tedbirlerimizi al
m~ !ıVJz. AlınacJk tedbirlerin yalnız 
ve }"~ı!aız kuvvetlenmekten ibaret o
laca::!.ı"da süphe edilmemelidir. Ne 
bugiınkü bitaraflık ili.nlannın, ne 
norı .. aı münaaebetlerin, ne ademi te· 
cavü2 .rrisaklanmn liükmü yoktur. 
Balka·. !ara vukubulaeak ltir tecavü
ze p .ıaya ılP İtalyanın lakayd kala
nuya<..ıldan. binaenaleyh Almanyaya 
mÜS"c.de edemiyecekleri mütaleul 
hoş tir hWyadan ibarettir. Onlar i~ 
cabında anlaşmak yolunu bulurlar. 
"Ya ı.,+uiil rftUile. yahut herhangi 
bir k\)rku ile geri çekilebilirler ve 
A.ıhıan istilisına yol açabilirler. Hat
ti müo\:terek hareket etmel~ bile 
kabil -:labilir. Bugün BalkaaW'daa 
;.stıfade eden Alman~ann' ylliDUrtU
yan t.rı\'Uğu k.,_k gibi bır hataya 
dUşm:yeoeği millabazaaı da Balkan· 
blar1n gaflet içinde tedbirsiz, yaşa-
"alrı için bir sebep değildir. Biz 

'!Jmumi Harhde şimendiferleri bir 
müddf'tçik dahş. ~bilmek jçi' a
ğaçları kesip yaktık. Binaenaleyh, 

.\(manya m•~• ~ince,,~ 
kanla.-ın sağmal ineğinden kuvvetli 
Nr BUUlk yapmak yolunu tutabilir, 

Ve bunu, muhakkak. düşilnecek
Ur; bugiln ~eğillle. yann: bu aene 
kğilse gelecek se.,e mutlaka yap '"' 
mağa kalkacakbr. Y .WZ bir şartta 
fırtınayı ~ka ufuklara atmap 
muvat"fak olabiliriz: Balkanlar Al • 
man istiliaına kart1 diğer taraflar· 
dan daha fazla mukavemet ve zorluk 
anetmetidir. Ancak bu takdirde bi-

• :ııe en ~ sıra gelir ve belki o va
kite kadar da Altlıanya daha çok 
yıpranmış olacağı için istilisuıı de
f etmek dabs. kolay olur. 

Balkanlılann kuvvetlenmeleri mtin 
hasıran bir vahdet vücude getirme
leri B4ye&inde kabildir. Bunu yap • 
manın en müsaid zamanı da limdi· 
dir. Şimal macerasile az çok mkı.pk 
vaziyette bulunan Almanyanın bu 
taraflara saldırmaaı şimdi daha zor 
olur. Fakat biz vahdetirnizi temiıı 
ettikten sonra bu zorluk bir geçil -
mez kale metaneti arı.eder. Bilhassa 
tasrih etmek isteriz ki bu Balkan 
vahdeti yaltıız Balkanlann milli men 
faatlerini müdafaaya hizmet edecek 
bir tedafüi kuvvet şeklini haiz olma
lıdır. lşte ancak o zaman lsvestianın 
bahsettiği bitaraf şartını temin et
miş olurlar: Kuvvet! 

Hüseyla Cahid YALÇIN 

~·············· 
Profesör Afet. nişanlandı 

Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz
den) - Dil Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi prof esörlennden Bayan Afet 
ile Ankaranın tanmmış doktorların
dan nisaiyeci Rifatin nişan merasimi 
iki taraf dostlarının huzuriie yap1l • 
mışbr. -···-Fevkallde tahsisat llyihası 
çartamba gUnU mecliste 

görUtUlecek 
Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz. 

den) - HUkflmetin istediği fevka • 

lide tahsisat liyiba8l Meclisin çar • 
şamba gttnküt oplantwnda müzake • 
re edilecektir. 

Bu layihada Milli Müdafaaya 9 
milyon 100 bin lira. jandarmaya 400 
bin lira, Nafıa bü~ine yapılaeak 

yol, iskele ve me~ İGİD l mil· 
)'OD 300 - lirallk tabsiat Yerilmek 
tıecliı- • \ .. . ' 

casualuğa ehemmiyet verm~z . 
- 190 - sıd olmalan ieab eden,, ıdarecıleıie 

"UN UÇONCO BAB 

B_.""6tt 8oltN A--...n• 
ittifaklar PoUtilotm 

fteich'ın baricl itlerinin idareaia .. 
de mutlak bir metod nallanı mü " 
meyyiz ,bir v_.ıf teşkil etmişti. Çün 
kü memleketin müttefiklerine teka· 
bili eden bir ittifaklar politikasına 

dayanacak müdebbir prensipler bu " 
lunup da ~rtaya konamamıştı. in • 
kılab bu hatayı tashih etmek ~ylu 
dursun, bunu son dereceye çıkar:h. 
Çünkü umumi politikaya tallUk e~ 

den hu8U8larda fikirlerin karşıhklı 
harbden evvel hükumetin ecnebi si- • 
yaseti idarede irtikab ettiği hatam· 
nn başlıca sebebi idiyse ae, barıet 
siyaset ve harbden sonra bizım ~' 
başındakılerin iki yüzlüliiğü hasebı • 
le zarar görüyordu. lnkıli.b saye~·n 
de şiırişkar planlarının fiile çıktık .. 
larını gören muhitlerin, Delicesi müs 
takil bir Alman devleti tesis etmek
ten ibaret olacak, bir ittifaklar :Ji • 
yaseti takib etmekte hiç fayda'~~ı 
olmudı. Böyle bir tekimlll teerını· 
aaai canilerinin gizli niyetlerile ıe. 
tad teeki.l ederdi? tk~ ve 
A,t~mnstahsil kuvvetlerini~ 
beynelnlllel hJte sokulmasına ma•ll 
olurdu. Fakat bilhassa korkulacak 
olan fleY Reich'ı ecnebi memleketi r
~ ~il kılmak için muza~. 
fenne idare edilmiş bir kavgnnı.1 
dahilf politika ü21erinde bir gün şim 
di nüfuz ve kudreti ellerinde tutan
lar için metum olabilecek bir tesi( ' 
yapabilmesi idi. Filhakika, bir mi,• 
Jetin zulüm Ye tazyike kartı kıyam 
edip de kendisine evevlce kendi ~ar· 
hfı tuunı 'ftrilmemiıJ olmaaı akla 
sığacak bir şey değildir. Bunun ak• 
sine olarak da, ecıaebi politika·ln ih· 
raı edilmiş her büyük muvaffaki .. 
yet bepemehal milli hisein uyanması 
üzerinde tesif yapar. Tecrübe i ~ lUt 
ediyor ki bir kavmin kurtar:tmaı.ı 
için girifilmiş olan her cidal o ka· 
vimde vatanperverliği inkişaf etti
rir ve binaenaleyh o kavmi inuhW: 
vi olduğu milliyet aleyhtarı unsur· 
lann tahriklerine karşı müteyakkız 
bulundurur. Sulh zamamôda tah!lm• 
mili göeterilen ve ~ok kere dikkat 
bile Milmiyen birtakım kimseler ve 
vaziyetler, milli şevk ve heyec .ııın 
bir milleti ti derinliklerine varınca• 
ya kadar fı:anştırdığı derdlerle, 
açık bir mukavemete varacak de • 
recede bir muhalefete rastgelirler, 
bu muhalefet onlar için mühlik olur. 
.Meııeli, her tarafta, bir harb zuhur 
ettiği zaman, casuslara karşı besle
nen korkuyu bir düşününüz. Bu kor· 
ku, o sırada birdenbire kendisini 
gösterir. O zamanda insan ihtirasla· 
rı en yüksek derecelerine çıkarıl • 
mı§br. Çok kere haksız olmakla 00. 
raber en anif zulüm ve tecavüzler 
tevlid etmekte bulunmuştur. Halbu
ki herkes, uzun sulh seneleri esna
sında daha çok casu.iluğa maruz 
kalmak tehlikesi içinde. yaşandığını 
düı:ıünmek ikbza. ederdi. Fakat, ga
yet tabii sebeblerden dolayı, efkarı
umumi ve o zamanlar bu casusluğa" 
kadar ehemmiyet atfetmez. 

Teşrinisani vukuatlannm anafor
lannın yüze çıkardığı devlet tufey
lilerinin ınce sevkitabiileri zulüm ve 
tazyika karşı halkın kt~,"amına mu -
uharet edecek ve bu suretle milli 
ihtirasları tutuşturacak mahirane 
bir ittifak politikasının kendi cani· 
yan~ varlıklarına bir hatime çeke • 
ceğini derhal hissetti. 

1918 deaberi, hükumette en mü • 
hiuı mevkil~ri iş~..:.l edenlerin neden 
dolayı harici politikada öyle bir e
hemmiyetsizlik gösterdiklerınin ve 
devle t işlerinin hemen dalına Al • 
man milletinin menfaatlerine sis
terratik surette mugayir ola • 
ra.k idare edildiğınin hikmeti şimdi 
anla.ş:ahyor. Çünkü ilk bakışta bir te
sadüf eeeri zannolunabilecek şeyin, 
yalundaıı tedkik edilince, 1914 teşri
nisa.ııi inlullbııwı açıktan açığa tut
muş olduğu yol üzerinde yeni ve 
mantıki bir tlerlemMindıen ibaret ol· 
dul\t görWlr. . 
~ mesul ''daha doiıwıu. --:-

parlamenter politikacı günıhunun ek 
eeriyeti ve kavmimima sabırlar& 
ahmaldıklanna müsavi bulunan k04 
ywı sürüsü gib aptal büyük kala~ 
lığa araaanda bir fark görmek li • 
sımdır. 1 

ldarecil« ne istediklerini biliyor
lar. Diğerleri, ya itin hakikati~i 
kendilerine anlabldığı yabud kendı· 
tiklerinden tahmin edip de tehlike-
sini takdir ettikleri plinuı fiile çık• 
kanlmasına azimli surette muhale-
fet edemiyecek kadar korkak olduk• 
ları için, birincilerle birlikte yürü • 
müşlerdir. En sonuncular ise bir şeJ. 
anlamadıkları için, budalalık sev • 
kıle, boyun eğmektedirler. 

