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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi Her Yerde e Kurq 

azırlanan kanun layihası yakı.~.., 
Ba,vekdlete ar:Udüecek 

:ülara, 16 (HllSUsi Muhabirimiz- ı lediyemimizde çah4an memurların 
den) -:- letanbul ve Ankara Beledi- ve Belediyeler Bank•aı memurlaı:ımn 
yeleri hariç olduğu halde diğer Be- (&nw, S ünCMde) 

.... . 
Yeni Tarihi Tefrikamız 

Norveçe çıkan müttefik kuvvetler 
dahile doğru ilerlemeğe başladılar 

. 

rAlmanlar Yugoslav' ~m~riki!nın harbe girmesi 
K, ı·ı H 11 d ıhtımalı çok kuvvetlendi ra ı e o an a 
Veliahdini kaçırmak 
istemişler 

Londra, 16 (A:A.) - Havas• 
jan.81 bildiriyor: 

Yorkshire Evening News gaze -
tesinln diplomatik muhabiri diyor 
ki: Norveç kralı llaakon, nazi hay- I 
do.tlannm tehdidine maruz yegane 

1 1 Wdimdar dcğildlr. Dolanda krall- ·~~--~lFll~.;c 
~;. P~ .JUliaDA l'e 'i:uguslav-
yaam ktıQUk kralı Plere de tebdld 
altuıdadtr. 

Düıı ~ söy~ııe gö
re, Holandadaki nazi ajaııla.n U. ' 
liçe Vilhelmhı ile Prenses JuJlaııa.. 
yı kaçıımak üzere hazırlık yapmak 
hususunda talimat almışlardır. N• 
ziler bunlarm ka.ybolmalannın mmı 
leket idaresine kanşıklık sokaaiğı 
ömldile hareket ediyorlar. 

Bu gaaete Dolanda makamatmm 
ba pli.olan bosduklanna söyliyenık 
fÖJle de1"81D ediyor: 

Norveçteki idam kaldırma ~ 
btisü o lwti.r tecrübesizce ha.rnlao
JDllb.r ki, kral Baakon ~e oğlu ka9-
maıa nmvalfak obnuşlardır. 

Londra, 16 (Husu.si) - Bu gijn 
Norveçe çıkan müttefik kuvvetlerin 
İngjliz, D'raıısız ve Kanadalı asker -

.. 
den mürekkep olduğu V& en a aıta: 
noktaya asker Dırao .edllifiit~ 
bildırihniştir. (Bonu lt-trı.cade) : 

SABAHTAN SABAHA : 

·Bir taş-la iki kuş 
Yugosla~ Abnan elçlftğjnln, 

yfiai.den tam mina8ile bir entıtb 
li'bekesi m.el'bld haline geldiği "" 
Yttgoslav saMpmmn, kralı ~ -
mak maksaıdile huırJaıu:nış olaa 
bir plinmm ~etini k•et
tiği sö~. K.ralt ~ -
dıktaa 80D1'a, Oll1l Yugoslav höldl
nwııt ve mjlWiajn humnmda BHlka
bil bir relaioe ve bir garanti olarak 
muhafaza etı.mık istiyorlardı . 

Artık bu avcıliğa imkin yok - mityna filika 
aı4, "ani kabalaşa 1,, diyen bitaraf kalmıyor~ 

' - s-- ~~ .~' 

italyan 
Manevraları 

Roma, 16 (kA.) ....:.. Reuter bildi
riyor: 

İtalyan birinci ~ ikinci filolanmn 
dün ilk bahar manevralarına başla -
dıklanna dair bunda bazı şayialar 
deveran etmektedir. Fakat harp g& 
milerinin muhtelif be.rekatı hakkın
da hiç bir malfunat alınamadığını 

resmi mahafil temin etmektedir. Bu 
iki filo zaten 15 marttan beri kısmen 

(&mu s mwüde) 

•• 
ikramiye kazanan 

.. 

Ergani tahvilleri ı 
Ankara, 16 (A.A.) - Maliye Ve- J. _ __.. 

kaleti ve Türkiye Cümlıuriyeti Mer-
kez Bankasından: 

Yüzde beş gelirli 1933 Ergani is
tikrazı ta.ııvillecinin Maliye Vekileti, 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban -
kası ve diğer bankalar mümcssille -

(Sonu S üncüde) 

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

Bit«Tfl/lara ilılar: ilci iJctmıI.nin arasına ohumak istige'll k~ 
pM• 6alar (Bir darbı ~ı) 

Bir darbı mesele istinad eden yu
bnki karikatür, iki tarail birden 

kollamak, bir taşla iki kuş vurmak 
istiyeu bazı bitarafların vaziyetini 

göstermek üzere bir Fransız ga.zet&. 
sinde çıkmıştır. Bu bit:araffa.nn ı.. 
şında tsveçle Norveç geliyordu. na..: 

(Sonu 7 ~~ 
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içtimai ve tarihi tetkikler : 2 

TO K A.LE İ İ 
Temelleri sarsıllyor mu ? 

Yazan: Cemal BAROAkvl 

r tıncı ve yirminci asırlar 

ar.as.ınaa etraflı bir mukayeı:>e yap· 
madan ve kimbilir belki de "tarih 
teken-ürden ibarettir,, hükmüne al
danarak "Yavuz Selim., i taklide 
kalkıştınız ve kahraman ordunuzun 
bir kısmının "Sina., çöllerinde kız -
gın kumlara gömiilmesine sebeb ol· 
dunuz. Yine on altıncı asırda "Ö?.de
mır oğlu,, nun harekatını ve dördün· 
cü !furadın "Revan,, sef ermi tekrar 
edebileceklermi zanneden \iC bu ham 
hayal peşine takılan dar görüşlü dev 
let adamlarınızla beceriksız bir ku
mandanınız on bınlerce Türk kahra
manını "Allahüekber., dağlarının 

karlrm arasında mabvü heder ettı· 
ler. sızı bu delice hareketlere sevk 
ve tahrik eden her halde ben deği
lim. Ve o müdhış facıaların mesulı
yetini benim ıhtiyar omuzlarıma yi.i.k 
!iyem ezsin iz. 

Fırsat düşmüşken beni yalancılık, 
aldatıcılıkla itham edenlen böyle 
bir iddiada bulunmağa sevkeden ve 
kalbledni bana karşı hiddet ve ınfı
al ile dolduran bır ruhi halete işaret 
etmeden geçemiyeceğim: tnsan se
nelerce okuyarak clinliyerek tedkik 
ve tetebbü ederek hasıl ettiğ1 her
hangi bir kanaatini kolayca ve bir· 
denbire değiştiremez. Benım sayfa
lanmı kanştınrsanız ıman halıne 

gelmiş kanaatlerını terk ve tebdil 
etmektense feda etmekten sakınma· 
mış binlerce, on binlerce msan adı
na rastlarsınız. Bu böyle olunca sı
zi iman ve kanaatlermizi değıştırme
ğe sevk ve icbar eden eşhas ve ha· 
disata karşı kaJbini1..dc sönmez bir 
gayız ve husumet volkanı peyda ol
ması tabiidir. lşte "Anatol Frans,, 
ile "Vaieri,. nin ve benzerlerrnın 

hakkırntlaki ithamlarile hıddet ı:e 

ınfiallerinin sebebleri arasında bu 
ruhi lıfilete mühim bır yer ayırmak 
i cab eder. Fakat onlar tarız ve deş· 
nam oklarına benim günahsız, ma -
sum göğsümü hedef ittihaz eylemek 
te hakftzhk etmiş oluyorlar. Bakı 
ruz niçin: Ben vak tile her eli kalem 
tutanın istediği gıbi at oynatabilece
ği bir saha sayılırdım. Bu sebebden 
şairler, edibrer, muharrirler, müte . 
şebbislcr çala kalem yazdılar. Vakıa 
ve hadiseleri kendi keyflerine, zevk 
1 
l 
1 

erine, mizaçlarına ve mensub olduk
arı camialann menfaatlerinin icab· 
arma göre tahrit ve tağyir ettiler. 

Muhayyilelerinin kuvvetine davana· 
rak yığın yığın yalanlar, şaira~e hül 
yalar dolu kitablarla kütüpha.neler 
vücude getirdiler. İşte sizin geç -
miş vakıalar hakkındaki yanlış ka -
naa.tleriniziıı kaynakları bu kitab -
lardır. Sana bir misal göstereyim: 
Son iki bin sene içinde gelmiş geç
miş olan nesiller Batlamyusların son 
v 
b 

e bedbaht ha.llU "Kle?patra,, yı adi 
ir fahişe olarak etnıdılar. Zevk ve 

d 
k 
e 

sefa.hat, 8.§k ve şehvet iç'-'lde yüzen 
essas ve faoir bir kadın. Çünkü es
i zamanların bilhassa Romalı mü
llifleri bu kadını kitablarmda böyle 

z 
d 
ti 

tasvir ediyorlardı. Hakikntte bu ter
il ve tehzlbler umumiyetle uy • 
urma isnad ve iftiralardan i1:ıaret

. Çünkü o müelliflerin kalbleri, fi. 
r 

le 

ç 
y 
m 
v 

avunlnr diyarının bu çok zeki ve 
güzel melikesine karşı kin ve nefret 

dolu idi. Onun §ahsiyetinde Ro
manın azamet ve şevketini yıkmağa 
alışan korkunç bir dü man görü • 
orlardı. Filhakika "Kleapatra,, Ro
anın her gün artan kudret ve sat

eti karşısında memleketinin hayat 
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ve istiklalini, kendi tac ve tahtını 
tehlikclede göriiyor, ve bu korkunç 
akibetlenn ünün" geçebilmek mak
satlile bütün zeka ve enecjisini sar
fediyor, her çareye baş vuruyordu. 
"Seza.rit la ve onun katlinden sonra 
"Antuan,, ile bu maksadla evlenmiş· 
ti. Hele "Antuan., ile izdivacı hiç de 
ılşıkane maceralarm neticesi değil
di. Siyasi bir ittifak idi. "Antuau., 
Erzur.um yaylnmnda tahşid edeceği 
kuvvetli bir ordu ile yürüyerek 
"Partlar., memleketıni ve İran ül
kesinı zapt ve i<-tila eylemeyi dü~ü· 
nüyordu. Bu düşüncesinin tahakku· 
ku halinde Bdyük !skenderin şan ve 
şerefıne tevarüs eyliyecek ve Roma
lılar üzennde ıktisab edeceği nüfuz 
ve prestıj sayesinde "Oktav., ile di
ğer rakibını kolayca ortadan kal -
dırarak cıhana tek başına hakim ke
sılecckti ve ondan sonra Batlamyus
lar devletinin hayatına hatime çek -
mek de pek basıt hır ış mahıyetıni 
alacaktı. 

"Antuvan., bu mülum ve büyilk 
sefcrt başarabilecek askeri kuvvete 
sahibdi. Fakat parası yoktu. işte 
bu parayı Mısır hazinesmden temin 
edebilmek emelile "Kleopatra,, ile 
evlenmeğe karar verdi. 

"Kleopatra,, da memleketini, ıki 

asırdanberi Romanın düşürdüğü me· 
zelletten ve Avrupa ıle Asyadakı dı
ğer bırçok devletler ve memleket
ler gibı glinün birınde Roma gene -
rallennin ve maliyecılerinin ellerıne 
düşerek soyulup soğana çevrilmekten 
korumak ıstıyordu. Ve bu kadarla 
da kalmıyarak Mısıra yakin ve onun 
müdafaası ve iktısadiyatı bakımın • 
dan lüzumlu gördüğü memleketleri 
de kendi ülkesine katmayı ve bu iz· 
divaçtan hasıl olacak çocuklarla ye· 
ni bir sülale tesis ederek Romayı İs· 
kenderiyeye nakleylemeyi tasavvur 
ve tasmim ediyordu. Hulasa taraf· 
!ardan her bin diğerini kendi şahsi 
emel ve niyetlerinin temini için bır 

alet olarak kullanmak sevdasına düş
m üştii. 1.şte "Antuvan · Kleopatra11 

izdivacı zevk ve şehvet düşünceleri· 
le değil, bu siyasi mülahazaların sev· 
kile vukubuldu. Ondan sonra bir 
gün İskenderiyede tertib olunan muh 
teşem ve mutantan bir törende "An· 
tuvan,, Romaya haber vermeden, 
Senatonun muvaf akatıru almadan 
imparatorh.lğa aid olan Kilikya, Su· 
riye, Filistin, Kıbrıs, Libya incileri· 
le "Kleopatra,, nın saltanat tacını 
süsledi. Artık "Kleopatra,, bir tek 
asker feda etmeden bir para sarfet· 
meden elde ettiği bu büyük muvaf -
fakiyetten gurur ve iftihar duyuyor, 
dahildeki muhaliflerini de eziyor, 
sustın-uyor, "Antuvan,, da Iran se
feri hazlflıklarjle iştigale başlıyor

du. 
İşin sonu hikaye bahsimizin dışın· 

dadır. tstiyenler bu cilıeti kitablar· 
dan öğrenebilirler. Benım sana an . 
latmak istediğim "Kleopatra,, nın iki 
bin senelik kahbelikten sonra "bü -
yük vatanperver., tik makamına çı

karılmış olmasıdır. 

Bu hakikatler anlaşılınca uzun a· 
sırlar, ruhlarınızın hayal ihtiyacım 
tatmin eden şairane ve aşıkane ma
sallar birer hayal olup uçup gittiler, 
sizi de hayret ve hıddet içinde bı· 

raktılar. 

Bundan· sonra buna benzer daha 
birçok sürprizlerle kar ılaşacaksınız 
Fakat hıddet ve ınfial bataryaJarını
zı, bana değil, bınbir maksad ve emel 
le vakıaları ve sebcblerini tagyir ve 
tahrif etmış olan o e ki müelliflere 
ve benı edebi sanat ve hünerlerini 
gösterecek bir meydan telakki eden 
o eskı edib ve mtinşıler.e çevirme -
niz ın afa, adal te, daha uygun bir 
hareket olur. Ben yüz senedenberi 
böyle serbest bir saha olmaktan çık· 
tını, kurtuldum. A tık o erlib ve şa
irler n yerlerıni arşivlerde muazzam 
j.ığmlar teşkil eden metinler arasın
da ömür tüketen, ellermde kazma, 
kür k dağl:ı.rda ovalarda, çöllerde 
toprak altındak almış eskı şehirleri, 
abideleri, mezarları meydana çıkar· 
ınağa., unutulmuş dilleri anlama<Ya 

b ' 
yazıları okumağa çalışan, mağaralar 

dA kayalarda. kayalar arasında, dere 
yataklarında iakeletler, nıüstehase . 
lere, iptidai iıl tl.er buluı1 çıkarmak 

YENİ SABAh. 

Piyasada sahte 
Aspirinler 

\'"OKUYUCU 

DİYOR Kİ: Şehriırıizdeki "Bayer,, mümessili 
bir istida ile müracaat ederek piya
sada külliyetli mikdarda Bayer as
pırını bulunduğunu, halbuki bir 
müddettir, Bayer aspirini gelmedi · 
ğinden bunların taklid olması lazım 1 
geldiğini bildirmiş, bu aspirinlerin 
kimler tarafından yapılıp piyasaya 
çıkarıldığının tahkikini istemiştir. 
Bunun· üzerine faaliyete geçilmi!3, 
piyasada bulunan aspirinlerin ekse· 
risinin Bayer aspirini olmadığı tah
lil neticesinde anlaşılmıştır. Maaha
za, sıhnat müdürlüğünce yaptırılan 
tahlilde de, bunların, Bayer aspirini 
olmamakla beraber, aspirin evsafını 
haiz olduğu ve ayni tesiri yapacağı 
da tahakkuk etmiştir. 

Zabıta, bu aspirinlerin kimler ta· 
rafından imal edildiğini araştırmak
tadır. Fakat, dün ak§am geç vakte 
kadar, bunu anlamak mümkün ol • 
mamıştır. Bu aspirini kimlerin ynp
tığı anlaşıld.ıktr..n sonra, bir firma 
taklidi mahiyetınde olan bu işin bır 
ticaret davasına mevzu teşkıl ede· 
ceği anlaşılmak tadır. 

Bebek· ~ ·tinye yolunda 
istimlak 

Belediye tstinye - Bebek yolun -
daki istımlakleri haziran ayına ka
dar muhakkak ikmal edecektir. 5 
kılometre imtidadmda olan yolun 
2,5 kilometresi tamamen yapılmış, 
diğer kısunları kısmen yapılmıştır. 

Müteahhit istimlaki icab ettirmedıği 
halde henüz 1700 metrelik bir kısmı 
tamamen ikmal etmemiştir. Beledi· 
ye bur.asının sür'atle inşası içın Na
fıa Müdürlüğü vasıtasile müteahlıi -
din nazarı dikkatini celbedecektir. 

Taksim meydan111an tanzimi 
Taksim meydanının başlanılan tan 

zimi işi mayıs nihayetinde ikmal o· 
lunacaktı. Son yağmurlar dola.yısile 
inşaat bir "'müddet tatil olunduğun -
dan işin sür'atlenctirilmesi Belediye 
tarafından kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan Taksim kışlasının 
yıkılması işi de başlamıştır. şehirci
lik mütehassısı Prost kışla yıkıldık
tan sonra kışla sahasının Taksim 
meydanının seviyesinden asğari 1,5 
metre yüksek olmasını jstemekteclir. 
Prost buna nazaran projeler hazır· 
lamaktadır. Esasen Taksim kışlası) 

bugün Taksim meydanı seviyesinden 
1,5 metre alçaktadır. Binaenaleyh 
Prostun istediği yüksekliği temin et 
mek için kışla sahasına 3 metre top 
rak dökmek lazım gelme.ktedir. 
Prost bunu kışla sahasında ve ls • 
tanbul klübü cihetinde yapılacak tri· 
bünler için zarur.i görmektedir. 
Diğer taraftan Taksim bahçesinin 

deniz cihetinde bulunan harab kulü
bele.ri ve binaları bir aya kadar mu
hakkak yıkılacaktır. Bunların istim
lak muameleleri esasen bir müddet 
evvel nihayetlendirilmişti. Belediye 
Reis Muavini Rıfat Yenal dün bura
lara giderek bazı tetkikat yapmış • 
tır. 

Belediye muhasebe mildUrU 
Ankaraya gitti 

Belediye 'Muhasebe Müdürü .M"uh~ 
tar Acar dün akşam Ankara.ya git· 
miştir ... 1uhtar Acar, Ankarada Ma
liye Vekiı.'ıetile Belediye aramndaki 
mali anlaşmayı Belediye namına im
za edecek ve Barem Kanunu dolayı
sile lıizumlu görülen 37050 liralık 

münakaleler içın Dahil'ye Vekaleti. 
nin müsaadesini istihsal edecektir. 

Şişlid parke döşeneceı~ 
sok.ak 

~işlide Hanımefendi sokağ·ıle Ba· 
varzem sokağ nm parke doşenme ı 

kararlaştırılmış ve münakasaya çı

karılmıştır. Her ıki sokuk için mu . 
hamınen bedel 4500 liradır. 

Bir çiftçi vatandaşın 
istimdadı 

Uluborlu okuyucularımızdan Os· 
man Rucun yazıyor: 
Beş nüfuslu bir aile sahibiyim, 

iki sene evveline ka.dar akarl:ırım -
o.an ve arazimden gelen para ile 
müreffeh bir surette geçinir.ken, 
~nemin hastalığı yüzünden bütün 
servetim bir sene zarfında mahvol· 
du. Uluborluya avdetimde arazimi 
isletmek için, Ziraat Bankasına, 

kaymakamlığa müracaat ettim, hiç 
müsbet bir netice alamadım. Şimdi 

1 
sefalet içindeyim. Ziraat Vekilimi· 
zin geçenlerde bizi ekmiye teşvik 
eden nutku üzerine ben de hareke· 
te geçmek istedim, fakat nasıl? .. 

Şimdiye kadar itibarını muhafa
za etmi!), fa.kut talihsizlik ve has
tu lık yüzUnden mahvolmuş bir va· 
taııdaşın elir.•lı:>n tutulması için ala
l; adar makamların dikkat nazarını 
çekmenizi rica ederim. 

italyan vapurundaki 
M llar iman 
Menşeli mi imiş? 
Hamule Sefaretin mUsa

desinden sonra boşaltılact k 
İtalyadan gelirken Çanakkale ya

kınlarından çevrilerek kontrol için 
dört gün alıkonulan İtalyan bandı -
ralı Cita di Bari vapuru dün limanı
mıza gelmi~tir. Vapurda külliyetlı 
miktarda kağıd döğınc in1alatında 
kullanılan maddeler pamuklu mou -
sucat, makıne aksamı ve daha bir 
çok maddeler vardır. 

Haber aldığımıza göre İngilizler 
vapurda bulunan malların bir ço -
ğlfüun Alma' menşeli olduğunu tes .. 
bit etmişlerdir. Bu malların marka
ları bile 1talyada değ·iştirildiği hal
de İngilizlerin yaptıkları tetkiklerde 
mamul kısımların ltalyada olmayan 
ve ancak Almanların kullandıkları 
ham maddelerden yapıldığı anlaşıl
mıştır. İngilizler bu malların mün 
hasıran Türkiyeye ihraç edilmel<te 
olduğunu nazarı itibara alarak vapu
ru serbest bırakımşlardır. Ancak va
punın hamulesi İngiliz sefarethane
sinin vereceği müsaadeyi müteakıb 
boşaltılacaktır. Tahı:nin edildiğine 
göre bu eşyalar şehrimizde yeni 
bir tetkikten geçecektir. 

Gümrük komisyoncuları
nın toplantısı 

Türk Gümrük Komisyoncuları İs· 
tanbul Birliği dün Eminönü Halke
vinde senelik umumi heyet toplan -
tısını yapmıştır. Toplantıda heyeti 
idare raporu okunmuş ve eski heyet 
ibra edilerek yeniden intihabat ya • 
pllmıştır. Toplantıda bilhassa harbin 
doğurdu zaruretler dolayısile bir 
çok komisyoncuların yeni meslekler 
aramak zaruretinde kaldıkları mev· 
zuu bahsolmuş ve bu hususta alın -
ması lazım gelen teabirler etrafında 
fikir teatisi yapılmıştır. 

Betsdiye gazinosu .kiraya 
verir yor 

Belediye Taksim gazinosunu işlet
mek için teşkil olunan şirketin feshi 
üzerine gazinoyu herhangi bir mü· 
teahlıide kiraya vermeyi kabul 
etmiştı. 

Belediye bu hususta bir müzaye
de açmıştn·. Müzayede şeraiti.ne gö
re gazıno senevi 16 bin liralık mu • 
hanı.men bed lh: ve üç sene müddet
le kiraya verilecektir. Müzayede mfül 
deti 2 mayısta nihnyetlenmektedir. 

i'''''''"'~·~·i~d·~· .. ~~b~~;·····ı 
20 Nisan 1940 cumartesi günü 

Rebiülevvel ayının on ikisine mü
sadif olmakla önümüzdeki cuma 
günü akşamı (cumartesi gecesi) 
mevlfıdü nebevi olduğu ilan olu· 

1 Şehir Meclisinin 
Dünkü içtimaı 

İstanbul Şehir Meclisi dün saat 
15 de Vali ve Belediye reisi Doktor 
Lütfi Kırdarın riyaseti altında top~ 
lanmıştır. Ruznamede mevcud me
seleler arasında 940 yılında Beledi· 
yeler Banlmsmdan alınacak istikraz 
taksitlerinin 941 senesine tehiri hak
kmdaki riyaset teklifi, bütçenin 
muhtelif fruullan arasında, barem 
kanunundan tahaddüs eden fazla ma 
aşatı karşılamak üzere 370.050 lira
lık bir münakale yapma salahiyeti 
için riyaset teklifi ve muhtelit en -
cümenden çıkan zabıtui belediye ta
limatnamesi maddelerinin müzakere
si yapılmıştır . 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lut
fi Kırdar 940 yılında alınacak is -
tikraz taksitlerinin 941 senesine 
terkini icab ettiren sebepleri izah e
den beyanatta bulunmuştur. Bay 
Lutfi Kırdar demiştir ki: 
"- Belediyeler Ba.nka.sından yap

tığımız 5 milyon liralık istikrazdan 
şimdiye kadar 2.460.000 lirası muh
telif taksitlerle alınmıştır. Bu para
nın sarfı için belediye evvelce bir 
program yapmıştı. Bunlar arasında 
Eminönü - Eyüp mıntakaı:ımın is -
timlaki ve scrmayei mütedavile ha· 
line ifrağı, ekmek ve süt fabrikaları 
tesisi işleri vardı. 