Alman i~ilerinin Naayonal • Sos
yalist partisi pek maruf olmıyaa 

k4çük bir cemiyetten ibaret kaldı· 
ğı müddetçe, harici politika mesele
leri azalarından çoğunun nazarıh· 

da, 'ancak ikinci derecede bir eheı:n· 
miyeti haiz olabilirdı. Bilhassa, bı_ • 
zim kavmimiz daima esaslı preDBlP 
olarak bir memleketin ecnebilerle o
lan münasebetlerinde malik olduğu 
hürriyet Aliahıft yobud yer yüzü 
devleUerinin bedava bir lUtfu olma• 
yıp ancak kendi kuvvetle~in i_? : 
kişafının bir semeresi olabılecegmı 

ilin etmeyi kabul etmiştir ve daim& 
bu prensipi muhafua. edecektir. 
Yıkı1momızın aebebleritri orlad4ıt 
'loald&rm11k, bvttdan ~tijade edenleri 
fltalıvevkJmek: I ıte bUi eCfle~ 
mr.1& iaffklalimiz ~ğnHUia Mi<'~ 
leye ~l"İf""'qe loadi1 kUacak yeg-. 
9f1re. 

Şimdi, hangi sebeblerden dolayı, 
genç hareketiır:izin ilk zamanlarda 
~di dahili ıslahat pllnına harid 
siyaset mesdelcrınden d&ha ziyıde 
ehemm!yet \•erdiği anb~ıhy<-r. 

Fakat bu ehemnıiyetsiz küçük ce
aıiyet büyUdüğü ve nihayet ille ka~ 
rosunu parçaladığı ve genç teşkilat 
büyük bir cemiyet ehemmiyetini ik· 
tisab eylediği zaman, harici siyaae 
tin ortaya koyduğu meseleler kar• 
6Jsında bir vaziyet almağa kendisbll 
mecbur gördü. Onun, felsefi siste c 

mimizin istınad ettiği telakkilerle 
yalnız tezad teşkil etmemekle kale 
mayıp bu telakkilerden fışkınnıı 

gibi de göriinecek, birtakım m.ijde~ 
bir hatlar çizmeSI liızımdı. 

Ecnebilerle mül"~SE"betlerimiz m&
selesin".4P. si~ asi tcrbiyf'den kavmi ~ 
mi?.in mahrum bulunmasından dola• 
yıdır ki gene hareketimiz bütün İlf 

başınd11. bulunanlara VE' halk kütla
lerine büyüle tıatları itibarile çizi.l• 
miş bir p!i.n temin etmek mecburf • 
y<'tinde idi. Bt. pli.rı. O!llara . ~ari~ 
politika me<Jelelerini tedkı.k ı~ın :.ır 
klavuz hizmetini görecf'ktı. Bu gwı 
harici oolitikada, kavmimiu istiklM. .. 
lini tekrar cldE" etmek ve Rei<'h'a 
fiili ve hakiki bir h ikımıyet sahibi 
olmak iml:inını \'PrC'cek ihzari ted· 
birleri fiile koyabilmek için yapıla • 
cak ilk işlerde:ı biri bu idi. 1 

Bu meseleyi tedkik ettiğimiz za
man daima gözôr.ünde tutmamız i· 
cab eden est.Sh ve mi.ıdebbir prensip 
şudur: Harici politika bir gayeye 
vasıl olmak için bir vasıtadan baş· 
ka bir şey değildir. Bu gaye de müu 
hasıran kavmimizin lehinde çalış • 

maktan ibarettir. Bütün harici po. 
litika meselesi yalnız şu noktai na .. 
zardan düşünülebilir: Ya şim<lı !!• 
istikbalde hangi kal l'fl-TCsi bi wİ l 

kavmimiz 9{'in foydalı olacaktır ya. 
hud' muı bir ztımı· verebilecekti? 1 

İşte bu meselelerden biri tedkı k 
olunduğu zaman, gözönünde tut.ıın .. 
bilecek yegane peşin fikir. Hı:-r türlü. 
parti, din, insaniyet müli.hazala.rı, 

hasılı ne olursa olsun b&Jfka her 

türlü mülahazalar amanlllz ve insaf .. 
sız bir surette bertaraf edilmelidir .. 
ler. 

Harbden evvel, Almanyanın bari .. 
ci politikası kavmimizin ve evli.dla· 
rının bu dUnyada beslenmesini kc.'ll .. 
disine vazife biliyordu. Bunun ıçin 
de bu gayeye erişmefe imkan teı11irı 
edecek ve icab eden kuvvet tamam .. 
lığını bisıe verecek ittifakl•rı hazal'o 
hyorclu. Vazife ayni halde kalmıstır. 

· (.()(Jtııamt tıar l 
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Vazan: Abdullah IHS~ ŞENSOY 

Hayırdır insa.IJah_ 
S de: 
- Hayırdır İD!Jallah .•• :Sabah ni

y 
I ıniz.. ve can kulağın:Wa din-

8i 

a k sever-
Bu ik · c: i beJiim son 

elbiseleri .Jianmdan j -

tedı .amma, bun bir fenalık yok ..• 
adet u? .. 

imam ~ .• ,....,.,,.. 

y k lb'i mezarcıya: 
. d 1. 

Ve...-~ ..... ........, 
geldim .. he 
Kefe.Ji bi e darmJ r .. gl nama -
.zıııdan om-~a yeti~rnıuk i in a
eeJe ediyorlar... Babam ~ ceın"'
at ~1mış, kahv ye g tüITı:ıiiş... Ba
.kalllll ~u tQp.La31an kalabalık hak -
kımda uel ı iiüyliı.y ı lıir dinliycyim 
dedim. 

Elıiııil o· masın, ~ .dost : 

- ~ 11av&lh ~avr.ıeuk vah ... 
Geııı lJğine d ymadan gıtti ... 

- ~ ıyi çoaıiktu. 
- E1mlilerıin lbini ııkmiiğı gö-

.sillmemı 

- H hm, ..sel m... Kendi halinde 
idi. 

-- Ya ahlakı.. ya ahlakı .. 
- U ·n on1Wıü almumı bi-

- Enaesine vur, lokmasını aL. 
.Bl.ı kadar eomerdd · 

. 'JD&ğnır 1ieğildi .. 

- Fultarayı ~ çevirdiği göriil
memiştı. 

- Allah nur içinde yatırsın .. 
- Hele bayramları bütün komşu 

lannı z yaret eder, hal ve habr .filO· 

rarc.lı. •. 
- ~ka hali vardı vesselam. .. 
- Kimaeciklere binzemezdı .. 
- ?ile _yapalım... Allah daha çok 

aeviyorm uş .. 
- G rıde karariıara Allah ömür 

bereketi veı: ı 
- B :az çapk ııca imi§, diye işit -

mi ·tıl . 
- ı ı:ıcw ,genç ya.~ta dul kaldı. 
- An nın, babasının birıcık sev 

de 

karşır.:ıa, cemaati onun ar -
t : 

• cerı aat er kişiyi nası] bilir-

• kalmakla 

- s i kara "t«>praklara mı gOlile
cekler?. 

- Seni Mm topniklm:a. pımı,e 
nasıl kıye:calllar? 

- Alitı,bım, bana 9u g;inıeri gt>s-
~J ıydiri. 

- enm arllana mı kftlaeaktmı 
oğlum 

- 4dl . -bizJeri bırakıp nerelere 
...>A" l " ? 6 .... ıyoretm nere ere ... 

Teve.Kl.eli: 
- .Y.ana1"'8fl anan yanar, gerisi ya

lan anar .. 
Dememişler ..• 

'Konu kon.su yarı be1ine kadar pen 
cereden dı arıya sarkmış olan ana
mı iccrıye almıyn ıığraşırlarkeıı öte
ki pencere de açıldı, şimdi zavallı 

karım devıınüyordu: 

- ~\hmed... Ahmed... 'Beni neye 

TENİ -SABAH 

Çorlu ff alkevinin 
Faaliyeti 

Çorlu (Hususi.) - Binasızlık yü
zünden hiç biı şubesinde faaliyet 
göateremıyen Çorlu Halkevi idare 
heyeti bır toplanueında halen Halk 
evı ittihaz edilen binanın küçük sa
lonunda muayyen günlerde irşad 
gec.-eleri, çaylı müzikli aile toplantı • 
lan, bir hafta herkesin ziynr.etine 
açık tutulmak uzere resim ve fotoğ· 
raf sergJ. ·, koyler spor yuvalannın 
mtisabakalannın tanzımi, fakir bir 
orta mektepli ıtaıebeye nakdi yar -
dım grbi güzel ve isabetli kararlar -
dan başka Halkevı kur-slannı mu -
vaffakiyetle ıJmıal edenlere diploma 
te zıi me sımi ıyapılması seri halin
dekı konferanslardan birincisinin 
Zıraat Bankası miıdurii 'Eılftr Pu -
-sacı ikincisinın de -posta, telgraf me
mutlanndan Azmi Salat tanıfıçdan 
verJ1mesine karar verilmiştir. 

Tekirdai) orta mektebi 
lale.besi Çorluda 

Çorlu (liususi) - Tekirdağ orta 
mekte.P talebesinden baf.lar nd, m.u
dürle · Hıkınet ve beden teıbiyesı 

muallim: İhsan olduğu halde pazar 
günü 28 ki ilik bir grup halinde ve 
te. · · \:>° 'o c:,bol maçı yapmak ü
.z re Çorlu~. rclmişlerse de hava • 
nın yağmurlu nasından oymyama
mışlardır. M.isafir.ler gelirken oldu -
ğu gıbi gid&.ken de mektep müdürü, 
muallim ve talebeleri tarafından u
ğur.Janmışla dır. 

Kİly muhtar.lartna kuns 
Çorlu (Hususi) - Köy muhtaı Ye 

ka .plerine k ·y umum ıda:re, mua -
me at, ve kö)l kanununun sureti tat 
b ki kôy muh be:ratı ve her sahada
k bılgılerini tev ı m ksadile 25 ma
yısda Halkevmde on gün devam e
decek im kurs a<'ılacaktır. 

Çorlu panayiri 
Çorlu <Hususi) - Conu ilk bahar 

panayırı her ~e o dijğu .gıbi bu 
.aene de üç mayısda.istas\ on civa -
rında açılac~ından hazırlıklarına 

ba.şlanrruştır. Cins ve iyi hayvan -ye
tiştirme ve bakmagı teşvik maksa
dile de pan yırda b r de mükafatlı 
hayvan ı;,e:;gisi açııacaktır. 

. Azmi Selit 

ber her gotürmıy<.ırsun? 
- Sevgilı k< nnı bô.) le yalnız mı 

bırakacaktın ? 

- Allahım ben yanmıya.y;ım da 
kimler y&nsın ?. 

- Qf •. b ttim .. bittim ..• Jilıralcın 
kendimi soka.ğ .a Jı: m ... 

Henuz biri 'tiekiz diğeri altı yaş
lannda olan, buyıigu kız, küçüp 
er.kek, iki )ıa:vmun, jqer.ideki odııda 
ito~u kadınlanın butün maaallarına 
J'ağtnen ..a.ğ!aşlyorludı, -aealeri · b&Da 
Juui&r geliyordu: 

- Baba ... :Baba. .. 