Avrupa harbi dolayısile şimdilik 
ekmek ve süt fabrikaları tesisi me
selesi çok güçleşmiştir. Binaenaleyh 
başka yerlere sarfedemiyeceğimiz bu 
paraları alarak faiz vermek mana -
sızdır. Bunun 94.0 taksitlerinin 941 
senesine terkine karar verdik. 

Valinin bu izahatından sonra tek· 
lif ikinci celseye yetiştirilmek üze
re bütçe encümenine verilmiştir. Şe
hir meclis~ bu toplantısında. maliye 
ile belediye arasında evvelce yazdı -
ğımız şekilde kararlaştınlan itilafı 
imza etmek saJahiyetini de riyasete 
vermiştir. Bu salahiyetin müzakere
si sırasından meclis azasından avu -
kat Sırrı Enver Batur, anlaşma ha
ricinde bırakılan belediyenin mali -
yeye 400 bin liralık borcu için de 

maliye tarafından belediyenin ibra 
edilmesi için çare aranması temen
nisinde bulunmuştur. Vali bu nok -
tayı ehemmiyetle nazarı itibara ala
cağını ve çalışacağını temin etmiş -
tir. 

Bunu müteakıb meclis zabıtai be
lediye talimatnamesinin müzakere
sine geçmiştir. Talimatnamenin sey
rüsefere aid faslından motosikletle-
re, bisikletlere, el araba.alrıno., hay
vanla çekilen binek ve yük arabala
rına aid kısımlar müzakere ve kabul 
olunmuştur. 

Bunu müteakıb meclis cuma günü 
saat 15 de toplanmak üzere dağıl -
mıştır. ........... 

IKTIJAD ISLZRI ı 

Ziraat Bankası yapak 
mübayaasına başlıyor 
Ziraat Bankasının tüccarlar ile el· 

!erinde yapak stoku bulunanlardan 
mübayaatta bulunması için beklenen 
emir dün Ankaradan İstanbul şube
sine bildirilmiştir. İstanbul şubesi 

vaziyeti alakadarlara tebliğ etmiş, 

ve dün vaziyetten borsadaki ve bor
sa :haricindeki tüccarlar haberdar e
dilmişlerdir. 

Ziraat Bankası mübayaa edeceği 

malları standardize edilmiş ihracata 
haZlr bir vaziyette bulunan mallar
dan yapacaktır. Bunun için de A -
n:ı.dolu mallarına 63, Ege mmtakası 
mallarına 68 kuruş fiyat konmuştur. 
Bunlardan daha iyi mallar da 70 ku
ruşa kadar satın alınacaktır. 

Banka satın aldığı malların bir 
kıımunı kendi depolarında, biı· kıs • 
mıru da tüccarların keneli depoların
da muhafaza edecek ve .miibayaatı 
mütcakib yüz 'c 70 peşin tediyatt::ı 

bulunacaktır. 

Ticaret Odası memur 
imtihanları 

için uğraşan hakiki alimler aldı. Be· 
ni anlamak için en az bir düzine ilim 
de ıhtisas sahıbi olmak daha doğrusu 
ihtisas sahibi olanların yardımlanna 
başvurmak lazınıgeleceği anlaşıldı. 

Bu bilginledn durup dinlenme bil • 
miyen çalısmaları sayesinde geçmi
şi daha iyi, hakikate daha yakin bir 
surette öğrenmek imkanlarını ele ge 
çirmiş olacaksınız. 

nur. 

Ticaret Odasında aGı1an memur 
imtihanlarına 35, raportörillk imti -
hanlarına da 9 kişi i.tt-ir.uk etmi"'tir. 

İstanbul Müftüsü. 
9 ~ "' 

1 
İmtihan neticesin1..lc kazananl&r lki 

[Deuanıı var] F. Ülge~--iiJ . gün içinde ilin ..nilecektir. 
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Norveçe İngiliz askerle· 
rinin ihracı 

lın.a.Rlarııı Norveçi istila t.eşeb 
büsünün Norveç ile bitlikte 

müttefiklörin de AhiwıYB: a; klU'ŞI 

hareketlerini icab ettirdiğindenberi 
İngiliz ve Fransız efkarıunıumiycsile 
birlikte dünya efkô.rıummniyesi müt 
tefiklerin hali Noneçe aslrer ilıraç 
etmediğini göı-erelt sabırsrı:hk alil • 
metleri gösteriyordu. 

Bu sabırsızlık karşısında., İngiliz 

ve Fransız otorimleri, bilal•is tecn· 
ni ile, şüphesiz en ufak t.6ferrüııtma 
kadar t.esbit etmiş oldukları bir ıılii
nı tatbike başlamış bulunuyorlardL 

Filhakika, bugüne kadar cereyan 
eden hadiselerden .istihraç cdUebile· 
cek bir hılliikati, Paris ile Londra, 
devlet adamları 1>6kam blliyorlnrdı: 
Almanyaıun şimdiye kadar miittefik 
ler karşısında zahiri bir h:ırekutsiz • 
lik içinde görünmesi, lıarb sa'.hRSında 
iktidarsız bir vaziyette olduğu İ!:İll 

değildi. Berliiıin gayesi, nıüttıefiklt>ri 
dahili sarsmtılar vasıta.'lile mor.ıl 
kuwetlerini zafa diişürtıneğe sevket 
mekti. Alınırnya, bu surette a.yııi si
lahla \İngiltere ve },ransaya moka· 
bele etmiş olacaktı. Almanların bü
tiin ist.cdiklcri, sabırsızlık denilen şe
yin snikl ile miittefiklmiıı herhangi 
~ :ı'kitsiz teşebbüsJerdc bulunnral' 
presti~leriııe ağır bir darbe vurmak· 
ti. Ancak bu pli'tnında muvaffak ol• 
dnlitan sonrıulır l<i Ilerlin son fonunu 
~ama6rn giri~ecel<ti. Bu sebebdeıı, 
beser faaliyetinin muhtelif salıola • 
rımla ,.e askeri sahada tecelli eden 
tczahlirab urasmda düşünce ve sa .. 
hırla ha.rekf't eylemek nn.zi mnne,·ra ... 
sımn nıuva.fiakiyetsizliğe uğraması 

demek oJacaJdı. 

İşt.e bu nokta nazara. a.hnınca ya• 

hancı bir üfüeye, ve hele diif}Illan ·is ... 
tilii.sına maruz kalmış bir memlelrn• 
te yapılacalı ihraç ameliyesiııüı, öy• 
le s:ıbımıilık ilcasile dera.kab vulma 
golmcsi lce.''.fiyetinin ıhiliilın.re telifisi 
gayrikabil bir feU.lu~tc miincer ola· 
bileceği müsalıede edilebilir. Nitekiın 
tarihin seyrinde bu kabil seferler, in 
lcisarı hayaller de ~ok göriilmiişfür. 

Bu sebebden, ihr~ ameU~·aüle ya. 
kından tecrübe görmü.'l, İngiliz ve 
Fransızlar N orveçteki Jıa.reketlerin • 
de miit.eadclid sı~ramaJarla. faalivet 
göstenneyi gaye edinmişlerdi. ~ 

İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin va 
zifesi evvelemirde İskandinav mem-

leketlerini Almanyad:uı tecrid eyle • 
mek ve· haclehu a~ık denizlerde ve 

Norveç fiyorla.ruula kapalı kalan Al 
man harb sefineler:ini ortadan kal .. 

dınnak, sahildeki sevkulceyşi nok .. 
talar.ı Almanlardan kurtarmaktı. 

Bu faa.liyet-gösterildikt.en sonradır 
ki Almanların herhangi muhtemel 
bir hareketine .kal'§l Danimarka bo· 
ğazlarma vo Balttk deniziae kaclar 
mayn dökülntesini müt.ea.kib, ~ 
denizine kahir bir hakimiyet gö»te .. 

ren harb donanması ve hava kuvvef 

teri himayesinde bu ihraç ameliyatı• 
na girişilmiştir. 

Bu da, mütt.efüderln öyle ulu orta 
herhangi tilr fikrin ileasilo hareket 
e.tme)ip, karşılarındaki .hasımlıı.nnoı 
kuneüni istihfuıf etmeden muvs.ffa• 
ldyet um;urılarmı toplıyarak fa.aliyet 
te bulnnma.yı şiar edindiklerini gös
te:rmekt.e<lir. 

Bu suretle miittefilc lmvvctıer, Al 
manlarm istecUlderi gibi hareket et-
miyerek sabırsızlık denilen rulıi te
zuhiiriin silrprizlerlc dolu bir hare• 

ket" olduğuna "akıf buluııduklarııU 
ortaya Jmymuşlanlır. Halbüki Al .. 
nıanlar, garb demokrasilerine karşl 
giriştikleri mi.icac'kletle, abluluınuı 

ve mabnımiyethı ~'S.\'a§ y.waı:; ksir 
otmoğe başlaması iizcrinc, ellcri!'de 
tott ilihrını iddia ettikleri bu mu .. 
linffakiyct unsur!· rınııı tuzağ1na dli-a 
müş gibi göriinnıclitcdir. 

Bu da, ta.biatin harb sahalar.ınd~ 
ve fa.a.liyetlcrinclc <le esirgcmecliği 
garib bir tiı.lilı cilvelcrlııden biridir. 

Dr. REŞAD SAGAY 
••••••••a• .. •a• .. ••••• .. •&~••••••••••a~•• 

MÜTEFERR1X: 

Bir bira mütehassısı geldi 
· DUn sabahki ekspresle Belçikactan 

bir bira mütehassısı şelırimize gPl .. 
mi.ştir. Mütehassıs 1stanbuldaki bira 
fabrikasını gezerek istihsal vaziyeti 
etrafında. tetkihler yapacaktır. 
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ı veç er an bi:r Alman 
uzunu llel{r yor 

(B 1 tttdfo ) 
Alın:mlar Narv1k limanının mütte 

fik kuvvetler tararından z.aptı üze -
rine, uzak simalden çekilmişlerdir. 

Zarın ·dıldığme gore ıniıttefiklcr bu 
gi.ın maden mer.kezlermdcn bir kıs
ım a:rasJDdan ışhycn:Ye İsveç hudll" 1 
duy akınınd bır. şımendifer is!:as -
yom o1an_,BJÇerfeli işgal etmişler -
dir. 

İs~ecte Fe-duıJi.00: Tedbirler 
Stol{holm, 16 (A..A.) - Reuter a

janro. bildır.ıy ır : 
Öğledeııberl, butün İs,·eçte, hava 

taaruzlann kar~ı tahaffuz tedbir -
leı;ı ~ümulienmıştn:. Pasif.. müdafaa 
tertiba.tJ her şehirde ve her kasaba· 
da arunaktadn.·. Dokuz eyalette ca
navar dudillderi konulmuş, sığınak
lar yapllımş ışütlann derhal söndü~ 
rüim~qi içın hllZlrlıklaı ıknlal edil· 
miş, 1 abnk,.lar n eksensi maskelen -
miştir,. 

Petrol samo sıkı kontrol eltma.- a~ 
lınmış, mayJ m.-hruk satan bütün ti 
ea.retiuuıeler. hük\ımet ta.rafından mü 
eadere edilmı~tır. 

Malmoe, Heısmgbor, Leyksil; Ud
devale ve Halmstaa dahil olmak üze
:re baı.ı limanlara vapurların girme· 
1eri yasak edilmiştir. 

Diğer ta.r:Dt.an haber verildiğine 
gijre, İsvt><;m Berlin elçiliği anava • 
tana dônmek istiyen İsveçlilerin der
hal harek ~ tJ kôlayla.şurmasmı 
Alman hükiım _, ..nden is~iştir~ 

Ha.rekann Tafsilatı 
Tiiılla ıoım, 16 (A.A.) - Reuter 

aJan.\ lllaınyor: 
Aln~• ıı:-"tflaımın ilk günleri, kral 

Haakonu ve ı<ıorveç hükumetini ele 
g~imıek üzeı e Norvc<; dahiline so
kulan Alman kolu, Oslonun 100 ki
loo.ıetre simnlmde kain Elverum şeh
rine iaarrnz teşebbüslerine hala, 
beyhude teşebbüs etmektedir. Nor -
veç kltla.rı köprüleri beıiıava edi • 
yorfar ve F:inhınôiyahlar gibi, ka -
yaklı müfrezeler, Alman müfreze
lerini tamamen kuşattıktan sonra 
imha ediy rlaı. Yağan şiddetli kar, 
bazı yerlerde 50 santimetre kalın -
lıktadır. Ve motörlü Alman kuvvet
lerinin ilerlemesine mani olmakta -
dır. 

Garb (;'epJae8inde 
Paris, 16 {A.A.} - 16 Nisan ak -

şam teblığl: 

C',ephenın !ngibz kıtaıarı tarafln -
dan işgal edı m"kte olan kısmında 

duşman, töpÇw tarafından ha.zırla -
nan ve topçu n~fakatil yapılan bif' 
taal':MDda boi.unmuştur. BU taarruz 
ptiı.Ulürtühmiş ve dUşman oldUkça 
zayiat;. vermiştir. 

Stı.rre rınntakasınua.-- topçunıuz, 

dü m&.n k\ıV'·etle:rtne ateş açmıştır. 
Keşıf kollaı"lmıa Vosgeslerin şar -

kında faaliyette bulunmuşlardır. 

in~Hfa Guet~lerinde Tefsirler 
Lcmdn , 16 (A.A.) - Arnitallaik 

makttmt ll~ Bahriye Nezaretinin Nor 
ve ın rnuhteJif nokttı.laroııa asker ih· 
nw edHdığıne dı:ıi:r müştereken neş -
rettılderi tebhğden donanma ile ka
ra ordusunun harekata iştirak ettik
leri anlasılmaktadır. 

Gazetel ·r, bu ihraç hart::ketile :tll
giW:renm ve Fnmsanın Norveçe yap 
bkkırı yrcröın1 \'adini yerine getir • 
mı (•I< uk arın Ye bu hareketin Nor
vee ha kmn1 maneviyatı üzerinde pek 
iyı bn tesrr bırakacağını yazmakta
cbrJnr. 

Evenbg News,. gazetesi, Narvik 
tc y: pılan ihrac hareketinin Norveç
lılcre tesaıet vereceğini, fakat bu -
nurı ylizJerce kilometre uzunluğunda 
ol;-...n Norveç sahillerinin kontrolüne 
doğ1'U ahlt.n ilk adım olduğunu yaz· 
maktadır, 

Stmanger Jfava Ü üne Hücum 
Lcmdra, 16 (A.A.) - İngiliz tay

yar .. leri, dun Stavnngerde iki Alman 
deni~ ta: ynrcsini dilsürmi!ştür. 1n -
gilız t-om~ "'dırmm tayyareleri, Sta
vanı;er hava me~ danı iizcırine bom
balar atarak, bundan e\•velki hü -
cum'iarda yapıl~n tahribatı bir kat 
daha fazlala..C!( ırmıştır. 

Anıerilia. Ve Ha.rb 
Nevyoık, 16 (A.A.) - Nevyork 

Post gazetesinin Vaşington muhabl
rı yazıyor: 

Amerika aakeri mütehassıslarının 
Zftnnettiğme göJ"e, intihabatta hangi 

paı1:i kazanırsa kazansın Amerika 
bfr buçuk seneye kalmaz harbe gi -
recekti!'. 

Mütehassıslar geçen yedi ay harb 
den sonra Ameriltanın iştirakinin 

sakıntlmaSI imkansız ol<luğ"una her 
zanıandan ziyade kanidirler-. 

Memlekette müdahale havası.. esi • 
yor. Eu hava ve fikir Norveçle Da· 
niınarkanın Hitler tarafından istilası 
üzerine vücut bulan aksülamelliı mah 
sulüdür. 

N Ol'\ eç Kralile • Ahnan ~si 
Arasında 

Stokholm, 16 (A. A.) - Hakiki 
Norveç hükumeti tarafından dün ak 
şam radyoda neşredilen bir tebliğde 
Alınan istilasının baslangıcında nberi 
cereyan eden bütün hadiseler izah 
edilmektedir. 

Tebliğe nazaran O"lüdaki Alınan 
oıfa elçisi Brauer k1t'3ldan yeni hü
kumetin teşkiline Quislingin memur 
eclilınesini istemiştir. Kral bunu red
dettiğiııdr.n Brauer, kralın Nazırlam 
tayin edebileceğini, fakat Quislingin 
bizzat Hitlcr tarafından irae edilmiş 
olduğundan bu hususta hiç bir ta
vizde bulunulamıyacağını bildirmiş

tir. Kral reddetmekte ısrar edince, 
Brauer kraldan Alman isteklerine 
kuvvete müracaat suretile mukave• 
met niyetinde olup o~ı sor • 
muş, kral şu cevabı vermiştir: "Mll
ka vemet mtiftıkön olduğu müddetçe 
evet,, demiştir. 

Kral, Norveçi Norveçlilere t.ekral' 
ka2andıracağını kuvvetle ümid et • 
mekte olduğunu bildirmi§tir. 

Norv~to. StMn~ 
Londra, 16 (A.A.) - Da.ily Teleg

,., ı, h gazetesi yazıyor: 
Norveçe 1ngiJiz kıta.atının ihraıç 

haberi Norveçte olduğu kadar İngil-
1 ere ve Fransada da büyük bir se· 
vinGle karşLlanmıştır. Vata.nlarmı is
tila edenlere karşı takdir ve hayran
lığa değer bir cesaretle dövüşen Nor 
veç kıtaları bu haberi hususi bir se
vinçle karşılamışlardır. 

Daha bir haf ta evvel Von Ribben
trop Berlindeki yabancı gazetecile· 
re şöyle diyordu: Alman kuvvetleri 
bundan sonra Norveçte hiç bir İn· 
gilia ve Fransızın gözükmek cesa.re· 
tini gösterememesi için icab eden 
tedbirleri alacaklardır. 

Almanların N orveçe saldırdıkla • 
rından 7 gün sonra İngiliz kıtaatı • 
Illiı ihr~ı dikkate layıktır. Zira btı· 
nun için muğfa.k hazırlıklar icab et .. 
Hğini ve katedilecek meSafenin bü
yüklüğünü gözöıı.üne almak lii?nn • 
dır. Sovyetler Birliğ! Almanyaya..ol-

. dukça fena bir O,illh oynadı. Filha
kika, Sovyetler Birliğ:! Almanyanm 
kolaylaştırması sayesinde Fialandi • 
yaya taarruz etmeseydi, biz 6 hafta; 
evvel Finlandiyaya göndermek mak 
sa ::liyle bir- sefer kıt' ası teşkil etmiş 
olmıyacaktık. Bugün Norveçin yar· 
dımma ko~mak için fevkalade az bir 
zaman kafi gelmiştir. 
Mayıılere Çarpan Alman Gemileri 

Göteborg, 16 (A.A.) - İki Al -
man şilebinin Kattegatın en daz- nok 
tası olan Marsrand önlerinde mayı:ıe 
çarptıkları bildirilmiştir. Her iki va· 
pur da ağır hasara uğramıştır. 

Nor1'~-e Çıkanlıın Kuvvetler 
ı.:ondra, 16 (A. A.) - Reuterin 

öğı•endiğine göre, Norveçe gönderi -
len İngiliz kuvvetleri, Kanadalı kıta· 
attan ho.~ka imparatorluğun her ta
rafından gelen alaylardan mürek -
keptir. Bunlar, mükemmel talim gör 
müş cüzütamlardır. 

NorYe~ Altmlııııı Amerikad& 
New•York, 16 (A.A.) - Alınanla

rın Norveçe a.~ker çıkarmalarından 
evvel yola çıkmış olan Bergensf 
Jord adındaki Norveç tranatlantiği, 
19 milyon dolar kıymetinde altın ha 
mulesile New-Yorka muvasalat et • 
mi§til'. 
Para~i'ıtle İnen Alman Kuvvetleri 

Stokhohn, 16 (A.A.) - Stokholm 
Tidningen gazetesinin Cbariotten • 
bergdeki hususi muhabiri bil.diriyor: 

Norveç hükCımetinin bir tebliğine 
göre Trondheim ile Ham.ar arasında. 
iltisak noktası olan Dombaasa Al -
manlar paraşütle kıtaat indirmişi.er. 
dir. 

Öyle zannediliyor ki, bu hareketin 
heüefi Oslonun şimalinde bulunan 

YENİ SABAJI 
r:rrrr ... ;.:v 

An !ep civarında 
Do u afeti 

Antep, 16 (A.A.) - Pazar. akşa
mı merkez kazası ile Kili" ve Nizip 
ka::-.aJaı ı köylerine şimdiye kadan 
gorülnriyen şiddetli dolu düwnüş • 
tür. 
Merk~z kaz;ısmdan Geneyik kö -

yünde yağau doludan husule gelen 
selh!r 320 koyun sürükl~p götür -
müş ve bir köyün bütün bağ ve bah· 
çelenle tarJalannı tahrip ctmistiı. 

Yine merkez kazası A.k~a-- Koyün· 
lü nahiyesinde bir saat devam ooen 
fırtına ve müteakiben bir saa: ka -
dar yağan ceviz büyükfügünde dolu 
on köyün mahsulatı ziraiyesile bağ 
ve bahçelerini ehemmiyetli bır su -
rette~ hasara uğramıştır. Fırtınadan 

da evlerin camları kamilen kırılmış, 
bazı çatılar uçmuştur. 

Senindir köyünde, gelen seller 12 
yaşında bir çocuğu 40 kadQ.l' koyunu 
ve merakibi sürükleyip gotürrrui~ -
tür. 

Deve höyüğü köyü önünde cenup 
demir yolu hattından 200 metrelik 
bir kısmını seller tahrip ettiğinden 
Halepten gelen trenler Akça koyun• 
lu istasyonunda kalmıştn:. 

Kilis kazasında..- 15 dakika $Üren 
yağmur ve dolu tesirile evlerin ça
tıları hasara uğradığı ve köylerde 
mezruatın ve zeytin mahsulü ile<Ji.. 
ğer meyva ağaçlarının zarar gördü
ğü tesbit cdilmi!1tir. Nisip kazasın -
dan yalnız Barak nalliyesi köyJerineı 
yağan dolu ekinlere oldukça .zaııar 

vermiş ve biriken sulv tren köprii -
lerini tahrip ederek münakalat ve 
muhaberatın dınmaama seb&p o1 -
muştur. 

Tuaca :Ve~ Yine:T •• 
Ediııne, 16 (A:A.) - ~ 

akşam.mdanberi yağan sür.ekli ~ 
mwiara rağmen. nehirler. paaaır ~ii 
ve geresi çekHmekte devam.: edeııkeıa 
dün sabah Tunca ve Meriç nehirieri 
ansmn::taşmış 15.30 a: kadar. Tuı>ea 
5.60, Meriç t.e 4.42 metreye çık:mış .. 
-m. 

Zabıtanın yardımile tahliye etii • 
rüen kenar mahalleler yine su ahJ:m. 
d8dır. 

Norveç kıtaatının müliimmat ve 61'• 

zak almasına ma1ıi olmaktır. 

Amerikan ~~Jeriaiıa ~ 
Nevyork, 16 (k.A:.) - Bütti:ıi A

merik&-askeri mütebeee'6bn liU-'Jn'Ü.

taleadadır ki, Nôr.veçUı istil~c:ıı iie 
Hitter naodem harb t.arilriBill en,.. 
gınca bir sergüzeştine atJlm1ştu~·. 

Hearst matbuatı diyor ki: 
"lmdaftUısıs büt\ln.: bu kW)ikl dev· 

Jetlerin mtlttefikleriıı tilaaieNf: ~ 
g~ yıa.tıdriM: ~ götımeii~ 
le ba..y:ret ediyoruz.,, 

Atluıta Constit~ da §li;yle y.a-
zıyor: 

"Müttefiklerin Norv.eQte zaferi m.. 
timal ki Hitıer.i, şinıal bidise!eriniıı 
manasını Alman milletinden gWe • 
mek ve-Alman oPduaımıt :manevi.ya
tım yi1ltselöne~~ ~ bir 'tanı:· 
fa taaııruz ~ meebur: kH&cak • 
tır.,, 

Bir Daninllarka Adaema ~ 
Çıktı 

Londra, 16 (A. A.) - Hariciye 
Müst.eprı Mötler Avam kamarasın
da demiştir ki: 

Danimarka.ya ait Fa.roe ~ı 
valisi, mezk&r adaların Alma:olarm 
eline geçmesine m&ni olmak içlıı, İn
giliz hükumetine, bugünkü şaı tia.ı: 
içinde is.tiyeceği bütün kolay1ıkları 
göstereceğini bi~. İngihz kı
taatı da Faroe adalarına çıkmıştır. 

Butlar, Groenl&.nd hakkıJldaı: beya
natta buhuıma.kta.n i.mtma.. etmiştir. 
Mtitt8fili.IUJe Norveç.Weriıi 1~ 

Londra, 16 (A.A.) - Norveç hü
kumeti dün gece Norveç milletine 
hitaben neşrettiği bir beyannamede 
müttefik orduların N~. parasını 
tedarike vakit bulamadıkları ve bi
naenaleyh Fransız ve İngiliz paı:a.:;ı
nın kanuni para olarak kabul ed! -
mesini tavsiye etmektedir. R~mi 

kambiyo, Norveç ve İngiltere ban • 
kaları arasında bilitila.f tesbit olu -
nacaktır. 

Beyannamede deniliyor ki.: 
Norveç müttefiklerden istediğı. yar 

dımı elde etmiştir. Bu yaı·dın: mua.
zaın teşebbüsler iktisab etmektedir. 
llk alimetler bunu isbat eder. 

Narvik ve civarı ger; alınmıştır. 
Bir GOk Noı"'eçlı tayy11recıier, miit 

tefiklerin heyetr sef eriyesin.de vazi -
fe almuşlardrr. 15 nisanda Londraya 
geçerek aakeıi makamatla temasa 
gelmi§lerdir. 

Norveçin bUtün askeri ve si l'iı ma 
kametı Fransız ve İngili:ı' er.e yanlm:ı 

( B~ ta:raf t '1. incide;> 
tekaiit haklfı.rı olmadığmdan bu mü .. 
esseHt-tl'rde çnlışmlı:t ve çalışan me -
murıarın da tekaüt haklarından isti· 
fade ~uı·etiyıe istikballerinin t~ini 
Dahıli~t< Veka etince ehemmiyetle 
derpı eclıimektoôir. 

Bu mevzu etrafında yapılan t.et -
kikiere de am edilınekt~ olup bu hu
stnıta'. teklifı icab eden; kanun lay,i -
ha.~! hazırlanmıştır. Bn Jayiha tan
zirrı edılırken devlet memurlarının te 
kautlu.lt eri hakkındaki kanunlar ile 
Zımat &ınkası, Df"vlet Deınİ.ey9llut 
veı:;a.ir. ruiiesısesaun tekaütlttWeri hak 
kındaki kanunlar nazan dilr-kat~ alı
narak <lJl& gore hiıkfunıer kon.ub:n~ 
tur. 

Bu layıhava nazaran .Belediye me. . . 
mur.ıar.ı ile Belediyeler :sa.kası ~ 
ınul'ian kendi nıaaş :veya; ayhklal'!m• 
dan her ay yirade ~ tevkülita tfobi 
turulaca.Ktar. ve ayni t?.amand~ Beıe... 
diyelel' oe britçelerinde.ti memı.ır. 00;!; 

ret ve maaşları yekiıııbu-ınB .n~ 
yiız.de bcf t.absi::ıat avwacakiardır. 
Bu aıda tın nemasından ve diğer ba.zı 
kaynakiarda.L Belediyeler tekaüt san 
dığının sermayesi teşekkül edecek 
ve Be r•aıy memurlarr Devlet r.oe -
murrnnmn tl'W oldblillu1 maaş ve ı 
teluı:üt dettcelePi ııiabetinde tekaüde
übi c-hwalriarchr. 

rı 
• 

erı 

Maaşa.tın tahsis-mııameleSi ve san. 
dığı n veznedariığ:ı vazifesi Bele<liye-
ler Bankası taNfmdan ier.a, ~d.ileGek' 
tir. 

L~ihanın tetkiki maksadlyle 14'/ 
4 940 pa.za.r giinü Belediyeler Ban -
kasın<l sa.ylll Dahiliye Vekilim re· 

isliği altında bir toplantJ ya~, 
bu t:opUintıya Divanı Muha8ebat."1t-e· · 
isi Seyf1, Dabru,.e. Veki.leti Mi:iSte • -
şar1 Nazif Ergin, Belediyeler Ban • 
kası Meclisi İdare Reisi Saiih Va.1rlt, 
Beledi~ler Ba.ııkası Umm:n. Miitti:trü 
Süle--_yman Sami, Dahili~ Vekttleti. 
Mahalli İdaııele:r Ummn Mmi~ Rttk 
neddin Nasuhioğlu, Maliye Vekaleti·"' 
Muntazam Borçlar Um.um M:iidfuoü 

Emin, Devlet Demiryolia.r.ı Tekaüt 
San.dığ1 Müdürü Nuı'6ddin, Dahiliye 
Ve..kfileti Muha..c:ıebe Miidörii Edib "Ye 

Dahiliye Vekiieti Mahalli İdarder 
Belediyeler MuameW: Şu.besi Mıidtmi 
Necmettin Ergin istırak eclerek tet
kik.atta bulunmuşlardır. 

Uyıha yukarıd::ı yazılan esa8lar 
danoeeinde teebit ediımişıir.. Bam :aok 
tala.1· uzerinde icab eden tadiMt ya.
ptlarak ~ı:~ son şeklini alacak ve 

yitie AAynt Dııhiliye Vekılınin reisli· 

ği ;.Jtmda:<ikinci bir i<:tima ya.pılMak 
biıı daha: g~den geçirildiltt.en soma 

Donanmamız: 
T eKirdarğında 

Eti.- an:olun~. i 
1 

Vekaletler bütçesi ı 
Tetkie başlandı 

ırek.iFdağ 1ô (A!A::) - Yawa; Ailkar.a 16 <Humoc MumınHlimiz-
Haa:ridipe, Adat.epe '.Ve ~~ den! .:.....BöticJe enobme-r•'JDQe vttki.ie8er 
reidtepfilomu:.a&M 11 de~~ ~müakeresiae~ 
da:nrTeikiııdsjma ~§tir. .A.inıi · tır. Eli~ Ük 01ara1\ Başvekila; 
Şükrii O an vılAyeti, ~im - Imem Milba&elı9et Şiırayı Devi.et 
~ etmi~, vali vei:iW ve behıdigı&t. • · , ~ Millet Meoi 
reisi oo ·ziyal'«ı i&M ~ve ar· ·BID, ~ Umum Müdörlüp 
mira).. g~misine çı~ melWlinl • ..: ~ tıetldkini bltirımişt#-; eli: 
le sel:&mianmılarmr. leda-eenaa:: saat ü.çdııvDuuı~ Ve-

italfan manew-atarr 
( &ş t.n»jt 1 ~) 

manew yapı:naılı!IQ: ~ı ittiiıiir. 

Biiularilin Toren~ iismne :inıeriJllt' 
bulunan-OiriOO gil-Oıwn ~ Mclai' 
bi:l! ceve18ıı y.aıpacaıjı...: ve ~ 
rneıiKlt balunaa. ildılci :.fikalıı ~ 
taya doğru ve fficiı4ı.a adası etAf-.. 
da~.uıek&tt.a ..buhmacaj! ~ • 
maktadıı·. 

Dij>.hmıatik ~ bu haPeiut'-' 
1oft 1tatpmn ~ tıW ~" 
:bereti ~ teWiti etmektediP.ı 
ler. ~ bu Sl1r.etle .mil':ttefik fi»:_ 
Ja.r baş JmmaodarmtJım:: Medeni.zdml" 
cüz'ti t.a"mar ~-'"'Şimal deııhri•, 
gatlıi•emeei için; iht:aılıd&Z buJ9. · 
lllak i~ r. 

1tatyıııda söyıleildiğin&~asıt.-ı,a.. ıl 
JDik bahri·~ t.emmua &~
da. yanl ~~"~ t.ar.aflnd&ııı ~MJ4 .... 
retle :iieriemekte bultlnaıı. dört~ c 

satiı harµ ganisi.Din..hitammda-ien. 
edilecektir. 

Fasist hükiımeti şimdiki ~ 
ra.dyosile ve bütiin matbuat™: a.M· 
eliyi ş.ı fikre iroaleye ga~r;et etmek- ~ 

tedir: 
"A~·nıpGda hiç bit mınet 1".rbu.p

t-en haric lralamaz .. , 
ı.-1··--

Yt.tg9slavyadi 1-akalenan 
A-lman casws&arı 

Bt>lgroo, 16 (A.A.) - &mer btı
dirıyor: 

Polis taraiından Mma.n ajan te
l f..kkı edi oazı kimselerin: evlerin-
1..<t.; yapılan taharriy.at netieesinde 
brn çok mühim te\•kifat icra. edilmiş
tir. Zanııo unduğuna g-öre bu tevki
fat Alınan Gesta.poaumın Y\lgosla.v
vn. dahmndeki faa.U.y-etiei kırmak 
icin ha.zıriaoon şidd~ bir hareke
thı ar.cak mebdaiıı:i teşkil etmekte -
dir. ' 

ibnissuudun oğJu Hmdistana 
gidiyor. 

Kah" e. 16 (A:.A-..) - Kra1 İbnil!
suudun oğ"Ju Emin. Suudwı bu gün, 
lrnlab. lıi>. bır maiyetle Hindista.na 
harekt t etti~'1 söylenilmektedir. Se -
yahut sıiıhi ı:;eoeplere atfooiliyor. 

ım· hik östrıl'Gıllllö. bwııuıite Damli!
~ ye \l-ekaieti ~ gönii§UlrAesi· 

ne başlaw1t1hr. 

ik1famiJe kaman 
~gam tativiNeri 

( Btıf ~ 1 ittdiıôt:;) 

riie noter 1Hı1Ar:wıda Mel"ktw d3au • 
kasında.~ 14 iineö i ~ 
ve yediıa.ei ammti keşidesinde: 

90099 nunavah tahvüe 30ı00e't 
lir.a.; 

~--ıralı! WwiG l6iOO@ 

lir.a, 

1~ teMile.000.!iN, 

86.898 Rti.1&9raN ~ 300Q lira, 

16&629 ııuman~h ta.lvme 3008 
lira, 

a&:M nva12 ..- t.aiıviie 909 nra, 
36931 nliBllenlı ta1wileı 009 lira; 
81.~ numvah tanvil~909 lira, 
90106 INHUar~Jı tahvile "909 lira, 

l.21:SOO nlılme.raJı tabvile 900 lira. 

195.691 ~ı tahvile 909 lira. 

Ve aynca. 288~iiıı numa aya 
da J..2.6 ~-.<lira ki c:.enıa.n üç yüz a~ 
taı.Wl n~ ikranıiye iBabat 
~. 

BundaA bsiHa 6800 adet talu.il nu
marası. amorti edilmi9tir. 

lfıugoslav.yada 
Alman 
Prapa:gandası 
~ad, 1'6 (A.A.) - Ha.vas a -

jansı bildiriyor: 

Gitgide daha. kaba ve ş.ı · ola-
rak! devam eden ve Yngos~anm.L 
hürriy aleyhine doğrudan do?ru

ya tehditler göıster<>n Aln:ı.ı.n propa. -
gmldası. biitiin YugooJa\· mahfille -

rinde ş)ddetl. bır ak--mamel teYHd 
etmektedir. 

Buyük s:mav • et erbahmın 
organa.. o1a.n. T.ı 1 -.• Glasnik ga;-

• 
J .. bile ve 
Ermeni artist r~ 

D ün bİı' İstambuJ;; ~ 
Ka:rahaş. ııam»ıdaki El'IDNlİ 

artis1 11al'.i>lna bir jiibile y~dı. :S. 
da.o takriben birı ay WMmr P~eJ- ıdJ 
Y.İllt Ernt • olu N•\ls.:ri -isniu 
kooa kan i~n bir :jUbil ~pıhın~ 
Bu jöbileltte N:qiıddm.. Kemaai S... 
~~ ~ 
mult1'etif . aa. İ8İI& yapmış ne 
ka.cbr Türk S&hae ~ti v 
meD hemeD he-psi .jş'lirak eimişlfı • 

Bu şekilde y:ıpılsı? jtHiiid 
ınaksad, muhtaç h.alde bvloe'jlrı 

arwdııe yardımdır. Bir çoli t.aulllllH§ 

artiı.tler muhtaç bir~ yıw. 
dun mak.qadile m~rek biı tıMUUJ 
''erdiklN"i zaman tabii bmaa.. ~ 
t'C16ıı ~ıok 91ur. Vi- kör:ulisiıre ~le i
zaf.e Müen sanatkar, ar.kaıhşl~nına 
sa.y~nd o dt>,J'ff.f' mi:ist.efk! oli&r. 

Nadir olan.k yapıl.:mas) iMt f'Citill 
bu seküdo jiibileJu. l>Ude .ber nrdeR· 
!..e ftek ı-ık ya.pıbr. v~ bu husvsfa E:-
meıti art.i~lf'r, bu ~i bir B.f'"Vı tioa • 
rt"t.e dokmf>k mehareti:U ~tı>n>hH -
llil<lf'rin~ır olıWu:k; m~ bir 
m~vJde ~ahiptirler. Ha.~linınJa 

nihay~t hir <lefa yapılm:ı..<o1G1a Ct'il'D 

o)aG jübileyi. bunlar lrendllfll'iıt(" n1ulıı 
tılı(· da olin:tdıJdan haliif! l:tatd ~· 
de \lir iki tlt-rfa terbb tıtt:irmp,gff"mll· 
va fal\ o!uyeri.8.1'., 
Buy~ y.-.ırt.a.a ~{ .... , 

EmıMi artistwri için Jnhiffl fortil1i
nin dotrv obaad.lğJm idrua f'fmek 
d~iklir. Tt:ıRW etmfık ~ Mk 
ia. KanltfMti;&a yürdRf !!18-

naüd.w ve bbı defa. dalu6 ~i~ ya.4 

dıma nmb~ Asim hUfj. ~ niee 
Türk ~.sefil iVf': "peri scı~ 

nitrimiren, b1 iı;i 02 ö h~ 

· dökmeiriıelri '\'e ~ Bir ·kaç 
EnlM>-11~ at'ÖtJti İ~ jttbile klFd M • 

melditô' y~ du ziinriyeti•· de· 
vamıthr. 

UıltlltllltUM&k lftımndıı'- hl • •.fiiMJe.,, 
diye ~·•lan bir tıanös. büüa hfil .. 
~dfoR evv~ retkin rdfiM ~y. na-
m111a juWle izale eGileu a~ ciıııl 
dM muhtaç \ııir ~~ eldu~tr. 
Vi lialk, QQk defa o ~as:r.nw.reıRa 
biletmi ~f'!vz:m bams n.m~ ~ -
melitaa ziywle, ciltdeıı.. ~a 
{&( 8~R . zt11111e1ılifj O arJiıq;e 