- -Bizi de ıbutahaneye .götür ... 
- li>ektor amcam -bize bir ffY. 

demez .. bizi de al .. 
- Babam... Babam ... 

- Ben babamla haMahanede be
raber yırtmak isterim ... 

Benim babama gelince, babam ta
butumu arkadan, ayaklarını sürçe 
sürçe takib ediyor, etkeklere bas 
sükunetle için için ağlıyor, göz yaş
lan inci taneleri gibi yanaklarından 
kayarak sakalında toplanıyordu. 

Arada sırada, iri mendilile göz 
yaşlarını sılcrken : 

- Başın~ olsun ... 
- Allah geridekilere ömür versin. 
- Allah ecel sabrı \•ersin .. 

• lDf r•mıı varl 

Bursa vapurunda 
Yangın çıktı 

1stinye doklarında tamir edilmek
te olan Denizyollarının Bw·sa. va -
punında dün sab&h yangın çıkmış -
tır. 

Ateş, primüs lambasından çıkan 
alevlerden büyümuş ve derhal ge -
millin tahta olan kamara kapılarına 
vesair yerlerine sırayet etmiştir. İş
çileri ateşin ömine geçmek için 
derhal denizden tulumbalar.la BU 

sıkmı~lar ve bu sırada yetışcn İstin
ye itfai~i y{l.ngını tamamen sön -
dur.m~tiır. Denizyolları :ve H VU3lar 
idaresi hadise hakkında tahkikata 
başlanuşlardır. 

---···· ... --
Dolmabahçe stadıru.a 

inşası faatiyeti 
Dolmabahçe stad proJelerini ha

zırlıyan İtalyan m1marı Viyetti Vi
yoli dün 1tttJyadtı.n ehr"mize geı -
mi tir. Mimar Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lutfi Kırdarı zıyaret etmı -
tiı. Perşembe gumi beledıye ımar 

mudürfüğünde o.mı bah e stadı 

meselele ın · g· r 
lantı ya ll.-cak . T plan y 
ve Belediye Reuil Doktor Lütfı Kır
dar, şehir il k mutehasED1:ı1. Frost, 
mimar Vıyetti Vıyor, beled·ye ·mar 
rnudüni Hüsnü ve Dolmabal çe gaz
hanesi direktörü i tirak edecektir. 

Bu toplantıda sta n sur'atle ik
mali i .in alının lazım gelen ted -
birler görüşülecek ve stadyom saha
sına isabet eden gazhane ars arı -
mn ve gaz depolarının kaldırlimam 
işi mevzuu bahsedilecektir. 

Stadyomun inşa olunacağı E'-'tablı 
amire binasının yıkılmasına ba ıa
nılmıştır. JBinanın yı ınnası ikmal 
olunur olunmaz saha tanzim oluna
cak ve tribü.ajerin i asına ba }ana-
caktır. Stadyom ını-;nsı en gec 1.5 
sene devam edece ti . 

Hamatn.etWrrm lir mür.acaati 
Belediye taı:aündan pis ve mık -

roplu olduğu tesbit olunan Kırkçeş
.me sularının hama.mlar tarafından 

kullanılması menedılmışti. Beleaıye 

bu sux etle Kırkceşme SU}"ll kullnml
masını hamamlarda menettıkten son 
ra bu hamamlara metre mıkabı 7 .5 
Jnımışdan .hesap etmek Wıerc tenzi -
li.tlı m vemneğe karar vermiş ve 
bu kuar.mı tatbik etmeğe başlamış
tı. 

Halbuki :-eskidenberi terkos ku1la
nan hamamlar bu tenziliı.tt istifa
de etmemekte idi. Bunlardan bele • 
diyeye müracaat ederek bu temııl& -
tın kendileri iç.in de tatbik olunma -
sını istemişlerdir. Hamamcılar ayııi 

bmanda Halk Partısme de müra -
caat ietmiş oJôuklanndan Parti de 
belediyeye tavasaut et:melriedir. Be
lediye bu hususaakı karannı bir kaç 
.Pe ;kadar :vereeaktir. -·-BelMiy.a .-balam laakkında 

Jıir .kar.ar 
Dahiliye Vekaleti belediye~ yeni 

bir tebligatta bulunmuştur. Vekalet 
bu tebl~'bnda belediyelere bağlı 

bazı hükmi şahsiyeti haiz müesa~ 
lerin idare heyetlerinde şehir mec -
liai azalan uulunduğunu kaydederek 
bunun kontrol ve teftiş bakımından 
tehlikeli olabileceğini tebarü.z ettir • 
melEtedir. 

Vekalet bu itibar.la belediyelere 
bağlı hükmi şahsiyet idare h~yetie
rinde bulunan şehir .meclisi azalan -
nın dethal vazifelerinden istifalannı 
ve yenilerinin de şehir meclisi aza -
sındaıı olm.ıyan şahıslar. arasından 
intihaplarını istemiştir. Belediye bu 
tebliği derhal ifa edecektir. 

Am .ikada yapacagınız meseleler ı 1!~~~~~~~~-.:=-9!"'--~~-----:::;;=:::::::;::~ 

kuv-..eilidl •• 
ju halde birinci vazife: 
1 - B·ı dört kışıyi teşhis ıediniz 

ve .ımkimı \ aı=sa evrn•lanm çaluuz. 
2 - Bunları Amerikadaki ajan -

.}aEJIDlUI tanıtınız. 

,ller.niııiz Amerika.ya göaderilmi§ 
oqu cihetle vapur Nevy.orka va
sıl olunca, sizi alınağa gekcoklerdir 
.EA. L okl&Jğunuzu sıze M. N. :21 ol 
dıtğuıuı &Pyüyecek g&lısa. korkusuz
ca söyliyebilir, ve binbınn.ı7Je ko • 
la:, ca anlaşırsınız. 

hakkında s;ze ~ynca talimat gönde
rilecektiı. Vapurda bir ,ajanu:nız -ai
ze yarılım eaecektir" 

••• 
Vapur aahildcn :}!li uzakla# -

tan sonra,,.güvort. den çekildiın . .Lon 
drada.n avn!ma.U~ evvel Tomy'ye 
bir ı~cktup yazdım. 

Ani olarak ha rt.a1 nan babamın 
yaruna gitmek mecburiyetinde kal • 
dığım 91'.lyledim v benı beklemesini 
rica ttim. Ergec a'ldet edip kendi: 
sini bulacaktım 

.Birlil<!l mev.kıdeki odrun:ı <'ekil -
diın. 'Eir gurbet hissi ben1 'ğiı-:ıi dol
durmuşt . O zam na kadar cok se
yahat etmiştim... Fa.kat hiçb"rinde 
bu harareti duymamıştJm. Sebebini 
tahlil etmek{en v~cC'.tim. Artık ısc 
~m&lıydmı E • . l:l.l!lalıy-