m..ui Wr ~ olb-.n ~~ a&w. 
iş&.e oriada biç..~~ ve V• 

tanıtmadan miaıım~68 bit" kat 
~~~ ri~ tan.b~IW w~ 

ti&mar oiliieo ıneftium, milli vicU. 

dat.ı:i \MI adi -~ İliiD t-.A ~ 
de ~ şı..,.aa Bit Uv'-afı da, ,.._ 
mı '.Nrit~ftain i~ 

ri ~e gM&eri 1mpıaJI. -M i&lt'W dıii8 • 
meleridir. 

~baJradar! 

llAD~fl"'!rOft'n 

Japon F.iyetleri 
Ve Am..:ri~ 
Vaşmgıpn 16 (.A.A:) - Amerikaı! 

öiplomal:l.'2 rnah,..fili. Jap.tı iı'\lZC~J~ 
rmde int:iiµlr, eder: :ve Japam~a.rsıa.i+""e 
n~tm<len mili.hem ~ ;{.an -
uoıunan :ma:kalolN'.:':' dOlayısilti F'ele • 
nıe k fJindiffutnının v~ git • 
tıkçe artan bir. a.Wm göst ekt'e • 
dirler. 

Japon gazeteleri; Hol:i.ll.dnnın:..Av· 
rup ıhtilaftiıa gin:rıem takdirin~ 

Ja onyanın bu adalar. üzerinde bir 
himaye tesı etıue::ti. ıbtımalindi.ll!. 

balısetmtiktedirle.r. 

Ayni mahafil, Tokyo hukünıeti • 
nin bu suretle haı·eketmın eHi ab.m 
bilmemekt.edirler. Yalnı ... ılri ıar, zi· 
ye~Teri süriıyorJar. 

1 :.... Japonya. ilk fı.nsa.tt:ı:.-iptidai 
maddeler, ,!)et.rol, kaucuk Ye k &y 
ruembul&rıını: ele geçir:me.ge ugraı;; • 
makradır.. 

2 - Japonya, Holanday'l :nazi ıs
titasım muravaatk9.rane kalntle ı na 
etmek içın A..lm:uı dıplama.~B 1a.ra
fmtlan sarfedilruekllt' 1an m ye 
'c ya:p lına.km buiun~ tazyıke lfo
laı.danm bu sr.kıl(le i ar<"ket'Clmrnı e

etmelt1e mükelleftir. Her Norveçli -
nin vazıfi':!Si mezkfır makamata yaı -
dım etmek, dü~anın, vatan hainle -
rinin ve "Cas~a:rın harekatın1 bildir 

ı al Hl Fe emenk Hindmt2 ı a . -zetesi. bugiın J~. fr;rn!ar bitaı atlığı- 1 s 
nın ıdam.esi, gittıkce daha :-;ilpheli 1 l .... ı .ı.dn ı imi surette yerle ım.>:go 

rııt><:t.Hıl" ola.ca.ğıw ılen s~lı sur~ • 
bir h geldi· · yazın-ak diy r ki: tue muzaheret etmeğe ~ali.ta • 

mek'ttr. 
Bu müşkül anlarda Norv~ mitd~ -

t.iJıiı n1illi bı h~ta:, ınill1 ist:fkınle 
bakı ka.ıaı mn 

Gerci YugoslaAzy.sı:ıın harbe girme· dır. 

ye niyeti yoktur. fakat. ancak, ha - Amerilı:an mt\hafili, bu. ıkl f~ • 
yatı mena.fü veya hürriyetr mevzuu zıye.nin ycltiligerıni n~tnıeyip 
ba.hsoı a. kadar~kail:acak- ~ııtl d~ itmam etruekte oidiıi:.ınu 
tn-. lx; ar. ehx:.ckteıiR'Je.. • 
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ÇARŞAMBA: 17 /4/940 

Karadeniz fi oları 
12,30 Program ve memleket saat aylırı. 

12.35 Ajans ve mdcoroloji haberleri 

12,50 Müzik: Muhtelif şarktlar (Pl.) 

13,30-14,00 Müzik: Küçük orkestra: 
(Şef: Necip Aşkın) 

Bulgar, Romen veSovyetdonan
malarının . bugünkü vaziyetleri 

18,GO Program ve memleket saat ayat·ı 

18,05 Müzik: Çalanlar: Refik Fersan, 1 
Fahire 1'~ersan, Vecihe, Cevdet Çagla. O-

kuyanlar: Müzeyyen Senar, Mahmud Ka
rındaş, Semahat özdenses. 

18,50 Müzik: Halk türküleri. Çalanlar: 

Cevdet Çağla, Fahl'i Kopuz, tzzettin ök

te. 
Le Temps geçenlerde, Karadenizin 

ba.5hca donanmalarından birini, 
Türk donanmasını tedkik etmişti. 
Görmüş olduğumuz ve<:hile maddi e· 
ltemmiyeti, sevkülceyşi vaziyeti ile 
daha .jÜmul bulmaktadır. Türkiye 
19 teşrinievevl 1939 da, as1rlardan • 
beri Büyük Avrupa devletlerinin e-
mellerini cezbeden, ve 1914: - 1918 
harbinde büyük bir mücadelenin he
defini teşkil eden boğazlar üzerinde 
hukuku hükümranisini muhafaza 
eyleciığini beyan etmiştir. Bu esaslı 
beyanat, o zamandanberi değişme -
mi~tir. 

19,10 Memleket saat ayarı, ajanıı ve 
meteoroloji haberleri. 

19,30 Konuşma (Dış politika hadise ~ 
leri) 

19,45 Müzik: Fasıl heyeti. 
20,15 Konuşma. 
20,30 Temsil: (Yemen) Yazan: Ahmet 

Naim Kanca. 
21,30 Müzik: R iya!<etici.imhur bandosu 

(Şef: ihsan Künçer) 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha -

berleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

22,35 Müzik: Güzel sesler (Pl.) 
23,00 Müzik: Cazband (Pl.) 

23.25-23,30 Yarınki program \'6 kapanı:ıı .. ...... - ............ ·--··--·-Karadenizin, Almanya ve Rusya
nın beslenmesinde gittikçe başlıca 
rolü oynıyacağı görülmektedir: Bu 

1 tarikledir ki Reich ablukayı cenubu 

Karadenizin etı kuvuet'li cüz'ütanıı "Yavuz,, um.uz ÖL Ü M 

şarkide bozmayı ve Odesa ile Kös
tence arasında işliyen ve 'Ilı.na ta -

nfından da temdid edilen munta -
~ .aMJ.ar vasıtasile bilhassa mayi 

550 gedikli ve 4000 askerden ibaret
tir. Ra hriye kredisi 1938 - 1939 se
nei maliyesi için "l.100,, m ilyon leye 
baliğ· olmuştur. Bu kı·ed i ler, m ill,i 
müdafaa tahsisatından verilen mun 
zam tahsisatlarla daha büyümüştür. 

denizaltı gemisinin inşası 1931 de 
bitirilmişti. İki ayn denizaltı gemisi 
de 1938 danberi Galaçta tezgahta
dır. Ve bir Felemenk kumpanyasınm 
teşriki mesaisi ile inşa edilmekte -
dir. Rumanya Tuna ürerinde, hali 
hazırda Balkanlarda servise çıkarı
lan en kuvvetli nehir gambotlarına 
maliktir. 

"440,, hacmi istiabisinde olan Ar· 
deal 1914 ağustoswıda batırılmıştı. 
Bu gemi 1916 haziranında çıkarıl • 
mış ve 1916 - 17 de yeniden yapıl • 
mıştır. Diğer dört gambotun inşaatı 

tarihleri 1907 - 1908 tarihlerine çı-

Fatma Seynur' un zevci, 
Seha Seynur, 

Selim Osman Seynur ve Nevide 
Edinin babaları kurmay yarbay 
Avni Aynagöz'ün eniş.tesi, Rifat E
din' in kayınbabası ve Rasim Çele
bi, Fikret Seynur'un amcaları 

Osman Mürteza Seynur 
Dünkü sah günü vefat eylemiştir. 

R1'11len torpid<ilarınd<uı Regele - Ferdin>Und 1 kar. Hacmi istiabileri 680 ton olup 
"1800,, beygir kuvvetindedirler. Ay
rıca 120 mm. lik üç ve 76 mm. -Iik 

(Sorıu 7 incide) 

Cenazesi bugünkü çarşamba günU 
saat 15.30 da Şişlide Halaskar Gazi 
e;addesinde Bomonti istasyonu kar
şısındaki Şişli palas apartmanından 
kaldırılarak cenaze namazı Teşviki
ye camiinde kılındıktan sonra Şişli 
Asri mezarlığındaki aile kabristanı
na defnedilecektir. . 

İn:ılırukatı muntazaman elde edebi- ı 
leceğini ümid· etmektedir. 

Türk donanmasının ve belki de 
Fransız ve İngiliz donanmalarından 
alınan kuvvetlerin de müdahale e
<lebil.ecckleri bir deniz ihtilafında 

Karadenize sahildar olan devletler 
ne şekil ve nisbette kendilerini gös
teı cbilirler? . 

Bulgaı• bahriyesi hemen gayri 
mevcuddur. Sefineleri Harbiye neza
ı etine tabidir. Bunlar eski, ufak 
harb vahidleridir. Derzki, Khrabri, 
Stroglui, Smyeli adlarındaki dört 
devf'iye gemisi ancak "100,, ton hac
mi istiabisindedir. Bunlar, "100,, 
ton hacminde olan ve saatte "26,, 
mil sürate malik eski bir Fransız 
sınıfına mensubdurlar. Bu sefineler, 
Creusot'da parça parça yapılmış ve 
montajlarına Bulgaristanda tbtidar 
edilmişti. Bulgar donanması bundan 
maada, Belomorez ve Tehernomorez 
adlarında iki hücum botuna malik
tir. 

Bunlar da 1917 - 1918 de Birleşik 
Amerikada inşa edilip 1922 de Fran 
sız hükümetinden satın alınan eski 
denizaltı avcısı botlardır. 600 ve 24.0 
tonluk iki mektcb gemisi bu müte
\'azı listeyi tamamlamaktadır. 

Rurnanya bahri kuvvetleri daha 
mühimdir. Rumen bahriyesi 1936 se 
ııe,,ind~nberi, bahriye, havacılık 

"askeri ve sivil., deniz işleri, seyri 
sefain ve limanlaı· umumi müraka -
be seı·vislel"ini ihtiva eden büyük bir 
nezaret tarafından idare edilmekte -
dir. Bahriye kuvvetleri, 480 sübay, 

Bu genç ve parlak donanma, tor -
pido, denizaltı ve küçük nehir veya 
sahil gemilerinden mürekkebdir. Ta
biri diğerle, hafif seneleri ihtiva ey
lemektedir. 

Karadeniz filosu ikisi eski, ikisi 
de yeni olmak üzere dört büyük tor
pi todan miiteşekkildfr. Eski olan tor 
pitolar sırasile Marasesti ve Maras
ti ismilerinde olup 1918 ile 1919 se· 
nesinde inşa edilmişlerdir. Hacmi is
tia bil eri sırasile 1391 ve 17 45 ton
dur. Kudretler "45000,, beygir kuv
vetinde olup 34 mil süratle seyret
mektedirler. Silah kuvveti 220 mm. 
lik beş topu ile 37 mm. lik iki tay
yare defi dört torpido kovanından 
mürekkebdir. 

1928 Ye 1929 senelerinde !talyada. 
inşa edilen Regele - Ferdinand ve 
Regina - Maria'nın başlıca vasıfları 

şunlardır. 

Hacmi istiabi: 1800 ton, kudt-et: · 
44.000 beygir kuvveti, sürat: 35 mil, 
silah: 120 mm. lik beş top, 40 mm. 
lik iki tayyare defi topu, 533 mm. 
lik altı torpito kovanı ve 40 mayn. 

ÇEMBERLITAŞ 1 
Sinemada: Tel: 22513 

Merkuma rahmet diler ve kederdi
de ailesine sabır ve metanet dileriz. 

Şehzadehaşı F E R A H 
Siuemada: Tel: 21359 

Bugün matinelerden itibaren (3 Film) bil'den 
Bu hafta Sümer sinemada görüimenıiş muvaffakiyet kazanan büyük 

- .~ız süper filmi. 

1 - TAPTIGIM KADIN 
(VİCTOR FRANCEN - HARRY BAUR - ANNİE DUCAUX) 

Milyonlar sarfile Amerikada çevrilen büyük aşk ve macera filmi 
Bu muhteşem filme ilaveten ayrıca ; 

FERAH' da· 
Türkiyede ilk defa ÇEMBERLiTAŞ 'da 

2 - KATIL BENİM 
His, ibretamiz cinai film 

3 - PASiF KORUNMA 
Sayın mektep müdürlerine :Maa· 

rif Müdürlüğünün tamimi ile talebe-

2 -
lerin görmesi mecburi. Bu film için ı 

3 her sabah 9 <lan itibaren 3 talebe • 
seansı yapılacaktır. 

Bu seanslarda talebeye her yer 
7 buçuk kuruştur. 

Türkiyede ilk defa 

Kanun Kuvveti 
Aşk ve ma~ra romanı 

Kadın ve 
Müzik 

Karadeniz filosu ayrıca 260 ton
hık Uç ufak torpitoya maliktir. Bun 
lar eski Avusturya donanmasından 
arta kalmış sefinelerdir. Lfıtfen gönderilecek talebelerin 

miktarını evvelden bildiriniz. (Fe- Güzel müzik ile süslenmiş en son 
Şimdiye kadar Rumen donanması 

servi:;e tek bir denizaltı gemisi çı _ rah sinema. Tel.: 21359) modaları gösterir senfoni filmi, 
karmıştır. Bunun adı Defionul olup f' 9e1ecek program : "\ 

su sathında ''650,, dalmış olduğu hal 1 FERAH ' da •• ! .. ! ÇEMBERLiT AŞ' da 1 
de 900 ton hacmi istiabında olup 9 1 
ve 19 mil süı-atincledir. Ayrıca 102 1 a u N G A D " iE Türkiyede ilk def~ 
mm. lik bir topla 533 mm. lik sekiz ı (Fedaifer Alayı) Türkçe !; ÇILGIN GENÇLiK 
torpido kovanile mücehhezdir. Bu liıl•••••••••••••••••••lililm&•••••mi 
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· :.. 26 - ı -Biraz daha yaklaş Veysi ... Sa-1 

Genç kadın konsültasyondan neşe na güzel, harikulade bir şey söyli-
sa~aıak geldi ve tesadüf eseri olarak yeyim ... Seni ne kadar seviyorum 
o gün evde bulunan kocasını yanına bilsen .. . 
çağırttı. Karısının bu sözlerinden hoşlanan 

Veysi, yazı odasında idi. Karısı- Veysi, heyecanından titriyen Peri
nın kendisini istediğini öğrenince hana daha ziyade yaklaşarak: 
kalktı. - Ne o? diye tekrar sordu: 

Perihan, beyaz kürklerle süslen- Perihan, kocasının başını iki el-
miş, divan üzerinde uzanmıştı.. lerile tutarak kulağına bir iki keli-

- Çabuk gel Veysi, buraya, ta me mırıldandı. 
yanıma otur ... Sana verecek mühim Bu sözlerin neticesi ani oldu. 
ve iyi bir haberim var!.. Bulunduğu yerden sıçrıyan Veysi. 

Bu ~ık oda ve eşyalar arasında - Ne, ne dedin? diye bağırıyor-
Perihan hakikaten güzel ve cazib du. 
ince bir heykel gibi duruyordu. Ne olduğunu şaşıran zavallı Pe-

Veysi, parlak nazarlarını kendisi· rihan, sesini çıkaramıyordu. 
ne çevirince karısına tebessüm ede- Karşısmda şimdi, alnı kırışımş, 
rek sordu: kaşları çatılmı ş bir halde ayakt a 

- Ne var yavrum? duran gen~ a.clam tekrarlıyoı·du: 

Genç .kadın kocasını kendine doğ- - Ne dedin Perihan? .. Bunu ne-
• ru çekti: r eden ÇlkarıY.orsun ? Senin bu i§ler-

de bir tecrüben yok ki.. 
Perihan mınldandı: 

olacak, diye se"inçten çıldırmadığı. 
ma şükrediyorum! 

- Bundan eminim Veysi! Ben ise 
sana büyük bir sevinç haberi vere
ceğim sanmıştım ... 

Perihan o kadar büyük bir sevil"<: 
içerisinde idi. Kocasının asılan sura· 

- tına dikkat bile etmemişti. 
Veysi, müstehzi bir gülüşle o • 

muzlarını silkti. Perihan izahatına 
yorgun bir halle devam etti: 

- :Bundan şüphe ediyordum. Dok 
tora gidip öğrenmek istedim ... Bu -
nun yanlış bir şey olmasından kor
kuyordum. Şimdi do~tordan geıı • 
yorum .. 

- Ya, öyle ise şüphe caiz değil! 
Demek ben mesud baba denilen oiı· 

kimseyim! . 
- Oh evet Veysi ! Hakikaten me· 

sud değil misin ? •. Ben bir çocuğL.m 

- Mesud mu? .. Hayır değ Jinı ... 
Bilakis bu işten memnun olma<lım . 

Ben bir çocuk istemiyordum ki .. bu 
iş doğrusu canımı sıktı! . 

- Oh Veysi! Bunu nasıl •.;öyliyc· 
bilirsin? .. 

Genç adam ne de olsa tabii olan 
bir şey için can sıkıntısı göstermek
le kendiısini gülünç bir mevkide bı

raktığınt hissediyordu . • 

Perihanın yüzündeki heyecan ve 
sevincin, söylediği bu li.kırdıktr yü
zünden yavaş yavaş silindigini g ö· 

Tarihten bir yaprak: 
...,....... ............... _~ .,·,..,..,...,..~ 

A T K . ... ........ ___ _ 
Cariyeler arasında zevk safa icin·de 

• 
yaşıyan padiıahlar edebe dair 
hattı hün1ayun çıkarıyorlardı 

Yazan : A. İHSAN ŞENSOY 

Kaduıl.ar dışarıda ue kad4r sıkı takip ediliyorlar8a, haremde 
1cai1a,r açık $fu;ık dolaştyodıaı:dı. 

suna zencir vurulabilmiştir ki? .. Ni
tekım, nıüteaddid vesilelerle, dahilde 
dilediklerin i gtyebılen ve istediği tez
yinatla dol~btlen kadınlar hariçte 
de ayni işleri yapamamanın, bilhas
sa kadı.n gönüllerindeki sıkıcı, bunal-

( Smıu 7 iııcidc) 

.............. ~ ..... ········~··· .. ······· .... 
ÖL Ü M 

Tarihçiler, yıldırım zamanını Os
manlı saraylarında ziynet ve ihtişa
mın başlangıcı addederler. Bu ihti· 
şnm Kanuni devrinde kemal merte· 
hesini bulmuştur. Ve Osmanlı im -
paratorluğunun son senelerine kadar 
sürüp gelmiştir, bununla berabet' 
Kanuni ve hatta ondan evvelki devir
lerin kıyafet kanunlarında Osmanlı 
kadınlarının sokak kıyafetlerinin yal 
nız ferace yaşm:;ı.ktan ibaret oldu- Türk muhibbi ve Müsteşrik Siı• E. 
ğunu görüyoruz. Mesela üçüncü Ah· Denison Rosun C. 1. E. v. s. zevcesi 
med zamanında saraylardaki, konak- Lady Dot'a Ross 16 Nisan 1940 dün
lardaki kadın efendiler, gözdeler, dil kü salı günü vdat etmiştir. 
ber cariyeler ipeklerden ve tüllerden Dini met-asim bugün 17 Nisan 9<1r· 

- şamba günü lngiliz sefarntinin kili· 
yapılmış, kenarları rengarenk süs · 
lerle tezyin edilmiş esvablar giyerek 1 seısinde l !.30 da yapılacak ve bun-

1 dan sonra Haydat'paşa İngiliz kab· 
dolaşırlar, sarayların, konakların ristanma defnolunacaktır. 
harem dairelerindeki aynalarda, baş. 

Cenazeye gelecek olau zevat ic;in, 
larına taktıkları ağ1r elmasların, ya- _ 
kutların, zümrütlerin biribirine karış saat 3·15 de köprüden bir vapur var· 

tırılmış işlenmesile vücut bulan ta- _ -~.::_._-.---===--=- ·-·-======= 
rakların o çıplak omuzlara dökül -
müş koyu siyah saçların üzerindeki . 
parlak duruşlarını seyrederlerdi. Fi
lizi, koyu fes rengi, pembe, açık ma
vi oymalarla örülmüş hilali gömlek· 
ler arasından görülen beyaz sinell?'r 
güzel kadınların gençlik arzularinı 

1 
ifşa ederdi. Fakaı buna rağmen, ev 
içinde bu muhteşem kıyafetile dola
şan kadınlara, sokakta bu ziynet ve 
güzelliklerini göstermeleri sureti 
katiyede yasaktı. Bütün o elmaslar, 
zümrüdler, yakutlar, topuklara de
ğen kumral, sarı, siyah saçlar, ak 
gerdanlar, beyaz yumuk eller, ince 
beller feracenin ve yaşmağın esiri 
olurlardı. 

Bu, belki de o vakit kıskançlığın 
daha ileriye vasıl olduğundan doğu
yordu! 

Fakat, kadın bu! Hangi zamanda 
lıürriyetine, keyfine, zevkine, arzu-

Bir tavz;h 
ı~taubul Viliyeti 'eferberlik ~lü • 

dürlöğünden: 

Gazetenizin mart ayı içerisinde in
tişar eden ni.ishalannın birinde "Pa· 
sif korunma meselesi,, başlıkh yazı
da "Tavan aralarında deste halinde 
gazete kağıtları koyarak damların 

mukavemetini arttırmak,, şeklinde 

bir tavsiye görülmüştür. , 
Pasif korunma nizam ve talimat . 

namelerinde böyle bir tedbir yazılı 
bulunmamakla beraber bilakis kağıt 
desteleri gibi yangının sirayet iııi 
tevsie yarayan maddelerin çatıdan 

uzaklaştırılması mechuri tutulmuş • 
tur. , 

Bir zühul eseri olarak gazeteniz
de yazılan bu yazının ayni sayfa.la. 
tashih edilmesini rica ederim. 

lst. Valisi N 
Osman Ergin 
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ı ünce, Veysi ilk defa olarak yaptı- , bir erkP.k yapacaktı. 
ğı har~~.et .~e ~udakları arasından Perıl:a.ıun baqhca düşündüğ·ü rıey, 
sarfettıgı sozlerın karısını yaralıya- çocuk ıdi. Her gün onu sevmek, te-
bileceğini ve kalbini kıracağını dil· ınizlem,,k, bakmak, büyüdüğüne, in-
şündü. Ve karısından ayrılmadan kişaf "'ttiğine şahid olmak, kendisi· 
evvel, yaptığı fena tesiri izale mak- ni bulunduğll vaziyette kul'tal'a • 
sadile onu her zamankinden daha caktı. 

şefkatle kucakladı. Genç kadın uzun müddet dalo-ın 
Şimdi Perihandan uzak bir yere dalgm durdu. c 

giderek, canını sıkan bu hadise kar- Çocuğu, onun ya~amak hususun-
şısında ne yapmak lazımgeleceğini daki yegane gayesini teşkil edecek . 
düşünmek istiyordu. Daha bu kauar ti. O günden itibaren Perihan ken· 
genç bir yaşta baba. olmak disini yalnız addetmedi. Çocu<Tuu~ 
kendisine bir tuhaf, daha doğrusu 1 müteallik tatlı bir rüya kendisini 
gülünç geliyordu.. hayat ·,1ykusun<lan temyiz ve rah:ıt 

Perihan, kocasının duyduğu cau bir nefes aldırıyordu. 
v.ıkıntısının şiddetini anlıyamadı. Artık. beyaz yünlü kumaşlar, ea 
Veysi hazan öyle orijinal bir tabio.l ince patisller almış, kesiyor, bici • 
arzediyordu ki! Hem eğer şimdi yor, dikiyordu. Çocuğunun ilk h<ı;•a.ı 
memnun olmazsa, çocuğunun dünyµ. ihtiya<:larmı karşı1ıyacak her ~ey 
ya gelmesini mUteakib babalık hissi , bizzat I:e!'~i. ellerile hazıl'lamak is 
harekete gelecek ve onun muamelesi- tiyordu 
ni ve hareketini değiştirecek, başka [DeV<~m var) 



Kisbeşt Macar takımı dün 
Beşiktaşı 4 - 2 mağlüp etti 
Misafir futbolcular dün akşam gitt!ler 

Macar takımı dün üçüncü ve s•ll -- --......... --...------,,_ 
hlaçını İstanbul Şampiyonu Beşikfo.- --ı 
: ~~~ yaptı. tık oyÜnlannı &-1 gi-

buyuk bir· farkla kaybetmenin ver 
dı~ bedbinlik Kispeşt'in 1-0 kaıı:an
dığı ikinci macta biraz zail olduğun 
dan, lstanbuld~n muvaffakiyetli de· 
llecek bir şekilde avdet etmeyi Ma· 
~r Profesyonellerinin isWıkler:i ~().. 
l'lihnekte idi. 

1 
~itekim birinci devrenin nihayet· 

t·ı~e doğru 2 -1 mlığhib v1.ziyete 
UŞunce Macarlar itidalle ı<lare et

:ek istedikleri tempolannı şaşırdı· 
r ve şuur istiyen futbolü şuursuz

ca, fakat büyük bir gayretle oyna· 
dılar. 

, İkinci devrede Macar takımı ilk 
anlarda atak yapmak istedi. Beşik· 
~~n vaziyeti idrak ederek bu gay· 

tı boşa çıkarmuı ve ondan sonra 
~h~t rahat oynaması lazımdı. Hal
:~ siyah beyazlılar daha beşinci 

ikada beraberliğe müsamaha et::k ~~uriyetinde kaldılar. Macar 

Beşiktaş - Kisbeşt nıaçrndaıa 

. n Ulnıdleri tedricen artarken Be 
ıtiktaşın temposu da yavaşlamağa 
~larn1'tı. Nitekim evveli müteva· 
ıtıı olan o:t•unu dakikalar geçtikçe 
elle · rıne alan Macarlar devrenin son 
~? beş dakikasında gözle görünür 
dır hakimiy~ tesis ettiler ve oyun-
a tutturacağı sür'ati ayarlıyama -

truş olan Beşiktaş takımı bir. taraf -
tan hatalı, diğer taraftan Maca.rla -
tın şiındiye kadar gösterdikleri o • 
~nun en güzelini oynamaları yü -
ıtinden son 6 dakikada jki gol yedi. 

Macar ta.kımının burada bıraktığı 

dinin yerinde müdahalesi müsbet bir 
netice verdi ve bir gol kurtuldu. 

Üc dört dakika devam eden bu 
Macar tazyiki yaı .. aş yavaş gev~i 
ve Be::fiktaş forverdinin yaptığı ani 
bir akında santrafor Tarık topu SÜ· 

rerek kaleye girdi. 
Macarlar akınlarını sıkla.ştırama· 

makta beraber daha enerjik oyna -
mağa başladılar, yaptıkları her akın
da kendilerini zorladıkları görülü -
yordu. Maamafih oyunda Beşikta~m 
teşkil ettiği ha.fif hakimiyeti boza -
cak kadar bir iş göremediler ve haf 

taym Ki.spe,t ıôtyuncularının beraber 
lik uğurunda bütün didinmelerine 

1 
rağmen 2 - 1 İstanbul pmpiyonu le
hine bitti. 

Düftkü nıaçl.mı diğer h~°"'"lı bir aa/ha 

intibaı dün seyrettiğimiz maçın son 1 
011 beş dakikası biraz düzeltti. Kis
l>eşt Yalnız bu müddet zarfında Hun
:a~i~ ile çekişen bir takım olduğuna 

1ıı ınandırabildi. İstanbul şampiyo
llu da oyuna fazla sür'atli başlama
~ın cezasını havadan bir galibiyet 
bırsatı vererek çekti. Oyunun büyük 
ır kısmında ne Beşiktaş, ne le Kis
~t namlarına layık bir oyun g<>t; • 
erernediler. 

O.\nn Nud Oldu! 
Saat 16,50 de oyuna Kispeşt baş

ladı. Beşiktaşlılann ilk anlarda oyu
na hır sür'at vermek ve blr avantaj 
elde etmek istedikleri görültıyor. Fa 
kat Macarlar ağırbaşlı hareketlerle 
:Beşiktaş hücumlaruıı akim bırakı • 
~Otlar. 

İlk dakikalar bu şekilde geçtikten 
8?nra Hakkı ve Eşref çok müsaid 
birer fırsatı kaçırdılar ve müsaöaka 
llın ilk on dakikasından sonra M a -
~rlar nisbi bir hakimiyet tesis etti
k_r. Tedricen Macarlar lehine bir in 
IŞaf gösteren bu hakimiyet 21 inci 

dakikada semeresini verdi ve sol a
i;!~n aldığı bir pası sol iç, bu gün 

Şıktaş kalesini muhafaza eden Fe 
ber}i Hüsameddinin plonjonuna rağ 
itlen ağlara taktı. 

Beşiktaşlılar üzerinde bu gol kuv
"etıi değilse de görülecek şekilde bir 
a~11Ulamel yaptı ve Kispeşt kalesini 
ağır bir tempo ile siyah beyazlı o

)\lncular ziyaret ettiler ve Şeref 26 
~cı dakikada bir karışıklıktan isti
l ~de etmesini bilerek beraberlik go
tinu yaptı. 

Macarlar yine Beşiktaş kalesine 
~ağa b,t :la<lılar. Fakat Hüsamed 

İkinci devreye Beşiktaş lbrahimin 
yerine Faruku alarak başladı ve fa • 
kat Macar oyuncuları içeride vaziye
tin vahim olduğu hakkında epey söz 
işitmiş olacaklar ki bütün gayretle
rile Beşiktaş kalesini sardılar. 

Buna siyah beyaz müdafaa hattı 
ancak be.~inci dakikaya kadar karşı 
koyabildi ve tstanbulda ilk defa bu 
maçta oynıyan, asıl mevkii santrhaf 
fakat bugün santrafor yerinde va
zife almış Dr. Varga takımının be • 
raberlik golünü sıkı bir: şiltle yaptı. 

Bu gol üzerine Beşiktaşın silkine
rek tekrar bir avantaj temin etmek 
için gayrete geleceği tahmin edili • 
yordu. Fakat siyah beyazlılar hirin
d devrenin sonlarında çıkardıkları 

oyundan cok daha düşük randıman 
vermeğe basladılar ve Kispeşt rakibi 
nin bu gevşeyişinden istifade etme
sini bilerek bir müddet tek kale oy· 
nadı. Bu esnada bilhassa sol iç Deri 
hemen hemen takımının bütün hü • 