dırn .. Fakat 11Mıl .,. tar.aftan 1 
cvvcffi. onların arat>m .... ı 'ok ıla-
bilinlirn ... 'Bmncı ge~·e~ ı, ı ·ı ·t·4ha-

~~~~~~t~~"· CASUS ROMANI 
Tefrika~ ~ fO -

te, 'e biraz Ga +bu işi nasıl becerece
ğimi kınım• tahıiiB etüm. Yemeğe 
bile ıİnllledim. Gecenin giiaelliğini, 

denizin üzermde yakamuzlar yapan 
geminin yürüy.üşünü, mehtabı sey -
rettim. Geminin ..muntazam gürWtü
~u. ytldızlar. macera hissi, yalnızlık, 
'To~ nin hayali, tehlike ... Daha ne 
bileyım, buna -benzerb ir çok dütün· 
celer dumanlı gözlerimi -sardı. Va • 
purmı ~ 'bir koltuğa u
zanmış, -muhayyıelemi 'İŞietiyordum. 

- Bu Almatı C8A8lannın.vraln-

zam!l.D yapmalıydım. Çünkü onlanıı 
mukabil bir harekete geçere"k tek -
rar evrakı elimden almaları ihtimali 
ni mümkün mertebe bu suretle ber
taraf etmiş olurdum. 

On.ar dört kişiydiler, ben, tek ba
pma ~iyomium. Onlarm :da 'benim 
mevcudiyetimden haberleri .belki var 
dı. Nasıl ki "tıen onların vapurda ol
duk.lamndan haber.dardıın. 

Okuyup yır.tıp a.tqğını talimatna
mede bir Entellicens Servis memu -
nuıun wpurda olduğu ve bana yar
cbm eieceği Böyieniyoniu. Biraz bek 
leyip OllUll bana müracaatini de Mk-
lemeli"'1im. · 
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Peblivanbmn önune, d vulculaı, Adalı, üc;üncü hamlesini yıı u. 11 
zurnacılar geçti. Ağır ağır yurüye- bu hamlesile hasmına daldı. ya)J'IJ 
rek, <:alarak meydana doğ? u gelıne- tekrar boyunduruğa girdı. .A.lifil 
ğe başladılar. Bmlerce halle ctrafmı hasmını bu sefer daha fazla ıdd 
almıştı. ve sürekl~ boğdu. 

Güreşler başlıyacakb. Eşler ma • Adalı, boyunduruktan çıktJ~ 
l\.mdu. Hep birden meydana çılfa - sonra, sanki bir şey olmann Y 
caklardı . .I>auul zumıalar cabyor, or- tekrar rneydanda çırpınaı s n.ıt' 
talık binlerce halk ıle kayna.,~yordu. attı. 

Küçük güreşler başlaaı. Destenin, - Haydi Aliço be! .. 
küQük ortanın, bY)'ük ortanın başa Aliço hasmının narasını . c .• 

kalacakları güreRt . Mağlüb olanlar rakmadı. O da çırpımp bir na a "' 
oldu. Galib .gelenler g lib .geldi. ladı. 

Sıra ~hlıvanlar gelmişti. Caz - Haydi '.Kızanım be 1 .. 

gır ortaya çıktı. Davu zurnc ları sus A.dalı usta usta hilcumla ~· 

turdu ve bağırdı: ıhalde .Aliço ıcluruyoı:du. Tek b 
- Pehlivanlar mey ana- ruz bile yapmıyordu. H r 
Sonra, şunları soylar : nan usta pehlivanı.... _/t ıcon 
·- Ağalar, beyler .. Adalı Halil ıile yaymak :istediğhi müli.Uıazayı 

Aliço, ayrı bir güre yapacaklar.. mışlardı. 
Bunların ödüllerini Edirneliler, Gü- Adalı i>elki onuncrr hu"ı ~.unıu 
mülcünelıler koydu. Yüzden iki •yüz mı§tı. Fakat hasmı ıdaha h 
altındır. Dıger pehlivanlar meydan ruza geçmiyordu. Yalnız m 
cdülünü kurtarmaga çalışacaklardır. ediyordu. Güreş ~ } alı yı 
Güre kıran kıranacbr. d ·ika old~ halde Alfoon 

Kimse müsabakaya mudahale et- mina bir kere dahi olsun hu 
mesin... memesi bütün seyircilerin n~ 

D;vullar, zurnalar yine caln w < dikkatin celbe.timişti. 
başladı. Her.kes merak i inde idi.. [Deoo ı 
Adalı Halil ilk evıvela so:ı,""Umıp mey- ............... ~ ........... ·- - .,_. 
dana geldi. Dıpdiri idi. ıHı bir şey ASKERLiK KllŞESİ 
yoktu. Her.kes ona hayretle bakı - 1 
~odu. 

Biraz sonra, Karagöz Ali, Kara 
Ahmed, Çakır, Kambur geld"ler. Ni
hayet, Aliço arzı endam eyledi. Her
kesle alay ede ede geliyordu. 

Pehlivanlar, kazan dinine dizildi
ler... Yağlanıyorlardı. Alico, kazın 
dibine gelince, ihtiyar cazgırın en -
sesine ya.pıtarak ! .. 

- Bireihtiyar, bugün seninie gü
reş atacağız .. 

Diye alay etti. Dua oldu, pehlivan 
aar meydana yürüdü. L:l.1'4-cOZ Ali, 
Çakırla,es tutmuştu. Kambur da Ka
ra Ahmedle e§}e.nmişti. 

Güre§ başladı. S yircfürin gözli A- t 
dalı ilt! Ali<;oda idi. Alico ceylan 
gib çırpınarak peşrev ya,pmı~tı. K y 
fi yerinde idi. 

Adalı da keyifli idi. Hızlı -0lduğu 
çırpınmasından bel1i iru. H 1filla -
malar oldu. İki gövde biribiı'lnc gir- ı 
eli. 

tık on dakikada iki pehlh·an ace- j 
lesiz ve temkinli tutuştu. Çilnk ü, bir 
gün evvel biribirlerinin güreşini, ma 
baretini anlamış bulunuyorlardı. Ha
fif el enseler çekıyc lar ... Arasıra da 
hafif tırpanlar çek y orlardı. 
Mfü;abakanın onuncu dakikasında 

birdenbire Adnhnın Alirnya girdiği 
görültfü. Yıldıııım süratilc ha.sınma 1 
giren Adalının birdenbire cenkele..ta 
lo1an Bu kovası P,i tbeymıduruğa 1 
giritiği göriildti. 1 

AJigo cierhal ıbaemwı,n ıharekatıruı. 
.mukabele eylemişti. Zedu vemıüdhiş 
.bir ıboyundumık atı.qtı. 

F?akat, çok ua.tm&dı. Bir iki o-;·a
ladık.tan sonra, bıraktı. La.kin, bu 
hamle Adalıyı aersemletmişti. 

Adalı hiı· teY -olmamı§ gibi, çır • 
pmdı :ve l>ir -na salladı •• 

- Haydi usta be! .. 
Aliço da 11e)'f e ~i. O da mu

l&abeleae ıkusur etmedi .. 

- Haydi AUlı be! .. 
Güreşin kwştığı anlaş.!ı.yor.du. On 

dakıikadır .. ~.av.aş yavaş binbirlerini 
yokkyan pehlivanlar, şimdi hiza ~el
mişlerıdi. 

Adalı -hamlesini ıt~lmtrladı. -Bu se
fer çapraza girmişti. Fakırt oyununu 
tam delduramadı. Bu eebeble Aliço 
çabuk kurtuldu. 

Uzandığım kanapeden kalktım, ü
ıümüştürn. Art.rk kamarama <;ekil
menin zamanı gelmişti... Gittim ve 
yattım. B-irinci gece böyle hadisesiz 
geçti. 

Atman .casusu oluyorum 
~abahley'n kalktığım .zaman endi· 

şeli iuim.Bir ,gün geçmiş ve ben da
ha hiç bir !jeye teşebbüs etmemiştim. 

Vapurda olduğunu haber verciiJde
ri bır )ZW'dımcıdan haber beklemek 
fazla gibi olacaktı. Onun için, giyi
nirken ikinci L.... omık mevki m~
ter.ilerıne bcr.z . i: kılığa bürün
düm. Dnsit spoı Lı eteklik ve zaci! 

ucuz bir bluz. F..olw1m almanca bir 
mecmua aldım ve doğru o me,·kile
re gittim. Bazı ki.-nRe1er, salonda 
i8kambil oynuyorl:ırd:ı, bazıhm gü
vertede ,gezini} orl""ı:dı .. Pen gözüm 
yerde ewc!a büyuk ayaklı bir .adam 
an,-. rdum. Sa:-ı~ıı .insan çoktu ... O
n11n ic;i· . .nhk ile tcfrrn J k .,,,r 

İngiliz cionamna~ı 
Tat( ıı ettiği iab ·ye 

ka.zannu bulunuyor. 
B" zce bu kad u dı .bu hıki 

A. Ca aleddm SARA. 

KADI il HEK 

cemiyeti, bu ayın .top.an 
Ahmed Asım Onur1un ba a 
tında yapb. 

E-vveiiı& h.&şkan wafınd n, '* 
tin az:ısı ve fahri reisi pro 
..sim ~mc.ı· .akalının iılümu nJ1lll 
betile bir hitabe irad edi Jl1 

mer~mımm mezayasile mcml 
yaptığı bl•yr k hizmetler mkro 
ırs.1: aeiz t.ıhu tebcil edılrnıştıı 
dan r&ı~r.a rwınameye geçildi. 

1 - :Mesar.e yılaıma4ia JJu
Jer. Dr . .Milıbmud AU.. 

ll - Ço uklaı ı biri\1iııine 
lenm.iş ikı:: d.::;uın vaJt'UJ. ];)r. 
med Asım O..n.~·. 

1II - Kayser ameliyesi hali 
Dr. Hadi th3aıl Gediz. 

Bu mevzula~ etrafında yş. 

-mUnakaşalara: Orhar. Abdı J(ll 

ran, ~enam ':Ve' fik SeBene, -
din Varnalı, Oriban Tahsin, 
Süle;mıan Cnnbak:uı, ŞiıiU1 

1lkel, Lıeontiyadis, Rıollert 
Abralıam .&lamon iştiı:ak etti· 

olacaktı. Esmer bir .kadı b ' 
Aradığım insan muhakkak b 
ğildi, ondan belki giden y 
-hakkında ça:ktırmacian maıUJ.o• 

bilirdim. Gayretim boşa çıJıtJ • 
bUiık ~tmeğ'e yeltendiğı n 
güzeli, Amerikada ortalıgı biJ1 
katmağa gittiğini iddıa 

dantöm4U. Aklı fikri 'flöı't e 
mab vettiği .zenginlerin enayil 
anlatrruı.kta .iö.i. ı&ıı df! JaıesıJ 

ııa bir ufak dansöz ola.rnk 
mıştmı. Evet o yalnız Jıe ı 
kadar olanlarla mCKuldü. F.~ 
öğrennti.,tiln ki, bizim ar 
b~ ylr.r kadınJ.ada .alil aciaı 
1arnuş, belki .kadımn .bu tr..rr. *. 
ca!ıyarak bir Bey.!rr cı.karahi· 

- Seı:ıyarit.:ı, dedim. çolt 
harsı~... .ı.er halde · 
iki avucunuzun içjıae alacak 
da.e;mı zn ı r 



YENİ "8AR 

üze ekj SABAHTAN SABAHA Garip bir gasp 
vakası 

__ ...._ __ y 

Alman 
\ &J§ taNfı .. iiMfıde) 

lamı muvaaaıa hatlarınm yanı ba
.._ bQlun.maktadır; bu mav_... 
~ ile, iktiaadt hayat vıe _.. 
-.-.ç krallı - +..Mı.izaD bfte felılle lrira gmııı ~--