cümlannı tanzimde yegane amil ol
makta idi. 

Beşiktaş bu tazyikten bir an kur
tulur gibi oldu ise de Macarlar kap
tırdıkları hakimiyeti hemen geri al· 
dılar ve sağ açığın inişleri ile sol a
çığın kuvvetli şiltleri tehlikeli olma· 
ğa başladı. Bu arada sağ açık kap
tığı topu santrafor mevkiine kadar 
sürdü ve sol içe kısa bir pas verdi, 
sol için sol açığa uzun bir vuruşla 
uzattığı topu. Kaloçai güzel bir §Ütle 
kaleye gönderdi. Fakat direği sıyı
rarak top avta çıktı. 

Devrenin son on beş dakikasında 
Macaristanın milli aslarından biri 
olan sağ açık Kinçes şahsi gayretler-

le bır kaç defa Beşiktaş kalesi· e 
doğru aktı. Fakat yaptığı çok Y' • 
rinde ortaların doğurduğu fırsatlar
dan üç orta oyuncu bir netice çıka
ramadılar. 

Bununla beraber Kinçe§ bedbin ol 
madı ve 39 uncu dakikada nefis bir 
vole ile takımııtın galibiyef golünü 
yaptı. Bir dördüncil gol çıkarmak i
çin bütün gayretlerile çalışan Ma • 
carlar karşısında Beşiktaş takımı 

hiçbir reaksiyon göstermedi, bir gol 
atmak imkansızmış gibi oynıyan si
yah beyaz hücum hattının bedbin 
bileti ruhiyesi müdafaaya da sira
yet etmekte gecikmedi ve bwıun ce
zasını oyunun bitmesine iki dakika 
kala sağ için attığı dördüncü golle 
N>~tiler ve oyun Macarların biraz da 
bedava kazandıkları bir galibiyet ile 
4: - 2 bitti. 

Kispeşt: Gergö, Ratkai, Onodi, 
Odry, Zalay, Ltıgost, Kitı~eş, Olay
ker, Dr. Varga, Deri, Kaloçay. 
Beşi~: Hüsameddin, Taci, 1b • 

rahim "Faruk., , Rıfat, Muhterem, 
Feyzi, Hayati "Hüseyin., Hakkı, Ta- ı 

rık Şeref, Eşref. 

Balkan bisiklet 
• 

şampıyonası 
28 nisanda Bükreşte yapılacak o

lan Balkan bisiklet şampiyonasına 

iştirak edecek olan milli takımımız . 

Ankarada kurulmuş olan kamp çalış , 
masını bitirmişlerdir. 1 

Bisikletçilerimiz bu ak*8m vapur
b Köstenceye. hareket edeceklerdir. 
Kafile ile birlikte Beden Terbiyesi 
Neşriyat Müdürü de gitmektedir. 

Şvenk Galatasaray 
antrenörü oldu 

Fenerbahçenin eski antrenörü 
Şvenk Galatasaray klübü tarafından 
muvakkaten angaje edilmi~tir. j 
Şvenk üç ay müddetle Galatasara

yı çalıştıracak ve kendisinden mem
nun kalındığı takdirde klüp idaresi 
tBrafından antı·enörlükle tavzif edi-
lecektir. ı 

Alman • Yugoslav 
Milli maçı 

Viyana, 16 (A.A.) - 50 bin se
yircinin önünde yapılan Yugoslav • 
Almanya milli futbol maçı Yugos. 
lavların 2 · 1 galilıiyetile netic~len • 
miştir. 

····-··-·- ... ----····---
Adana cinayetinin 
Failleri tutuldu 

Adana, (Hususi) - Adana regü
latör inşaatını deruhte etmiş olan 
Hohtif şirketinin kantinini idare e· 
den Madam Emma Oranc.linin oda • 

sında ölü olarak bulunduğunu ve ka
dının belden aşağısının çıplak olarak 
dizleri ve dirsekleri tistüne öne doğ
ru yumulmuş vaııiJette göriilmesi • 
nin ölüm hadisesine esrarengiz bir 
mahiyet verdjğini daha evvelce yu
mıştım. Yapılan otopside Emma 0-
randinin taaddiye maruz kaldığı da 
sabit olmuştur. Fakat kaduwı vU • 
cudünün hi~bir ,.nnde öliim sebe-

"Ghurka., 
tngiliz muhribi 
Nasıl battı? 

Paris - Soir gazetesinin Londra 
hususi muhabiri "Ghurka,, namın

daki İngiliz muhribinin ne şekilde 
battığı hakkında aşağıdaki tafsilatı 

vermektedir: 
Şimal denizinde Alman bombar -

diman tayyarelıtri tarafından batın -
lan "Ghurka,, muhribi kumandanı 

AnUıony Buzzard geçen sene Lon -
dl'aya vasıl olmuştur. Kansı da ya
nında idi. Kumandanın kansı 48 
saat müddetle kendisini bir İskoçya 
limanında beklemişti. Nihayet uzun 
geçen bekleme saatlerinden sonra 
"Ghurka., dan kurtulanlar limana 
gelmişlerdir. Aralarında kumandan 
Buzzard da vardı. Kumandan vapu· 
runu en son olarak terketmiş, . ve 
yardım görmeden evvel adamlan ile 
birlikte uzun müddet yüzıneğe mec
bur olmuştur. 

Muhrib, beş saat müddetle, biri • 
birini takip eden dalgalar halinde 
gelen Alman bombardıman tayyare
lerinin taarruzuna maruz kalmış ve 

:!akikaya varıncaya kadar 
"\.mur1ea,, nın topları tayyarelere 
ateş etrneğe devam etmişlerdir. Ve 
ancak dalgalar güverteyi yalamağa 
başlayınca toplar susmuş ve bahri -
yeliler denis şarkılan söyliyerek ve 
elele tutuşarak denize atlamışlardır. 

Dalgalann hücum ettiği kumanda 
köprüsünde, hareket esnasında., mü
rettebatını teşkil eden ym yetmiş 
lngilizin cesaretini gösteren bir me
saj göndenni§ olan Buzzard, "News 
Ch~nicle,, e aşağıdaki muharebe 
tafsilatını vermiştir: 

"On iki bombardıman dalgası bi
ze taarruz ettiler. Bir bomba o de
rece vahim hasaratı mucip oldu ki 
''Ghurka., mn mahvoleduğu aşikar 
idi. Gemi yavaş yavaş suya. gömülü· 
yordu. Fakat topçular hali. endabta 
devam ediyorlardı.. Şimdi, yegane 
ıstediğim şey, başka bir vapura ku
manda edip Almanlarla yeniden he
saplaşmaktır.,. 

"Ghurka., nın sübaylıvından ikisi 
şu malumatı vermişlerdir: 

"Muharebe salı günü, saat 2.30 da 
başlayıp akşamın yedisine kadar 
d'evam etti. Dördüncü hücumda bir 
bomba vapura isabet etti. Diğer 
bombalar deniu düştü, fakat tayya
reler bize doğru inerek mitralyöz 
ateşine tuttular. Radyo antenlerimiz, 
muharebenin bidayetinde kırılmış -
tı. Buna rağmen muvakkat bir anten 
yapmağa muvaffak olmuştuk. İsa
bet alınca, gemi yana doğru kuvvetle 
yatrnağa başladı. 

Gemiyi istila eden suyrı pompa ile 
almağa ve elimize geçen eşyayı ve 
teçhizatı küpeşteden atmağa ko • 
yulduk. Toplanınız ateşlerine devam 
ediyorlardı. 

Ateşlerimiz bir tayyareyi derme 
düşürttü. Diğer bir tayyareye de i
sabet vaki oldu. Son tayyareler sa
at yediye doğru uzaklaştılar. 

Gemimizin köprüsü dalgaların al
tına gömülüyordu. Herhalde Alman 
lar, batmağa mahkum olduğumuzu 
sanmışlardı. Yirmi dakika sonra bir 
harb gemisi gelerek bizi sandalları
na almağa ba~ladılar ... Gemi sübay
larından birisi yüzerken arkadaşla -
rını teşçi ediyordu. Tahlisiye sandal
larından birisi yanına gelince, orada 
bulunan adamlardan bırine: - Biu 
bir Waterpolo balonu atın .. Sizin en 
mükemmel ekipinizle maç yapmağa 
geldik diye bağırdı. 

• faalesef on beş kifii kurtarılmala 
rına imkan kalmadan. kuvvetli dal
gaların arasında kayboldu. Ve 
"Ghurka,, nın telsiz sübayı Goyner, 
kendilerini kurtaran harb sefinesinin 
telsiz sübayı Cartnell'in karşısına ge 
lince ona 3unları söyledi: 

"Benim, S. O. S. imi alabildiğiniz 
için mes'udum. Tam zamanı idi.,, ve 
iki bahriyeli hararetle biribirinin el
lerini sıktılar . ., 

bini izah edecek maddi bir eser gö
rülmemiştir. 

Müddeiumumi başmuavini Bay Şe
ref Gökmen'in yaptığı tahkikat neti
cesinde failler yakayı ele verm~r
dir. Bunlar üç kişidir. Madam Em
ıııa Orandi'yi öldürmek fikriyle oda· 
slna girdiklerini itiraf etmişlerdir. 

Emma Orandi Alm,ndır. Fakat 
kocası Rwnen olduğu için kendisi de 
Rumen tabiiyetine girmilti. Doğwa 
tarihi 1886 dır. 1'11Md AYRAN 

Almanyanın takibetmeğe mecbur 
olduğu harici aiyaaet 

-191-
Fakat şu fark ile: Har#Jd.efı evem, O 
•man kuV11etU 11e ~lıcalril bW dev
letitı malik oldup ,etJket ve satve
ti hesaba lotltarak Alma" kevnrinitı 
beloaatM dikkat 11e iı.«Mam cttMk 
ntt'tJZWM 'bahsti. B9'gW,., iptida kav
mtmi~ ku~tıc ve hwr btt· dt:v!,.fin 
malik oldw,ğu vevket ve aat116.i iaJe 
etmek me112'Utı 'bahatir. Böy'le l>fr 
devletin tekrar doğmıa3t, ileriı'.e kav
mimi...""i inkişaf ettirnıeğe t·e bc.<t/c .. 
meğe l«ıbtliyetli ve müessir bir ha· 
rici politiloa takib eflıebttmek iı'ın, ifa 
sı ioftb ede,. mütekıaddffrı ve elzem 
bir şarttır. 
Başka ti.bir ile: Bagiilt Almaaya

nın harici politikasuua takib e~
si ieab 00.en gaye Almaa. kavminin 
bir gün istlklilini tf!krar ele ~~ir
mek lf;bı tutM.ağı yollan hazırlamak 
olacaktır. 

Bunu yapmak için, hiç bir zaman 
bir esaslı prensipi gözönünden kay
betmemek lazımdır: Bir kavmin is· 
tlklalim tekrar ele gflÇirebilmesi İÇİ•, 
devletiain aruıi8iRla bir kil teşkil 
etmesi behemehal liam değildir. 

Kiiçöcük de ol• bu kavlmM• ve bu 
de\•lett.ela bir parçuwı baki kalmat 
olması kilidir. FJvmr ki bu devlf!t 
icab eden hürriyfltt.en istifadfl ede· 
rek bütün kavmin m&IM'li birllği•l• 
vediuıaı muhafua ettlkt.f'8 başka 
hürriy~ tekrar ikti8ab için giril}i· 
lecek möcade~yi de huırhyabilsia. 

Yüz milyon insanlık bir kavim, 
devletinin tamamiyetini muhafaza 
için, esaret boyunduruğuna müste· 
reken tahammül ederse, bu o kav
min ve devletin parça parça edilip 
de parçalarının hi.li tam hürriyete 
nail olmaları şıkkına nazaran daha 
fena bir vaziyettir. Bittabi bu par
çanın kendisine terettüb eden kudsi 
vazife hissi ile tamamen meşbü bu
lunmasını farzediyoruz. Yalnız, yo
~lmak bilmeden, kavminin ruh ve 
kültür itibarile aynlma kabul etmez 
surette müttehid olduğunu ilan ile 
iktifa etmiyerek, henilz zulüm\ al· 
tında bulunan millet ve devletin bed-
baht parçalarını kat'i surette ha1i..CJ 
etmek Ye yeniden bir araya topla • 

mak için müracaat edeceği silahla
n kullanmağa onu hazırlamak üzere 
elzem tedbirleri de ittihaz eyleme
lidir. 

Bundan başka, '9JlU da düşünmeli
dir ki bir kavim ve bir devlet tara
fından kaybeclllea toprakları tekrar 

fethetmek mevzwu bahsolduğu za • 
ıaan, ipüda aaa vataa için siyui 

ıte\·ket \'e satvetiai ve istildilini tek 
rar kazanmak meseleei vardır. Böy· 
le bir ,·aziyette, kaybedilmiş toprak· 
ların menfaatleri y~ mühi111 şe

ye ill.88.fsızca feda olunmalıdır. Bu 
mühim şey de e8881ı &raT.İllİll hiirri-

~ etini ~la-ar elde etmektir. ~'iinkü 
bir ka.\'min par<:,ala.rını yalıud bir 
Rekh'ın \ili~etle.rinl halis edecek 
şer znliim altındaldlerin temennilt>ri 
yahud milli f erdlerin protesto lan 
değildir; ,·ak.tile müşterek olan \'a -
tanda.o şimdi az çok müstakil bir 
halde pa~ idar kalanlar taraf 1Ddan 

Jmn·~t istimali hu i~i temia edecek
tir. 

Onun için, kaybedilen yerleri tek
rar fethetmek üzere ifa edilecek ilk 
şart, devletten kalmı.c; olan şeyler, 

ve vakti gelince devletin tekrar elde 
ettiği şevket ve satveti bütün kav
min halas Ye ittihadı uğrunda kul

lanmak üzere kalbledn içinde uyuk· 
Iıyan sarsılmaz azim ve karara, fev-
kalade bir gayret sayesinde, daha 
çok kuvvet \'C canlılık vermektir. Bi
naenaleyh, vatandan ayrılmış olan 
toprakların menf atlcrinin ehemmi
yeti haiz yegane . eye mu\'Bkkaten 
fOO.a edilınet;i lazımdır. Bu mühim 

şey de devletten kalmış parça lehi
ne öyie bir ı:ıiyasi kudret ve kuvvet 
elde etmektir ki bunlar galib düş • 
m4tlllarııı iradelerini çekip wılaşma· 
'°a mecbur etmek imki.oını temin et· 
sinler. Çillldi zultim altuadald top -
raldar müştel'flk vataaa ateşli pro • 

t.Mtolarla değil kıbcan indirdiği nı»e 
Uıller darbelerle ilhak edlllrkr. 

Bu kıbeı yapmak: İtte bWRımetia 
dahili politik..,..• vuifesi. Demir .. 
ciye emaiye' içiade yapma ve- sili.1l 
~ toplama imkin•• ver .. 
mek: itte harici politik...,.. va.ır.ifesL 

••• 
Bu eserin birinci kısmında, harb.. 

dea evvel takip edilen ittifak siyaae 
tinin kifayetsizliklerini izah etmit
tim. İstikbal için kavmimizin beka
sını ve beslenmesini temin etmenin 
dört vasıtası vardı. Dördüncüsu ve 
en az müessir olanı intihab edilmiş
ti. Avrupada akilane bir toprak p<>
litikası takib edilecek yerde. bir mua 
temleke ve ticaret politikasına miı· 
racaat edildi. Bu suretle, silah elde 
anlaşmak mecbudyetinden kurtulu· 
nacağı yolunda yanlış bir fıkir bes -
lenmesi bu polilikaya bütün bütün be 
ceriksizce bir hal veriyordu. BütiiQ; 
iskemleler üzerine oturmaktan iba
ret olan bu teşebbüsün ncticesl ev
velden kolayca tahmin edilebılırdtı 
Yan tarafa otw-uldu. Cihan Harbı ni
hayet Reich'ın beceriksiz harici po
litikasının akdettiği borçları öde .. 
mek için bir masraf pusulası olduı 

Binaenaleyh, en iyi çare ~eü.w 
olabilirdi: Anupada yeni topraklar 
ilhak edt>rek Reich'ın Avnıpa kıtaMM 
üzerlnd4"ki şevket ve satvf'tiai tak .. 
viyf' etmf'k. Bu yapılmakla, sonra i
leride, mii:;temleke toprakları elde 

edilmesi suretile genişlemek imkiLn 
sahasına girmiş olacaktı. Vakıa, hi>Y, 
le bir politika tatbik ed~bilmek için 
Almanyamn İngiltere ile bir ıttifak 
akdetmesi yahud askeri tevket ve 
satvetinin inkişafı uğrunda o kadar 
büyük membalar tahsis eylemesi li.· 
zımdı ki, kır, elli sene, kültüre taıtl· 
lük eden bütün masrafları ikmci plıA 
na atmak zaruretinde '.alacaktı. Bu 
mesuliyeti pekala deruhde edebilirdı. 
Bir milletin kültür bakımından ehem 

miyeti hemen daima siyasi ı iklali
nin neticesidir. Binaenaleyh siyasi ıs· 
tiklil kültür mevcud olabilmesi, hat;.. 
ta onu bilmesi için elzem bir şarttır. 
Onun ıçin, bir milletin siyasi hü ri· 

yetini temin mevzuu bahsolduğu za
man çok fazla ağır telakki olunabi· 

lecek hiçbir fedakarlık yoktur. Büd· 
cede devletin askeri kuvvetlerinin 
müfrit bir inkişafı lehine kiı.ltiare 

müteallik masraflardan yapılan ten· 
zilat muahharen yüksek faikıyetle 

elde edilebilir. Hatta denilebilir ki 
bir devlet bütün gayretlerini tek bır 

noktada yani istiklalini idame mese
lesi üzerine teksif ettirdikten sonra 

alelade, bir nevi g~vşeme, yeni bir 
nevi müvazene hasıl olur ve bu sa

yede o zamana kadar kavmin ihmal 
edilmiş olan kültür mevhibeleri hay· 
ret verecek bir surette tezehhtlr e· 
derler. Pericles asrının inkışaflat ı 

lranlılara karşı harblerin sebeb ol • 
dukları sefaletleri takib ettiler. Ro
ma cümhuriyeti punique haı blerin 
kendisine telkin ettiği endişeler den 
azade kaldığı zaman y:.:ksek bir me
deniyetin kültürüne kendisini \'erdi. 

Dahili, parlamentoya men::.ub hir 
sürü ise yaıamazlar ve ahmaklar ek· 
seriyetinden bir k&vrnin sair biltUn 

menfaatlerini tek bir vazife; böyle 
yani ileride devletin varlığını tc -
min edecek müstakbel bir silah mü· 
saraası hazırlamağa insafsızca tabi 
tutmak için icab eden karaı ruhu 
beklenemez. Bir şey hazırlamak uğ
runda her şeyi feda etmeğe bir Bü· 

yük Frederic'in babası kabiliyetli 
idi. Fakat bizim Yahudi mamulatın-o 

dan olan bu mi.nasız ,demokratik pam 
laınanterizmin babalan böyl9 bir ~ 
yapamazlar. 

İşte bunun içindir ki Avrlkf'tlda YfJ" 
ni topraklar fethine imkan verecek 
askeri hazırlık, harbe tekaddüm eden 
devrede, gayet ehemmiyetsiz oldu. 
O surette ki mah-Ul bir surette se • 
~ilmiş müttefikler bulmak lüzumun
dan pek ?.orlukla vazgeçilebilirdi. 

( Detıomı ~r] 
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Yazan: Abdullah İHSAN ŞENSOY 

- A1Jn h btmdan başka acı gös • 
terme ııı .. 

Diyenlem, miitcv kırıl: 

- Ne yapalım? Mukadderat böy 
1 ımi>ı, üJüm sırası bizde idi, amma 
Azrail ihtiyar, genç dinlemiyor .. 

Diye cevab vererek içini çeki • 
y ı'Cin .. 

M.ahaııe aralarından geçerken cam 
la1 kalkıyor, kafesler süriilüyor, ta.
ıuyan tarum1yan, ya.~lı, genç: 

- Genç olacak .. Çi!;ek koymuşlar. 
- Flvlcı!e şenlik ... 
- Evji miymiş? Çoluk çocuğu 

vnn mıymış. karısı dul mu kalacak'? 
-- Aman ayol ne olW'sa olsun ... 

Ölene olur ..• Karı~mı düşünüyorsun 
ll('Jl dt! ... Başka birınc varıverir .. 

- Hu ... Eleneli. .. Bak .. bak. .. Ce
naze ge<!iyor. Sen de çıkın takib edi
Vt>' ••• llazıc abd stin de var. 

Dı\ ~ g•·niı-e gf'.nirt; çeno yarı~tın
y • nlı. 

._ı karodaki cemaat gitgide artı

yor ... 
- Ardından kırk adım yürümesi 

eeva.hdır .. 
Diye kafile büyüyor .. \·e bt-ni uçu 

ra u ura daha evvel haber ulastırı'.p 
kazılması bitmek üzere olan mez.cırı
ıua götürüyorlardi. 

Bu kafileye daha ba§tan bir hayli 
ıskatçı, çingene kanları, . çocukl·.~rı 

takılrnışlad.ı, ellerinde su tenck,!!e
ri, a.tlc....:. :_.~~yen ruhumu da 10; • 
mak iç~,; yetişmiyecekler gibi rast
ladıklt:.:1 arkadaşlarını çağırıyoı hır, 

duymıyarJanna haber gönderiyor -

lardi.. 1 
Önde giden ve bugün için sarığmı 

})aşına geçirmesine hak kazaıımış o- l 
lan, b&"fl; yıkayan imam, arada bir. 
yaratnı.a sığınıp~ 

- Elfatilia ... 
Diye haykırıyordu. 

Adeta benden kaçar gibi uakla
şarak, geriye dönen cemaat grupla
nna yet5şti ..• 

Eyvah.. nihayet burada ya.lnıZ 

kalmı~tık... Şöyle bir kıpırdanaymı. 
dedim küt diye kafam tabutun .ka
pağına çarptı. O vakit tekrar anıa
dım ki· 

- Ben ölmüşüm! .. 
ça.rünaçar gözleri yumduk .. 

Zaten başka da ne yapabilirdim?. 
Beni bırakıp gitmişlerdi. .. 

O gece bir hayli korku geçirdim .. 
Ben çoı.ukken mezarcıların altın diŞ
Jerini ı;ökmek için ölünün mezarını 
kazdıkla.r.uu çene kemiklerini kıra kı 
r.ı altın disleri söktüklerini anlatır
J'a.rdı. Daha fenası melaike ve iki ze
bani gelir, insam sorguya çekerler, 
cevab veremiyecek olursan hatır ve 
hayale gelm.iyen işkenceler yaparlar, 
knrdla"~, yılanlara insanın cesedini 
ye<liı-ir!ermiş .... 

Nite1rim korktuğum başıma geldi. 
Mczarr1lar dişlerimi sökmediler am
ma, meliike ile zeb:ı.niler, zeba.niJerin 
cll~rinde birer iri ateşte kızdırılmış 
topuz geldiler,.. Başucumda dikildi
ler .. arr..an ... lmam da bir şey öğret
rncdt'n gitti.. ne yapar:ağım? Fela
ket, vaziyetım pek kötü idi. .. 

Z<!b~n.lerden bir tanesi topraklan 
sarsan sesile sormıya baı:ıladı .. Aman 
yarabbim, bana da bir. dilbazlık gel -
me:sin ı ıı i ? 

Habbin? 
- Rabbim Allahü ta.ala... 
- Dinin? .. 
- Dinim, dini İslam .• 
- Kitabın? 
- Kitnbrm, Kur'anı azimüşşan. 
- Kıbluı? 

- Kıblem, Kabri şerif .. 
- İtik<ıcirla mezhebin? 
-- Jtik;1ılcla mezhebim, ehli sünnet 

velceınaat. 

- Amelde mezhebin?. 
- Amelde mezhebim, imamı azam 

Ebu P :-..nife. 
- Z'irr.iyetin? 
Denenin dediğini diyemezdim ya .• 
- Zürriyetim, Hazreti Adem a-

Mezara gidilmeden evevl beni nıe· 
zarlığa ·;~?.xı bir camiin mus3.lla ta
~na 1.ı •". ·,~ '·::.. Tabutum kıbleye a
mud bu .aziyetleydi. Öğle nam.,zı
yeni bitmis, bu ... amidcn çıkanlar .fa, 
b1zim cemaate karışıp "sevab., i:;ıl~· 

mek \'e lr"!.zanmak kaygusile ;enaze 
n • ..?M .. ıını kı!nuya ba7.ırl~.my:or1ardı; 

diğer biı· kısım kenara ç:e!.!lırı.iş, bir 
k sım da caminin orta~-:ı. J.,!ü şadır
vanın ctt-aıi.na dizilmiş muslukların 

'bı.şmch rıbdestle-rini tnzcliyorlardı. 

' leyhis.c:.elam. 

Naı:ıaz işi de bit.nkten sonra, yi
n bi.:i k~ırga tulumba ettiler. Meza
nmmn başında indi!'diler .. bir hayli 
:asimlçı daha evveı daw-:.tnmış meza
runrn etrafını sarnuşlardı. Gürül gü· 
rül ~~ider okum.ı) ordu .. 

Mezarcı testere ile tabutun kol
hır 1ııı keserken adet~ fü pcriyordum. 
ÇabuC!lk beni gömdülPt'. .. Üzerime 
lnirek kürek top:-ak attılar.. Yine 1 
"ı,;e\•abdır,, <liyc öniine gelen "bir da 
rm ~ıkm.asm., gibilerde üstüme top
r<ık atly::ı:rdu. Bunu çingene çocukla
rnun su lıiicumu takib etti, ilikle
r.ırrre kadar ıslandım ı>anıyordum. 

Cemaat dağıldı .. grup grup oııl~r 
e:vl,.rine cfönr.aege acele ede d·ırstm
la .. imam bı.:;ucwn da yalnız kaldı.. 
J"'"k::ıt lıi~bir şuy söylemedi. Y:..ıl".lZ, 

ke:ıdi kencüm,ı. nurılclaııdığmı ju y • 
dnm: 

- Bugü.'l cuma .•. Cuma gfüıü top 
rağa düşe.-ıe telkin verilmez_. 

O sanki parmc.kbrında kastani -
yenler varmış gibi kollarının geniş 
bir hareketilc mukabele etti. 

- Erkekle:r budaladır, dedi. Yüz
lerıne g'lilduuı1z mü, baştan çıkaramı 
yacağıntz bİr tanesi yoktur. 

- Ben de öyle zannederim ..• Fa
kat bu dansözlük hayatında öylele
rlııe ro.ı:.1:gcldım ki, sormayın ne yap 
umsa. hangi kad1nlık silahlarımı 

kuJJandımsa. muvaffak olamadım. 

lspanyol sıiizeli güldü: 
- YnVl'Ul!l, dedi, sen daha çok 

tecrübesizsin ... Bak ben 32 yaşında· 
yım. Ve bc:·yl•·sine henüz hiç rast 
gelmedim~ 
Kahkahayı attım. 

- Milliyetin. .. 
- MHlctim, Tiirk milleti. 
- Ümmetin? 
_:_ 'Crım:eti Mahammeddenim. 
- Sünnetin? 
- ~ünneh cemaaltenim .. 
Soluk alnıadan çabuk çabuk de -

vanı ettim: 
- ~füminim, hakka, Müslümaıınn ı 

elhamdü1iJlan .. 
Ve kelimei sahadeti bastını.. 1 
- Af erin .. artık cennet yolu sana 1 

açıktır. 

8evineim soıısuzdu .. Meliikeler de, 
14on numara., :ıldı.Shmı ~öylediler ... 
Dünyada göremediklerime ka\."UŞa -
caktım demek? 

Ve h:rtlenbire bana bir hafiflik gel 
di. Kanadlandım sanki. Mlı\'i gökle
rin ~tız bucaksız sonsuzluğuna doğ 
ru uçmıya başladım. Yedi kat göğün 
yedilıei katına kadar kapılar açılmış 
tı. Bur:ılardan paı;.apoı tsuz, sorgusuz 
geçtim . va.kta ki yedinci kata gel • 
elim .. bir melek karşıma dikileli: 

(Sonu. yarm) 

larma. ızt11-ab1arı müsaade etmez, ' 
bazıları parasızdırlar. Kadının kar
şısında bu zfıGarmı belli etme: iste· 
mezler, bazıları i"'e mağrurdurlar. 
Bu kadar müteaddi<l tiplere ele sık 
sık rastgelır.ek mümkündür. Ben şu 
vapunın içinde Nevyorka \:anncıya 
kadar böylele~ne tesadüf edece~mi 
ze eminim. onun için bahse bile gi
rerim. 

!Spanyol güzeli: 
- Beni, dedi, -y racaksın ... Fakat 

teklifini kcı bul ed yorum, nesine? 

- Bahis mükafatını se<ımck hak~ 
kını size veriyorum. 

İspanyol dansözü biraz diişündU: 
- Gfuel bir tuvaletine. 

YENi SABAH~ 
ıse usa • ..... 

A anada yapılan pasif 
korunma tecrübeleri 

lporit !J'lZini temizli-yen 

Adana, (Hususi Muhabirimiz -
den) - Şehrimizde bava taarruzla
rına karşı yapılan pasü korunma 
tecrübeleri büyük bir intizam ve mu
vaffakiyetle başarıldı. 

Mahallelerde teşkil ediJen gaz a
rama, enkaz temizleme, yangın sön
dürme, imdad, sıhhiye ve muhabere 
ekiplerile hakem heyetleri ve polis 
kuwetleri; üzerlerine verilen vazıfe- 1 
]eri tam bir ciddiyetle ve vakti vak
tinde yapmışlardır. 
Şehir içerisindeki bütün sığınak -

lar birer levha ile gösterilmiş, sıhLi
ye merkezlerinin bulundukları yer
lere ok işaretli flamalar a.sılmı~u. 

Koca Adana, dlin tehlike işaretini 
alır almaz bomboş olmuş; caddeler
de, soltaklarda vazife gôren eleman
lardan başka canlı hiç Dir hareket 
kalmamıştı. Bütün Adanalılar, san
ki hakiki bir taa.rru.zun biainan gül
leleri. yangın; tahrip bt~balan ve 
zehir,li gazları altımda kalnn~ gibi 
ierin bir sessizlik ve hüzün içerisin
de idi.. Bazı köşelerden gelen, kafesli 
pencerelerden duyulan kadın hıçkı -
nkları .. mini mini yavrulaıın: 

"-Ah anneciğimL Ne olacağız!. 
Babam, babam nerede~ 

Diyerek yükselen ince f eryatla.n 
ve bütün bunlara rağmen büyük bir 
soğuk kanlılık ve metanet 45 daki
ka devam etmiştir. 

Sıhhi imdad otoınobilierfoin, mo· 
tosikletli ekiplerin sağdan sola, sol
dan sağa yıldırm. süratii.e koşu.şları, 
tayyare dafi toplarının Adana sema-

eli.ipten iki ki§i 

miş, halk .suküna. ve nefes almak 
imkanlarına kavuşmuştu. 

Sığınaklardan boşaian, caddeleri 
tekrar bayat ve harekete getiren. 
halktan kimin çehresine bakarsanız 
bakınız; lıepsinın yüzünde vazifesi
ni mi.id!":ik ve büyiık işler başarmağa 
muktedir bir ifade okunuyordu. 

Yusuf Aylı.atı 

• IC 

Adanada Tarım 
('"tlş Kooperatiffiği 

o. §akfr Biıketman 

sını velYeleye \'13l'en kükreyişleri, a- Adana, (Hususı) -- Adanada ilk 
ğır makineli tüıekledn muntazam "Tarım Satış Rooperatifi,. resmen 
yaylım ate§i altında kalan Adana, teşt::klilll etmı~tir. taa.ı e heyeti inti -
mutasavver hakiki bir tehlike vu • habını müteakib kontrolör ve eksper 
kuunda kendini nasıl bir c~aret ve seçımi de yap1larak Milli Şefe, Baş-
soğuk kanlılılda müdafaa edebilece- vekilimize, Ticaret Vekiline ve C. 
ğini pek mükemmel göateriyordu. H. P. Genel Sekrt:teri Dr. Fikri Tü-

Dü~man tayyarclerinin, 8ehrin zere tazim teıgraıları çekilmiştir. 
muhtelif noktalarına yağdırnığı 2 Adana "T4nm Satış Kooperatifi,, 
ila 3 bin derecci har.aı etli foı:;f orlu halib~mrda faaliycttP. bulunan Misis, 
yangın bombalaıı duman ve alev Boruk, Gerdan, Küçük Dikili ve 
sütunları yükseltirkeı tahrip bom- Kukçüler kredi kooperatiflerinin gön 
balarının düştüğü $Cllltlerden: "İm- 1 derdik erj mUmessiller tarafından 
dad! .. İmdad!..,, se3Jeri ciuyuluyor • kuru mustuı·. Koo:per.atif, ortakJarı-
du. nın yalruz pamuklrtrını değil ayni za 

Gazlardan zehirlenenler sıhhat manda yulaf, arp::ı çiğitJerini de sa
merkezlerine nak.l .. <lilirlerken, gaz taca.ktır. Eoopcratıfin faaliyet saha
arama ekiplerinın ip(!ı·ıt elbiseleri eı Adana merkez kazasıdır. Satıı:: ko-
altmda boğulurensma ve yakıc; gu- operatifinın kurulması ara.kadarlar 
ne!"l altında buram bura.'11 ter1er dö- tarafındar. büyük se.vinç ve tehalük
kerek ne muntazam ve seri ~alıştık- le Jmrşıl::ınmıştır. 
ları görülüyordu .. takdir ve hayran- - 44 numaralı Adana Tarım satış 
lık duygularımızı ç kiyordu. :ıwopt>n.tifinin kurulmasında Ticaret 

İkinci düdük öttüğü zaman halk Vek&leti tE-skilatl. nJırma umum mü-
ve ekipler nefes aJdı. Bu, "Tc._ .. he dürlugu kredj ve ~:.tJŞ kooneratifleri 
kalmadı~.. iRaretiydı. Düşman tay- şubesi şefi bay Ş:Urir Bukermanın 

yareleri şehir üzerinden tardedil - cidden bti.~?k yardınıla.n görülmüş-

CASUS R01:1.ANI 
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laym. bakahm hepsile ahbab o]m. r 

fırsatını bulacaı~ mı ınız ... .A14;:ı.ma 

kadar elbet bir netice cıkr. 

Çaresiz yemek zamanını beklemc
ğe mccbu!· oldum. O zaman bütün 
mthıtcrilcr :sofrada bulunc1caklar, ve 
ben de aradıklaı ımı t.edkike imkan 
bulacaktım. 

su!an, kola~:!.kla :>ar~ ı ke~, g üve~e ı 
hayat:nm guzc lhgı de }Jenı me.:;tcdi-
vm du. 1 

"S arabbı sey;., rn1 r.t~ 1.adar gtlzel l 
bır seydi uze:ı ırrıc ylür enen vazife- 1 

nın biıyiıkliıgun r. mu~n kafaının 
bo~aldııhm ıı. SOO!'t ordtun. Her mil
letten, her _ . ı 1~san , ·Babil kule.si 
yahud Hazretı Nuhun gemisi ..• 

- Ufak biı' bahse girelim, dedim. 
- Derhal, diye cc\'ub verdi. 
- Ben öy;e z:mnedi~ orum ki, bu 

ne ı erk klerden ~ok vnrdır. B!tZılan 
ev ı tek l"rını sevdikleri için baş 
ha. bır katlına yan bakmazlar, bazı-

- Çok ucuz bir şey istiyorsunuz. 
Gözlerini aı:;tı. 

Pahalı bir tuvaleti ben seçece -
ğirn. Siz de istediğ:nix.i seccrsini.ı. 

Bununla berab-er ikinci econo -
nıiqw• mevkii terketmedim. Tabü 

ı g'ôzlerım · yeı de erkekl"'rin ayağınıı 
bakıyo dmn. 

Öğle oldu. .. YcllJek s,donunun ka
pısını vurdum garsorr çıngırağı çal
dı, herlief.> şimdi iceri giri.'ürdu .... 
Gözüm yerde ... Gcldılcr, geçtılcr .. e-

- Kabul... 
Bu mevkideki erkeıdcrlc flürie ba.<,: 

Deniz f vkalade güzeldi. Atlarıtikt 
bir çarr:af gibi uzanıyordu, vapur, 

' e.t. . sar:J deve denii kocaman a • 
yaklı bir a<larn geıi_voı du. saru·.ındı, 

Hatta ihtiyaı cazgır bile Alıçeınun 
ha.rekatına şc'lşın kalm1Rtl. 

Alıço, acaba neden taarruz 

etmiyordu? Neden güreşe girmiyor
du? Ne vakit güreşe girecekti? 

Adalı Hnlıl, tam elli dakika müte
madiyen hasmına hücum etti ve A
liçoyu en tehlikeli oyunlara aldı. Fa
kat, ne baf;t1rabildi ve ne de rrrnğ -
lfıp edebik'('Ok vaziyete girebildi. 

Aliçonun güreş ta.biyesı maıum 

olmarruşt.ı. Bil' çok ki.1"ler ~ka tür
lü tefsirler yapıyoı:-la.rdı. Bilhassa, 
ilk gelen pehlivroılaı, eski usuılaı 
Alic;oyu bir gün evvelki güreşin e-.t
diğinden bahsediyorlardı. 

Adalı Halil de hasmının salma -
masına ve müdahale güreşi tan~ın ~ 

da müsabaka yapma.sına başka n·a -
nalar vermişti. O da, Aliçoyu bir gün 
evvelki güreşin e?.clığine zahıp ol -
muştu. 

-- ~ 
YAZAN : M. Sami l{.AR.J\J 

- Acaba, dunkü alu saatlılt 
ltesdimi onu? 

- Olabilir .. 
- Gece iyi uymrıuş diyoılal"· 

bahleyin de keyifli imiş .. 
- Belki, glirc.oşe girer girrt' 

du. 
- Bu ışi en iyi Hınço oJ"lt 

bilir .. 
-l:steı ?eniz 

dedL 
Hinco oğlu kazan dibine g 

ihtiyar usta cazgmn yaunıcl· 
ıııyordu. Fa:knt, endişeli cte· 1 · 
kfınetle güı·eşi ~ey.red!v<.,;-d1 · 
halde onun bir bildiği va~rlı. 

İhtiyar c.r..zgırda dı. o de.ı'(!( • 
ri t~b!llik yoktu. O da, !!O · 
meydana dilemiş bakıyordu. . 

Fakaf A.liço, Aci:ı lıuın bütiin ham
lelerini t.icfcyliyorıiu. Ayni 7..amarıda j 
girdiği oyunla,·dan kol::ı.ycac.ık kur- , 
tuluyoriiu. 1 

Aliço, t:ım bir saat vaziyet.ini mu· 1 
bafaza etti_ Hatta, meşhur olan el 
enselerini, tırpanlarını bile grı~·ct / 
seyrek vurdu. Yalnız, arada sıı·u la 

hasmına şiddetli ve kahhar boyun
duntklar vuruyordu. 

Nihayet, Hınco oğlunu Gü.rfııl 
n" ağ .. !arından birisinin killYf·~ 
zan cıibindcn alarak getird · 
oğlu ne ic_:in çağırıldığını sczrı 
ti. O, oaşka. bir şey zanned. 
Ağa ve beyler karşıla.şını.:3• 
sordu: 

- Halil, bu ne hal?. 

Aliçonun bir saate yakın durala -
ma güreşini gon nlcr dedi kodulannı 
arttırdılar. Hele dü~manlaıı ağız -
lamıa geleni söylüyo-·uu. 

İhtiyar cazgır, kazan dib)nde 
bir köşey;e · llziilmüı:; .. başını elleri 
içine a.lmış, derin biı teteobü yapı -
yormuş g-:.bi adım, atlım müsabakayı 
seyrediyordu. ı\rada, imada oyun -
larm verdi~'i tc•hliJ<f'li .l:üıreket1er1e 
yerinden ırJar gibi o•uyor, kaşla -
nnı, gözlerini oynanyortlu. Eski bir 
I<uıt pehliva,n oJan ihtiyar cazg"Jr 
kimbilir neler düşünüyordu. 

Gümül<:Hne ağaları ve beyleri de 
Aliçonun bu tertip gfü c·.sine. hayret 
etmişlerdi. Hatta orta.ya yüz aJtın 
koyan bey, ağanın birisine sordu. 

- Ağa ne oluyor bu Aliç:oy:ı! 

Ağa, hayretle karışık bir eda ile: 

- Vallahi bilmem!. Hasta rııı aca-
ba?. 

- Sen şimdiye kadar Afçoyu bu 
halde gördün mü?. 

- Haşa! .. Hiç bir kere .. 

tur. Berlin yüksek )ktl~.ad mektebın 
den mezun olan ve geç.en sC'r.ıe İz -
mirdeki üzii.m satış ko pcr.;t ri -
nin mürakabesini ~ "fiaı :tk t siül· t
ta görülen noksaıık·:-ı dii:>c-,~eu ve 
bugünkü muvaffaki •etlP-rinc zt·min ı 
temin eden Şakir. Bükerman, Adana 
da yeni iktiı:-adi bir devri."1 de başh- ı 

masına sebeb olmuştur denilebifa. 
Adana sabş koope!·atifine yalnız 

çiftçi olanlar girc>bilc~!:tir. Koopern.· 

1 
tifin meşgul olduğu malı~'Ullerin ti • 
caretini ve komisyonculuğunu ya • I 
panlar bu te...-=:ekküle giremiyet·ekler -
dir. Satış kooperatifi ortaklarının 

kredi ihtiyaçlarım halen fa.diyette 
bulunan kredi kııoperntifleri \'e va.
sıtasile temin olunacak \•e ker.diie
rine istihsal edecekleri mahsul mı -
zarı itfüare alınarak ge~iş mikyasta 
istihsal kredisi veriiecektir. Koope
ratif, lıükümetin kontrol Ye yardımı 

altında Adana çift~isinin vikayesi 
bakımından büyük l ol oynıyacakbr. 
Kooperatif, ayrıca b;r~ok \'et giler -
den de muaftır. 

lrusuf AYJIA..~ 

boyu da yüksckt i, yanında yine sa
rışın:_ daha kısa bo:'rlu bir adam var
dı ... Buıılur olmalıydılar ... Yarumdan 
gec1Her ... L.ikayu t:ıvıı 1arı .. dünya
ya ehr:ı.ırniyct vc~rmiyen bir halleri 
vanlı.. E\·et evet mutlaka onlar ol
malı idjlcr ... 

Y:ı. iki kaüın .. :;üplıe yok onlar da j 
erkeklerle: :::ıhbablık etmemek için 
t:ı 1imat alımı;larclı. Onlaı m da ayn ı 
bir \.ct<lP. oturrmılaıı lfmmdı. Bu 
iki ; .. _t ba~başa bir sofrada oturdu- l 
lar. Derde i ... ı; bir .;;ofrada tek ba-

• \oıdu, o da ~a-
rı~ındı ve '. l c ılc alakad::ı.r 
görünmiyor<lu .. 

Gözlerimi o köşeye Çc"irdim .... 
Ben ayakta k::ı.~mı~tım ... Orta<ta dur
mak g:ı~ibdi, g:tsem onlan naza -
rımclruı uzak tutmuş olaca.kum. Mcc 
bur oldın:.1 salona girerek bir ma~a 
işgal etn'!eğe ... Garsona.. bir ahbabı
mı giiımek için birinci ~kiden gel 

- Ne gibi beyim? 
- Afü~o; hiç güreş yaprııı~ 

Bir saattir hasmının karşısın~ 
dini idare edıp dıırııyor .. 

- Buna, güreş derler mi? ~ 
- Eh!. Hasma göı·e güre'J·· 

mın haline ,.e tabiyc~ıne güre: 
- Yok a, Aliço kcsild: mı~. 
- Ne diyorsunuz bevim'?. (Jı 

müyor musunuz karnını? 
- Evet, so1uuuğu yok .. 

<laleleri mı durdu"! 

- Hiç adaleleri dursa, 
vurmak istediğini* Gawazlarclafl· 
kamı.rllarından parn clı;liş.arf 
böyle mi kurtulu:·?. 

- Halil, her haioe dünkü g~ 
bil' yorgunluğu vaı .. taarrw. Y3 

mıyor .. 

- Gödin;ünüz şimdi ustaYJ si' 
- Ne g·öreceğiz? Bir saattir ıJı 

yor.. t' 
- Hele, hele sabrediniz!. ~it' 

etmeyiniz!. 

- G<:.-cc iyi uyndıı değH rrı!? 
- Bal gibi ve de1ikı:;iz .. 
- Saboıhll'yin k1..·yfi ypJ"iJlılC 

idi?. 
- Df.'mir git. itii.. 

- Al1alı, Allah! .. 
böy! tutuluyor. yokc;..ı., güı ~,. . 
e<lerck berabe"c mi gotihmck 1 

yor .. 
- H~yır, hayır .. güreşe gJr• 

zamam bekliyor.. 
4 

c< b" .. } . ·,·ıl' - ~ana ır şey soy emış mı. 
- Ne gibi.. 

- Şöyle, böyle gürnşeceğinl d1 

- Hiç usta böyle şey ]<vrl~~ 
mu? Sonı a, hasımla karşı lı• , 
gelmeden evvelden ne suretle ~iıl 
tabiyesi takip edilebileceği tıı~ 
ediltbilir mi? Bu, h ... ~m.ın halill' 
ziyetine göre değişir.. klın t1 
hasnm,rkn ne sezdi ki güre· 
şel<lt- döktü. Hele, b!raz sabıı ]J 
ntız beyim. dedi. 

r.aJ.:.ıt: bey, merakta idi. 011•1 ' 

şündin en yüz ~ltın değ:il<li. B Jh 
GümülcüneibEdıı :: ı ,.. i. AJ,ç• 
yü mi senedir m ~·dan yerine lı· 
olan Ycı.ziyeti idi. Lakın, AlicO· 
de k<'yıf::ü:.lık alameti gösterıı1 ·: . 

du. Bilakis, çok kt'yifJi idi. tıodC 
11 

. 
oe ç~pınarak lıaı:;ınına nar~ı ~111 .::c! 
yordu. Her halde düşündüğü pır ' 
vardı. 

LDe11am~ 
---

diğimi Röyledim. l'aı us!le ycırt' h 
meğe karar verdim. 

A ... A ... İşle bir caı:nısun ,.., / 
d l 1

• ~ 'jt1· 
en rn<;maması azııııgelen ~·: ı• 

Kadınla eri, ekler biribirleı ile ~.c ,f 

Bııyoı1ardı. Nasıl biliyor mur ıl· je 
A ·aklarile ... K.dın . toı··uı~u ) . 

~ o ~ 

sabit olmak üzere - bir teJ.-.ı 3f '
1 

• 
t> .. 

ııiplesi gibi uere \'tu uvor. Btı\ l ' 
.ı • • J I· 

yaklı C'tkek de mulrnbc]e eclh·<ıl ( . ]' 
Dcrhc;.l kalem kat:"ld c:.!.1,:aı ..ı.nt. 

rncJwıb ~·azar gibi isa1~tlcn k:l) 
meğe b' :.;la<.lıın ... Bn hal bir rnı.ıd ~ 
dev.mı elti. Onhn bu i"-'i ( oJ: u.-.ta r 
yapıyo> l:ırdı, hiç kimse f aıımın '"j! 
ınıym·du, ben de hat \'e no.li "ıı1 
B«nki büyük bir ya7> y:ızıycrr.nllıit> 
gibi w:t:Jlıkl:ı z3pte ·yordum. ~ 

Ar1-!lı. hiç şüphem kalmamıştJ• P , 
lar~!: Lüşüncelcrimi, ispanyol ~e' 
zelmın flört tecr.fü:>esi takvi) e c 
cekti. l 

rı:tr 
ınevamı 



Tarihten: bir yaprak: 
----------........ ~---·--------~ ...... ---~--~-------

Tarihte kadııı 
(~ tarafı -~ iincide~ meyüb herkes ırz edebile olması 

· tıcı huzursuzluğile isyan ettiler. Os- iktıza edenlere tenbih ve tenilere 
inanlı imparatorluğunun bir nume. - dahi bu melmle edebsiz esvabları 
l'ah düşmanı yeniçerilerse, iki nu- dfütirmeyüb ~did men' ve yasağ 
lna.rah düşmanı da kodınlar ol.mu§- edesin ve bu mekule şeylere araltk 
tur. aralık bakılmak ve yakalar kesil-

Maktil düııünmek ıa.zııngelirse, el· mek ve b3a cdebsizleri nefyi hi-
be .... _ k. 1~1- bill' ·· d · · li.d eylemek lamn iken m"ün hak-.. ~ 1 <ı.K:1 SÜDl , gül evrının "' 
bahçelerinde, zevkü safa gecelerin- ma.yorsun her kim olursa olsan 
de, fulye tarlalarında ayrıca bir kıy- m<>.n ve elbette defeyleyüb ludkı 
ınet kazanan kadının, kıyafetine de edebile gezdiieshı.,, 
ehemıniyet vermesi lfızımgelirdi. • • • 
licın, acaba neden kendi eğlencelerin Kadınlara kt...~ı alımm bu tedbir-
de, zevklerinde, sa.falarında her şeyi ler ve muameleler her geçen asırda 
Jlltibah gören erkekler-, kadınlarının daha ziyade şiddetlenmiş, kadın ni
bu güzelliklerini haricte de ifşa et- hayet evde mangal karıştıran bir 
ltlelerine tahammül edemiyorlardı? hizmetçi, kafes arkasında ömrünü 
Acaba neden, kadınlnrının "Bir şibr- bitirmeğe mahkilm, erkeğin bütün 
~en (karış) ziyade yakalı ferace ve emirlerine itaate mecbur ve niha -
~ç değirmiden ziyade yemeni ve bir yet bir "boş ol,, sözile bobçesini kol
lŞba• (parmak) dan artık şerit isti- tuğuna verilip kapı dıf?an edili vere· 
ınaı etmelerini,, menediyorlardı? A· cek bir meta derekesine düşürül • 
Caba, bu, k:ıdınhı.ra ehemmiyet ver- müştü. 
ltıeın.ekt-en, üstad tarihci Ahmed Re· Fakatb ütün bunlara rağmen, bü· 
fiğin dediği gibi Kafka.ı:; dağlarının tün Osmanlı tarihi boyunca kadın, 
Çiçekli ovalarında yetişen müstesna her sahada rolünti oynamı~. bilhas-. 
htlııünlerin avret pazarında satıldı- sa saraylarda. kadın saltanatları ni
tından, en hasna cariyelerin onbeeşr ce nice kellelerin uçurulmasma se -
~irnıişer akçe.ye tedarik edilebildiğin beb olmuştur. Bütün tazyiklere rağ
tien rni neşet' ediyordu? men kadın nüfuzu siyasette de, sos-
Osnıanh devrinde kadın daima na- yal hayatta. da yüksek muvaffald -

tı:ıahrenı addedilerek, haremde kapa· yetler ve şeytanetier göstermiştir. 
tılrııış, tahsil ve terbiye mua,yyen Hurrem sultanların, Nurbanuı Sa
bir hududa kadar yapılmıştır. Os • fiye, Kösem sultanların, başlı başına 
?nanJı devrinde kadın mümkün oldu- bir ii.lem olan TUrhan sultanların oy
~u kadar hayat sahnSJndan uzak tu- nadıkları rolleri ve yalnız devlet ri
tuıumş, cahil bırakılmıştır. Zevk ve cali üzerinde değil padişahların üze
safa alemlerinde biribirinden güzel rindeki hakimi mutlak entrikaları 
Yüzlerce cariyelerle şiir., musiki, iş- Osmanlı siya.setini dahilde ve haric-
1.'et sohbetleri yapan padişahlar gi.i- de değiştirecek, birçok kanlı ve bü· 
2elilk bağının, körpe vücadlü, leziz yük hadiselere sebebiyet verecek ka
salkımlannı yutarken tebal::ı.rına tel- dar kuvvetli olmuştur. Padişahlar 
kin verirlerdi. Mesela Sultan Üçüncü vo saray vükela.ları saray kadın • 
Selimin şu hattı hümayunu, Osmanlı ları elinde birer oyuncak olmakf.an 
devrindeki kadınların en küçük bir başka asırlarca bir şey yapamamış
harekctine ne şedid bir mukabele ile Jardır. Fakat ne yazık ki, olanlar 
harekete geçildiğini çok açık olarak halk tabakasına mensub olanlara. ol-
Sösteriyor- muş, bütün kadirşinassııdıklar zaval-

"Benim V fflrim; lı halk kadını üzerinde görülmüştür. 
"Nisa taifesi çar~ pazarda a· Sultanahmed meydanında toprağa 

!'•k renk feraceler ile geziib edeb- dürülen ve iple boğdurulan kadın -
~izlik ettikleri mtıfmmuın ve DlBllZU. bahati yüzünden diyar diyar sürün
l'um oldu. Ji'imahaad açtk relllk fe- dürülen ve iple boğdurulan: kadın
l'ace ve luulden ziyade yaka giy- ların sayısı o kadar. çoktur ki! .. 

1a:::::::::~=======================================::::;-e;;;;:=:==== 
IJEJı'IZL•RD• I 

F ırlına yüzünden 
kazalar 

" Birkaç gün evvel denizlerde başh
)'an fırtına kısmen hafiflemiştir. 

Evvelki gün Hamza. idaresinde Bi
glMlan kalkan buğday ve saman yük· 
lii 16 tonluk Kıvılcım motörü Biga • 
Ö.os açıklarına gcldiği vakit şiddetti 
bir fır.tınaya tutulmuş ve boealama
ia başlıyarak batmak tehlikesi ge -
~ın.iştir. Bunun üzerine motördeki
ler hamulcnin mühim bir kısmını de
nize atmak mecburiyetinde k.alınış -
lardır. Bundan sonra hafifleyen mo
tör dalgalar arasında saatlerce bo -
Caladıktan sonra limanımıza gelebil
lniştir. 

Ecnebi sulara sefere 
çıkacak vapurlar 

Ecnebi sulara sefer yapmak isti • 
Yen Bürhaniye ve Nizım vapurla.n
hın vaziyetini tetkik etmek için ala
kadar komisyon dün İstanbul MJ.n
taka Liman Reisliğinde bir toplantı 
~aparak vapurların vaziyetlerini tet 
kik etmiş ve neticeyi Vekfilete bil· 
dirmiştir. 

Denizyolları Umum 
MUdUrU geldi 

liazir.an bidayetine kaqar satın a
lınacak Sosyete Şilep Şirketinin sa
tın alınma işiyle hıgiltereye ısmar
lanacak olan vapurların mukavelele
l'ini intaç ettirmek için bir müddet 
~Ve\ Ankaraya gitmiş olan Deniz -
~olları Umum Müdürü İbrahim Ke
lkl.al Baybw·a dün şehrimize dönmüş 

·tul .. 
J:ıit. Umum Müdür, kendisile göruşen 
~c! ın.ulıarririroize şunları söylem.iş-

"- İngiltere.ye ısmarlanacak 11 
:\l'apu.r için Svant Hwıter firmaaile 

' tİaldiye kadar cereyan edeı:ı miia-

llAARı/rTZ ı 

ilk. tedrisat müfettişi 
olmak şar:tı 

Maarif Vek~leti nk Tedrisat Mtt
f ettişi olabilecekler hakkında yeni 
bir karar vermiştir. y ekaletin :ver -
e.iği karara nazaran bundan sonra 
müfettişlik hakkı yalnız Gazi Terbi
ye Enstitüsü mezunlarına verilecek
tir. 

Halbuki bug\µıkii ilk tedrisat mü
fettişleri arasında muallim mektebi 
mezunu olanlar da vardır. Bunların 
müfettişlik hakkında bilgilerini kuv 
vetlendirm.ek için önümüzdeki sene 
Gazi Terbiye :Ekıstitüsünde bir mü
fettişlik seksiyonu a.çılınası karar -
laştırrimıştır. 

Kimsesiz çocukları himaye 
Darülacezedeki kimsesiz anormal 

çocukları kurtarma müessesesi ge -
nişletnecektr. Müessesede ha.len 8-18 
yaşları arasında 123 çocuk bulun -
maktadır. Bunlardan 18 danesi kız
dır. 

Müessesenin tevsii için Kağıthane 
deki İmrahor köşkü bu işe tahsis o
lunacaktır. 

Bu suretle müessesedeki çocuk 
miktarı 250 ye iblağ olunacaktır. 

kereler bir rapor halinde tesbit edil
miş ve MünakaJB.t Vek3.leti yüksek 
makamına arzedilmiştir. Vekalet bu 
müzakere safhalarile son neticeyi 
tetkik ettikten sonra kararını vere
cek, vapurlar da bunu müteakib si
pariş edilecektir.,, 
Diğer taraftan İbrahim Kemal dün 

Ankaradan geldikten sonra Deniz -
yolları idaresinde müdür ve şefleri 
toplıyarak idarenin umumi işleri biı.k 
kında kendilerile görüşmelerde bu -
!unmuş ve Ankarada Vekaletle yap
tığı temaslar neticesinde aldığı di -
rektifleri kendilerine tebliğ et.mi§tir. 

YENİ SABAH 
z s::r w t ew:•u:::Bıı::m xa mrcm 

i /IBAZ, HAZIMSIZtlK, MiDE. BUtANT~ 
TEMBELldGiNDE, MiDE EKŞ!liK ve VA ~~' eınniyetl• .. 

ku11nnı1abilir. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yormaz M:AZON isim ve HOROZ markasına ditkat. 

1 sAe~HTAN sAe~H~ l Köy Enstitüleri 
Bır taşla ikı kuş Kanunu Mecliste 

l lstanbulun 1940 JASKER KOŞe:si 

Sen.esi büdcesi Karadeniz 
(Baş tarafı 1 indice) 

ha bir buQuk ay evvel, henüz Finlan
diya mukavemet ederken iki tarafı 
da kollamak, hele Alınanyayı gücen 
dirmemek üzere İngiliz ve Fransız 
yardımının kendi topraklarından 

geçmesini reddettiler ve bu yüzden 
Finlandiyanın mukavemetini kırdı -
lar. Kendileri kurtuldu mu? 

Aradan üç beş hafta geçince Al
manya, kendisine gösterilen cemile
ye, N orveçe asker çıkarmak suretile 
mukabele etti. İsveç her an, her da
kika böyle bir tehdid altındadır. 

Yalnız bu iki lskandinav devleti de
ğil, Almanya ile hududu olan veya 
ona yakın olan her küçük devlet bu 
tehdide maruzdur. Bunu takdir et
miyen yok. Fakat şimdiye kadar iki 
tarafı birden kollamakta tehlikenin 
savuşturulabileceği kanaati vardı. 

Artık hiç bir cemilekirlığın, hiç bir 
mümaşatın bitarafları tehlikeden 
uzaklaştıramadığı anlaşılmış olsa 
gerek. 

Çünkü Almanya, bir ikinci kış 

harbine giremiyecektir. Bundan do
layı ve harbi Majino hattında yapa
mayınca sağına soluna saledıracak
tır. Tabii öteki harbde olduğu gibi., 
Almanyanın harbi gelecek kış gö

ze almasına her şey manidir. Başda 
İsveç demirinden mahrumiyet gele
bilirdi. Bu tehlike, İngilterenin iki 
hafta evvelki abluka kararile karşı
sına dikildi. 11 martta Fransız Baş
vekili aynen şöyle söylemişti: 

"İsveçin demirinden mahrum. olan 
Almanya sulh zamanındaki demir 
ihtiyacının yarısını temin edebilir.,, 
Alınanya İsveç demirinin en büyük 
kısmını ancak Norveç denizinden te
min edebiliyordu. Bu denizde kaçak
çılık kat'i olarak kesilince Alinanya 
Norveçe atıldı. Fakat bu hareket, 
Narvik limanının İngilizlerin eline 
geçmesile ve Norveçin şimali Alınan
ların elinde bulunmayınca demiri 
temin etmiyecektir. Çünkü demir 
İskandinavyanın bu havalisindedir. 
:Almanyanın ikinci ve büyük ihti

yacını petrol teşkil eder. Petrolün 
mühim bir kısmını Rumanyadan alı
yor. Vakıa Rumanya, İngiliz ve Fran 
sızlara da pettol vermektedir. Fakat 
Almanların sıkı tazyiki karşısında 

Al.inanlara sattığı petrolleri arttır -
ması mevzuu bahis idi. Rumanya 
erzak ve hububat olarak da Alman
yayı memnun etmeğe, doyurmaya 
müt.emayildi. Yedi aydanberi bu 
mümaşat siyasetine devam etti. 

Ancak son haberlerden anlıyoruz 
ki bütün bitaraflarda olduğu gibi 
Ruınanyada da bu siyasetin sonuna 
kadar yü.riitillemiyeceği ahlaşılmış

tir. Rumanya petrol ve hububat ih
racını yasak. etmiştir. Bu ya,sak Al· 
manyaya bir kapıyı daha kapıyor: 

Rumanyanın petrolünden ve zahire
sinden mahrum olmak Alınanyaya 
ağır bir darbedir. Fakat '.'Rum.arıya 

bwıunla de. kalmamış, Tuna üzerin
de askeri kontrol tesisine karar ver· 
miştir. 

Halbuki ayni kontrolü AlıQ.anya
nın yapmak istediği iddia olunmuş
tu. Demek ki Rumanya yakın kom
şusunun değme patırdısına papuç 
bırakmamak kararını vermiştir. 

Holanda ve ıBelçika da sıkı hazır
lıklarmı kime teveih ettiklerini izhar 
ettikleri gibi lsveçin Londraya bir 
askeri heyet gönderdiği bildirilmt:k· 
tedir. Sözün kısası "mayna filika ... 