1U>ilir. 
Bta sebebdetaıctir ki, Reich tarafm

iaa laveçe karşı gösterilen zahiri 
11aaıt.edtl hareket. bu memlekete her 
laaııgı Qir garanti temin etmiyor. ts
~ .. taraftan :o.m..Ra &dala
~ Alman tayyareleri ve deniz 
::-u-vı, bir tardtaa da Fimlmdiya 
~ methalinde bulunan Rusya -
~kiır kuvwtıeri tmatınctaıı teh 
~ Uğradığı zaman, mühlik bir teh 
~ maruz kahmş fJlaeaktlr. 

k~UanYet tehlikeyi a;sn:aek ve hü -
~den, ancak kendisini kurta -
~ ~an esaslı tedbirleri istemek 

eç Dlilletine aittir. "Le Tempsn 

Not'Vee Krah VU Mi Baalmn 

len ~<>rveç Kralı VII DCi Baakon, as
h Oanımarkabdır. D•=i--ka kra
llı lllliteveffa VIIl ilıci Fredrie in oğ
"-. .. lup 3 ağustoa 1872 de Dzd=ar
~ Charlottenbundl şaW r•da 
~· Ayrıca 22 temmuz 1896 
ffJtLortdrada Bacımca- ara.,..ta 
!ile 1lei Ed9ardm kım Prensee llaud 
L.....--İIÜI'· PreDIM!S Maud V inci 
~ hanşiresi olduğu i91a, bugün 
~~ krab VI mcı Jorjun ha-

• Kraliçe t8 y..... olduğJı 

~.IFER.RIK ı 
Fransız Sahne Yazıı 

şehrimizde 
... 1ehrimime geAMı •'flllaur Fran

~ ~ vaı.u .M...Pocu Fransız baş 
elwu M. RiDet ile beraber Vali 

..,, adiye Reisi Doktor Udi Kır-
ret etmiştir. 

eeou perşembe günü öğleden 
Giizeı San'a1ler akademisin • 
sız tiyatrosuna dair bir kon
Verecek ve Fransız edebiya

L~ 8ar.ı Pirler okuyacaktır. M. 
'i~ Jaafta. ıçmde Ankaraya gide ~ 

\re orada l!8; '2 konferans vere • 

. ._ .... hastahanesi tevsi 
ediliyor 

~ cemiyetleri birtillinin tesis 
:ti ~binası ibtiya.ca kiti 

... ıden biıtik yeni bir bin& 
ve Alemdardaki Sıhhat yu

llltiar elmip. Elmaf :b1t:Ma -
iııııL. ...... -..,. ......,......, o. -
~ aynt zamuda. hastaMnenin 
~ •tı>t de25 dm • a i'l&ğ 
~ Jrarar venniltir. Hastahane 
~ binasına naklolunurten bu ka
~ olunacaktır. 
~ cemiyetleri birliğiııin emri 
~ bWnRBn bugiiplrij haetıha• 
~ .. da teşkil ohmeuelremaf JW

tahais olunacaktır. 

tlrkatl umumf heJeli 
- toplantlaı 

....::~ yapılacak Ura teilıir .. 
~· alan eekm' eirketi u•TT=i )le.. 

~~ cma ıPrJaıt • · ı sm1a 
'~r: Toplantıda geçen sene. 
-. .--.et rapodan tetkik edimil 
~ idare heyeti eeçilmiftir. 

• postalarına dDn da 
iM __ baflanamadı 
~ - bmir - Alllrara - Adaaa 
~ ~ dün başlaması mukarrer 0-

ııa~a. postalan havaların tekrar 
Yağmağa baş]aımeı ytidn
~ lstanbuldan hiç bir tay

~:. ~ket etmemiştir. Havalar 
~ sonra hava nakliyatına 
. ""llal başıanacaktır. 

~--... Ticaret anlafması 
tebfiO edikli 

~ ayın yirmisinde mer'iyet 
giren yeni Türk -Yunan 

et anı ması diın İstanbul Mın-
~. t lılüdürlüğ\iııe tebliğe-

••• 
Enatıtlllerl llyibasl 

~ meclise verildi 
~) lU'a, 15 (Huswd Kuha.birimls
~. - Köy enstitüleri teşkili için 
~ llythamn Encümenlerde 
~ biterek B8yftk MiDet 

'fl8d\lliftir. ~ .... 
1'' 'bg' P'. 

tehdidi 
halde 20 teşriniJJani 1938 de vefat et 
mittir. 

Haakon 1905 senesi 12 ve 13 teş
rinisanisinde 69.624 reye karşı 259 
bin 563 rey ile yani müntehaplarm 
yil3de seksem ile Norveç krah inti
hap edilmiştir. Ba intı1ıabat~ tasdi- ı 
kini müteakib Prens bu teklifi kabul 
etti.. 

Diğer ta.raftan 13 ağustos 1905 
tarilıinde, o a:manki Norveç münte
hiplerinin hemen ittiıf akile "184 reye 
karşı 68.200 rey,, lsYeç ile aynlma
yı kab11l etmişierdi. 2"Jı'a o i.na ka
dar her iki memleket. ayni hüküında 
nn idaresi altmda bir asır kadar be
l'Uer vaşa11npardL 

Kral Haakon ~ ordu ve do
n'anmasımn şefi, r ıimarka filon -
nun amirali, 1ngitiz fahri amirali v.e 
Royal Artillene Company'nin 108 in
ci ala vınm fahri JlliraıayMhr. 

Mükemmel bir piyaniltt ve iyi bir 
ı cnz• olan kral Baakon müteaddit 
dilleri komışaa w J'ranslz, İngiliz, 
R-. .AIJlla, Danimarka, İsveç ~ 
Nornç lill&Rianm a)"IÜ )nıvvetle bi-

len bir p.baiyıetür. 
Velialtd Prens Olaf, Sandringham 

cinnnda A.ppelt.onda 2 temmuz 908 
de doğmuş w 21 mart 1929 da Oslo
da, İsveçli Prenses !ıılarthe ile evle• 
miştir. Veliahd ile zevceeiniıı on ft 
sekiz yaşındai ki kızı ve bir de er
kek çocuğu vardlır . 

l'OLIST•ı 

Kadın dostunu vurmuş 
Jılercaıula Yaldızla llanda 2 numa

rada terzi Asım zabıtaya müracaat 

ederek Fatihde Molla Asım mahaıt& 
sinde Çeşme sokağinda 17 numara
da otur.an ve on giindiir metresi bu • 
hman Bahriyenin adde ortumda 
sağ kulağı arkmıma bıçak vurarak 
kendisini yaraladığını iddia etmiş, 
yaralı Asını Cerrahpaşa hastahane
sine gönderilerek tedavisi yapılmış, 

Bahriye yak1elanwak tahkika.ta bat 
lanmı§br. 

O da metraaini yaralamış 
Kadlköıyiinde Kvbağalıderede Sİi 
hat~· ........ otvaa 

araba sürücibrii c.ml, geçimsizlik 

yüzünden aralamıda ~Wuı kovgad~ 

metresi Şakir kUI Hayriyeyi taçak
ıa lı:asığmdan yaralamış, Hayriye 

hastahaneye kaldırıl&rak tedavi altı.
na. ahnmıls Cemil.19kalanmıp. 

Battna tuQla dltt ... k öldl 
Tahtablede Telef• idaresi taa

fısdn W;•Jik edi&a 21 ..........._ 

Dinede yılnlwıa ilillde ça"ı•• amel~ 
dm M 18PD• Dlwikti lliseyiniıı 
bqına tuğla dleerek ağır yaralan • 
dığmı ve tedari içiD Cel'l'l'bpaş& 

hastahanesine kaldınldığını dUn. 

)'ISPP#, Hti..,m, ka1chnlcbgı Cer 
rahpaşa hastahanesinde ölmüştilr. 

Kaltt sekt.eillllen 611ınUş 
Dün saat on bir~ köprüden 

'Of!llriidara hareket ?aparia Oskfidara 
gitmekte ola.iL Kımkh eamii imamı 

Osman üzerine birdenbire bir fena -

hk gelerek ditşaillj, 'ftpurda ölmüş

tür. Belediye doktonı tarafından ~a

pılan muayenede, ()smanın kalb sek

tesinden öldüğü teabit .edilmİ§, cesed 

ailesine t.eaBm edilmiftir. 

Fabrika ve matbaaların 
tabi olduklan asgari 

mükellefiyet 
Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz

den) - Fabrika ve matbaaların 939 

mali yılı içinde tabi oldukları asgari 

mükellefiyetin 940 yılında da cari 

olması Heyeti Vekilece kararlaştırıl
mıştır. 

Karamameye göre birinci .sınıf i
çin maktu vergi yüz, müteha~ il ver 
gi 3, nisbi vergi yüz.de be nci 
sınıf lçln maktu vergi 70, mütehav-

vil vergi 2, niMıl wqi yüzde 4, ü -

çtincü smıf İÇİD maktu vergi 60, mü
tehavvil vergi birb uçuk, nisbi vergi 
)'8.ıe iç, d& eJl&cü ve daha aşağı 

_.uflar için müta •• mlbelıawil 
11111\İ 1\21, .... 1WIİ yWe 2 dir. 

fAektep kitapları 
Abdülhak Hamidilı ölündatin yıl 

dönümünde mezan lıım.şında ıı.abla -

mak Uzere şekıimi.ze gelıea Maaıif 

Vekili, bir arkadaşımıza me'tillp • 

taplanndan bahsederken şı.mılılln SÖJ 
lemişti: 

.. _ öğretmen ve müteb.--nn 
gönderdikleri raporlar Maarif Ve. -
kiUiğirıee tetkik ve UuMlilr MiJmjş -
tir. Kitapların bu r'rm ırde dWle!tit-
meai ve icap eden tadffitm yapılma-
sı için müel1iflere ~
Tadilat muvafık g&rlWl.1''- aoııra. 

kitaplar derhal bMrlmap. ~ 
cektir. Bu suretle i)ıei' iizdeJri den 
yılı başından itibarm talebe artJık 
yeni yapılan ve tadil edilea ıutepıar
la ders göreceklerdir.,, 

Maarif Vekilinin ba 8Wıeri bbıi 
tatmin etmedi. Çüakii. mekt;ep ki. -
t.aplan zaten ikide bir tadile 1lğıa -
lllllbr- Bu bir yeaitill ciıeğüdir. Ta -
dılJer artık aabit kılenJr mı? Yeni 
bir Udile uğranu~aeak mı! Jlektep 

kitaplan, bu kal.ı eclita tadiBere 
göre hemen 1-hp ders emesine y.e
tiştirilecek .mi? Her mektepie bqka 
bir terim olmayacak, btttiin kitap -
lann dili birleştirilecek mi! 

Bunlar yaplhrsa, iftıe yenilik! .. 
Şimdiye kadar, hemen her sene 

Maarif Vekilliğillden, Hasan Ali 
YOcetin yukanki beyanatına muadil 
sözler işittik: "Kitaplar tadil edili -

yor, basllı~r; lıa.tti yeni ders se
D"im'e her tarafa kitap yetiştirile-

Mls. ~ bir mektep sihp•z ~ -
,,..ak., Bütün bu vaidler, lifda kal-

Jltllbr. Mektep kitaflbın, Vektletta 
eliBe geçtiği giindeMeri deAaUt 
hiç bir aene vaktinde y~ -
mip:ir. Aylarca taJebe hitaı- kal· 
mışb:r. 

Sama terim m • lesi Bugün ilk 
melrtlplerin pek matcı..d t.erimlerin-