Aşa; beni Kaba.taşa,, diye devlet 
gemisini bırakıp savuşan hükfunet 
kadlmadı. Hikayeyi bilmezseniz an
latayım: 

Vaktile şaşı hafızı Karakol Sefi
nci hümayununa imam yapmıslar. 
Karakol gemisinde makine fa an 
yok; Kabataş önlerinde bekleyip 
duruyor. Haftanın her gecesi biri 
nöbete kalkarken adam kıtlığı yü -
zünden şaşı hafızı da nöbetçi beyi 
yapmışlar ve bir gece, şaşı hafız, sı
rasını savarken çavu.ş gelmiş; ge • 
minin su aldığını haber vermiş.Şaşı 
hafız uyku sersemliğile: 

- Ne suyu? Acı m1, tatlı mı? 
Deyince çavuş güç bela, gemiyi 

denizin bastırdığını anl~tnu.ş. O za
man etekleri tutuşan şaşı hafız yal
nız nefsini kurtarmak endişe.sile: 

- Mayna filika aşa..,_ Beni Kaba-
taşa!... . 

Diy.e atılm.lf. 

Ankara 16 {Hususi Muhabirimiz
den) - Memlekette köy enstitüleri 
teşkil edilme.si için hazırlanarak 

meclise sevkedilen layihanın müza
keresine yarın başlanacaktıt'. Layi -
haya göre J.5 sene içinde memlelrotin 
ihtiyacı olan 20 bin muallimi yetiş • 
tirmek için Kars, Kastamonu, Es -
kiı;ehir, İzmir, Trakya, Kay.,eri, 
Malatya, Arifiye, Trabzoıı, Hatay, 
Adana, İsparta, Sam::;;un, Anta.lya, 
Van ve şark vilayetlerinin birinde 
16 köy enstitüsü teşkil edilecektir. 
Eunların bir kısmının bu sene içinde 
açılması için Maarif Vekaleti şimdi
den tertibat almış bulunmaktadır. 

Vekal<.?t bu enstitülerin in~aatı için 
beş senede sarfedilmek üzere üç ' 
milyon lira tahsisat istemektedir. 

••• 
İngilterenin Balkan Elçileri 

Londra, 16 (A .. A.) - Hariciye 
JJezaretinde Lord Halifax'ın riyase· 
tinde toplanan Balkan memleketle -
ıfodeki İngiliz elçililerinin konfer:M1.· 
sı dün nihayet bulmu~tur. 

Elçiler, bu hafta içinde vn.zifeleri 
başına döneceklerdir. 

lllAIJKZMZURDlf : 

Biletçi ile kavga ecıen 
müşteri 

Evvelki akşam saat 21 buçuk sı
ralarında Çapaya gitmek üzere Be
yazıttan sarhoş olarak tramvaya bi
nen Nuri, üç kuruş on paralık bir 
bilet almış, fakat, Çapada tramvay
dan inmemiştir. Biletçi Mustafa Ça
payı geçtiklerini, yeniden üç kuruş 
on paralık bir bilet keseceğini söy • 
lemiş, Nuri biletçiye küfüre başla -
rnış, suratına bir yumruk, ayağına 
da bir tekme vunm.ıştur. Nuri bun
dan sonra tramvaydan atlayıp kaç
mak isterken yakalanmış, dün Sul· 
tanahmed Üçüncü Sulh Ceza mah -
kemesine verilerek muhakemesi ya
pılmı~tır. Şahitler, Mustafaya haka
ret edıp yumruk ve tekme vurduğu
nu söylemi'.?ler, mahkeme, Nurinin 
tevküine karar vermiş, sabıkasının 
sorulması için ~akeme başka gü

ne bırakılmıştır. 

Biı' hır.saz mahkfım oldu 
Hırsızlıktan dört sabıkası bulunan 

ve son mahkumiyetini bir kaç gün 
evvel tamamlıyarak Üsküdar hapis· 
hanesinden çıkan İsmail Hakkı Sa
nılan, dün sabah sa&tl dokuzda bak
kal Süleymanın dükkaruna giderek 
bir zarfla bir-kağıt istemiş, Süley -
man zarf ve kağıdı verdikten sonra 
dört tane de sigara istemiştir. Bak
kal dönüp kutudan sigaraları alırken 
de, İsmail Hakkı, rafda durap. 180 
kuruş kıymetindeki, büyük Tiryaki 
sigarası paketini alarak yürümüş -
tür. Arkasını dönünce, ambalaj için
deki büyük sigara paketini götürdü
ğünü gören bakkal Süleyman, İsmail 
Hakkının üzerine yürümüş, İsmail 
Hakkı koşmağa başlamış, bakkal da 
peşine düşmüştür. Bu takib epey sür 

· miiş, İsmail Hakkı, bir aralık, elin
deki paketi yere atmışsa da yine ta
kipten kurtulamamış ve nihayet ya
kayı ele vermiştir. 

İsmail Hakkı, dün adliyeye veril -
miş, Sultanahmed Üçüncü Sulh Ceza 
mahkemesinde muhakemesi yapıl -
mış, sigaraları çaldığını itiraf etmiş, 
bu işi zaruret saikasile yaptığım söy 
!emiştir. 

:Mahkeme, İsmail Hakkı Sanılanı 
hırsızlıktan altı ay hapse mahkUm 
etmiş, sabıkadan bu ceza üç ay art
tırılarak dokuz aya çıkarılmıştır. 

İki sarhoşluk suçlusu 

-··----· Filoı~Mlı Daimi encümen tarafmdan arııı 
kabul edilen büdçe 
12,064,250 lır adır 

. İstanbul belediyesi 940 büt~esi 
daimi encümen tarafından tetkik o
lwımuş \'e riya8'!tin verdiği projede 
bazı tadilatla kabul olunmuştur. İs
tanbul belediye bütçesi vilayet büt
çesilc beraber 12.064.250 liradır. 

Bunun 5.559.40!3 lirası vilayet büt· 
çesini te§kil etmektedir. Yeni büt • 
çede vilayet varidatı geçen seneden 
110.508 lira fazla, belediye varidatı 
geqen sone bütçesinden 470.021 lira 
noksan olarak tesbit olunmuştur. 

Daimt encümen tarafmdaıı tesbit ve 
kabul olunan belediye bütçesine 
nazaran belediye i§leri adi muhus -
sosatı yekunu ·1.316.802 liradır. Bu
nun 107.715 lirası iktısad ve hal iş
lerine,. 14!.6·10 lirası evlendirme işleri, 
997.950 lirası belediye sıhhat işle -
ri müessesat ve hastahaneleri 27 bin 
130 lirası belediye veteriner işleri, 

726.900 lirası fen işleri atölye, ga
raj, motörlü vesaitin ınübayaası, 

benzin malzeme vesa.iresi için 84.780 
lirası imar işleri, 352.528 lirası iti -
faiye, 7.460 lirası istim13:k 135.460 
lirası bahçeler, 36500 mezarlıklar, 

499.780 lirası temizlik işleri, 31.600 
lirası inlnlab müzesi afişaj ve fen 
müşavirliği, 1.284.319 clirası da 
muhtıelif masraflar kısmlha ayrıl -
miştır. 

Belediye müşterek masarifat kıs

mına gelince bunun yekunu 1.452.719 
liradır. Bu pııranın 132.600 lirası 

idare işlerine, 171.192 lirası yazı işle
rine 44.010 lirası teftiş heyetine, 
18. 780 lirası zat işlerine 58.161 lira
sı hukuk işlerine 801.684 lirası he
sap işlerine 24.180 lira:;;ı le,·azım iş
lerine, 29.040 lirası itir~z komis • 
yoıılı:trına, 173.542 lira:sı da müşterek 
muhtelif masraflar kısmına ayrıl -
mıştır. 

Belediye bütçesinde fevkalade be
lediye i§leri için 1.995.650 liralık 

tahsisat vardır, Bunun 1.416.767 
lirası imar işlerine 178.883 lirası da 
muhtelif masraflara ay,rılmıştır. 

Bütçe şehir meclisinin cuma günü 
yapacağı içtimada meclise sevkolu
ııacaktır. 

POL/ST6r 

Bir kız yaralandı 
Küçükpazarda Gıyaseddin mahal • 

lesinde Melek sokağında 5 numara.da 
oturan Cafer kızı 13 yaşında Nazire 
Yeşiltulurnbatla pazar. yerinde öt.e -
beri alırken sürücü İlyasın idaresin
deki yilk arabası çarparak muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamış · 
tır. Yaralı Nazire Balat Musevi has
tahanesine kaldırılarak tedavi aluna 
alınmış, İlyas yakalanarak tahkikata; 
başlanmıştır. 

Hayvan UrktU 
Erenköyilnde oturan Emin oğlu 

Mestanla ayni evde oturan kardeşi 
Osmanın çocuğu Mustafa, dün saat 
13,30 da yük ar..a.basile Bağa.ad cad· 
desinden geçerlerken hayvan ürke -
rek araba: bir elektrik direğine çarp
mış, Mustafa ile Mestan, başların -
dan, ehemmiyetli surette yaralan -
mışlardır. Ht>r iki yaralı Haydarpa· 
şa Nilınune hastahanesine kaldırıl -
mı§lar, tahkikata başlanmıştır. 

Kavga 
13eykozda. Amerikan Gaz Kum -

panyası işçilerinden Yalıköyünde O· 

tuı·an Sadeddinle Kavakdere cadde -
sinde 4 numarada oturan Tavyib ve 
Halid oğlu Rüstem, ar.alnrındnki es
ki kızgınlık yilzUnclen biribirlerile 
kavga etmif]ler, Rüstem Sadeddini 
sefer tasile başından, Sadeddin de 
Tayylbi tabanca ile bacağından ve 
elinden yaralamışlardır. YaralılaMn 

tedavileri yapılmış, hepsi yakalana
rak adliyeve verilmişlerdir. 

(Baş tarafı Jf üncüde) 
bir top ile, ilu mitralyözle mücehhez
dirler. TaşıdılHarı mürettebat yüz 
kişidir. Basarabia 1914 den kalma • 
dir ~e hacıni "550,. tondur. Bncovi
na da ayni sınıftandır. Her ikisi de 
eski A vust\lf'y:t. Macaristan nehir 
filosunun blı.kiyelerindendir. 

Yeni yapılım bir mayn dökücü ge
mi vardır. İsmi Amiral - Murgescu· 
dur. 

Fransa Ruıtıanyaya 1920 de Brest 
ve Lorient'de inşa edilmiş Diligente 
tipi dört gambot vermiştir. H'acim
leri "350,. ton olup 15 mil süratin
dedirler. 100 mm. lik iki topla miı· 
cehlıezdiFler. Rumen donanması ay
rıca İugiltetMe inşa edilmiş ve ol 4 

dukça eski yeni mi.ltea.ddid, T'.ma. 
devriye botiarına da maliktir. Bun
dan başka, müteaddid kontrol ve 
muavin gemileri de mevcuddur. 
Donanmıya ayrılan ha va kuvvet -

!erine gelince, bunlar, bir keşif, bir 
av ve bil' bombardıman filolarından 
mürekkeb bir grup teşkil etmekte -
dirler. Üsleri, Rwnen hava ve dcnız 
kuvvetlerinin merkezi olan Kösteıı-
cedir. 

lfaradenizdek.i Sovyet kuvvetleri 
Bulgıll'istan ve Rumanyanınkinden 

çok daha ciddidir. İmkan nisbetinde 
bu kuvvetler şu şekilde tarif edile -
bilir. Bir eski hat zırhlısı "Eski Si
vastopol olup 1937 . 38 de bu ismi 
taşıyan limanında yeni bir hale if. 
rağ edilmiştir,, yakın bir zamanda 
tamir ve ıslah edilen 8000 tonluk 
Krasny - I\avlu~ kruvazörü "180 
mm. lik dört topla mücehhezdir,, 
ProfintJem "1915,, Komintern "1903,. 
Tclıervenaia - Ukraina "1915,, adla -
rında 6000 tdn1uk üç kruvazör, Mos
Jcova ve Perek'ôp adında 2000 tonluk 
iki yeni muhrob, Chtorm ve Chkval 
adında 900 tonluk iki yeni muhrib, 
ve muhrelif tipte otuz denizaltı ge
misi... Nicolaie~'de .Marty tezgahla
rında "11,, tolı1lık Ve 42 mil sürate 
malik olacak on iki hücumbotunun 
bulu11duğu dll; söylenmektedir. 

Sovyet Rusymun malik olduğu 
4500 nskeıi tayyare1erden ne kadar 
bir kuvvetin Kadarenize tahsis edil-· 
diği tesbit etliletnez. 

Bu donanma gemilerinden hi~ bi
risi Türklerih Yavuzu ile bOy öl~üş~
mez, fakat delıi"la.Uı gen1ileri ba • 
kıınından Rutı faikiyeti, kat'i gibi 
görünınektedir. 

"L6 Temps,, den 

Demir bayannameler.ini nok· 
san veS""emer. 

Demir stokltmmn tesbiti için Mın
taka Ticaret Müdtirlüğüne verilen 
beyıınnumelctin tasm.fi bitmiştir. Ha 
zırHı:nan rapor Ticaret Vekılletine bil 
dil'ihiiiştil'. 

Ellerindeki mevcudu tam olara.JC 
bildirmiyenler hakkında araştırma • 
Iar yapılması için alakadar makam .. 
lardan Emn1yet""Direktörlüğüne emir 
verilmiştW. 

Kaçakçılık Bürosu, demir işi ile 
ehemmiyetli .surette meşgul olacak ~ 
tır. -·-Romen petrol yasagmın 
memleketimizdeki tesirleri 
Rumruıya hükitn:ıetinin petrol ve 

hububat . ihracat.im ınenettiğine dair 
~hııiınizdeki Rumen ı·esmi mahafi .. 
!ine hiçbir haber gelmemiştir. 

Rumenlerin kararı Türkiye dahili 
piyasalarına hiçbir suretle tesir et -
miyecektir. Çünkü memleketin bir 
senelik ihtiyaoı bir buçuk ay evvel -
den temin edilmiş bulunmaktadır. 

Kunduracı Osmanla arkadaşı Nu -
reddin evvelki akşam Osmanın dük· 
kanında epeyce şarab içtikten sonra 
sokağa çıkmışlar, Sultanahmed 
tramvay durağında nara atarlarken 
pencereden bakan polis komiseri sar 
hoş olduklarını görmüş ve nara at
tıklarını duymuş, Osmanla Nureddin 
dün Sultanahmed Üçüncü Sulh Ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. İldsi de, 
yarımşar liralık şarap içtiklerini, ne 
yaptıklarını bilmediklerini söylemiş
ler, mahkeme, sarhoşluktan, ikisini 
de, ikişer lira para cezası ve birer 
lira mahkeme maarafi ödemeğe malı 
kum etmiştir. 

bir mecmu ' verilen Cf?Za 

Bundan b -a Rumenlerle imza -
lıııımış olan mukavelelere göre bu 
memlekete ilıi".aç ettiğimiz pamuk ve 
yapağıya mukabil Rumenler de bize 
petrol ve kereste vermekt.e devam e .. 

Matbaasında b ılan "Stad,. adlı 

spor mecmuasının 10 uncu nfü;hası
na matbaanın ismini koymadığı için 
Asliye Altmoı Ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmekte olan Osmnn 
Müuir, dün, MatJ:5uat Kanununun 7 
nci maddeEline tevfikan 10 lira hn.fif. 
para cezasına mahkfım ve bu cezası 
tecil edilmiştir. 

· deceklcrdir. 

. ... ., ,• ... ,..,,. . . . .. 
İstikbMin şafa:klarını nurlu 

görmek istiy.oıısanız Çocuk Haf
tasında ÇQook Esirgeme Kuru
muna,; azami ya.:rdınıda bulunu .. 
nun112!. 



Bayta: • 
• 

1 ı 3 4 s 6 7 8 9 10 

SOLDAN SACA: 
1 - Bir saray ismi. 
2 - Akideler - Her an. 

• 

3 - Bir iskambil kağıdı - Arapça 
"ile,,. 

f - Futbolde kıymet verilen bir 
oyuncu. 

5 - Beyaz - Musibet. 
6 - Bir harfin okunu§U - Yapı •· 

lır. 

'l - Güzel kokulu bir çiçek. 
8 - Sonuna "YJI geJı::e üstünden· 

tren geçer - Öldürmek. 
9 - Kıymetli bir ağaç. 

JO - Şişkinlik - Sual edatı. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Limanlarda varclır. 
2 - Eski bir silah - o silahı kul-

lanan. 
3 - Kırmızı - Bir işaret edatı. 
f - Eve gelir • Erkek. 
5 - İsim - Ağaçlandırmak. 
6 - Tatlı bir madde - Katillere 

tatbik edilen ceza. 
'I - Bir vilayetimiz - Zaman. 
S - Bir harfin okunu;:u - Başına 

"K,, gelse bir çalgı olur. 
9 - Bir lisan - Üçüncü harfin o

kunu.su. 
10 - Memedeki çocuklara verilen 

emir • Şişman. 
Bwelk"i gilnkU bulmacanın haUi 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı P!AITIA vı ~Tıs ı ı iz 
2 AIFI ı ~TtAiBllli ı ın'o 
5 T i l l'ilAIT I R lol•'B,~ 
.t t 1 IA LIAIAıD ' D I l iN 
5 KIAITl.lNıŞ i Alll MİA 
6 IT!R! t l•I• L A ı L Ilı 
7 IL !OIPllll• I I tR A.K 
8 F IA •tL Al IKL\ lil A 
9 l M:s: l IKlll···· R 

10 L A il K 1AlL1A 1F1 A ! T 

tatanlnlıl Asliye nUJhkemesi ikinci 
fioarct dairesinden: 

Müddei hali tasfiyede H. J. Blü -
aental biraderler şirketi tasfiye 
11emurlan avukat !sak Hazan ve 
lalamon Adato taraf1ndan Şişlide 
Osmanbeyde Nargileciyan eczahane
ainin yanında. Kılıççızade Bedri aile 

YENİ SABA'b. 
E!2! 

RADYOLARI 

MODEE 51 

MODEL 41, 

.. ~ MODEL 31 ~ 
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KENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

iDEALittE KAVUŞMUŞTUR 

1stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Sandığımız bor~lul:ınndan Fatma Sabire \'e Recep Sermed mintSÇ111 

naa ilan yolile son tebliğ : 
Murisiniz 12446 Hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 500 liraya Osl-11 

dard.a Selamiali mahallesinde eski Selamsız .Meyhaneler yeni Selauısız r11 
de, Üzümkızı sokağında eski 355, 355 mü. 355 mü. yeni 335, 2/4 111°· 

· üstlerinde odaları olan kargir bir k:ıhvehane ve iki dükkanın tamaınlııf 
birinci derecede ipotek göstermişlerdi·. Vadesinde ödenmiyen borç 16 • 

ı.. 938 tarihinde 1085 L. 51 kuruşa varmıştır. Bu sebeble ve 3202 No. }ll J;f 

nun mucibince yapı1an takib ve açık arttırma neticesinde mezkur gafl1 

menkul 575 L. bedelle Sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. 1Ş 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/ 1222 D. No. sile Sandığ1mı1..a ~ıt 
racaatla ~rcun~ ~de~~diğiniz :akdirde ~at'i ihale kararı verilmek ~ 
dosyanın ıcra hakımlı1çıne tevdi olunacagı son ihb:ırname makamına lt 
olmak üzere ilan olunur. 

~-~DE BARSAK V8 İÇ __ ,!,... Alaturka ve alafranga flll'İ 
Mükemmel 

H;,.~y~;~~= YEMEK' TATLI 
Beyoğlu, Ağaca.mi, Sakızağacı j 

(Pasttı.lar Kitabi) 
cadd~si, Çöplüçeşme sokak j Yazan: FAIIRIYE NEDt!J 

No. 13 - Telefon: 42468 fer eve lfizun olan bu kitab, biııt 
Kendi labo:ra.tuarında hastalarının 1 akın yemek, t.atlı, pastalar pişiı" 

Röntken \·e seriri muayene ve 'Lme.sini kolay surette tarif etıer· A.\\\\\\\\\'\'\'\"\\"~\\\\\\U'''''"\"\\\~"\\\\,\."\'\.''\\.\"'~ ~''''-''""°"'°''Ü.U..\\u.\\\'\'-""U"PllllllPUU\U"'•ari,.r it. 

PBllAKENDE aatış )'eri ı lloollıı hlllılltl caflfl*f He; ıa:r ODEOll ~JfGjaza• 
ro.erAN SA rQ rEJli: ,.,,,,.,,., hltan11.....,. ..,.da., .C~c11ı .._ . 4•.:ffJJ 

--,..-.--------- -- -- • -4.j t ~...a>...-X.S..%«&A4A$ u 44.'5! U"rs-~"NTw7L"'L.er.- ~l'b--w-v~- - - - - - -- - · ' ---• - ......- - - - - -- ......- -- - - -- ._... ---w•~~~'7JL...,._1qbfliıııF 
• 

taJılilat Fiyatı: 100, ciknisi 125 J.;urıı§ 

Sultanahmed Uçütıcii, Sulh Hukuk 
1 

İNSatış ~eri:Kİ ı;"'\fl 
1ııahkemuitıdetı: stanbul KILAP TAB~. 

Suğra Münire ve Ali Rıza ve Mu- ~ 
wfer ve Şakir ve Eminenin şayian Bafra Sttllı. Hukuk Ha1.,;.ınliğitıd,, 
ve müştereken mutasa?Tlf oldukları Bafranın Dabakhane mahaJie!', 

mutfağının sahibi aleyhine ikame 1 1 
olunan "4492,, Türk lil'a$ "9811 ku- Devlet Demiryolları llcinları 
ruşu maaf aiz ve masarifi muhale~ 

me, avukatlık ücreti ve tazminatın .. ••••••••••••••••••••••••••••illi 
MER'A 
AÇILDI 

İstanbul Kumk~pı Ni~casında 

1 

d~ kayıtlı ve Hacı Şaban v mahtı1! 
Elınaspaşa sokağında eskı 3 ve yeni sınde mutasarrıf bulundugu haJl i' 
1 kapı 752 ada ve 16 parsel numara- mukim iken vefat eden Hacı ycılıı, 
lı ve nısıf masura mai lezizi ve de- 1 oğullarından Celfil Birenin rnirıı.sÇ/ 
runünde sarnıcı havi ma.a bahçe bir 1 lan tarafından vaki olan talep~ 
bap hanenin izalei şüyuu zımnında rine kanunu medeni hüküınl VS 
füruhtu takarrür ederek m~yede- tevfikan ikametgahı aslisi olan 

11 
ye vazolunmuştur. Heyeti umumiye- ra sulh mahkemesince terekeSİ f 
sinin kıymeti muhammenesi 1500 bin defter tutma muamelesi yapılll'l1e j 
beş yüz liradır. Birinci açık arttır - ikinci ikametgahı ticarisi olaJl 
ması 21/ 5/1940 tarihine müsadi! tanbulda Taksimdeki apartınarı; 
salı gül'lü saat on dörtten on altıya mevcud metrukatının keza d eı· 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti mu- 1 tutma muamelesinin yapılması. 

11
' 

hammenesinin yüzde yetmiş beşini yoğlu sulh mahkemesine bildir•1 .. 

tahsiline mütedair açılan davada: 
Müddeaaleyh Kılıççı zade Bedri 

aile mutfağı sahibinin ikametgahı -
nın m~huliyetine binaen ilanen teb
ligat ifasına ve muhakemenin 14/ 5/ 
1940 tarihine müsadif salı günü 
ııaat 14 de icrasına karar verilmiş 
clmakla keyfiyet tebliğ makamına 

kalın olmak üzere ilin olunur. 

r 
Ankera Borsaaı 

16 Nisan 1940 
J'IT•t.lan Kapan.11· 

Londra 1 Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 149.60 · 
Parla 100 Fraull 2.9429 
Milaııo 100 Liret 7.595 
Cenevre 100 lav. :rr. 29.2726 
A.materdamlOO Florin 79.3713 
Berlin 100 Rayipıarll -
BrU.Uel 100 Beıca 21.9925 
Atma 100 Drahmi 0.97 
Sofya 100 LeYa 1.8075 
Prag 100 Çek kronu -. 
Madrld 100 Peçeta 13.61 
Vuaova 100 Zloti 
Budapeşte 100 Penıö 26.Pf:75 
BUkret 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.5175 
Yokohama 100 Yen 34.f-675 
Stokholm 100 laveç kr. 31.005 
)ıloekova 100 Ruble -. 

E81LU1 VE TABVll.AT 

Türk borcu 1 peşin 
Türk borcu m peşin 
Sivas - Erzurum 1 
Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 5 
Türkiye İş Bankası 

nama pe~in 

Hl.65 
19.65 
19.55 
19.58 
19.58 

8.30 

Muhammen bedeli 2200 lil"a olan bir adet ınetal izabe ocağı 3/6/1940 pazartesi gii
DÜ ıaat 15,30 da kapalı zarf usWile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i§e ı:irmek istiyenlerin (165) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayjn et
tiği vesikaları ve teltlifieri.Di ayni &ün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme -
Jeri lhulıdı.r. 

Şartnameler parasız olarak Ankaroda Maizeme Dairesinden, Haydarpaşada tesel-
lüm ve sevk ~ğinden dajıtılacaktır. (2996) 

İstanbul Defterdarlığından t 
Defterdarlık biaasmın bulunduğu mahallin Soğukçeşme tarafındaki cümk! kapısı He 

duvarlarının 624 lira 70 kuruş keşini tnmiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
2 Mayıs 940 persembe günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak olaıı 

komisyonda yapılacaktır. 

Muka\'ele, ekııiltme, baymdırlk işleri umumi, hususi ve fenni şartname, keşif hü
lasası ve.sair evrakı Milll Emlak: Müdürlüğü 4 üncü kalcıuinde görülOOilir. Muvakkat 
teminat 47 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminatla birlikte bu iı;e benzer 500 liralık iş yaptıklarına 

dair idare~en almış oldukları vesikalara müsteniden tstanbul Vilayetine müracaatla 
eksiltme tarih.inden 8 gun evvel alacakları ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası ve-

, sıkal:ınnı ibraz etmeleri 13zırndır. • (3053) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

VAKFIN iSMi 

Aliye Hanım Binti Abdülbaki 
Salmatomrukta Kefevi 

MÜTEVELLiSi 

Emine ve kaymakamı Remz.l 
Mehmet Naili Bin MustaCa 

Yukarıda isimleri yazılı mütevelliler yıllardanbed tevliyet vazifesine alfıka gös -
termcdikleri gibi idaremize müracaatla vakıflarına ait muameleyi takib ve hayır ş.-ırt
larını ifa etmeleri için iıtınen vaki tebligata ic:ıbet etmediklerinden ildn tarih.inden 
itibaren on beş gün daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmedikleri tak -

Her nevi gıda maddelerini mu
vafık fiyatlarla mubtmm miu
terilerine ar3eder. 

Eminönü ~ tıwway 
caddesinde No. 23 • 25 

Telef on: 21224: 
Mer'a tereyağ mağazası alo"bi 

M.~ Uğur. 

I stanbtd A~ lkittci T"-d 9Ulh 
kemesinde1ı: 

Hali tasfiyede H. ve J. Blü MDta1 
biraderler şirketi tasfiye mema:rları 
Galatada Nordeştem hanında mu
kim avukat Hajan ve Adat.o tarafın
dan Beyoğlu Tekke ca.ddesiııde 21-i 
numarada mukiin Madam llfrimmti 
:ı.leyhine ikame olunan selis kıt'a 
senede müsteniden '807,, lira tO ku
ruşun tahsili talebine dair &çılan 
davada! ın.üddeaaleyh Hii:iaudin.in 
tkametgihınm meçbuliyetiİıe binaen 
kendisine tebligatın ilin yolile ifa
sına ve muhakemenin de H : ma -
yıs 1940 salı saat 14 de icrasına 
karar verilmiş olduğundan ve bu 
husustaki davet varakası da mab -
keme divanhanesine talik edilmiş 

olmakla keyfiyet tebliğ mahmına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

dirde h:ıklnrında kanuni muıımele yapılacağı ihtar makamına kaim olmak üzere ilanen ••••••••••••••lll 
tebliğ olunur. • (3056) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletme
leri Umum Müdürlüğünden: 

ı - tdare ihtiyacı için 1 metre genişliğinde 700 metre branda bezi pazarlık wre-
tile satın alınacaktır. ' 

2 - Muvakkat teminat maktuan 100 liradır. 
3 - Eksiltme 27/4/940 cumartesi günü saat 10 da Metro han binasının beşinci ka

tında toplanacak olan arttırma ve eks.iltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ Bu i~e ait şartname ve nümuneler idaı·enin levazım müdürlüğünden par:ısu 

tedarik edilebilir. • • 
5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat ternlııatıarı ile ilAn edilen ('in ve 

Ankarada 

AKBA 
Kitapevi - Kağıtçılık - Tiirkçe 
ve yabancı dil garete, mecmua, 
kitap sipa.rİflerini en doğru ya
pan bir yerdir. Erik& ve İdeal 
yazı makineleri satı§ ~. -
Telefon: 3377 · 

saatte ko.mlsyonda ba:ur bulunmaları • .,, (~78). ......._ 11•• .. •,.•-••••••ml 
~~~--------------.-------'• ~ --- -- ·--

• eJlıı· 
bulduğu takdirde o gün ihalei kat'i- olduğu cihetle kanunu med . tf' 
yesi yapılacaktıl'. Bulmadığı takdir- 561 inci maddesi mucibince ftlil ~I 
de en son arttıranın taahüdü baki veffayi mumaileyhle gerek al11~/ 
kalmak ürere on beş gün müddetle ve gerekse borçlu sıfatiJe atfı 

1 
temdit edilerek ikinci açık arttır - bulunanların ikametgah mah1";1J 
ması 5/ 6/ 1940 tarihine müsadif olan Bafra sulh hukuk mahkeJ11 sı• 
çarşamba günü saat on dörtten on bir buçuk ay zarfında muracı.ı. 1:-f 
altıya kadar icra kılınacak ve o gün alacak ve borçlarını kaydettir~1c 4 

en çok artt.ırana iha.le edilecektir. lüzumu ve bu müddetin geçrn~111ııı 
İpotek sahibi !UacakWarla diğer sonra müracaat edecek alaca1<1', 4 
alakadarların işbu gayrimenkul ti- rın müracaatları ne şahsan '.'~el 
zerindeki haklarını hususile' faiz ve terekeye izafetle takibe saiallJııı 
masrafa dair olan iddialarını evrakı leri kalmıyacağı ve ölünün k ~~ 
müsbitelerile yirmi gün içinde bil - hasebile kendisinin de bir }ltl ıı) 
dirmeleri lll.zımdır. Aksi halde hak- vücudünü iddia edenlerin de f. 
lan tapu sicillerile sa.bit olmadıkça hükümlere tabi olacağı kanU~~' .• ı• 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ! deninin 561 inci maddesi bül<iW 
kalacaklardır. Müterakim billımum r rine tevfikan ilan olunur. 
vergiler borçları nisbctinde hisse - ~ ~ 

darlara, tellaliye ve vakıflar kanu- 1 -' 
nu mucibince verilmesi lazım gelen Dr. Hafız Cemal 
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masrafları miişteriye 
aittir. Arttırma ı:;arlnamesi işbu 

ilan tarihinden itibaren mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. Ta -
lip olanların kıymeti muhammenesi
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesini hamilen o gün ve sa -
atte İstanbul Divanyolunda dairei 
mahsusasında Sultanahmed üçüncü 
sulh hukuk mahkemesi başkitabeti
ne 940/ 16 numara ile müracaatları 

ilan olunur. ''26185,, 

l>a.hiliye Mütehassısı 
Lokman Jlej(il'' 

Divanyolu ı,~ 
Muayene ıa.atleri pazar btl J 

her gün 2,5 • E salı ve cuırıart ti 
sabahları 9 - 11 ha.kikt fı}(ll ıı:: 
kabul olunur. T. 2~ 

~=-=~=""~-=-=~~-~ 
Sahibi: A. Cemaleddin s~r 
Neşriyat Müdürü: Madd ÇJ';~, 

Basıldığı yer: Yeni Sabah ~ftı 