de bile anarşi var4 İki İstanbul mek
tebi lııiliyonıs ki bmUarııı birinde ça;r 

pay, çıkay, toplay denll~en ötekn • 
de çarpma, ç.m.~ toplama denili -
yor. İkincisine terimiı.ı tadili sene 
bapda tebliğ edilmiş, biriı.ıeisine 

edilememiştir. 

Bom llll, m•al._ mi, öğretmea 

mi? :oo.tianımz .... ıa. talebeleı-D 
dm iıgini1 de işittiklerini söylüyol"' 
lar. Bwılardllll 1'iriBi- tlreih etme~ 
dfğu:lmüe çoeup •SIPI etmemeli: 

• ttııp ım.pl.,..W.j ı.dillerden. 
.. ...,_. l(arif Vekili lmra.dpn son-

ra .. km=•hp m JlfdPP verilmi
J"ftliini kePi bir.e temia etlıeydi .• 

Galatada zorla birisini• 
cebinden bet lirası alın

mak istendi 
~ ılıı..- saat 19 buçukta 

Galaia'!la eski Tcımnık sokağından 
~ !ildıe .. Dimitrinin karşısma 
....,.... birisi çıkıp paltosunun ee
ii.,_ zorla beş lirasını almış, pat. 
toamı da çıkarırken yanlanna ge
ıe. ltirisinin müdahalesi üzerine kaç 
mağa '>aşlamış, biraz sonra yakaJllD 
muş, bundan sonra, bu adamın, Ball
riyeli Fıkabile manıf ve sabıkalı Ke
mal Tckol oWuğu aaılqılmıştır. Ke
mal dün Mlliyeye verilmit, lkinci A· 
ğır Cel& mahkemesinde multakemıe
siae biuJtaUBşbr. Mahlleımede, da • 
fteı Dlmitri Ddiaeyi şöyk arılatmıt 
tir: 

- Galaıtaıdan geçiyordma. Btı a -
dam ö.aüıne çıktı. "Ben memurum, 
ı-n!ım ver eak•h•!,, dedi. Palto
mun d1ş ceGinden beş lira paramı al 
dl. Berri de duvara dayadı. Paltomu 
çıkany;:xoda.. Yanımıza sivil bir adam 
geldi. Bu Kemali yakaladı. Kemal e
linden Jrurt.ıdu. Kaçmağa başladı. 

Biraz ırnnra polisler yakaladılar. ön 
ce üzerini aradılar. Parayı bulaım.
dılar. Sonra, bu sabah bulmuşlar. 

Kemal, davacının bu iddiasına §U 

yolda. jtiraz ve kendisillİ müc1afaa et 
miştir: 

- Akpın üstii Gala.tadan geçer
ken, su dökmek için o sokağa gir -
dim. Bakınflml; Jııell bulamadım. Bir 
dun.r kenanna sokulup su dökece
ğim sırada davacı Dimitri yamma 
yakltışı{. Elini edM yerime mattı. 
Edepm işaretler yaptı_ Ben de Jnz
cilm. Duvara doğru şöyle ittim. Bir 
aııı18ıın dalla peyda oldu. Yumıa gelı
di. Onu da Dimitrinln arkadaşı saıv 
dan. Bir olup beni döveeekleriBElea 
korktum. Kaçmağa bqladım. Dimit 
riaiR panaım a)guybm Kan.kolda. 
lıeai fena halde di'lip yudJtwn şey 
lui zorla jmphtplır. Kuayene e -
•ı!MÜ ia*erial. Bakmı:ı, mi pesti· 
le ge'rinliier, ller tanfua JU& i)eN 

içinde. "Kemal, ba 6leri aöyledik-

- ııoma pmıtomunu sıyırıp arka-

- dimnk -- etlerim g(Jstenniş; 
z' 2& denlll. etwift;ir,..: İfte inan • 
.. -•71lZZ Mhur., .. ,_mı çiir6iü. 

F Ua 1ııu luL k . hee .W Glwı· 
-. .-..... "' ' sn ri ııe se -
1ıi' "ıtir. ŞallidleNm Knwrl yaka· 
ı.- yMJtiB lıl:ibı.t, K•di a.;vken 
\ p'aVtf yakal tj:M, elndea Jmr
tlllıııp kaçtlimt, tlıknr ,_.,. ka 
nıllola glıtWililBI, ~ ·• ı iM a-
110•' 1 nm, pmrayı ~ 
_.. aüıııla adll.Jeye wwwaell illere 
...._ +--• götlkK1 hwi mada 
·J z bir il&' abp r' la uğıaş
tıfilnı, aorla ajzında 11111l• çıkanbk· 
ıumı ve DiımıitrilÜll an8ıUan ı.t li
l'Ml ol,.._u gıliıNllrleriBi Kmıali 
t..-ı edip~ .. lllni§
tir. 

Dfim" plaill llivil polill mıemwu lb
_IU _ _.,_.t .-ı de va'ayı liYle ..ıatım.ştır: 

Londra, l5 (llumd) -Almanya· 
11111 Y~TY& Wi .__,.. iilJeri&ı. 

de 'l'mladaki &e)ıkWlli kentrol et
mek için yapbjı eöJkaea tu;Jike 
mukabele olmak bere, .Rumanya ile 
Yugoslavya nehrin inzı"batını temin 
için müşterek hareket etmeyi kabul 
etmişlerdir. 

Her iki devlet harici bBt azyike 

~~-...... 
Rumen - Alman ticaret 

müzakereleri 
Londra 15 (A.A.) - Bükreşde 

cereyan etmekte olan müzakereler 
Almanya için hiç de mucibi memnu
niyet olmamıştır. Rumanya, leyin de-

valiyosyonu için yaptığı teklifi red
detmiştir. Bu hususda muvaffak ola
mıyan iktısadcılan, Rumanyadan al
Qiklarina mukabil R\UlleDlere yüz 
tane Messerşch•oit tayyareei 
meği kabul etmi§tir. -·-

ver-

TDrkfJe-lngftten arasında 
adlT muzaheret işleri 

Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz
dea) - 'l'Urkiye - L'll'iUere arı:ızlllb. 
adli milzaheret ımkavelesinin tas -
dild ic:;in hazırlanan llyiha Btlyük 
Jlil8' Jııle ,, • • •mtt • z• -
mittir· 

- Ben, o 110llalna vuitedeydim. 
J1r ail:amı gözltlyonlml. Davacı Di· 
miıtri karp taraftan gııeli.yvrdu. Hava 
J&ğmuırlu ve karanlıktt. Dimitrinin 
a,rkasından da Kemal &:eliyordu. J<e. 
mal imla yiriidll. Dilllitlirüll önüm 
pçtl Birdenbire yakısına. sanhp dil 
vara dayadL Tarta1r1aJ'P "Paralan 
_.__, ~ ~ Diıcib" .• __..._ 
~Ul.a.& .,, ~. ;cmm RiF ~ 

rine soktu; ~kanh. Dimitriftin p&ltıe
auau 31rlmdan çıkarmak iı;ia uğraş
mağa bııştadı. HeMeB Jleşwıp Kemali 
11kıladıım ":Ben polillim ~ yürü ba
kalım l<arakola ... ,, dedim. Mu.pmba
sının vakasmda11 t111;muftum .• .silkin
di, eli~den kurtuldu; kaçmağa baş
ladı. Arkasından koştum. Bir kaç 
sokak kıvrıldıktan sonra, karşıdan 
gelen polis lı4ita.t önledi ; yakaladık. 
Tekra?' kaçtı. tekrar yakaladık. Ak
şam, 1nı..rakolda üstünü aradık; bir 
şey bnlamadık. Sat.hleyin kalem o
dMma getirdik. Ben "Kemal, bu pa
ra sende; iilıeıini anyaeağun . ., diye 
yanına yaklaştım. Bu sarada ağzma 
bir şey attı. Yut111118ın diye gırtlağı
na sarılıp sıktım. A~ ki1ıtlemilf -
ti; açmıyordu. Anahtar eekup zorla 
açtJm. Dişi kanadı. Beş lirayı da, 
kanlı olarak ağzından çıkardım. Ka
rakolda Kemali kimse katiyen döv • 
medi. 
ş.Md lkabim c1i•llwtikten son • 

ra, diğer şahitleriıl çağınlması ve 
Kemalin sabıkasımn aorulmuı icin 
malllllPme ~ ıı: 1 da tenif e-
.. ·rıw-

n• ' - . 
o n işgali 

Ddy Kaifia İsveçtelıııi 1mstw1 mu
'ıatıiri W. F. Bartin, ~ .Al.
_._ tarafıadmı i&tiliauua arife • 
ilinde Is~ Olioya gitm.iş, 

ba 8"J'etle ~ hiikfımet ıuertıezi.. 
ne Almaıılana geliiiDe taltid olzaWJ 
._ ~ tekrar gÇBeje mawaffak 
olllnk z ızğ:nelri malfımatı vermiş -
•. l 

"SU günil, öğle vakti idi ki Oslo 1 
Ahp1ara te&lim oldu. Ba eme.da 

iki v~a dört motörlü nui bombar
dlaan tanwelerit B!lllBAla ~ 

lm!ltar gilli ltÇlJYOI', mitral,mler ci
Tmda :ı.teş ediyor ve fiyartum ka
yaları bomtıala.nD tanbJarmı ak
aettiriyordw. 

Ba anada, hükilınet merkezinin 
bqhce caddelerinden birinde, kapı -
lara ~rmeğe uğraean veya evtıerin 
duvarlaırı boY'lJlca aa.klanme.ğa ça -
ı.uı, koTku içiıade ı.tunan bir hal
kın arasında ıı..ıumıyordmn. Kotör-

lerillilı bil.tün kuvvetilıe bir tayyare~ 
maia daallınaa ik>kunaeakımt gi

bi indi, 80fll'8. yukanya doğru fırladı, 
ba -.da mitralyözü c...W.,Un mih -
ft!"ine doğra dikilmişti. Kulakları • 
mm ani bir mitralyöz ateşi'ain tevlit 
eylediği gürültü yırttı. Ha.Ut bağJ.ra
:rak, ~ağın öbür ucuna ckığnı ko.

IU'&k dağıldı. Hududu., yil'mi saat 
kadar eTfti P.i . pim NorTeçli 

gümrük memurları, biY.e Ahnanlann 
Oslodan 30 kilometre mesafede, fi. 

yorun p.rk sahili iillerindeki Moss'a 
ihraç edildikleri haberini vermişti. 
Trende bulunanların hepsi, bu bek
leııilmi yen haberin doğru olduğuna 
iDa.nınak iatemedi. 

Osloda.n 30 kilometre mesafede. •.• 
Artık <j\ipbe calz değildi. Trenimiz 

tensxuıf etmişti. lataa)'Qll rıhtımın• 
claıa .Alııaıaaa bmnlwntımım tayyarele

rinin, ormanhklt ~ w tepenin 
.ilerisiacle mip 9ktık..._ gerüyw • 
duk. Hava dafi bataryalannın siyah 
dumanlı halkaları, bombaların pat-

lamasını müteakib semayı deliyor -
du. Mitralyözlerin takta.klan topla
nn gürültülerine karışıyordlL 

Yolda, Oslodan gelen bir çok ara
baiar vardi. Bmllar da, en ıu,.etli 

eşyalarını alınış olan ahaliyi htikft
met merkemnden uzaklara götürü. -

yordu. Bu yolcular, hükiiınet &zasi
le kral ailesinin Oslonun 150 kilo • 
metre paltadeki Haman. gittRl • 
leriai ve Norveç bank861nın bilcüm
la alt.lll mevcudunu, memleketin içi-

ne yolladığını haber verdiler. Oılloya 
yaklaştıkça, şehri talaliJre Me9 ka

dın ve çoculdlln hiımil ala benlere 
rastlıyorduk. Yolda, müsadere edi • 

ı. &mJr< ! r, lııiikfz t :meDeziM 
doğru Norveç aalwzılıeri a •• wı 
taşıyorlardı. Nihayet Oslon'"1 mer· 
kez ga.rma va.ınl olduk. 

a.aaa ..... hr dbi ıeoea ey)61 
ayında, Londradaki Viktorya garm
da mit Pli rrıar.._ Gar~ ÇQCllk -
larını ellerinden tutarak, kendilerini 
kurtaraealt tremm. pi• rizi bekli -

yen ve gözleri ağlamaktan kıza.rmli 
kadıalar tarafmdan llllıcaıllmç dolu 
idi. Alelacele. mene.ıeki bir otele 
ptim. v~ Ur yerde ayı» idi. 
Herke& palletlerini yapıyor ve sür'
atle Bareket edi)'C>l'laııdl. Ot.elde ser
vis til~n yoktu. Bme: "Vakit varkea 
gidini'L A1maalar beş kilometre me
safededirler . ., demekle iktifa etüler. 
Şehri.o civarında bulunan Birlcsik 
Amerika Elçillğine kadar gitmeğe 
karar verdim. Bir otel garsonu, beni 
arka taraftaki bir kapıdan çıkardı, 
ve sakin sokaklar arasından elçiliğe 
kadar götürdü. Ve birdenbire sehrin 
haricinıie büyük bir şoseye eıkt . 
Çelik lt~ketli dört Norveç polisinin 
arkasında, gri renkte üniformalar 
giymiş bir Alman askerl kolu Oslo
ya geliyord1ı. Bir metre yanımdan 
geçtile... Onları mükemmelen tetkik 
ettim. Yüzleri o k d r iyiye ben-. 
mr,ıo!'du. Fakat hızatlM'l ı ka
lide idL Beş aske d n bır tanesi ha
fif bir m~ineli tufek, üç askerden 
bir tanesi miiken-er ate§ti bir tüfek 
taşryO!'du. Bir lmmı1 da, salın. radyo 
merlrederi için ağır bataryaı.nn 
llildeti altında el!İıliYcriu· Diğıeır bir 

-- da biiJlk deri klıtDlan içıel' -
&iade il&k1t iaıce AWlari taıgıyordu. 
Bu askerlerin miktarı bine yakındı, 

Bu esnadı, j611sftzftdl .._ e4; 
yen Alman bombardıman ~ 
ri dolqıJOrdD.. .Amerikan elçtlijlal 
güneş batarken va.z:ı:tım • 

Orada akşam aut pelriplp bir tre 
nin yiım Oıııioda laarelıet edeceğini 
ve buna hinmeğe teeebbüs etmuı. 
balta ,...1aea1r ... it olnl .. ığau Bil 
ladB. Bili _,_ 1!Jlp oloMa saye. 
Binde şehre gel... Bir 118' Mat ewr
ftl .l'lmÖillhğW J1bi g&il çellretj gıeD1 

Vap ' n w. * içia ara ile du
nrlla. tıa uk8terdea bir kımm gar 
da •h•11 tnuMi aua,..eY" ve 
bütün yolculan iltticV'Ü> eyıe.eğe 

JweladTlar. J'allat yalea bfilmi çolC 
fazla iıii, genç Alman ukerleri ı. 
kentrol itine henüz tmı•nrile vakıf 
değı1Iet'di. Tren kalkbğı zaman kon
trol ba• lmı.'1ar gelmemişti. 
Sabüın ikieiade, hududa varddt. 

Bir Noneç muhafızı henüz Alman • 
lanJl göriilmedıijiai temin etti ve bi
ze bira ıle sandoviç getirdi. K'lll'tD 
muştu.it. 

''Paris - Soir• 
...................................... ,..... 

Bae sahtekarhğı 
paişliyur 

y enİcletl teRiflel' oldu 
yeni ip uçlan var 

Zabıta ve adliye, sahte mübadil 
bonosu tahkikatına ehemmiyetle d&r 
vam etmektedir. Dttn, ~e suı. 
tanahmed ~tincli SuBı c:aa mah
kemesinde sorgal&rt yapılarak ~ 
be8t bıralahı:ı l'e sahte bonolarıa 
temliki işlerinde noterde şahitlik e
den 8:l'219halci ve m118.lmftt Hltseyin 
Hiianii, Aluned Bibıet, Bfk ı,ua 
Avni, Halil v• pesta DM11111urluğumian 
miitekaid Halid Kırmaz eltin adliye.. 
-ye celbedflerek DördUneii Sorgu ""° 
lrim:liğ'İ1ffie sorgulan yapılmış ve ı. 
§WD ~ tevkifine karar verıau· :o 

DiPr tanftaa, llHlkt.elif kj•ae\er 

yenidea bonolar getirerek müddeia.. 
mn-liiP ibru etmekte ve gin geg.: 
tikçe veni yeni sahte bonolara ıe.. 
dUt olumnaktadır. Sahte bonofardaa 
bazılarının UzerinGe eski Maliye Ve
kili ve hilen Büıük llil1et Meclisi 
Birinci Reisi Abdillhalik Renda. &.: 
zılermda da Wlem Jıhli,_. Vekil bu
lmnm ll'ttad Afndnnn iım:alannuı 
takfid .. >dilmiş olduğa g&rübnektedlr .. 
Bundan anlaşıldığına göre, sahte bo
nolar -mrhdad olmayıp bir hayfidir. 

D&ı ve enelki cAa dıa BJhtelif 
aesatMriıe laaD evlerde anww• ya.
pllınJI. • öPsn#ğ:tmiw ın ... 
sahte lMmeW dUa '1al 1 ....... 

Dün de, Ballkpmarmda sarraf 
Malhasoilu polile mtıracaat ederet&: 
280 tane beno ibru etmjpr. llk tel; 

kiiderdıe bmlara •üiıaia bir ..... 
ma _... olduğıı u'aı l•1p. 

lılalitWB oğlu Kan.Det te poll8I 
dokuz bono teslim etmiş, bunlana 
da rıilte olırJuiiı,,. P.!111-a eleba
şılarından Nilwim kız kardeşi Fat
ma natDllla cil'9 eııiihi§ bulunduğa 

·~· Tahkikata el11=•iyetle de9am e • 
~- Bllgüıderd& şebellenin 
!Pmcliyc katiar m~.ı ka.lımt hail 
llll9Ul'larınm da ınıe,dana çıkanla • 
caklat'l ve bunlar arasında maruf 
baz kimselerin de buhmduğu tah. 
ınin olımmaktadn-. 

Boana köyüncle 
Su bentli yıkıldı 

F.di.rne, 15 (A.A.) - Bosna kö. 
yüııdeki su bendinin yıkılması üze
rine köyü sular istili etmiı ve köylü 
leriB huradan gönderilen kayıklarla 
kurtar larak köyWı yübek bir ye
rine nakledıldikleri, ekmek ve hay • 
vanları için ota ihtiyaçlan olduğu, 
Boma köyttnden bir saat evvel ge
len bir köyliidıell öğnmihni!tir. Bu
mıa üzerine Vali ekmek ve ot içia 
18.zım aelen emirleri vermiştir. ŞiJn. 
di bunların teminine çah§dmakta -
dır. Yine bu kayıkÇJnın getirdiği. ma 
IOmata göre, bir çok evter y.ıkıln;uş.
br ve hayv'i.Dlardan da bazıları nl\o 
tarı•ımaımp. tmyftn va.ztyeU ciı!. 
dlclir. lDsaa zayiatı Yoktur. 



...,.:. 
[ Askerlik lıleri 

hWftii. Yeni Asloerltk ffCberin -.. : 
iubemızin 6/2353 sıra kaydında 

,edek tabin teğmen Mehmed Esad 
cğfTI 1318 doğumlu Mehmed Mu7.af
fer Köchan tez olarak şubeye mü -
ncaati. 

·Yeni Neşri:yat: 

FAUST 
Faust hakkında bir tahlil tecrü -

besi ve hülasa ba."?hklı bu eser, dok
tor Abdülhak Adnanın çok büyük 
lııir himmetle vücude getirdiği eid -
dm değerli bir kitaptır. Eser baştan 
taşa, tahJiUerle dolu ve hakikaten 
DUD yıılar üzerinde çalışılmış ve bu 
llakımdan emsalsiz bir kıymet taşı
maktadır. Bütün genç ve münevver
lere tavsiye ederiz. 

Ahmed Halid kitap evinde laual
-.ıır. 50 kuruştur. 

MOD E RN 

Ad a b ı Muaşer e t 
Y•.urn: Süheyla Muzaffer ~ 
Askere, talebeye, kadına, erkeğe 

Ye herkese günün en lüzumlu 
kitabı 

Fiyatı 50, cildli 75 kuruş 

INKILAP KiTABEVi 
İSTANBUL 

. ~·~. ··ı···r~ıgr . ;·, '"" !'~ ', ''~ . -l ı . ~ - >-~~ '~ı ... ~ -· ·.. _.. . 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın o H f c J 
aatlerin yeni modelleri gelmiştir. r 1 a 1 z ema1 
l:nwaU gibi 15 sene teminatlıdır. Dahiliye Müte.hw181 

Lolmw1 Hekim 
ıır..radan sipariş etmek istiyenlere 
btaloğ gönderilir. Divanyolu 104 

Muayene a.a~ri puar hariç 
Ayda 3 Lira Taksitle her g0n 2,5 - e sa1ı ve cmnartesi 
:lstanbul Sirkecide Liman Hanı aabahlan 9 - 11 hakiki fıkare. 

m'88Ulda Yelkenci hanında No. 8 filıı•ka•bul••ofun••ur•. • • ••T• .• 223US••lllllli 1 

c.Ôksürenlere __ K_a_t_r_a_n __ H_a_kkı 

Hakkı Katran Pastille ri da v4rdır 

Ekrem 

Nafıa Vekaletinden: 
29/4/940 tarihli pazartesi gıinu s.ıat 16 da Ankarado Nafıa VekAleti binası içinde 

Mahene Mudurliıiü odasında toplamın Malzeme ElaıUtme Komisyonunda 45,500 lira 
mallmnmen bedelli 350 ton Bitümün kapalı zart usullle e!uiltm~i yapılacaktır. 

Daıltme prtnameei ve teferruatı (228) kGruı tıede11e Malzeme Mudürlütiinden 
,.....wr. 

:Muvakkat teminat 3412 lira 50 kunıştu.ı:. 
Wekülerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat ve şartnamesınde ya&ılı vesaikle 

• l*likte ll)'IU gün saat 15 e kadar mezkür k~syona makbuz mukabilınde vermel~l lfı-

. ....ı.r. (1673) (2890) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
ıt/4/940 C\811& pınü saat 14 de tatanbulda Nafıa MüdörlOiu eUiltm.e koıniayonu 

1 ' 1p (1919.'ll) Ura ketif bedelli Gureba haetab3oesi dahiliye an.fisı tesisat batlama 
illeri acık ekslHmeye konulmuftµr. 

Jl&akiivele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hwıwıl ve fenni şartnameleri, proje ke
tJI. ~ buna mükferri diğer ev.r.ak dairesinde ttirülecektir. 

lluvakkat teminat (750) liradır. 
ı.wrıtıerin en az bır taahhuUe (6000) liralık bu ite ben&er iş yaptığına dair ida

ıAaiaıten aJbuıt olduğu vesikalara ıstin.ıden ts\anbul Vıliyetlne muraeaatla eksiltme 
tmibinden (8) ıWı evvel alınml§ ehlıyet ve 940 yılına ait Tıcaret Odası vesikalQrile 
.,. eler'. (2572) 

Ankara Boranı 
16 NiMa UNO 

..,..., Kapuue 

1 Sterlia 5.24 
100 Dolar 149.-
100 l'raü 2.964 7 
100 lJnt 7.:5675 o...... 100 ı... r.. 29.2725 

.......-.ıoo J'loriD 79.0825 
8ldia 100 Rayipsarlr -. 
Brlbe1 100 Belp 21.9925 
Atma 100 Drahmi 0.97 
8afya 100 Len 1.82 
Pnc 100 Çek kroau -. 
tladrid 100 Peçeta 13.61 v....,.,. 100 Zloti 
Badapefte 100 Penıö 27.22 
BGkret 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Diaar 3.54 
Yokohama 100 Yen 35.31 
Stoldıolm 100 İneç kr. 31.005 
lloaova 100 Ruble -. 

E8ILUI VE TABVl.U.T 

1932 r.~ 2 Hazine 
tahvili 

KONFERANS - Tiirk Alikrobi
P>ji cemiyetinden : 18 4 1940 
pmıembe gunü 800t 18.80 da Etib
m Odıtut& konje a>UJ aalmıunda yapı

ı.mk Gylık toı>lantıda uKopekte 

Ankara da 

AKBA 
Kitapevi - Kağıtçılık -~ 
ve yabancı dil gaaete, mecmua, 
kitap eipari.thrini en doinı ya
pan bir yerdir. Erik& ve tdeaJ 
yası JDf.)lineleri •tıt yeridir • 
Telefon: 3377 

MER'A 
AÇILDI 

Her nevi gıda maddeierilli mu
vafık fiyatlar)& muhterem müş
terilerine arzeder. 

Eminönü Bahçekapı tramvay 
caddesinde N o. 23 - 25 

Telefon: 21224 
Mer'a tereyağ mağuası sahibi 

.. _ _ M. Derviş Uğur. 

Menenjit Len/asi.ter" ııa1c1a8ı, Dr. 
Ihsan Şükrü Ak8el tara/4'1dıan gös
teriıecck tıc uKanın klilıikte ehem
miyeti tıe l>or:ukluklan ve tedavisi,, 
hakkında altı kısımlık l>ir sinema 
filmi gösterileceği~ı m uh.terem 
meslekta§lar,,, t.ıırifleri rica om -
'""· 

S ABX~ 
=-

saf ve normal gıda-.... 

o .. 

PIRfRÇ UNU - MERCiMEK - BEZE:L YA - YULA~ 
,,,, sair HUBUBAT UNJ.,,A RI K_a..,.ı lccp•lıdır. 

ÇAPA MARKA MÜST A•IZARATI 
M. Nuri Çapa Kurulu• tarihi 1915 

1. GENÇLiK 
2. GOZELLIK 

3. SIHR A T 
lfte yüksek bir kremde arama 
bu aer.iyetlerilı hep8İlai .. 

KREI PERTEV 
temia edebilir 

1 - KUM PERTEV: Bir 
t~ m~r. laoe • 

DALSAMfN Kremlerf 

BALSAMİN Güzellik &tt9i, 

BALSAMIN Rimelleri 

BALSAMIH Pudl"tlfarı 

8ALSAMtflf ~ 

FARD llALSAMIN 

En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün 
yaca tanınmış sıhhi güzellik müstahzarları 

İstanbul Beledivesi İlinları 
Suadiyede .Şaşkın Bakkalda Köseleci sokaiında yeni açı1an yolun şose ı 

nurnaralı kam.tnun 46 ncı maddesinin B fıkrasuuı tevfikan pazarlıkla yap 
Keeü bedelı 915 lira 18 kUl'\IÇ ve ilk teminatı 147 lira 78 kuruştur. Şart~ 
~n*At ıMüdürlütü Kaı.minde ;,görulec:ekUr. İhale 1914/-948 cumartesi ~ 
de Daı.lnl Encümende yapı}ecaktır. Taliplerin Hk teminat makbuz veya mele 
İşleri Mudüclüjüae muracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 943 yılına aıt Tic 
vesikalarile ihale giinü muayyen saatta Daimi Encli'.nende bulunmaları. ( 

• • • 
Lillelide Y.l Tulumba sokak 14 No. lu garajdcl buiuMn Esek'S markıJJ 

ıu taka otomebüiltin 19/4/940 cwrıa lfi•u saat 10 da açık arttırma ile at 
oku\l.tr. (3035) 

• • • 
Mecid~eköyü - Ma&lttk - Hacı08Ynan - Kef~iköy yolunun ketran kapl 

pek zan ullUlile ek11ihrMye konuhnuftur. Ketif bedeli 12330 1ıra ve ilk temirıatt' 
75 kw"it-Ur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık •en Jfo!l'lel, hususi ve umgml 
ve buna mü1ıeferri dijer evrak 31 kurut mukabılinde F- tfleri Müdürl 
lecektir. !bale 2/i/94-0 perwembe günü saat 15 de DeiMi Encürn«lde yapılaca 
lerin ilk t.emiRlıt makbtız Ye)'tl ınektuplM'ı, ihak!een sekiz Jl(.ln evvel Fen ıped 
lüifine fftÜraeaatia alacakları fenni ehliyet ve 948 yılına ait Tiearet OdMı 
1490 No. lu kaRUnun tarıfatı çevuainde baurlıyac~ları teklif mek&uplarmı 
saat 14 e kadH Daimi~ Yermelwi. (S 

Devlet ~yelları İlinları 
gi9ellik...,....Mcllr.G-tiı' '111111 ......... •ill• .. •••••lill••• .. •• ...... fll!.,J 
·-=Mı ~ cüÖılti MuAallMllen beleli 1134,40 lira olan 8600 ıc.. dökme ve 50 çift büyük ~ 

açtk eıwttme U9Ulile satın alınacaktır. Möaakaea 25/4/!Me pe~be gi.ınil .,,_ _pirtiık w llabanııldarı lfid ! lil. 
Çil ve lekeleri izale edel-. 7-i. 
mat Ye lflffaf MI- hale ptiıPir. 

3 - KRDıl P!Jlt'l'HV: llr 
cilt de\'Uldır. Deri gtMl••li -
nm üruatmı düeltir. ~ 
ve siyah noktMantı twalılt k 
mani olur. Cilt adaleleriai ... 
liyeırek kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler için yağ ı ve yatlı ciltler için 
ya sız hususi tüp ve vazolar vardır. 

Malatya Defterdarlığından: 
1 - Dsütmeye konulan if: s.ti ~.r.u.i ... 1~• biı' tut kcmita _. 

IDfMU. 
a .- Bu ile ait evrak: 

(A) Ketif varakası. 
(B) Hususi, :fenni prtluune, 
(C) Mukavelename. 
(D) Ekallbne ~namesi. 

ı - Yapllacak inpatın keşif bedeli (16"8) lira (78) lıuruftur. 

4 - Muvakkat teminat 1265 lira 23 kur\ljtan ibarettir. 

5 - Eksiltme Malatya Defterdarlığında 19/4/"4> tarihlne raııüıyan cuma ıiiai aat 
on beşte komisyon huzurunda yapılacaktır. 

8 - Bu inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

7 - tsteklilerln ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdurlüğünden ehliyet vesikası al -
maları laumdır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlanarak ilıııll
Ieden bir saat evvel ihale komisyonu riyasetine \'erilmesi meşruttur. 

9 - Bu ~e vukubulacok gecikmelerden do.nyı mazeret ve mes'uliyet Jmbul 

edilmez. 
ıo ·- Tafsılfıt almak istiyenlerin Defterdarlık ve Nafıa Müdurliıgune müracaat et-

mcleıi ilan olunur. (2M3) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım A. Sahnalma Komisyonundan : 

20 1'lısan 94G günü eksıltmesi yapılacak ol.an iO ej.er takum ;ıtımuıdan sart.mu.r 

edilrmştir. AWtadarların b~ ed~ ~ 

SirilecMlıe 9. işletme binasında A. E. Komisyenu tarafından yapılacakıır. 
nURi veııaik ve 137,58 Jirahk. temmat.ıa ayni gün ve sa-re k0IDİ9t'ona mur 
umdu·. Şıariftameler paraa1& olarak keıniayondell verll.ınektedir. 

••• 
Türltiye dabmnde açıl&Cllk serlilıere, Avrupa haltm41lan ıidecek yolcvl~.! 

içiR ıönderilecek .. ,..,.a dabi 1/5/Hf tarihinden itibaren ten&iatlı &er8i ~ 
edHecektir. 

Fazla tafsilit için is~lara müracaat edilebilir. (1'711) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - 25/UI/Ne tarihinde kapalı zarfla yıııptlan ~ksiltmesi.nde talllti bul 

adet MIKlaj AW.tı paaarhk suretile satın alınacaktır. 

II - Mu~ bedeU sif &800 lira. m11vakkat teminatı 450 liradır. 

111 - Paıııarbk 2'/IV/948 cumartetıi gunü saat 11 de Ka"8tatta LevUJlll-' 
yut şub,...Mki allm kCJllllQ'enUIMla yapılacaktır. 

IV - Şer\llUlesi her gün !kii ıeı;.en 1Ubeden parllBlZ alnıabUir. 

V - t*ıklileriD fiyatım fenni tekli.flerinia mfmahea tarihindeft eıvvel 
Umum Müdürlülü tnşaat şubesine tevdi etmeleri Ye münak~a iftirak 
maları, nazarlık için tayin olWNln ıün ve saatte % 7,5 ıüvenme para].al'.il' 
mezkilr komiayoaa ,ebeleri. (2941) 

• •• 
MMctlırı Mııhammen 8. 

Lira Kr. 
% 7,6 ter11lnlltl 

Lira Kr. 

Bira sandıiı 10.000 A. ) 42.-HO. - 3180. -
Bira kasası 11.000 A. ) ---

1 - Şartname ve numuneleri mucibince bira Bll!Mhi• 'tie kasaları pa.za!P"' 
alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saati hizasında 1" 
111 - Pazarlık 26/IV /940 cuma gtinü lstanbulda Kabataşta Levazım ve 

5ubesin:3eki alım omi yonunda yaptlacaktır. 
IV - Şaı tnaml her gun sözu geçen Levazım şubesi veznesinden ve t 

kara Başmudurlı..kleruıdcn 212 kuruş mukabfünde alınııb lir. Ve nı,ımunclet d 
şubesinde görülebilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatte kanuni ve 
güvenme paralarile birlikte mezkur komısyona ınurqı::aatları. 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARACOOLU 

N~ Jl&Mlüii: Maeid ÇETİN &sılchğl 'Yft": (Yeni Sa~lı 


